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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de criação do Hospital de 

Nossa Senhora do Pópulo, sua relação com o processo de centralização do poder monárquico 

português em fins da Idade Média. Para tanto expusemos como a monarquia portuguesa, em 

especial nas figuras de D. João II e D. Leonor, promoveu a implementação de hospitais em 

Lisboa e nas Caldas da Rainha que colaboraram com a legitimação da centralização política 

levada adiante pelo casal régio.  Pretendeu-se, ao mesmo tempo, compreender como o dito 

hospital estava organizado para assegurar a cura daqueles que alí buscavam atendimento. 

Nesse sentido foi fundamental a análise do Compromisso, documento fundador e ordenador 

do hospital fundado na atual cidade de Caldas da Rainha, que juntamente com o regimento do 

Hospital de Todos os Santos foram modelos para outras instituições assistenciais portuguesas.  

Por fim ambicionamos descrever a lógica que orientava a medicina ofertada por aquela 

instituição, pioneira na implementação da terapia balnear em Portugal voltada para a cura dos 

enfermos. Para tanto buscamos demonstrar como a terapia estava organizava. Identificamos 

uma complementaridade entre a terapia espiritual e corporal fundamentada nos princípios da 

Física hipocrático-galênica e da prática da terapia dos banhos, uma herança da Antiguidade 

ampliada e complementada no periodo medieval com o surgimento do gênero da literatura 

médica De balneis.     

 

Palavras-chave: Portugal, Poder, Medicina, Banhos, Caldas da Rainha, Hospital de Nossa 

Senhora do Pópulo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the process of creating the Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo, its relation with the Portuguese monarchical power centralization process in the late 

Middle Ages. In order to do so it was exposed how  the Portuguese monarchy, especially in 

the figures of King D. João II and  Queen D. Leonor, promoted the implementation of 

hospitals in Lisbon and in Caldas da Rainha cooperating with the legitimization of political 

centralization carried forward by the royal couple.  It was intended at the same time, to 

understand how the mentioned hospital was organized to ensure the healing of those who 

sought care over there. In this sense it was fundamental the analysis of Compromisso, 

founding document and coordinator of the hospital based on the current city of Caldas da 

Rainha, which together with the regiment's Hospital of All Saints were models for other 

Portuguese welfare institutions. Finally we intend to describe the logic that guided the 

medicine offered by that institution, a pioneer in the implementation of the bathing therapy in 

Portugal focused on healing the sick. Therefore we demonstrated how this therapy was 

organized. It was identified a complementarity between the spiritual and body therapy based 

on the principles of the Hippocratic-Galenic Physics and practice of therapy baths, a legacy of 

Antiquity extended and complemented in the medieval period with the emergence of the 

genre De balneis in medical literature. 

 

Keywords: Portugal, Power, Medicine, Bathing, Caldas da Rainha, Hospital de Nossa 

Senhora do Pópulo. 
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MEDIDAS DE CAPACIDADE
1
 

 

Líquidos 

1 oitava = 3 quartilhos 

1 quarta = 1,5 canadas 

1 cântaro = metade de um almude = seis canadas = 2 alqueires 

1 tonel = entre 50 a 52,3 almudes 

1 pipa = 25 almudes 

1 canada = aproximadamente 1,5 litros 

1 quartilho = 0,35 litros 

1 almude = 16,8 litros 

 

Sólidos 

1 moio = 60 alqueires 

1 arrátel = 459 gramas 

1 alqueire = 13,8 litros 

 

Comprimento 

1 palmo = 22 centímetros 

1 côvado = 66 centímetros 

1 dedo = 1,8 centímetros  

1 palma (1 punho) = 7 centímetros (4 dedos)  

1 mão travessa = 11 centímetros (meio palmo)  

1 palmo = 22 centímetros  

1 pé = 33 centímetros  

1 sexma = 55 centímetros (um pé e um palmo equivale a meia vara)  

1 côvado = 66 centímetros (3 palmos)  

1 vara = 1,1 metros  

1 toesa = 1,98 metros (6 pés)  

1 braça = 2,2 metros (2 varas ou 10 palmos)  

1 légua = 5,5 quilómetros (5 mil varas)  

1 chão = 6,60 x 12,20 metros (6 x 12 varas) 

                                                             
1 Fontes: Portal Portas Adentro: < www.portasadentro.ics.uminho.pt > e CUNHA, Rui Maneira Cunha. Sistema 

Craveiro português.  As medidas na arquitectura: século XIII-XVIII. Oeiras: Caleidoscópio, 2003. pp.183-186.   

http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Queremos e mandamos (...) que o dito hospital (...) cure os enfermos”. Este 

excerto do Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, que também compõe o 

título deste trabalho, nos permite acesso aos temas centrais deste trabalho: poder e medicina 

(veremos que também a religiosidade uma vez que, para nosso caso, ela não se apartava da 

medicina).  

Poder uma vez que, apesar de ser instituição criada pela vontade de um indivíduo, 

algo muito comum no que tange à assistência neste período, esta personagem não é uma 

figura de pouca importância para a história portuguesa. Sabemos que foi por indicação, 

vontade e nas terras da Rainha D. Leonor de Lencastre (1458-1525) que o dito hospital fora 

construído. Trata-se, portanto da ação piedosa e misericordiosa em seu sentido mais lato, que 

vimos dar origem ao hospital, mas ao mesmo tempo vimos ser uma ação politica da rainha 

consorte de D. João II. Na origem e desenvolvimento do hospital estão envolvidos os mais 

importantes agentes políticos de Portugal: os próprios monarcas e em momento de gradual 

fortalecimento do poder monárquico e constituição de uma monarquia preeminencial em 

direção à uma monarquia absolutista
2
.  

Com os hospitais os monarcas e a monarquia portuguesa demarcaram seu espaço 

de atuação frente aos poderes locais, em especial ao mosteiro de Alcobaça, para o caso em 

estudo, e afirmar seu lugar na memória. Veremos que essa ação intencional e deliberada 

esteve fundamentada em estratégias de legitimação do poder da realeza estreitamente 

vinculadas à religiosidade da época e ao debate em torno dos temas como a misericórdia, a 

caridade e a assistência. Aqui o poder se apresentou de forma sutil, mas extremamente 

eficiente. Por meio do uso e abuso da heráldica, das crônicas, e emo nosso ponto de vista, de 

uma maior atenção régia à assistência (e dos cuidados com a saude puvrica). Neste contexto, 

não só D. João II ficou conhecido como o Príncipe Perfeito e D. Leonor a mais perfeita 

rainha, foi a própria monarquia que firmou seu lugar de destaque frente aos outros agentes 

                                                             
2 Sobre debate dos conceitos de monarquia pactuada, preeminencial e absolutista em Portugal ver: VENTURA, 

Margarida Garcez. O ofício de rei no Portugal quatrocentista. Teoria e práticas de poder. In: NOGUEIRA, 

Carlos (Org.). O Portugal Medieval: Monarquia e Sociedade. São Paulo: Alameda, 2010. 
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históricos. Afinal, lembrando o célebre trabalho de Ernest Kantorowicz: o rei morre, mas a 

realeza continua
3
.  

Medicina, pois se tratava de uma instituição criada com um objetivo central: a 

cura. Mas este não é um hospital vulgar. Hospitais existiam há muito tempo, tanto que torna-

se quase impossível identificar seu surgimento no Ocidente. O hospital foco deste trabalho 

tem suas particularidades e que o fazem diferente dos que existiam até então. Uma 

especificidade de nosso objeto, que fora criado por D. Leonor de Lencastre, está na sua 

obrigação de raiz de curar os enfermos. Provavelmente não poderemos afirmar que este que 

seja o primeiro hospital de Portugal a ter esta dedicação especifica para a cura. Mas 

certamente fora, junto como Hospital de Todos-os-Santos, em Lisboa, um dos primeiros a ter 

a orientação da monarquia neste sentido. Bastará uma leitura comparativa do regimento da 

instituição hospitalar lisboeta e do Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 

para percebermos esta função destacada. Isso faz com que estes hospitais sejam uma inovação 

em comparação à tudo o que se fazia no campo da assistência e da “saúde pública”
4
 em 

Portugal.   

Outra especificidade está no tipo de medicina praticada no hospital em foco: a 

medicina termal. Também não é a primeira vez que se utilizam das fontes termais para 

tratamentos, suas origens remontam ao mundo antigo. Deixemos claro, desde logo, que não se 

trata nem do primeiro hospital do Ocidente nem o primeiro lugar onde se utilizam as fontes 

termais. Todavia é a primeira vez, no Ocidente, em que se cria um hospital com o objetivo 

especifico de curar enfermos com o uso de fontes termais. Certamente trata-se, portanto do 

primeiro Hospital de Portugal, no sentido moderno do termo, ou seja, um hospital que tinha 

como papel principal curar, a utilizar o termalismo como terapia
5
. Aí se encontra sua 

                                                             
3 KANTOROWICZ, Ernest. A realeza centrada no governo: corpus mysticum; Dignitas non moritur. Os dois 

corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo. Cia das Letras, 1998. pp. 125-169 e 233-

272. 

4 Utilizaremos o termo “saúde pública” para o momento certos de que não há anacronismo. Houve muitos 

debates acerca do uso do termo para trata dos temas relacionados ao que hoje chamamos de saúde pública 

exatamente porque se considerava equivocado o uso da palavra “público” para o período em estudo. Entretanto 
tivemos acesso à um documento expedido por D. Afonso V e publicado na obra De Sanitate in Lusitania 

Monumenta Histórica em que, já em 1449, o termo “SAUDE PRUVICA” é utilizado. O documento é uma carta 

de privilégio concedido aos boticários. Documento também disponível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo: 

Corpo Cronológico, Parte I, maço 1, n° 17. Acesso disponível também em: 

<http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=3767277> 
5 Há aqui um debate acalorado no historiografia acerca da afirmação feita por Fernando da Silva Correia em suas 

publicações da década de 1930 sobre o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo ser o primeiro hospital termal do 

Ocidente. Alguns advogam que sim outros ao contrário. De nossa parte, como pretendemos mostrar, acreditamos 

que, de fato, este é o primeiro hospital com corpo médico e de assistentes, ou seja, organicamente estruturado, 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=3767277
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especificidade e originalidade diante de todos os hospitais que se pode identificar no mundo 

ocidental. 

Ainda com suas especificidades o hospital de Nossa Senhora do Pópulo surgiu 

como hospital do Renascimento, quer desse momento de transição da Idade Média para a 

Idade Moderna onde abundam experiências de afloramento do novo em convívio com o 

antigo. Como dissemos, o ponto que o faz moderno é função de raiz de curar os enfermos. Por 

outra banda, mantém, uma prática médica fundamentada no saber erudito da medicina 

medieval tributária do saber da Antiguidade. Do mesmo modo é evidente como há uma 

complementaridade entre a terapia espiritual e a corporal onde se apercebia a cura da alma 

como base e fundamento para a cura do corpo. Nas origens e no cotidiano hospitalar e de cura 

abundavam aspectos da religiosidade como poderemos ver em vários momentos deste 

trabalho. 

Para atender ao propósito de nossa pesquisa tivemos que fazer o levantamento de 

uma extensa documentação. A princípio o foco foi aquilo que se encontrava à guarda do 

Arquivo Distrital de Leiria e do Arquivo Histórico do Museu do Hospital e das Caldas. Lá 

encontramos uma grande variedade de documentação, que inclue livros de matrícula dos 

enfermos (1589-1889), livros de receita e despesa, pergaminhos, tombos, livros notoriais, 

livros de testamentos, privilégios e isenções, doações, cartas régias. Também deparamo-nos 

com documentação no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em especial visitações, 

treslados de doações e do Compromisso, os contatos epistolares acerca da presença e 

religiosas no local e sobre a Mesa de Consciência e  das Ordens. 

Por outro lado, soma-se à essas manuscritas uma diversidade de fontes impressas 

que abordam os temas tratados nos capítulos. São coletâneas de documentos, compilações, 

transcrições, em obras editoriais e em teses de mestrado e doutorado, algumas delas ainda não 

conhecidas no Brasil. As fontes impressas cobrem muitas áreas como o direito, a teologia, a 

literatura, assim como os tratados médicos e científicos sobre as águas. A gama de fontes e 

sua importância para os trabalhos acerca dos temas propostos exigiu a elaboração de um 

volume de anexos contendo parte da documentação, algumas delas ainda não publicadas em 

obras para o publico em geral e aqui destacamos as missivas da rainha D. Leonor. Certamente 

que algumas tem maior destaque que outras. A obra de Jorge de São Paulo, O hospital das 

                                                                                                                                                                                              
fundado pela monarquia e com fontes concretas de financiamento a utilizar o termalismo como uma de suas 

terapêuticas mais importantes objetivando a cura de seus utentes que se tem conhecimento na Europa Ocidental.   
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Caldas da Rainha até o ano de 1656, é uma delas. A obra do médico português António Pires 

da Silva, Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens, é outra. Ambas são do século 

XVII e indiciam o saber erudito acerca da terapia termal que, ainda nesse momento, já 

afirmamos, tem muito a tributar do saber erudito das teorias humoralistas Hipocrático-

galênicas desenvolvidas no período medieval. 

A obra de Jorge da São Paulo a que nos referimos é certamente a fonte impressa 

mais relevante sobre o HNSP para os estudos desta instituição hospitalar nos séculos iniciais 

de seu funcionamento. Consta de três volumes intitulados O Hospital das Caldas da Rainha 

até o ano de 1656 dados à estampa nos anos de 1967 e 1968 pela Academia de Ciências de 

Lisboa a pedido do Dr. Fernando da Silva Correa. O manuscrito de 1132 páginas in-folio, sob 

a guarda do Museu do Hospital e das Caldas, tem o extenso título de Livro da fundação deste 

Real Hospital sito na villa das Caldas, fundado pela Srª. Raynha D. Leonor cuja vida se 

trata: Molher do Príncipe perfeito El Rey Dom João 2º Irmã Del Rey d. M. 
el
. de venturosa 

memória. Compendio juntamente de tudo quanto se contem no seu Cartório desde o ano de 

1484 até o de 1656. Feito e ordenado pelo P. M. Jorge de São Paulo  3º Provedor deste dito 

Hospital natural da famosa Cidade de Lisboa Corte Del Rey Dom João 4º felicíssimo 

restaurador do Reyno de Portugal, 1656. Originalmente a fonte está estruturada em seis 

partes contendo, cada parte, inúmeros capítulos
6
.  

