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A confraria da Misericórdia de Monção encontrava-se fundada, pelo menos, desde 1576.
Na verdade, a primeira referência à irmandade data dessa época, constando de um alvará régio pelo qual
D.Sebastião autorizava que lhe fosse anexada a ordem e gafaria de S.Gião, com todos os seus bens e
propriedades.
Ao tomar posse do governo desta antiga e prestigiada gafaria, cuja instituição se atribui a Gil Esteves
Bordão, a Misericórdia de Monção ficou também com o encargo de sustentar os lázaros internados no
hospital, fornecendo-lhes comida e outros mantimentos.
Durante a guerra da aclamação, a casa da irmandade, instalada dentro dos muros da praça velha, seria
completamente arrasada pelas baterias dos castelhanos e a documentação do seu arquivo saqueada e
em parte destruida pelo fogo.
Só mais tarde. em 1696, a casa da Misericórdia seria reedificada, tendo os irmãos alcançado para o efeito
uma provisão régia.
A 18 de Novembro de 1703, os confrades venderam parte do terreno, casas do consistório e igreja
demolida para a edificação do seu hospital.
O hospital da Misericórdia acabaria por ficar instalado numa ala do mosteiro dos padres do Oratório, de
Braga, na sequência do contrato firmado entre estes e a confraria.
Na primeira década do nosso século, a parte velha do extinto mosteiro dos Neris foi alvo de grandes obras
de reconstrução e ampliação, com o fim de se melhorar as condições existentes de higiene hospitalar.
Na década de setenta, em consequência da Revolução de Abril, o Estado entrou na posse do Hospital da
Misericórdia chamando a si o exercicio exclusivo da actividade hospitalar. Posteriormente legalizou esta
situação mediante contrato de arrendamento celebrado entre a Santa Casa e a Administração Regional de
Saúde de Viana do Castelo.
Presentamente a Misericórdia tem sob a sua gestão um lar da terceira idade, com lotação para oitenta e
cinco idosos, de ambos os sexos, e ainda uma creche e jardim de infância.
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