Antes da publicação integral feita pela Academia de Ciências de Lisboa em 

1967/68 apenas algumas partes haviam sido publicadas por iniciativa do Dr. Fernando da 

Silva Correa em três obras: História da Rainha D. Leonor e da fundação do Hospital das 

Caldas (1928), A medicina termal portuguesa na época da Restauração (1944), Antiguidades 

das Caldas da Rainha e do tempo da Rainha D. Leonor (1959).  

Outra fonte por nós consultada é a obra Chronographia medicinal das Caldas de 

Alafoens: offerecida ao Illustríssimo Senhor Duarte de Almeida & Sousa por Antonio Pires 

da Sylva. Segundo consta do Diccionário Bibliographico portuguez: A-Z
7
, Antônio Pires da 

Silva era médico, licenciado pela faculdade de medicina da Universidade de Coimbra, nascido 

                                                             
6 Sumariamente a obra assim se estrutura: I – Vida e obras da Rainha D. Leonor (10 capítulos); II – Fundação do 
Hospital dos Banhos no lugar das Caldas (38 capítulos); III – Funcionamento do Hospital (47 capítulos); IV – 

Administração do Hospital pelos lóios (53 capítulos); V – Rendimentos e despesas do Hospital (71 capitulos); VI 

– Memórias e antiguidades do Hospital e da vila das Caldas (16 capítulos).  

7 SILVA, Innocencio Francisco (et al). Diccionário Bibliographico portuguez: A-Z Vol. 1. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1858. p. 239.  
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em 1662 na cidade de Bragança, sem constar data de falecimento. Essa obra
8
 foi publicada em 

Lisboa no ano de 1696, na oficina de Miguel Deslandes, impressor real. A obra tem no total 

cerca de 270 páginas numeradas. Juntamente com o tratado acerca das caldas de (A)lafões o 

autor acresceu um Exame Chirurgico compilado pelo mesmo em forma de perguntas e 

resposta. Esta fonte
9
 é, até onde pudemos apurar, o primeiro tratado médico em língua 

portuguesa dado a estampa, voltado exclusivamente para a área que hoje conhecemos como 

hidrologia médica. Certamente que outras obras médicas, em língua portuguesa, já se 

referiram ao uso das caldas, mas este tratado é especifico e nos é importante pois trata-se de 

uma obra médica que apresenta a terapia termal balnear e uma descrição das Caldas nas mais 

variadas formas em que eram conhecidas.   

A partir do capitulo 7 (Da natureza da água) é que se inicia um trabalho mais 

voltado para a medicina termal. Apesar de procurar sempre destacar as qualidades e virtudes 

das caldas de (A)lafões o texto está repleto de indicações e orientações acerca do uso dos 

banhos. Trata-se de um texto culto em que o autor faz referência, com citações diretas, das 

autoridades da medicina assim como de autores sagrados. O texto está repleto de citações de 

Hipócrates, , Aristóteles, Galeno, Oribásio, Uvecherio, Mesué, Senerto, Jacobo Rufo, Paulo, 

Acácio, Propercio, Avicena Pereda, Donato, Savonarolla, Zacuto, Rodrigo de Castro e uma 

imensa variedade de autores médicos. Do mesmo modo cita a Bíblia, como o livro do 

Gênesis, Salmos, Livro dos Reis e os Evangelhos. Trata-se, portanto de um texto que se 

enquadra no estatuto da erudição do final do século XVII às portas do enciclopedismo 

iluminista
10

.  

                                                             
8 As Caldas de (A)Lafões são hoje denominadas Termas de São Pedro do Sul. 
9 A obra que nos interessa tem 235 páginas, estruturada em 30 capítulos. Os capítulos 1 (Do banho e sua 

divisão), 2 (Do principio da fonte das Caldas de Alafoens), 3 (Da fundação do edifício, ou Casa de Banho) 4 

(Daplanta do edifício do Banho), o capítulo 5 (Do senhorio destas Caldas de Alafoens) e 6 (Do sitio) tratam-se 

de temas específicos das caldas e Hospital de (A)lafões, desde sua fundação.  

10 Optamos por fazer a indicação do titulo de todos os capítulos desta obra simplesmente porque a mesma não 

possui índice ou sumário. Os capítulos seguintes tem os seguintes títulos: Capítulo 8: Dos effeitos das Caldas de 

Alafoens; Capítulo 9: Dos impedimentos à aplicação do remédio de nossas Caldas; Capítulo 10: Da preparação 

para as Caldas; Capítulo 11: Do tempo, e hora em que se devem tomas as Caldas; Capítulo 12: Do modo de curar 

de nossa Caldas; Capítulo 13: Do numero de banhos; Capítulo 14: Do regimento da cura; Capítulo 15: Da 

temperança de água; Capítulo 16: Dos Banhos secos; Capítulo 17: Dos lodos, E emborcaçoens com água das 

Caldas; Capítulo 18: Dos symptomas que sobrevem aos que tomão Caldas; Capítulo 19: Dos prognósticos; 

Capítulo 20: Do regimento depois da cura; Capítulo 21: Da reinteração das Caldas; Capítulo 22: Das 
comodidades de nossas Caldas; Capítulo 23: Da prevenção que devem fazer os doentes que vierem a estas 

Caldas; Capítulo 24: Dos banhos tépidos de nossas Caldas; Capítulo 25: Das Caldas artificiaes; Capítulo 26: Das 

Caldas do Reyno de Portugal; Capítulo 27: De toda e espécie de Caldas10; Capítulo 28: Dos Banhos10; Capítulo 

29: Dos suores10; Capítulo 30: Das unturas de Azougue. 
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Ao mesmo tempo recolhemos fontes do século XVIII, que apresentam um outro 

olhar, o do homem do Iluminismo, sobre o fenômeno das águas termais das Caldas da Rainha. 

Como exemplo indicamos a obra de Joaquim Ignácio de Seixas Brandão, Memorias dos 

annos de 1775 a 1780 para servirem de historia a‟ analysi, e virtudes das agoas thermaes da 

villa das Caldas da Rainha. Também a obra de João Gago, Tratado phyzico-chymico-medico 

das aguas das Caldas da Rainha. A célebre obra de Francisco da Fonseca Henriques, 

Aquilegio medicinal: en que se da noticia das agoas de caldas, de fontes, rios, poços, lagoas, 

e cisternas do Reyno de Portugal e dos Algarves
11

.  

Na constituição deste trabalho as categorias de análise essenciais foram formadas 

pelo binômio: poder político e medicina assim como o de saúde e doença. Foi sobre eles que 

construiu-se nosso trabalho de analise da instituição hospitalar em destaque.  

Deste modo nosso trabalho se encontra organizado a partir dos eixos temáticos já 

indicados anteriormente (Poder político e Medicina). No primeiro capítulo procuramos 

identificar o ambiente que possibilitou a criação dos hospitais régios. Iniciamos a discussão 

demonstraremos como foi dentro de uma discussão acerca da caridade, da assistência e da 

materialização da virtude da misericórdia que surgiram as ações nesse sentido. Há ainda que 

se considerar outro clima que condicionou a fundação das instituições hospitalares do 

período: o ambiente da corte e a existência de uma cultura médica. Essa cultura médica é 

evidenciada a partir da presença do inúmeros físicos e cirurgiões na corte ao mesmo tempo 

que conviviam com vários eruditos e escritos médicos. Em último lugar apresentamos o 

objeto em estudo como um dos instrumentos surgidos da necessidade de legitimação do poder 

monárquico frente aos vários agentes históricos e de se fazer presente da região da 

Estremadura. Nossa hipótese é a de que a fundação do hospital deve ser entendida como uma 

forma de exercício do poder régio. Nele estão presentes, como em outros lugares, os símbolos 

heráldicos do casal régio (D. João II e D. Leonor).  Com essa instituição pretendia-se associar 

a realeza portuguesa à prática da caridade, assistência e misericórdia justificando e 

legitimando o poder real que, gradativamente se constituía como um poder acima dos outros. 

                                                             
11  Ainda há outros títulos e autores dos anos 1700 como a de José Martins da Cunha Pessoa. Analyze das agoas 

thermaes das Caldas da Raynha. De Jacob de Castro Sarmento temos o Appendix ao que se acha escrito na 

materia medica sobre a natureza, contentos, efeitos e uso prático em forma de bebida e banho das Caldas da 

Rainha. Francisco Tavares escreve a sua Advertencias sobre os abusos, e legítimo uso das aguas mineraes da 

Caldas da Rainha: para servir de regulamento aos enfermos que dellas tem precisão real. William Withering 

publica o estudo Analyse chimica da agoa das Caldas da Rainha. Partindo destas obras poderemos acessar o 

pensamento erudito acerca do termalismo e de como se acreditava que esta terapia incidia na recuperação da 

saúde dos doentes. 
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No segundo capítulo pretendemos indicar como o debate em torno dos temas da 

misericórdia e caridade estavam assentados em uma realidade sensível observada no aumento 

dos pobres, da mendicidade e das doenças. O surgimento de dois hospitais régios 

paralelamente, um em Lisboa e outro nas Caldas da Rainha resultam também desta realidade 

tangível. Sua estrutura e funcionamento respondem à essa realidade do século XV e XVI. São 

hospitais voltados para os pobres. Também são hospitais modernos, renascentistas como 

defende Lisbeth Oliveira Rodrigues
12

, no sentido de que estão organizados e dotados de 

recursos econômicos para sua manutenção e cura dos enfermos. Aqui identificamos o poder 

presente a partir do próprio Compromisso que regia o hospital em questão. O cotidiano, os 

comportamentos e as relações interpessoais são determinados a partir do mesmo. O 

documento que ordena e organiza o hospital também o controla pois foi uma forma de 

exercício do poder por parte da monarquia, de inicio com D. Leonor, e apoiado pela Igreja na 

pessoa de D. Jorge da Costa. Aqui pudemos, mais uma vez, de outra perspectiva, comprovar 

nossa suposição de que o exercício do poder régio se apresentou na gênese do Hospital, mas 

chega sutil, e de forma eficiente, até o ordenamento estrutural e funcional da instituição. Da 

mesma forma foi um aspecto do poder que chega até as relações interpessoais que alí se 

desenvolveram.  

O segundo eixo temático da tese, Medicina, está desenvolvido nos dois últimos 

capítulos que desenvolvemos. O terceiro capítulo pretende não apenas descrever as bases 

eruditas da medicina praticada na instituição em destaque. Isso é fundamental uma vez que 

sem o conhecimento de que se tratava o saber médico da época é difícil entender como foi 

possível a cura por meio dos banhos. Queremos compreender o caminho da terapia balnear 

termal desde a Antiguidade e sua longa duração até fins da Idade Média e inicio da Idade 

Moderna quando Portugal tornou-se pioneiro na assistência termal. Ao mesmo tempo 

pretendemos entender como o termalismo era praticado naquele país.  

O capítulo final pretende demonstrar como se fazia a terapia e a cura nesta 

instituição. Durante o levantamento de fontes em Portugal identificamos quais as doenças que 

afligiam a maior parte dos pacientes e em que se baseava o tratamento dispensado aos 

enfermos. Essencialmente por meio de tratamento espiritual e da terapia das dietas, purgas, 

                                                             
12 RODRIGUES, Lisbeth de Oliveira. Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa 

Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Tese de Doutorado em História Moderna – policopiada, Braga: 

Universidade do Minho, 2013. 
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sangrias e banhos se pretendia obter a cura. Para tanto foram utilizadas as fontes manuscritas 

referentes à matrícula dos enfermos, os gastos com alimentação, botica e outros anotados nos 

livros de receita e despesa. Certamente a obra de Jorge de São Paulo foi de muita valia por 

descrever, em muitos casos, o tratamento dispensado aos doentes que buscavam a instituição.  

Esperamos na segunda parte da tese, dar conta da proposta de comprovar nossas 

hipóteses acerca da medicina no Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Primeiro a de que o 

termalismo em Portugal fora radicado com base naqueles que, para o século XVI e XVI, eram 

considerados fundamentos científicos. Em outras palavras, apesar de os banhos serem 

fenômenos de longa duração, os banhos termais como terapia para a cura de doenças era 

considerada uma prática cientifica para a época. Assim também pretendemos demonstrar que 

se trata de um dos hospitais mais modernos da Europa para o período em estudo. Moderno no 

sentido de que se organiza de forma executiva do seu objetivo central: a cura dos pobres 

enfermos.  

Ao mesmo tempo pretendemos também comprovar que a cura na instituição em 

estudo funcionou tendo como fundamento as orientações hipocrático-galênicas própria do 

Ocidente medieval, mas com especificidades bem observáveis. Em uma ponta, a 

especificidade se apresenta com a obrigatoriedade de uma terapia espiritual porque entendia, 

entre outras razões, a doença como fruto do pecado. De outra ponta, porque utiliza 

pioneiramente a terapia termal, assentada sobre um saber erudito assimilado pelos físicos em 

atividade no hospital, assim como por um corpo de funcionários (barbeiros, cristaleiras, 

boticários, enfermeiros) preparados para sua função. 

Por fim acreditamos que, com nossa pesquisa, colaboramoso para preencher uma 

lacuna nos estudos do HNSP. Até então grande parte da historiografia, que trata dos hospitais 

portugueses no período em análise, atentou-se para as questões associadas à religiosidade, à 

pobreza, à piedade, à caridade e à assistência. Com nosso trabalho tentamos lançar esclarecer 

um pouco mais as relações entre o poder monárquico e a medicina. Mas também tentamos 

abordar melhor o tema da terapia ofertada naquele hospital que, até então, estava mal 

esclarecida tanto em seus fundamentos eruditos quanto em sua prática.   
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CAPÍTULO 1: NAS ORIGENS DA CENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DA 

SAÚDE PÚBLICA EM PORTUGAL 

 

Na Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, na Vila das Caldas da Rainha, o Auto de 

São Martinho, de autoria do dramaturgo da corte Gil Vicente (1465 – 1536), foi encenado 

pela primeira vez. Era a festa do Corpo de Cristo (Corpus Christi), e a rainha D. Leonor 

(1458-1525)
13

, estava presente para assistir à encenação do texto que lhe fora dedicado. Não 

foi à toa que aquela obra foi realizada naquele local e para aquela pessoa. Trata-se de um 

pequeníssimo auto em que São Martinho de Tours, acompanhado de três pajens, encontra um 

pobre peregrino e, sem ter como dar-lhe esmola, reparte com a espada sua capa para dar a esse 

individuo que se encontrava à margem da sociedade da época, seja por sua pobreza, seja por 

sua doença
14

. 

 

“Oh piernas leuadme un paffo fiquera; 

manos, pegaos naquefte bordão, 

defcanfad dolores de tanta paffión; 

fiquiera un momento en alguna manera 

dexadme paffar por efta carrera, 
yre a buscar un pan, que foftenga 

my cuerpo doliente, hafta que venga 

la muerte que quero por mi compañera. 

 

Devotos Chriftianos dad al sin ventura 

limofna, que pide por verfe plagado: 

mirad ora el trifte que eftoy laftimado 

de pies y de manos por mi defuentura; 

mirad eftas plagas que no fufren cura; 

ya fon incurables por mi trifte fuerte(...)
15

. (p. LXXXV)” 

 

 

                                                             
13D. Leonor tem vários epítetos, dentre eles, Princesa e Rainha Perfeitíssima, Rainha Velha. Também é 
conhecida como D. Leonor de Avis, D. Leonor de Portugal, ou mesmo D. Leonor de Lencastre. Este último 

nome evoca a sua descendência direta de D. Filipa de Lencastre (1360-1415), inglesa da casa deste nome, esposa 

do rei D. João I (1385-1433), a matriarca da Inclita Geração – D. Leonor foi sua bisneta e, por isso, também era 

conhecida pelo nome Lencastre. 
14A imagem de São Martinho, bispo de Tours na França, partindo sua capa com a espada para dividi-la com um 

pobre tem uma longa iconografia na Idade Média para simbolizar a caridade.  
15

VICENTE, Gil. Obras completas. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1928. Disponível em 

<http://purl.pt/252/1/index.html> Acesso em 2 Setembro de 2012. 

 

http://purl.pt/252/1/index.html
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Figura 1: Selo com S. Martinho dividindo a capa com um pobre em uma missiva enviada pelo abade do 

Mosteiro de São Martinho de Cedofeita no início do séc. XIV. 

FONTE: Instituto dos Arquivos Nacionais/ Arquivo Nacional daTorre do Tombo – Mosteiro de S. Martinho de 
Cedofeita, mç. 1, doc. 1. 

 

 Não é possível inferir, a partir do auto, qual era a enfermidade que assolava o 

indivíduo que se encontrava plagado. Sabemos apenas de suas chagas (...) que no sufren 

curas (...), por ele mesmo apresentadas aos nobres homens em sua fala.  

A peça acima referida foi apresentada pela primeira vez ao público em um lugar e 

para a rainha que se tornaram ícones no acolhimento aos mais necessitados, aos pobres e aos 

pobres enfermos acolhidos nos hospitais e, depois, nas Misericórdias
16

. 

Foram para estes pobres que os olhares se voltaram. Importa-nos aqui a visão da 

assistência, em especial, a assistência à saúde do corpo. Esta assistência (e esta nova 

espiritualidade) produziu resultados a tal ponto que algumas pessoas se passavam por pobres 

para receber toda forma de auxílio. Tal situação não era isolada. Desde as Cortes reunidas em 

                                                             
16A primeira Misericórdia criada foi a de Lisboa, em 15 de agosto de 1498, e por ordem de D. Leonor. Nesse 

momento, D. Leonor era a regente no trono do reino. Na ocasião, seu irmão, o rei, D. Manuel I, o Venturoso, 

havia partido, desde 29 de Março daquele ano, em viagem à Espanha para ser jurado herdeiro do reino de Castela 

e Aragão. Na biografia da rainha D. Leonor, de autoria de Isabel Guimarães Sá, intitulada “De princesa à 

Rainha Velha – Leonor de Lencastre”, Editora Círculo de Leitores, 2012, temos notícia de que D. Manuel havia 

enviado orientações de governança à sua irmã. Entretanto não há qualquer referência de que a criação da 

Misericórdia de Lisboa tenha sido uma sugestão do monarca. Muito pelo contrário, é possível mesmo que o 

monarca sequer tenha tido noticia da pretensão da irmã. Por outro lado, a ideia muito lhe agradou, posto que foi 

em seu reinado que cresceram em número as Misericórdias pelo reino e pelo Ultramar.  
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Santarém em 1418, foram feitas queixas contra aqueles que pediam esmola sem atestado de 

invalidez
17

. 

Note-se que a mendicância era tal que até mesmo estrangeiros usavam de tais 

meios para subsistir. Evidentemente este problema deveria ser de grande monta a tal ponto de 

ser apresentado ao monarca, no caso, D. João I (1385-1433), em cortes. O maior problema 

neste caso específico não é tão-somente a mendicância, mas a falta de braços para o trabalho. 

Estamos diante do incômodo gerado pela falta de trabalhadores, e não pela mendicância. Na 

exposição do problema, fica presente que era preciso direcionar o máximo possível de pessoas 

para o trabalho, que as herdades fossem bem aproveitadas; enfim, tratava-se de uma forma de 

se direcionar um possível contingente de trabalhadores para as atividades agrícolas.  

Todavia, ao problema do peditório e da mendicância, continuava um problema. 

Houve mesmo uma determinação real posterior expressa nas Ordenações Manuelinas que 

proibia que qualquer pessoa viesse a pedir esmola sem a autorização por meio de carta régia, 

prova de que a situação persistia18
. 

Como pudemos ver já no início do século XV, encontramos queixas pelo abuso da 

boa-fé das pessoas por aqueles que se aproveitavam dessa nova forma de materialização de 

uma espiritualidade ligada ao apoio e à assistência aos mais pobres. É antes, portanto, 

partindo do século XIII, que surgiu essa nova espiritualidade com as ordens mendicantes, 

assim como o florescimento das instituições de assistência aos marginalizados.  

Os quatrocentos e quinhentos viram e promoveram um movimento diferente. Foi 

fundada e se desenvolveu rapidamente uma série de instituições de caridade de forte 

influência religiosa, mas nem sempre ligadas à Igreja Católica. Os homens dos séculos XV e 

                                                             
17

 SOUSA, Armindo de.As cortes medievais portuguesas (1385-1490). - Liv. I de Cortes, doc. 21, fl. 2-2v Porto: 

INIC. Centro de História da Universidade, 1990, vol. II, p. 271.APUD: Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum - Vol. 2: Antes da fundação das Misericórdias. / ed. lit. Centro de Estudos de História Religiosa 

da Faculdade de Teologia – Universidade Católica Portuguesa; coord. científico José Pedro Paiva. - Lisboa : 

União das Misericórdias Portuguesas, 2003. p. 126-127. 
18

“Que ninh˜ua pessoa peça pera invocaçam alg˜ua sem mostrar nossa carta pera ello. Defendemos, que 

ninh˜ua pessoa nom seja tam ousada, que peça esmolas pera invocaçam de alguum sancto, senom aquelles que 

mostrarem nossas cartas seeladas do nosso selo, em que loguo hamde seer nomeados por seus nomes aquelles 

que ouverem de pedir as ditas esmolas, e arrecadar as confrarias; os quaes nom preguaram, nem daram cartas 

de indulgencia, e será soomente nomeado huum em cada bispado, e mais nom. E qualquer que nom mostrar 

nossa carta propria, nom lhe seja guardado o tresladoem pubrica forma, posto que a mostre. E se alg˜uas 
pessoas em outra maneira pedirem pera as ditas invocações, senom com as ditas cartas nossas, mandamos a 

quaesquer corregedores, juizes, alcaides, e meirinhos, que sendo requeridos por parte da rendiçam dos cativos, 

que os prendam, e lhes tomem loguo quanto trouxerem, e ouverem de seus petitorios, e o entreguem pera a dita 

rendiçam aos memposteiros della, e os sobreditos pedidores nom sejam soltos sem nosso 

mandado”.ORDENAÇÕES Manuelinas. Fac-símile da ed. feita na Real Imprensa da Universidade de Coimbra 

em 1797. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, Liv. V, tit. CIIII, p. 304-305. APUD: Portugaliae 

Monumenta Misericordiarum - Vol. 3: A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I. / ed. lit. 

Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia – Universidade Católica Portuguesa; coord. 

científico José Pedro Paiva. - Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002. p. 68. 
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XVI promoveram e assistiram ao avanço de instituições fraternais, confrarias, irmandades e, 

em especial, à fundação das Misericórdias
19

. 

Ao mesmo tempo, verificamos uma inovação que ganhou corpo em todo o 

continente europeu: trata-se de uma percepção inovadora acerca da pobreza e de, até então, 

sua irmã siamesa, a doença. Ambas (doença e pobreza), quase inseparáveis, tornaram-se foco 

de atenção de ações governativas e da sociedade laica, podendo ser ressaltado o aumento do 

número das instituições de assistência, hospitalidade e das fraternidades. Podemos observar, 

também, o movimento de gradativa modernização/racionalização/aperfeiçoamento dos 

cuidados e atenção à saúde ao longo dos anos 1400 e 1500 
20

.  

Com D. Manuel I (1469 – 1521), os cuidados aos necessitados e a saúde do reino 

continuaram a compor parte das preocupações da monarquia. O Hospital Real de Todos-os-

Santos entrou em funcionamento. As Misericórdias (mesmo sendo instituições, muitas vezes, 

criadas por leigos e, portanto sem ligação institucional com o governo ou mesmo com a 

Igreja), se expandiram por todo o reino e, em seguida, para o Império Ultramarino 

português
21

. Nesse contexto, e com influência de um renovado espírito caritativo, deu-se a 

afirmação do Hospital Nossa Senhora do Pópulo, nas Caldas da Rainha, um hospital balnear 

termal, pioneiro na história ocidental. 

O objetivo primeiro deste capítulo constitui-se em apresentar os múltiplos fatores 

que colaboraram para o gradativo processo de reforma e reorganização da assistência e da 

saúde pública em Portugal em finais da Idade Média e início da Idade Moderna, que aqui 

denominamos centralização. Todavia, antes de tratarmos com maior pormenor do nosso 

objeto, é imperioso situar o estado em que se encontrava a assistência e os cuidados com a 

saude pruvica em Portugal antes deste momento.  

A palavra centralização não é nova, mas a concepção é tomada de empréstimo de 

Rita Costa Gomes, que utilizou o termo “curialização” para esclarecer o processo de 

afirmação da monarquia portuguesa frente aos outros poderes
22

. Trata-se de um processo 

marcado pela elaboração de laços de dependência recíproca entre monarquia e nobreza em 

                                                             
19SÁ, Isabel dos Guimarães. Igreja e Assistência em Portugal no Século XV. Separata do Boletim do Instituto 
Histórico da Ilha Terceira. v. III, Açores: 1995. p. 221. 
20GONÇALVES, Iria. Imagens do mundo medieval. Lisboa: Livros Horizonte, 1988. p. 34.  
21 MENDONÇA, Manuela. A reforma da Saúde no reinado de D. Manuel. In: I Congresso Histórico de 

Guimarães: D. Manuel I e sua época – Actas. Vol. II: Igreja e Assistência. Guimarães: Câmara Municipal de 

Guimarães. 2004. p. 333-334.  
22 Rita Costa Gomes, por sua vez, também toma de empréstimo o termo de Norbert Elias que utilizou a noção de 

“processo de curialização” para tratar da gênese da sociedade de corte da época do Absolutismo. GOMES, Rita 

Costa. A curialização da nobreza. In: CURTO, Diogo Ramada (coord). O tempo de Vasco da Gama. Lisboa: 

Comissão Portuguesa para as Comemoração dos Descobrimentos e Ed. Difel, 1998, p. 180. 
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que esta última perdeu seu status de nobreza guerreira autônoma. Em contrapartida, a nobreza 

manteve sua distinção enquanto categoria social privilegiada, porém cada vez mais absorvida 

pela corte real. Este foi um processo de longa duração que, em Portugal, foi marcado pela 

crescente burocratização do Estado por um lado e, por outro, pela maior centralidade da corte 

real dentro da própria sociedade tardo medieval portuguesa. No nosso caso, a palavra 

centralização aproxima-se da noção de “curialização” e assume a imagem deste mesmo 

processo em que a monarquia, por meio de um processo de burocratização crescente, foi 

assumindo em sua volta, ou seja, na corte monárquica e a partir dela, os cuidados para com a 

assistência e a saude puvricano reino.  

 O processo de burocratização a que nos referimos foi materializado com origem 

nas inúmeras concessões pontifícias feitas aos monarcas portugueses no que tange a reforma 

da administração dos hospitais e mesmo na criação de novos. Foi a partir da corte régia, do 

paço real que se reestruturou os cuidados médicos e assistenciais no alvor da Idade Moderna. 

Tornou-se lugar comum afirmar que a assistência em Portugal no final da Idade 

Média estava em crise. Esta afirmação se consolidou na historiografia portuguesa, 

especialmente a partir da publicação das comunicações feitas nas “Primeiras Jornadas Luso-

Espanholas de História Medieval” e de vários artigos subsequentes. Estas produções 

pretendem dar um panorama de como se encontravam as formas de assistência desenvolvidas 

em todo o período medieval, tanto em Portugal como na Espanha, no período de transição da 

Idade Média para Idade Moderna
23

. Cabem aqui duas perguntas: 1. O que se entende por 

assistência na baixa Idade Média portuguesa? 2. O que caracteriza esta crise? 

 

1.1. A assistência tardo-medieval portuguesa: a caridade, a assistência e a 

misericórdia. 

Quando estamos a trabalhar com a assistência no período medieval, somos 

forçados a entrar em contato com uma gama de outras noções que se remetem ao apoio dos 

mais necessitados. Junto à noção de assistência, encontramos a caridade, a misericórdia, a 

                                                             
23

A obra mais citada na historiografia acerca da saúde e assistência em Portugal em finais da Idade Média é: A 

pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média, Actas das Primeiras Jornadas 

Luso-Espanholas de História Medieval (2 volumes), Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973 e 1974. Vamos nos 

escusar de indicar outras bibliografias por ser de um número considerável e por se encontrar um bom número de 

indicações no primeiro volume da obra Portugaliae Monumenta Misericordarum. (coord. científico José Pedro 

Paiva). Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002. pp. 289 – 337. 
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piedade, a fraternidade, a solidariedade,entre outros. A assistência, desta forma, é uma 

multiplicidade de ações, é algo que se faz com o objetivo de apoio a quem necessita. Na 

sociedade medieval, assistir está certamente relacionado aajudar, compadecer e auxiliar.  

As formas de assistência eram das mais variadas devido a também multiplicidade 

de situações de fragilidade em que as pessoas necessitam de serem assistidas. As formas 

materiais de assistência mais conhecidas e estudadas são asgafarias, mercearias, albergarias 

e os hospitais
24

. Por serem formas de solidariedade verticais
25

, estão mais bem estudadas do 

que outras formas de apoio individuais em razão de uma maior documentação a seu respeito. 

Outras formas de assistência não sistematizadas são as várias formas de solidariedade 

horizontal
26

. Lembremo-nos dos bodos, das distribuições de comida, por exemplo, em caso de 

enterramentos de pessoas mais abastadas, das esmolas, entre tantas outras formas de 

solidariedade
27

 e apoio surgidas de forma espontânea
28

. A assistência é multifacetada. Em 

razão disso, vamos nos ater a formas mais frequentes de assistência a que nos referimos 

acima. 

Mas, antes de traçarmos o cenário da assistência no final da Idade Média 

Portuguesa, foco da atenção monárquica, cabe aqui uma reflexão, mesmo que abreviada, 

sobre quem são os destinatários destas obras. Afinal, quem assiste assiste alguém. Não há 

assistência sem assistidos.  

Está bastante difundida e fundamentada a tese de que as formas de assistência 

existentes no período medieval voltavam-se, quase exclusivamente, aos pobres. Mesmo nos 

                                                             
24Gafaria: hospitais destinados ao acolhimento de leprosos. 

Mercearia: locais que recebiam homens ou mulheres que recebiam sustento vitalício em troca de obrigações 
devocionais diárias pela alma daquele que instituiu a mercearia. 

Albergarias: locais onde se dava hospedagem aos peregrinos. Disponível em: 

<www.portasadentro.ics.uminho.pt> Acesso em 08/janeiro/2015   
25Entendemos a aqui formas de solidariedade vertical aquelas promovidas por indivíduos de categoria social 

mais destacada em favor de outros que se encontram abaixo de seu estatuto social. Por solidariedade horizontal 

entendemos os instituições de apoio mútuo cuja mais conhecida para o período medieval é, sem dúvida, a 

confraria. Para o período moderno outras formas de solidariedade horizontal vão surgir como as irmandades e as 

misericórdias mas todas com a mesma raiz: o mutuo apoio entre indivíduos que se identificam como iguais em 

algum aspecto de suas vidas. 
26 MARQUES, José. A assistência no norte de Portugal em fins da Idade Média.Revista da Faculdade de Letras, 

Porto: Vol 6. 1989, p. 11-93. 
27

Laurinda Abreu indicou um estudo sobre Évora no período moderno (séculos XV-XVIII) lembrando-se de 

modo particular a existência de uma “multivariada forma de assistência domiciliária” criada pelas pessoas mais 

pobres. Ver: ABREU, Laurinda. “Limites e fronteiras das políticas assistenciais entre os séculos XVI e XVIII: 

continuidades e alteridades.”Varia Historia. Belo Horizonte: vol. 26, n.º 44 ,2010. pp 347–371. 
28 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. Os caminhos e a assistência no Norte de Portugal. In: A pobreza e a 

assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média, Actas das Primeiras Jornadas Luso-

Espanholas de História Medieval (vol.1), Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973, p. 44. 

http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/
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hospitais criados a partir da ação régia, o cuidado com os pobres estava presente. Foi para a 

cura dos pobres enfermos que o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo surgiu. Foram também 

os pobres aqueles que mais atenção tiveram no Hospital de Todos-os-Santos, em Lisboa
29

. 

O olhar sobre os pobres foi, no período medieval, orientado pela doutrina e pela 

teologia da Igreja Católica. A exegese bíblica e os vários religiosos colocavam um acento 

positivo nas diversas formas de pobreza. Essa foi uma percepção largamente difundida na 

Alta Idade Média. Michel Mollat já nos lembrou acerca da visão e da funcionalidade dos 

pobres nos escritos religiosos da Alta Idade Média
30

 e de uma perpetuação desta visão acerca 

dos pobres. Para Portugal, em destaque para Coimbra, as pesquisas têm apontado para a 

retomada deste discurso, de que os pobres desempenhavam um papel importante na dinâmica 

social, ainda no final da Idade Moderna
31

. 

A Bíblia sempre foi a fonte em que se bebeu para dar a entender o mundo e o 

papel social de cada um. Foi também dos textos bíblicos que se extraiu a concepção positiva 

do pobre e dos excluídos, pois há passagens em que se evidencia uma preferência divina pelos 

pobres e marginalizados e os fiéis são instigados à prática da assistência e da caridade
32

. Em 

outras passagens bíblicas, a salvação pode ser alcançada pelos ricos. Entretanto, apenas se a 

sua riqueza for colocada em favor dos pobres. Essa é uma importante assertiva para o 

compreendermos o papel das formas materiais de assistência na Baixa Idade Media. Em nosso 

caso, isso é ainda mais evidente, uma vez que, na origem do Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo, esteve a espiritualidade e a devoção próprias desta relação entre ricos e pobres em 

que, para a salvação do primeiro, é preciso a prática da misericórdia e da caridade com o 

segundo. 

                                                             
29 O cotejamento entre o Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo e do Hospital de Todos-os-

Santos permite observar o cuidado que os monarcas portugueses envolvidos na fundação dos hospitais tiveram 

em definir como objetivo dos mesmos os cuidados aos pobres enfermos. Veja no Anexo Documental o 

regimento e compromisso dos hospitais.  
30 MOLLAT, Michel. Os pobres na Idade Média. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1989, pp. 13-18. 
31

LOPES, Maria Antônia. Pobreza, assistência e controlo social. Coimbra, 1750-1850. Viseu: Palimage, 2000, 

pp. 23-84. 
32

Vejam-se por exemplo:“Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu 

irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra” (Dt 15, 11); “Dá esmola dos teus bens, e não te desvies de 

nenhum pobre, pois, assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti” (Tb 4, 7); “Pobres vós tereis sempre 

convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis” (Mt 26, 11); “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me 

ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração” (Lc 4, 18); 

“Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso 

é o Reino de Deus! (Lc 6, 20)”. 
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Para entendermos a origem e a finalidade do Hospital, devemos ter em mente que 

a caridade para com os pobres enfermos e a salvação da alma de sua fundadora estavam 

intimamente relacionadas. No prólogo do Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo (doravante Compromisso) ficavam evidente as razões de fundo devocional próprias da 

espiritualidade tardo-medievais que motivaram a criação desta instituição. 

“Em nome da Santa Trindade, Padre e Filho e Espírito Santo, tres pessoas e um so 

Deus verdadeiro, principio e fim de todo bem, em seu louvor dirigido e ordenado. 

Quanto as obras de misericordia feitas em os proximos com caridade, assim 

espirituais como corporais, sejam aceites a Jesus Cristo Nosso Senhor. 

Quiz-no-lo por sua piedade manifestar e encomendar por São Mateus aos 19 

capitulos para que mais e efectuosamente nos esforçassemos a cumpri-las. E 

portanto nos, a rainha D. Leonor, mulher d‟ el-Rei D. João, meu senhor, que santa 
gloria haja, o segundo que foi de Portugual, desejando dar execução as tais obras 

tanto por Nosso Senhor encomendadas e considerando nos como se poderiam 

perfeitamente a serviço de Deus em algum lugar inteiramente cumprir, 

determinamos e ordenamos, em louvor de Deus e Nossa Senhora a Virgem gloriosa 

Maria, sua madre, e, por usarmos de caridade com os próximos, mandar fazer uma 

igreja da invocação de Nossa Senhora de Populo e um hospital dentro em a nossa 

vila das Caldas, em que queremos que se cumpram as ditas obras de misericordia 

espirituais e corporais quanto possivel for, pela alma d‟ el-Rei D. João, meu senhor, 

e minha e do príncipe D. Afonso, nosso filho, que a santa glória hajamos. Por bem 

do qual mandamos fazer este compromisso e instituição seguinte (...)
33

”. 

A ideia de que as formas materializadas de assistência e a caridade para com os 

mais necessitados contribuíam em favor dos doadores está aqui muito evidente. O segundo 

parágrafo mostra como esta associação direta era aceite uma vez que se esperava que “(...) as 

obras de misericordia feitas em os próximos com caridade, assim espirituais como corporais, 

sejam aceites a Jesus Cristo Nosso Senhor (...)”. 

O texto final do documento em análise resultou da elaboração cuidadosa de um 

grupo de pessoas que teve como expoente máximo o Cardeal de Portugal, D. Jorge da Costa 

(1406-1508). Quando da viagem de Diogo Dias à Roma a rainha D. Leonor o orientou quanto 

ao que deveria fazer nessa embaixada. Nos apontamentos dados pela rainha para tal evento 

solicita ao dito Diogo Dias que:  

“(...)lhe direes da nosa parte que lhe pedimos muy afetuosamente que por o noso 

não lhe seja trabalho querer ver de verbo a verbo o trrelado do comprimiso que 

temos feito pera o espritall da nosa villa das caldas o qual per suas mãaos foy 

começado e avido com trabalho seu muytas graças que tem E por que nenhuua 
cousa nossa não queríamos nunca se fose possível fazer sem seu comselho e 

autoridade (...)E parecendolhe que esta na forma que deve e conpre segundo nossa 

tenção pera serviço de deos sua reverendíssima p. queira da nosa parte sopricar ao 

                                                             
33 Ver anexos documentais ou: PORTUGALIAE MONUMENTA MISERICORDIARUM – volume III: A 

fundação das Misericórdias: o reinado de D. Manuel I. Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de 

Teologia – Universidade Católica Portuguesa; (coord. científico José Pedro Paiva) Lisboa : União das 

Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 132-151. 
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nosso samto padre que nollo queira asy confirmar e venha per breve ou logo 

acabado per bulla (...)”
34

. 

O documento final do Compromisso foi um texto aceito pela Cúria papal e, 

portanto, dentro dos cânones da Igreja. Mas não só. Deixa transbordar esta nova forma de 

espiritualidade e devoção própria do início da Idade Moderna caracterizada pela ação prática 

em favor dos mais necessitados, pela materialização da virtude misericórdia por uma série de 

formas, sendo que uma destas foi resultado da própria ação da rainha. Estamos nos referindo 

às Misericórdias, sendo a de Lisboa a mais importante.  

Fundada pela própria D. Leonor, quando regente (1498) no reinado de seu irmão 

D. Manuel I (1495-1521), seu Compromisso (da Misericórdia de Lisboa) é anterior ao 

Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. A Misericórdia e o Hospital foram 

criações direcionadas pela mesma figura, no mesmo contexto e, desta forma, não é de se 

estranhar que existam tantos pontos de contato entre ambas. 

Voltando às obras de misericórdia, objetivo máximo da caridade tardo-medieval 

portuguesa, foram elas, como pudemos ver no introito do Compromisso, explanadas no 

Evangelho de São Mateus. Isabel dos Guimarães Sá identificou, no capítulo 25 deste texto 

bíblico, e não no capitulo 19 como indicado no fragmento que lemos acima, a fonte que foi a 

mais elaborada pelos homens do momento para doutrinar a prática das sete obras corporais
35

.   

“(...)Quando o Filho do homem voltar na sua glória e todos os anjos, com ele 

sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele 

separará uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. 

Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos 

que estão à direita: „Vinde benditos de meu pai, tomai posse do Reino que vos está 

preparado desde a criação do mundo porque tive fome e me destes de comer; tive 

sede e me deste de beber; era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes; 

enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim (grifo nosso).‟Perguntar-

lhe-ão os justos: „Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, 

com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrinos e te acolhemos, 

nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar?‟ 
Responderá o Rei: ‟Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isso a 

um destes meus irmãos mais pequeninos, foi mim mesmo que o fizeste.‟”
36

 

Além destas foi acrescentado, na Idade Média, enterrar os mortos que era, 

inclusive, uma das obrigações mais importantes das Misericórdias do período moderno. 

                                                             
34 Veja os anexos documentais deste trabalho ou: SOUSA, Ivo Carneiro de. O cardeal D. Jorge da Costa e a 

reforma da assistência em Portugal. In: Congresso Internacional Comemorativo do IX Centenário da Dedicação 

da Sé de Braga: Actas. Braga: Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa: Cabido 

Metropolitano e Primacial de Braga, N. 2, vol. 1, pp. 646-660. 
35 SÁ, Isabel dos Guimarães. Práticas de caridade e Salvação da alma nas Misericórdias metropolitanas e 

ultramarinas: algumas metáforas. In: Oceanos. Comissão Nacional para Comemoração dos Descobrimentos 

Portugueses. Nº 35, 1998. pp .42-50. 
36 Mateus 25: 31-46. 
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Apesar dotexto tratar do Juízo Final como tema central, pudemos observar que aqui se 

apresenta uma mensagem clara e receita da salvação: as obras de misericórdia! 

A espiritualidade e a religiosidade inspiravam as ações. No estudo deste tema, 

misericórdia, caridade, assistência, ternura, paixão, clemência, bondade e amor tendem a se 

misturar e acabam sendo entendidas como sinônimos. Ivo Carneiro de Sousa assenta que 

misericórdia é uma palavra que estabeleceu, pelo menos, a ligação com outras duas ideias 

cruciais nas Sagradas Escrituras: compaixão e fidelidade
37

. A noção de compaixão estaria 

relacionada aos laços familiares de maternidade e paternidade sendo traduzidas no perdão e 

no apoio e sofrimento mútuo em situações difíceis. O sentido primeiro da palavra compaixão, 

compassio, quer dizer aqui sofrer junto. De outra banda, a fidelidade, por resultar de uma 

relação entre duas pessoas, procurou associar-se á piedade consciente, intencional e orientada.  

Desta forma, a ideia de misericórdia que se pretende incutir é aquela que leva o 

indivíduo à ação prática. Ao ter compaixão dos mais necessitados, sofrendo junto destes, o 

fiel deveria se mostrar piedoso orientando sua ação para o exercício das diferentes obras de 

misericórdia identificadas no texto do Evangelho de São Mateus.  

Todavia nem sempre era possível assegurar que as pessoas, mesmo as mais cultas, 

pudessem fazer esse caminho de reflexão a partir das Sagradas Escrituras associando a 

misericórdia à compaixão e a fidelidade. Ou ainda, fazer relações entre as alegorias da 

Misericórdia e da Justiça, por exemplo
38

.  Por isso mesmo,foram produzidas algumas obras de 

cunho didático que pretendiam orientar como praticar a caridade. É o caso da pequena 

obraExplicações das obras de misericórdia
39

. Este pequeno texto quatrocentista, em 

linguagem bastante acessível e de fundo pedagógico, pretendia dar conta de sistematizar como 

a temática das obras de misericórdia eram entendidas no momento. Dedica-se em grande parte 

ao comentárioe ao exercício das obras corporais e, por isso mesmo, nos interessa em 

particular uma vez que uma destas era cuidar dos enfermos. 

Como nos referimos anteriormente às noções do momento acerca da misericórdia 

estavam vinculadas à ação concreta do cristão. Assim também a misericórdia é apresentada 

                                                             
37 SOUSA, Ivo Carneiro de. A Rainha D. Leonor (1458-1525): Poder, Misericórdia, religiosidade e 

espiritualidade no Portugal do Renascimento. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 205.  
38

Para entender melhor como os homens deste período faziam a associação entre Misericórdia e Justiça veja-se a 

o “Auto de Deus Padre e justiça e mia: obra nouamente feita em a qual se representa a Misericórdia e a Justiça 

perante Deos Padre..,” de Gil Vicente.  
39 SOUSA, Ivo Carneiro de. A rainha da Misericórdia na História da espiritualidade em Portugal na época do 

Renascimento. (policopiada). Tese de doutoramento em Cultura Portuguesa. 1992, Universidade do Porto, Vol. 

2. pp. 280-294. 
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neste manuscrito alcobacense. O autor, provavelmente frei Luís de Melgaço, afirma que a 

misericórdia é a virtude da alma que permite a ação. O cristão deve, então, ser movido pela 

misericórdia no socorro dos irmãos, pois“(...) he decta misericórdia de coraçom da qual diz 

Sam Lucas em o samaritanoque se doia do chagado moveusse pera misericórdia.
40

” . 

A leitura desta pequena obra demonstra não apenas o espírito didático do autor e a 

cultura de caridade da época, mas aponta para um mapeamento muito preciso dos temas 

relacionados. Podemos perceber, com a leitura dos títulos dos capítulos da obra, o caminho a 

ser percorrido pelo cristão. Primeiro a definição da misericórdia como virtude motivacional, 

depois a exposição das obras de misericórdia corporais e espirituais. Apresentadas as obras de 

misericórdia é feita uma exposição do que é a misericórdia divina e sua grandeza. É aqui que 

chegamos ao ponto mais relevante da obra: é para alcançar a misericórdia divina que se 

devem fazer as obras de misericórdia para com os mais necessitados. Como?  

 

“(...) se pode guaanhar a mysericordia de Deus e dezemos que de quatro guisas a 

primeira por maneira de mercee assy como se damos todos nosos beens a nossos 

irmaãos os pobres (grifo nosso) e por esto disse Jhesu Christo no Avangelho de 

Sam Mateus bem aventurados [fl. 186v] som os misericordiosos ca a misericordia 

averam e este foy o consselho que deu Daniel a Nobucadanasor contra o qual foy 

dada sentença por Deus dizendo rimi teus pecados por esmollas e tuas maldades em 

misericórdia dos pobres(...)”
41

. 

 

 

Os bens materiais que abundam para uns não existem por si só. É, para que 

possam servir de auxilio ao próximo, e assim se obtenha a misericórdia divina, que os bens 

dos ricos devem ser usados por eles. É este devotamento em favor dos pobres que cria o 

caminho para que eles pudessem ter acesso aos privilégios dos misericordiosos, já que esse 

desprendimento conscienteos fazem pobres de voontade. Deste modo estes pobres de vontade 

alcançarão os privilégios dos misericordiosos42
. 

                                                             
40“Explicação das Obras de Misericórdia” ... Veja Anexo documental. 
41 Idem. 
42Segundo o autor da referida obra os privilégio dos misericordiosos são assim apresentados. “(...) dezemos que 
quatro o primeiro he que esta virtude de natura e as cousas que som de natura som mais onradas e mais 

perlongadas que as outras e por esto nom se podem tam aginha perder e asy dizia Job des a minha meninice 

creceo commigo a misericordia o segundo he que os homeens misericordiosos nunca pecam a sabendas ca tal 

pecado como este nom vem salvo de dureza de coraçom a qual nom he em os homeens misericordiosos e por 

esto dizem que os homeens misericordiossos am coraçom de carne e os cruees am coraçom de pedra o terceiro 

privilegio he que os misericordiossos veem ligeiramente a peemdença ca am a alma e a vontade piadosa e 

porem muito aginha fazem aquello que dise o proffeta tirade de vosos coraçoões todo mal e pecado o quarto 

privilegio he os misericordiosos amalabes ou nunca se perdem [fl. 198v] ca nenhuum nunca se perde se non o 

que em a fim de sua vida nom faz peendença e os misericordiosos sempre se arrependem muito (...)”.Idem. 
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A fórmula final, presente na obra,foi compreendida pelos contemporâneos e pode 

ser sintetizada da seguinte maneira: é por meio do trabalho e usando dos bens materiais 

através das obras de misericórdia corporais e espirituais, em favor dos mais necessitados, que 

se alcança a Misericórdia Divina e os privilégios associados aos misericordiosos.  

A importância da imprensa na circulação de ideias e valores já foi mais do que 

provada. Serviu igualmente para a disseminação das vantagens espirituais (sem desconsiderar 

o prestígio social) associadas à realização das obras de misericórdia para aqueles que as 

praticaram por entenderem que havia algum proveito nelas. Eram quase sempre os indivíduos 

de categoria sociais mais destacadas que executavam tais obras de misericórdia, pois este era 

o entendimento desses discursos e daí se orientava a ação
43

.Não queremos dizer que os menos 

favorecidos não exerciam as obras de misericórdia, mas, no nosso caso de estudo, estes são 

para quem devem ser realizadas tais obras. 

Em outras palavras, pretendemos mostrar como as obras devocionais, de modo 

especial as impressas, tiveram papel importante neste processo de expansão das atitudes de 

assistência aos mais necessitados concretizadas pela monarquia (e absorvido pelos mais 

abastados) neste movimento de centralização da assistência e da ampliadas com a expansão 

das Misericórdias no reino e no ultramar. 

Há ainda que se fazer menção a uma outra obra, publicada no inicio do século 

XVI, que se tornou bastante conhecida. E é fundamental neste estudo, poisidentificação das 

obras de misericórdias e os sentidos doutrinários estavam assentados em uma produção 

literária que reforçava esta “cultura da caridade” em seu sentido religioso e prático de modo 

que se tornavamacessíveis a mais pessoas. NoSacramental, de Clemento Sánchez de Vercial, 

publicada em 1502
44

, na qual faz-se uma boa demarcação do que deve ser entendido como 

                                                             
43Roger Chartier nos lembrou da importância de entendermos que nem as ideias nem as inteligências então 

desencarnadas. Ver: CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, vol.5, 

Nº 11, 1991. p. 180.  
44 Utilizamos aqui duas fontes onde se pode encontrar a obra de Vercial. A primeira encontra-se disponível para 

download, na página da Biblioteca Nacional de Portugal, diversas cópias de diferentes edições. Utilizamos aqui a 

edição de 1502, publicada por João Pedro Bonhomini de Cremona (ou simplesmente Pedro de Cremona), 

disponível em : <http://purl.pt/15164/3/#/362>. Os fragmentos que aqui utilizados foram extraídos desta cópia 

digital nas páginas 92-97. 

Encontra-se também digitalizado uma “Cartinha” do mesmo editor, João Pedro Bonhomini de Cremona, 

publicada em 1501, onde podemos identificar as obras de misericórdia espirituais.   Disponível em: 

<http://purl.pt/15028> assim como um “Cathecismo pequeno” do mesmo editor em: <http://purl.pt/14885>. 

Estas são obras interessantes para quem pretende estudar com mais pormenor a importância da imprensa na 

difusão das ideias religiosas. Acesso em 21 de Novembro de 2013. 

A outra fonte utilizada foram os excertos publicados em: PORTUGALIAE MONUMENTA 

MISERICORDIARUM – volume III: A fundação das Misericórdias: o reinado de D. Manuel I. Centro de 

Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia – Universidade Católica Portuguesa; (coord. científico 

José Pedro Paiva) Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002. 

http://purl.pt/15164/3/#/362
http://purl.pt/15028
http://purl.pt/14885
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misericórdia assim como das sete obras de misericórdia corporais. Além disso, é fato 

confirmado que essa obra está entre os primeiros livros impressos na península Ibérica e que 

teve um imenso valor para a divulgação de uma série de ideias e noções de fundo religioso, 

uma vez que recebeu várias edições diferentes em um período inferior a um século
45

.  

 Segundo podemos observar nessa produção assim é definida a misericórdia: 

 

“Misericordia he doerse homem da coyta e miseria de seu prouximo e christaão e 

obra de misericordia He oraçom de obra e a he a saber que duas maneyras som de 
oraçom lh~ua vocal que he da boca assy como a oraçom que fazemos roguando a 

Deos pedido-lhe alg˜ua cousa. Outra he real que he de obra e esta he esmola e esta 

oraçom de obra som as obras de misericordia ou alg˜ua dellas e assi como as oras 

canonicas da ygreja som sete assy as obras de misericordia som sete segundo a 

diante se dira.” 

 

Aqui se faz a exortação à ação dos homens em favor de seu próximo. Por tratar-se 

de obra devocional, o objetivo é, ao apelar para a obrigação moral do cristão definida por 

Cristo e pela Igreja, promover a mobilização social. Observa-se que o autor faz questão de 

afirmar que a misericórdia é tomada de atitude – “(...) He oraçam de obra (...)”. Sob a óptica 

do autor os homens do século XVI não podem ser misericordiosos sem que sejam atuantes, 

daí o sentido de oração de obra. A oração não deve apenas ser vocal, quer dizer, ocorrer 

apenas através do contato íntimo com Deus seja na Igreja ou no espaço privado, a 

misericórdia deve ser também ativa. O sentido que o autor dá a essa “misericórdia real” é que 

nos possibilita entrar especificamente em seu entendimento acerca de tais obras, em especial 

ao tratar das obras de misericórdia corporais, pois é no interior desse debate que se promoveu 

a elevação dos Hospitais reais em Portugal. Ao retomar oSacramentalprimeiro serão listadas e 

descritas as obras de misericórdia espiritual para só então passar a exposição das corporais
46

.  

                                                             
45 HORCH, Rosemerie Erika. O primeiro livro em português, um depoimento: os caminhos percorridos para 
comprovar a sua existência. Revista da Biblioteca Nacional. Lisboa: Série 2, vol. 2, Nº. 2, 1987, p.37. 
46

 Assim se apresentam as obras espirituais: “As obras de misericordia som sete como quer que alguns poõem 

xiiii mas reduzen-se a sete Ca som sete sprituaes e sete corporaes. As sete sprituaes som estas: ensynar, 

conselhar, castigar, consolar, sofrer, perdoar, rogar. A premeyra he ensynhar aos ynorantes ca devemos 

ensynhar aos sympres que nom sabem o que fazem e nom devemos seer escassos de ensynhar o que sabemos e 

os prelados e os que tem curas devem ensynhar a seu povoo e a seus subditos a ter creença de Jesu Christo e 

emforma-los em os mandamentos de Deus e em os sacramentos da Santa Madre Ygreja (...) A segunda he 

aconselhar a seu prouximo se o vee errar ou estar prestes para pecar que o parta e tyre de error para que se 

guarde de pecar e o conselho verdadeyro he escolher o bem e leyxar o mal (...) A terceira he castigar. E 
primeiramente cada hum deve castigar a sy mesmo ca a caridade ordenada asy mesmo deve começar e depois 

correger e castigar ao que pecar (...) A quarta he consolar. Todo chrispaão boo deve consolar a seu prouximo 

se vee que teem algu˜ua tribulaçom ou proveza ou esta em algum grande prigo e nom deve escarnecer delle nem 

gozar-se da sua tribulaçom e affliçom ante deve trabalhar-se de o tyrar de tristeza (...) A v he perdoar todo boo 

christaão deve perdoar a seu prouximo todo rancor odio e mal querença injuria offensa que lhe avia feyta (...)A 

vi he soffrer a seu prouximo que lhe fezer mal e lhe fezer injuria e deshonra nem deve logo tomar sanha com elle 

nem torvar-se e vengar-se (...)A vii He rogar. Cada hum deve rogar a Deus assi pollos vivos como pollos mortos 

e polla madre Sancta Ygreja que Deus a garde e deffenda e pollos reys e principes christaãos que Deus lhes de 

paz e perseverança em os seus mandamentos e que Deus conserve e garde a castidade aos virgeens e religiosos 
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O objetivo do autor era ser o mais claro possível. Seu didatismo tinha o 

compromisso de não permitir que haja confusão ou mal-entendido com relação ao papel de 

cada um no cumprimento de tais obras que são entendidas como obrigações para o bom 

cristão.  

No que tange as obras corporais o autor foiainda mais didático. Desdobrou-se na 

exposição e explicação de cada uma delas como no caso das primeiras, mas vai ainda mais 

longe ao identificar em que passagens das Sagradas Escrituras se encontram cada uma delas. 

A partir de então, discorre sobre cada uma das ditas obras corporais mais demoradamente. 

Apesar de um fragmento um pouco extenso optamos por transcrever sua apresentação acerca 

de tais obras corporais em razão de sua relação direta com o tema em exame.  

 

“A primeira obra de misericordia he visitar. Ca todo boo christaão deve visitar a 

seu prouximo enfermo maiormente se he prove e nom soomente visitar mas dar-lhe 

fisico e mezinha se suas riquezas abastam(grifo nosso) a elle e se ysto nom poder 

fazer deve-o consolar e se aquecer de morrer entereo ca todos somos h˜ua carne 
humana. O que ysto fezer nom ouvira no dia do juizo aquela palavra espantosa. 

Vistes-me enfermo e nom me visitastes. 

A segunda obra de misericordia he dar de comer ao famynto polla quel devemos dar 

de comer e fartar ao prove pero nom lhe devemos dar manjares delicados e 

desleytos nem fazer convites de grande custa segundo que he dyto ja antre os 

pecados veniaes. (...) 

A terceira he dar de beber. Por esta se entende que todo christaão deve dar de 

beber ao prove que ha mester e nom devemos menospreçar ao prove nen dizer 

palavras asperas assi, como alguns fazem, (...) 

A quarta he remir e por esta esmola he obra de misericordia devemos e somos 

obligados remir e sacar de cativeyro os que estam em poderio de infiees para que 
sejam fiees christaãos (...) 

A quynta he vestir. Devemos vestir ao prove que esta nuu e padece frio por mingoa 

de vestiduras e aquelles que tem muytas vestiduras e muitos pãos devense acordar 

do mandamento de Nosso Senhor (...) 

A sesta he dar pousada. Nos devemos receber em nossas pousadas aos proves que 

nom tem casas proprias em que possam morar e nom devemos consentir que os 

proves estem as portas de fora com os caães. (...) 

A setima he sepultar os mortos. E todo o fyel christãoo he obrigado de enterrar os 

proves mortos e se suas riquezas abastam ha-lhe fazer as enxequas e honras a elle 

convinhavees(...)” 

 

 

“Nom soomente visitar mas dar-lhe fisico e mezinha se suas riquezas abastam”. 

Essa obrigação está no cerne da ação monárquica voltada para a assistência à saúde. Mas, as 

ações em favor da saúde do reino trouxeram uma novidade, que não se opõe ao que foi 

                                                                                                                                                                                              
e continentes que prometerom castidade e aos casados de vontade as viuvas e orfaãos consolaçoões aos proves 

riquezas com que possam em este mundo passar, aos atribulados e afflitos o bem que desejam e consolaçom aos 

periginos e caminhantes que Deos os torne a suas casas, aos que andam no mar lhes de porto de saude e Deus 

de a todos graça e aos boons que preseverem e estem firmes em a fe. E aos maos que nom pereçam nem se 

percam.” Vide o Sacramental, em anexo. 
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apresentado acima, mas pode ser entendido como um avanço no sentido da construção de uma 

política estatal assistencial de atenção à saúde que pretende estar ao alcance de todos. Como o 

Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo deixa claro sua atuação não será 

voltada apenas para aqueles que “suas riquezas abastam”. Pelo contrário, sua atuação está 

centrada na “cura dos pobres enfermos”. 

Por fim, gostaríamos de aludira outro fator que está associado a gênese do 

Hospitalem análise: as leituras da rainha e a corte dos monarcas assim como a de D. Leonor, 

sua fundadora. A partir do códice 11352, atualmente sob a guarda da Biblioteca Nacional de 

Portugal, em Lisboa, Isabel Vilares Cepeda realizou um levantamento das obras deixadas em 

testamento pela rainha à abadessa e ao Mosteiro Madre de Deus em Xabregas
47

.  

Trata-se do levantamento mais conciso acerca da biblioteca da rainha e que nos 

permite adentrar aesfera intelectual da monarca. D. Leonor deixouobras em latim e português 

relativos à literatura didática, história, poesia, romance, filosofia, assim como não poderia 

deixar de ser as temáticas de caráter moral, religioso e, inclusive, um título ligado à medicina. 

Entre as obras elencadas chama-nos a atenção a quantidade de obras de cunho didático, em 

especial os títulos de formação moral. Entre elas,uma obra que recebeu tradução para língua 

portuguesa e primeira impressão por mecenato da mesma rainha. Trata-se do Le livre des trois 

vertus, de autoria de Christine de Pizan, que na versão portuguesa recebeu o título deO Livro 

das Três Vertudes a Insinança das Damas, ou, simplesmente, encontra-seEspelho de Cristina.  

A obra referida está construída de modo a transmitir uma série de conselhos 

morais às mulheres dos três estados: 1º, realeza e grandes senhoras; 2º, donzelas da corte; e 3º, 

burguesas e outras mulheres da corte. Nele encontramos orientações preciosas acerca das 

atitudes que se esperam das mulheres deste três estados. Uma passagem que trata da caridade 

para com os pobres e está associada a um caminho que dever ser percorrido pela princesa a 

fim de ter uma vida virtuosa: 

 

“(...) Per esta via de caridade encaminhara a booa princesa. (...) 
E a booa princesa deve seer bem avisada que compra as obras da misericordia, 

guardando seu estado vertuosamente, havendo boons servidores acerca de si e, isso 

meesmo, boons conselheiros, pera a bem conselharem e darem a eixucaçom seus 

boons propositos. E os senhores sempre devem a haver servidores de sua condiçom. 

E ela, toda booa, havera servidores a si semelhantes, os quaaes mandara que 

saibam, per toda parte, onde havera pobres vergonhosos ou gintiis homeens 

doentes (grifo nosso); (...) 

Nem havera vergonha a booa persoa de, per si meesma, vesitar os spritaaes e os 

pobres, acompanhada segundo seu estado. Falara aos pobres e doentes e os tocara 

                                                             
47 Ver: CEPEDA, Isabel Vilares, Os livros da Rainha D. Leonor, segundo o códice 11352 da Biblioteca 

Nacional, Lisboa.  Revista da Biblioteca Nacional. Lisboa: Série 2, vol. 2, Nº. 2, 1987. pp. 51-81.    
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e confortara docemente, fazendo-lhe grandes e frorecidas esmolas (grifo nosso), 

ca o pobre mais confortado e da vesitaçom e conforto d‟ h˜uua grande senhora que 

d‟ outra somenos. E a causa é que a persoa desesperada pensa que o Mundo a tem 

esquecida e, quando vee que h˜uua tam grande senhora se contenta de a vesitar, 

entende que ha recobrada alg˜uua honra.”
48

. 

 

As grandes senhoras devem praticar as obras de misericórdia, dar esmolas aos 

“giintis homens doentes” sem se envergonhar de “vesitar os spritaaes e os pobres”. São 

atitudes que a própria rainha assumiu ao criar o hospital em exame. 

Nessa literatura da caridade promove-se o pobre – objeto da caridade - a uma 

posição mais elevada do que de seu doador. Sendo o primeiro aquele que proporcionava aos 

que detinham maior riqueza, uma forma de exercer a caridade e expiar seus pecados.Os 

pobres eram indivíduos providos de um papel social fundamental nesta economia da salvação. 

A doação de esmolas, por exemplo, assegurava uma forma de sobrevivência ao pobre 

enquanto possibilitava a salvação da alma daquele que lhe prestou ajuda. Além disso, a 

doação de esmolas estava ligada ao entendimento que o doador fazia sobre o seu futuro no 

Além. Se o pobre tinha o papel social de assegurar ao doador a prática de uma das três 

virtudes teologais, no caso, a caridade, era porque se pensava que por meio das esmolas se 

poderiam obter vantagens sobrenaturais, em especial a diminuição do tempo no Purgatório. 

A discussão sobre a função e origem do Purgatório, na Idade Média, se 

desenvolveu a partir da obra clássica de Le Goff
49

. Longe de esgotar o tema, a historiografia 

continua a produzir debates em torno das práticas sociais e individuais ligadas a essa 

geografia do Além. Demonstrou-se, para Portugal na Idade Moderna, como as Misericórdias 

de todo o país haviam se tornado gestores do purgatório uma vez que, por legado 

testamentário, eram as Misericórdias as responsáveis por gerir a realização das missas 

perpétuas como objetivo de abreviar o tempo do testador no Purgatório
50

. Apesar de, no caso 

estudado, não estar patente a relação entre esmolas aos necessitados e o Purgatório o trabalho 

nos serve para que possamos notar o efeito de longa duração da crença neste espaço e de que, 

essa crença, ainda orientava as práticas cotidianas. 

                                                             
48

PIZAN, Christine. O Livro das Três Vertudes a Insinança das Damas. Ed. Crítica de Maria de Lourdes 

Crispim. Lisboa: Caminho, 2002, p. 110-111. 
49

LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatório. Lisboa: Editorial Estampa, 1995. 
50

ABREU, Laurinda.“Purgatório, misericórdias e caridade: condições estruturantes da assistência em 

Portugal(séculos XV-XIX),” Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, N. 

20, 2000. pp. 395-415. Destacamos aqui uma importante constatação feita pela autora: a gradativa descrença no 

papel das Misericórdias em gerir as missas assim como um progressivo “abandono do purgatório” nos 

testamentos no século XVIII.  
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Deste modo um capítulo inteiro do Compromisso do Hospital das Caldas da 

Rainha trata das missas perpétuas em favor da rainha D. Leonor, D. João II, os fundadores e 

seu filho falecido, D. Afonso
51

. A importância das missas perpétuas era tamanha que fez 

incluir no dito Compromisso uma tábua em que há sua distribuição entre o vigário e os 

capelães. Um ordenamento complexo e exigente para uma instituição queexigia muito dos 

sacerdotes na assistência e cura dos pobres enfermos. Ainda assim, em caso de 

descumprimento da realização das missas indicadas, era estabelecida uma penalidade com 

desconto em seus rendimentos aos que, por qualquer motivo, faltassem com suas obrigações.  

Nesse ambiente ou contexto de ideias,desenvolveram-se as ações dos monarcas, 

assim como dos homens nobres do reino em favor dos mais necessitados. Portanto, ao 

responder a primeira pergunta formulada no início deste tópico,vimos que a assistência era, 

em primeiro lugar, uma noção bastante ampla que se fundamentava essencialmente nas 

Sagradas Escrituras, na literatura devocional, nos sermões e exegese bíblica. Em segundo 

lugar, a assistência constituiu-sede uma ação prática em favor dos que, dependendo das 

circunstâncias, se colocavam em uma situação de dependência, fazendo surgir assim formas 

materializadas de assistência, como os lazaretos, mercearias, albergarias e hospitais. 

No que tange a segunda pergunta (O que caracteriza esta crise?), há que se 

identificar alguns aspectos para a melhor compreensão desta tão difundida crise na 

assistência. Existe uma vasta bibliografia que consolida a perspectiva desta crise, mas temos 

que considerar que se trata de um colapso em um determinado modelo de proteção: o 

medieval. E o que levou a isso foram, sem dúvida, as inúmeras transformações pelas quais 

Portugal, inserido no conjunto maior de transformações da Europa, passava. 

A compreensão do processo de esfacelamento dos modelos assistenciais 

medievais tem como ponto de partida dois acontecimentos que mudaram a Europa na Baixa 

                                                             
51

“(...) Capítulo VIIDaquelas coisas a que o vigario e capelães são obrigados a servir na dita igreja e hospital. 

Item queremos e mandamos que na dita igreja de Nossa Senhora do Populo o dito vigario e capelães digam 

cada dia para sempre tres missas rezadas pelas almas d’ el-Rei D. João meu senhor e minha e do príncipe D. 

Afonso nosso filho que a Santa Gloria hajam (grifo nosso), seja uma da terça a qual sera do santo de que 
rezarem aquele dia na igreja segundo seu costume com comemoração da Assunção de Nossa Senhora. E esta 

missa em todos os Domingos e festas de guardar sera cantada entrando aqui S. Francisco e Santa Clara e S. 

Silvestre. E as outras duas missas uma sera de Nossa Senhora com comemoração de S. João Baptista e de S. 

João Evangelista e outra sera dos finados por toda a semana, e ao Domingo de Santo Antonio, com 

comemoração dos finados e em todas tres acabada cada uma sairão ao meio da igreja com responso e agua 

benta e dirão a oração por nossas almas. 

Item sera o dito vigario obrigado a dizer em cada um ano na dita igreja 255 missas, seja em ditos Domingos e 

festas segundo dito temos; dira as missas cantadas e as outras rezadas e os outros dias do ano tera de estatuto 

para seu descanço(...) 
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Idade Média (a Peste Negra, no século XIV, e os efeitos nocivos do crescimento 

populacional, no século XV) e que conduziram ao surgimento de novas formas de se entender 

a assistência aos necessitados no alvor da Idade Moderna.  

No que se refere à Peste Negra, existe um ponto a ser indicado e que conduz para 

a nova forma de assistência à saúde que vai caracterizar os hospitais que surgem dentro deste 

processo de centralização da assistência em Portugal. Segundo John Henderson e Katharine 

Park, a Peste Negra não foi a responsável por mudar a ótica sobre os pobres, mas sim a ótica 

acerca da assistência à saúde
52

. No estudo em questão, os autores apontam para um aumento 

nas doações aos hospitais, que se reestruturaram e promoveram certa especialização do espaço 

hospitalar com o surgimento de espaços distintos para cada grupo de enfermos.  

Desta forma,o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, foi diferente em sua forma 

de organização e estrutura em relação aos hospitais conhecidos em Portugal na Idade Média. 

Essa distinção é palpável também pelas suas formas de escolha e distribuição de enfermos 

pelo espaço do hospital, ao mesmo tempo em que havia também um ambiente destinado aos 

peregrinos onde se mantinha a hospitalidade, preservando, assim, as raízes medievais dos 

hospitais. Ao mesmo tempo,houve a particularização de cuidados e, no caso em questão, com 

a presença de físico, boticário, cirurgião, enfermeiros e toda uma gama de ofícios cujas 

atividades se relacionavam com a cura durante o tempo de tratamento. 

Outro aspecto diz respeito a uma dasconsequências do crescimento populacional 

do século XV: o aumento da pobreza. Em primeiro lugar, naquele ambiente demográfico, 

econômico e social, o padrão de assistência exercido durante a Idade Média não era já 

suficientemente capaz para suportar as novas exigências surgidas com as transformações que 

se arranjavam
53

. Essas mudanças foram sentidas de maneira distinta em cada região da 

Europa, chegando a originar outras ideias de como se deveriadar tratamento aos pobres que 

aumentavam.  Se de um lado a proteção havia se modificado, por outro,houve até mesmo a 

sugestão de que os pobres fossem enclausurados
54

. 

                                                             
52

HENDERSON, John. e PARK, Katharine, “The First Hospital among Christians: The Ospedale di Santa Maria 

Nuova in Early Sixteenth Century Florence”. Medical History, vol. 35,1991. pág. 169. 
53 Uma boa síntese da situação pela qual passava Portugal está na obra clássica: OLIVEIRA MARQUES, A. H. 

de. Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Editorial Presença, 1989. 
54

Apesar de não poderem ser observadas para o caso de Portugal no final do século XV e inicio do XVI é curioso 

notar que surgem, até mesmo, discursos que pretediam dar novo enquadramento à pobreza e á forma como lidar 

com ela. È o caso das ideias que defendiam o enclausuramento dos pobres como medida preventiva para os 

transtornos gerados nas cidades. Ao mesmo tempo foram aparecendo novas perspectivas que pretendiam diferir 

os pobres entre aqueles que, de fato, necessitavam da ajuda do seus irmãos dos pobres que falseavam sua 

condição para se aproveita da boa vontade de outros. Alguns autores chegaram a escrever tratados sobre os 
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Em alguns casos, eram evidentes aqueles que falseavam sua condição, se dizendo 

pobres, para obter o apoio dos seus pares. O problema dos “falsos pobres” não era novidade, 

pelo menos, desde 1427, havia uma regulamentação que exigia licença de juízes e vereadores 

para se mendigar em Lisboa
55

. Devemos notar que, mesmo para o Hospital de Nossa Senhora 

do Pópulo, os falsos pobres eram um problema. Jorge de São Paulo chega mesmo a abrir um 

capítulo inteiro (capítulo XIX do tomo II)de sua obra para tratar deste aspecto. No dito 

capítulo, intitulado “Do que socede nas curas dos que se fingem pobres por se curarem a 

custa do Hospital”, o padre provedor cita 12 casos em que indivíduos foram castigados pela 

Providência Divina por terem falseado sua situação
56

. 

Entretanto, a crise das instituições de assistência na Baixa Idade Média não se deu 

por conta dos falsos pobres. Aliado aos aspectos apontados acima, há, sem dúvida, que se 

identificar a má administração dos gestores como um dos motivos deste desfalecimento na 

assistência. Em Portugal, pesquisas encontraram, em várias situações, em especial nos tombos 

das casas de assistência, a recorrente justificativa para seu mal funcionamento expresso nos 

termos maa guouernança, bens danificados, sonegados ou enlheados
57

.   

Portanto, podemos aqui estabelecer o contexto geral da baixa Idade Média 

portuguesaque possibilitou o surgimento destas transformações que levaramos monarcas deste 

período a perceber a necessidade de intervir no campo da assistência. Tal contexto pode ser 

caracterizado pela incapacidade de atendimento às novas demandas geradas pelo aumento do 

número de pobres, um maior número de doentes, com surtos epidêmicos recorrentes, como é 

o caso da sífilis, que irrompeu na segunda metade do século XV,além de crises cíclicas de 

                                                                                                                                                                                              
pobres e sobre como resolver a pobreza das cidades. Em Portugal essas ideias tiveram penetração apenas no final 

do século XVI. Sobre essa temática ver: ABREU, Laurinda. Igreja, caridade e assistência na Península Ibérica 

(sécs. XVI-XVIII). Évora, Ed. Colibri, 2005. Da mesma autora ver: Repressão e controlo da mendicidade no 

Portugal Moderno, In: Asistencia y Caridad como Estrategias de Intervención Social: Iglesia, Estado y 

Comunidad, (Siglos XV-XX), Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007, pp. 95-119.  
55

 MENDES, José Maria Amado, “Pobres e pobreza à luz de alguns documentos emanados das cortes (séculos 

XIV e XV),” In: A pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média. Actas das 

Primeiras Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, vol. II, Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973, p. 

582. 
56“Se talues Deos nosso Sõr não communica os opulentos tesouros de sua Misericordia; se não acode com 

remedio aos Enfermos q necessitão delle; se tapa os ouuidos aos q saude de mor aperto de seus malles, não 

nasse de negar seus fauores de auaro, nem os nega por não se mostrar dadiuoso, mas por o obstáculo 

uoluntario com que os homes de sua parte se oppoem a impedir a corrente manancial da fonte de sua piedade; 

pera proua do que se note a permissão divina q parasse quer suspender muitas uezes a uirtude destes banhos 

pera não obrarem efeito algum saudauel nos Enfermos q podensosse curar com suas próprias rendas comforme 
a Ley do Compromisso se fingem pobres reprezentando mizerias pera serem curados à custa do Hospital 

uzurpandoas aos verdadeiros q podião occupar as camas q os falsos tomãocom sua fingida pobreza (...).SÃO 

PAULO, Jorge de. O hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. (Tomo II). Lisboa: Academia das 

Ciências de Lisboa, 1968, p. 208. 
57

BRAGA, Paulo Drumond, “A crise dos estabelecimentos de assistência aos pobres nos finais da Idade Média,” 

Revista Portuguesa de História, tomo XXVI,1991, pp. 175-190. 
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abastecimento. Todo esse cenáriointensificou a quantidade de famintos, as guerras de 

Reconquista, ou mesmo conflitos entre reinos ibéricos, que fazia crescer a cifra de viúvas e 

órfãos, além do número de patrimônios cedidos às instituições de assistência que foram 

utilizadas em benefício de administradores.  

A conjugação destes aspectos tornou possível a combinação da caridade, do poder 

político e da medicina, assim como do secular e do espiritual, num mesmo espaço – o hospital 

-, surgidos também como resposta a essa crise da assistência. Some-se a isso motivação 

religiosa do momento enraizadoda Casa Real e nas elites locais, difundida em todo a 

população, e que se denominou de “cultura da caridade”
58

, sem a qual não se pode 

compreender o ambiente favorável fundamental de todo o processo de reordenamento da 

assistência e que tem como expoentes máximos o Hospital de Todos-os-Santos, em Lisboa e o 

Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, nas Caldas da Rainha. 

 

1.2.A cultura médica da corte régia 

 

Que outros aspectos além do tratado acimacolaboraram para que a monarquia 

portuguesa, primeiramente nas pessoas de D. João II e D. Leonor, tivessem levado adiante 

este programa de reordenamento e de centralização da saúde puvrica em Portugal?   

Há um importante aspecto a se considerar para o bom entendimento da gênese 

desse Hospital, pois, desde sua fundação, trata-se de um hospital moderno, ou seja, desde 

sempre voltado para os cuidados médicos e para a cura dos pobres enfermos. Para isso 

colaborou a formação intelectual da nobreza, especialmente da realeza, nas figuras de D. João 

II e D. Leonor. 

No que tange a D. João II, era herdeiro de uma tradição que valorizava a formação 

intelectual dos monarcas. Manuela Mendonça já demonstrou que o ambiente da corte 

praticamente exigia que os príncipes estudassem as disciplinas das chamadas sete ates liberais 

e que se valorizava o intelecto
59

.  Indicou-nos que a formação de D. João II deve ter sido obra 

de Frei João Rodrigues, do Padre Bacharel Vasco Tenreiro e, em segundo plano, mas não 

menos importante, do italianoda ordem dos dominicanos, “humanista e referendário assistente 

                                                             
58 SÁ, Isabel dos Guimarães. A reorganização da caridade em Portugal em contexto europeu (1490 -

1600).Cadernos do Noroeste. Braga: Universidade do Minho. Vol. 11, n.2, 1998. pp. 31-63.   
59 As artes liberais são identificadas pelo trivium (gramática, lógica e retórica) e quadrivium (aritmética, 

geometria, astronomia e música) 
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do papa Sisto IV”, Justo Balduino
60

.Também apontou para o fato de que seus contemporâneos 

reconheceram sua rica formação intelectual, chamado-o mesmo de “instruidíssimo”, com 

aprendizagem de latim e interesse em matemática, geografia, cartografia, artilharia, 

construção naval e medicina
61

. 

A erudição de D. João II nas áreas indicadas contribuiu para orientá-lono processo 

de expansão ultramarina em direção à Índia. Mas teria também sua erudição e o ambiente da 

corte, de alguma maneira, orientado a ação do monarca para levar adiante o reordenamento da 

assistência e os cuidados com “saude puvrica”? Acreditamos que sim tanto para o caso de D. 

João II como para o de sua esposa D. Leonor. 

A influência italiana e renascentista se fez presente em D. João II desde cedo, 

talvez antes mesmo de Justo Balduíno ter-lhe incutido alguma influência em suas linhas de 

pensamento. A ligação do monarca com a Itália e as repúblicas italianas, de modo especial 

com Florença, tem ponto de partida na família de sua mãe, a rainha Isabel de Avis (1447-

1455). Seu tio materno, D. Jaime (1433 – 1459), fora cardeal e vivera na Itália desde, pelo 

menos, 1452 e ajudara o pai de D. João II, D. Afonso V (1438-1481), a obter do papa Calisto 

III (1455-1458) a bula para impetrar uma cruzada para conquistar Alcácer Cerguer. Com a 

morte de sua mãe, D. João II fora confiado a sua tia D. Filipa, que viveu até 1493.Muito da 

ligação com Florença deve ter vindo por ela, que era uma mulher muito culta e influenciou o 

sobrinhodesde pequeno. Foi, por meio dela, pelos contatos que manteve certamente com o 

irmão, o cardeal D. Jaime, que também influenciou o monarca, em razão de sua relação com 

as repúblicas italianas e erudição.E ainda que D. Jaime tenha morrido, quando D. João II 

contava com apenas 4 anos, os contatos com as repúblicas italianas e com a corte pontifícia 

não arrefeceram. Estes contatos com a corte pontifícia mais tarde foram fundamentais para 

                                                             
60 Temos aqui uma importante informação acerca da formação intelectual de D. João II e de suas ligações com a 

Itália que, diga-se, eram de longa data. Segundo Manuela Mendonça, há aqui apenas um indício de que o frei 

Justo Balduino tenha participado da educação de D. João II por opção de D. Afonso V. Todavia a relação entre o 

frei e o príncipe teria ocorrido extraoficialmente. Ao tratar da presença dos mestres italianos na corte régia para a 

educação e instrução Mendonça afirma que:  “(...) Afonso V aceitou inicialmente, não os chamar; contudo, culto 
como era, não se podia impedir de querer proporcionar a seu filho os ensinamentos dos grandes mestres. Nesta 

indecisão optou por uma via discreta; não chamou oficialmente um mestre estrangeiro para D. João; 

conseguio-o, no entanto, ao mandar vir da Itália Frei Justo Balduino, um „sábio dominicano e doutor em ambos 

os Direitos, para trasladar a latim as chronicas dos reis de Portugal‟; mas esta foi, evidentemente, a razão 

oficial, por que camuflado estava o objectivo visado: que o dominicano viesse a ser Mestre que ainda não tinha 

sido dado a D. João (...)”. Para maior conhecimento acerca da formação de D. João II ainda jovem veja: 

MENDONÇA, Manuela. D. João II. Um percurso Humano e político nas origens da Modernidade em Portugal. 

Lisboa: Editorial Estampa. 1995. pp. 74.       
61Idem,  pp. 75-76    
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que D. João II obtivesse a bula papal para ajuntar os hospitais de Lisboa em um único 

hospital
62

. 

Este italianismo de D. João II
63

 fora também posteriormente insuflado, pelos 

contatos que sua esposa manteve com as religiosas do convento de Santa Maria Annunciata 

em Florença. Afora isso, o contato com a Itália se fazia também por meio dos mestres que em 

Portugal pontificavam e dos muitos estudantes que por lá andavam. Assim, muitos 

portugueses formados nas universidades italianas depois vieram a servir a corte.  

Esta ligação da Casa Real de D. João II com a Itália pode ser comprovada em seu 

testamento
64

: 

“(...) minha tenção he mandar fazer pelo amor de Deus hum sprital, e corporale dos 

pobres e enfermos pero se se acertar que o Senhor Deos queira de mim al dispoer 

assy que eu o não possa fazer mando que se faça o dito sprital na maneira que he 

começado e a governança do dito esprital se faça como parecer bem a meu 

testamenteiro o qual queria que pouco mais ou menos seguisse o regimento que se 

them em Florença e S[i]ena (grifo nosso).” 

A reforma iniciada por D. João II e D. Leonor foi pioneira na península Ibérica e 

segue de perto o modelodestes hospitais. Ao fim, pretendia-se promover alguma reforma ou 

modernização baseada no paradigma italiano. Os hospitais italianos de Santa Maria Nuova, 

em Florença e de Santa Maria della Scala, em Siena, são as referências para toda a Europa
65

.   

No caso de D. Leonor,tratava-se de mulher de formação intelectual suficiente, 

inclusive, para que pudesse gerir o reino em diversas situações. Foi em uma de suas regências, 

durante o reinado de seu irmão, D. Manuel, que foi criada a Misericórdia de Lisboa. Também 

inspirada pela religiosidade individual e própria de seu tempo, encontrou o motivo maior para 

a fundação do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Mas não só a religiosidade e devoção 

foram os motivos da ação de rainha. Recebeu a formação necessária a uma mulher, 

respeitando os limites do seu tempo, mas considerando que teria ainda o papel de consorte do 

rei D. João II. Sua constituição de intelecto e sua corte permitiram que pudesse ter acesso a 

obras que reforçaram sua espiritualidade e que, ao mesmo tempo, tivesse conhecimentos de 

                                                             
62Esses contatos com as repúblicas italianas e, em especial, com a cúria pontifícia não são específicos deste 

momento. Aliás, a presença de embaixadas junto ao papa era fundamental em um período em que o pontífice 

ainda era consultado e referendava uma série de ações dos monarcas.  
63

Sobre esse italianismo de D. João presente em sua atuação nas questões relativas à saúde do reino ver: 

MOREIRA, Rafael. “O hospital Real de Todos-os-Santos e o italianismo de D. João II,” In: PEREIRA, Paulo 

(org). Hospital Real de Todos os Santos: 500 anos – Catálogo, Lisboa: Câmara Municipal, 1993. pp.  23-30. 
64Fragmentos do testamento de D. João II podem ser encontrados no Anexo Documental. 
65 O caso mais exemplar é do Hospital Savoy de Londres. Henrique VII mandou inclusive que fosse feita uma 

cópia do regimento do Hospital de Santa Maria Nuova para que servisse de modelo ao hospital londrino.  
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outras áreas como pode ser observado a partir dos livros deixados pela rainha ao Mosteiro 

Madre de Deus, de Xabregas.  

D. Leonor foi uma das figuras que mais contribuíram para a expansão da imprensa 

em Portugal inclusive financiando e sugerindo edições de obras, uma verdadeira mecenas, se 

ainda fôssemos considerar o apoio dado por ela às artes de modo geral. Daí, podemos 

depreender que se tratava de uma pessoa culta em sentido amplo. A rainha teve acesso a uma 

literatura devocional, religiosa e didática de cunho moral que valorizava o cuidado com os 

pobres. Sabemos de outras áreas, como a filosofia, e de pelo menos uma obra médica
66

, 

existente entre aquelas deixadas ao mosteiro onde se recolheu em várias ocasiões e por longos 

períodos. 

Há aqui um ponto que queremos dar relevo. Que a rainha, D. Leonor, tinha acesso 

à literatura médica isso é fato. Mas não só a cultura livresca constituiu seu arcabouço 

intelectual. Do mesmo modo que para D. João II o ambiente de sua corte indica as raízes do 

cuidado com a saúde do reino e do cuidado com os pobres. Lembremos, sem querer retomar a 

questão de fundo religioso, da preferência da rainha pelos frades franciscanos da Observância 

e pelas clarissas. São as Ordens Mendicantes, com a obrigação de manter seus votos de 

pobreza, castidade e obediência, que estavam bem perto da rainha. Esta preferência foi 

evidenciada, inclusive, pela presença destes em sua corte. Essa proximidade aponta para a 

influência das conversas, debates e do aconselhamento dos franciscanos junto à rainha. Por 

outro lado, não havia apenas religiosos em sua corte. É certo que também existiam muitos 

homens de formação intelectual sólida e, no caso da medicina, físicos para aconselhar e 

esclarecer a rainha em suas dúvidas. Estes conselhos foram ouvidos e podemos saber que D. 

Leonor os tinha sempre em mente, ou, se não os tinha, havia sempre quem lembrasse a ela de 

conselhos úteis para a saúde do corpo e das gentes. 

Mesmo que para um período posterior à criação do Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo, podemos identificar a presença de indivíduos com seus ofícios voltados à arte da 

medicina. Partindo do trabalho de reconstrução da casa e da corte de D. Leonor, podemos 
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Isabel Vilares Cepeda identifica, entre as obras deixadas ao Convento Madre de Deus, o titulo “Compendio da 

saúde humana” da autoria de Jacobo de Kethan e editado por Jacobo Cromberg. Todavia Ivo Carneiro de Sousa 

avança ao identificar mais uma obra, que não consta da lista de doações, mas provavelmente a rainha teve 
acesso. Trata-se do conhecido “Regimento Proveytoso contra ha pestenença”. Vide: CEPEDA, Isabel Vilares, 

Os livros da Rainha D. Leonor, segundo o códice 11352 da Biblioteca Nacional, Lisboa. Revista da Biblioteca 

Nacional. Lisboa: Série 2, vol. 2, Nº. 2, 1987. pp. 51-81.  SOUSA, Ivo Carneiro de. A rainha da Misericórdia na 

História da espiritualidade em Portugal na época do Renascimento. (policopiada). Tese de doutoramento em 

Cultura Portuguesa. 1992, Universidade do Porto, Vol. 2. 
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indicar, junto da rainha, a ação de Mestre Gil, cirurgião e médico diplomado, que havia 

exercido as mesmas funções na casa de seu irmão, D. Diogo, o duque de Viseu
67

. Trata-se de 

uma pessoa de grande renome na corte uma vez que ocupou o cargo de cirurgião-mor do reino 

desde 1497 e serviu a D. Leonor até que o físico venha a falecer, em 1511. Outras pessoas do 

círculo de D. Leonor com atividades ligadas à saúde foram: Gomes Anes, boticário que 

acompanhou a rainha em sua estadia nas Caldas da Rainha, em 1503. João do Poço, principal 

boticário da Rainha,até cerca de 1520
68

. 

Certamente que, pelo convívio na corte real, onde se podia encontrar os físicos e 

cirurgiões do reino e do rei, assim como de vários outros nobres que ali conviviam, a rainha 

teve contato com outros estes profissionais antes mesmo da fundação do Hospital em análise 

e, é possível, que tenha sido aconselhada ou orientada por eles. Caso contrário, como se 

explica, por exemplo, a estrutura e ordenamento do Hospital da sua vila nas Caldas da 

Rainha? Seria apenas obra de D. Jorge da Costa e da sua experiência na reforma do hospital 

dos portugueses em Roma por ordem papal? Acreditamos que não. 

Houve influência do círculo de físicos e cirurgiões da corte e a absorção por parte 

de D. Leonor, das obras médicas ou conselhos e orientações solicitadas ou dirigidas a ela por 

estes profissionais. Nossa hipótese é a de que havia uma cultura médica (caracterizada pelo 

acesso às obras de temática médica e pelos conselhos dos físicos) na corte dos monarcas de 

Avis. É essa cultura, associada à religiosidade e aos debates em torno das obras de 

misericórdia, assim como o programa político de reforço do poder real, materializados nas 

obras de assistência, que permitem compreender os motivos maiores para a criação do 

Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. 

Há situações concretas em que os saberes em torno da matéria médica de D. 

Leonor e da corte leonorina podem ser observados. Ao descrever os oficiais que haviam de 

servir no mencionado hospital, faz um alerta no Compromisso acerca de quem deveria ocupar 

o cargo de boticário. Segundo o texto: 

“(...) Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um boticário, o qual 

será homem que saiba mui bem seu oficio e a pratica dele, por ser coisa perigosa 

se pelo contrário for (grifo nosso) (...)”. 

                                                             
67 SOUSA, Ivo Carneiro de. Introdução ao estudo do Patrimônio, da Casa e da Corte de D. Leonor.Revista da 

Faculdade de Letras (Separata) – Espiritualidade e corte em Portugal, séculos XVI-XVIII, Porto, 1993, pp. 23-

52.  
68 Há ainda um moço de sua corte, um tal Jorge Duarte, que era criado do boticário João do Poço, a quem D. 

Leonor solicita dispensa de examinação à Câmara de Lisboa em 1520. Sobre o círculo de pessoas ligadas à D. 

Leonor ver: SOUSA, Ivo Carneiro de. op cit. pp. 841-888. 
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Logo a seguir, o texto do documento estabelece que um escravo seria o 

responsável por cuidar da horta do hospital assim como por assumiria a função de “(...) 

destilador das aguas para a botica da casa”.A ideia de que a manipulação de mezinha era 

algo fundamental para a cura dos males do corpo traduz a atenção da monarquia com esse 

ofício. Certamente o uso, ou melhor, o mau uso da prática própria dos boticários deveria ter 

causado alguns inconvenientes. Possivelmente que, na própria corte, o procedimentopara a 

escolha de um individuo que viesse a ocupar a função de boticário era alvo de atenção. Sabia-

se, tal como hoje, que certos produtos podiam ser remédio ou veneno em função da dose e da 

forma de manipulação. Era, portanto, uma função de confiança. Ao mesmo tempo, a 

manipulação de certos produtos poderia ser utilizada para fins diferentes do propósito da cura. 

Segundo consta o próprio D. João II não teria sofrido algumas tentativas de envenenamento
69

? 

E ainda que algumas pessoas soubessem de fórmulas que pudessem envenenar e matar um 

indivíduo, podemos afastar a hipótese de que essas fórmulas eram manipuladas por 

boticários?  

O cuidado com a atividade dos boticários é, como sabemos, anterior a esse 

momento. D. Afonso V havia dado carta de privilégio aos boticários assegurando a estes a 

mesma situação dos físicos
70

. Entretanto, na mesma carta, proíbe físicos de manipularem 

mezinha e, por outro lado, intercede aos boticários a possibilidade de fazerem consultas aos 

que precisassem do apoio dos indivíduos que se ocupavam destes ofícios. Tratava-se da 

regulamentação das esferas de atuação desses profissionais de saúde. 

De volta ao Compromisso,há a descrição cuidadosa das obrigações dos oficiais 

ligados à saúde do corpo daqueles que procuravam o hospital. Do capítulo XIII ao capítulo 

XVIII, é dado um regimento a estes oficiais que formavam o corpo clínico do hospital. Estão 

descritas obrigações como quantas visitas devem ser feitas aos enfermos, a que horas e por 

quem. São situações pormenorizadas que apenas poderiam ser descritas por quem tinha 

conhecimento do cotidiano hospitalar.  

Este conhecimento e os saberes em volta da matéria médica, ou mesmo essa 

cultura médica, que circulava na corte dos monarcas ea que estes puderam ter acesso, podem 

                                                             
69O debate em torno dos envenenamentos de D. João II deu margem a uma interessante discussão na 

historiografia portuguesa, com especial destaque para as tentativas de explicação do motivo de seu prematuro 

falecimento. Manuela Mendonça acabou por tentar desbaratar a hipótese de envenenamento como causa da 

morte do monarca indicando a já levantada hipótese de nefrite crônica como motivo de sua morte. Ver: 

MENDONÇA. Manuela. “O veneno que matou D. João II”. In: O tempo Histórico de D. João II (Actas). Lisboa: 

Academia Portuguesa de História, 2005, pp. 357-374.   
70 A carta de privilégios a que nos referimos é a mesma expedida em 1449, já referida no início deste capítulo.  
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ser mais uma vez observados no enquadramento dado aos antigos hospitais nas cidades mais 

importantes do reino. Primeiro com a criação dos hospitais maiores, como é o caso 

emblemático do Hospital de Todos-os-Santos de Lisboa, procedimento que depois será 

alargado para outras cidades do reino. Em segundo lugar, podemos confirmar que essa cultura 

médica era acessível observando o procedimento dos monarcas na criação e expansão das 

Misericórdias no reino e no Ultramar. Estas são as formas materiais de assistência assim 

como a materialização desta cultura médica. 

Ainda dentro desta perspectiva, quero apontar outro momento em que se 

tornaevidente a existência desta cultura médica dos monarcas e, no caso, de D. Leonor. Trata-

se da relação estabelecida entre esta rainha e as religiosas enclausuradas de Florença. 

No que se alude à ligação entre a rainha e as religiosas do Mosteiro de Santa 

Maria Annunziatta de Florença, sua origem remonta à relação com Eugenia Benedetta
71

. 

Conta-se que, de passagem por Portugal, em razão de uma peregrinação a Santiago de 

Compostela, logrou êxito em manter contato com a rainha D. Leonor, de quem, inclusive, a 

religiosa recebeu promessa de ajudapara a construção de um Hospital em Roma. Todavia, 

regressando à Itália, a religiosa em questão optou por reingressar no mosterio de Santa Maria 

Annunziatta, local com o qual a rainha manteve contatos epistolares em diversas ocasiões
72

.  

Esta relação com as emparedadas de Florença deu origem ao pretenso 

compromisso da rainha com Eugênia Benedetta para a construção de um hospital em Roma.  

Levando em conta que o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo fora fundado em 1485 e 

considerando que o contato entre as religiosas e a rainha tenha ocorrido na década de 1490, 

portanto depois da criação do hospital nas Caldas da Rainha, podemos indiciar que o hospital 

a ser fundado em Roma não teria os moldes dos hospitais medievais, mas o dos hospitais 

renascentistas. Acreditemos nessa hipótese uma vez que esse era o caminho trilhado em 

Portugal, tanto com as Misericórdias como com os Hospitais da vila das Caldas da Rainha e 

de Lisboa. Todavia esta é apenas uma conjectura que não pode ser confirmada uma vez que o 

                                                             
71Essa correspondência pode ser consultada no Anexo Documental deste trabalho. Todas as outras cartas citadas 
podem ser consultadas no mesmo anexo. 
72 Segundo pode ser apurado por Ivo Carneiro de Sousa a religiosa em questão passou por situações conturbadas 

antes de chegar à Portugal. Quase foi expulsa do mosteiro em um episódio cheio de controvérsias, inclusive com 

a apresentação de uma carta falsa à abadessa em que o arcebispo de Florença pediria sua expulsão da religiosa. 

Depois disso a religiosa resolveu ir a Jerusalém. No caminho teria sido aprisionada e consegui fugir do cativeiro 

por intercessão divina. Depois de ir à Terra Santa optou por visitar os grandes centros de peregrinação do 

Ocidente levando-a, por fim a Santiago de Compostela e a Portugal. Ver: SOUSA, Ivo Carneiro de. A rainha D. 

Leonor e as Murate de Florença.Revista da Faculdade de Letras (Separata). II Série, Vol. 4, Porto: 1987, pp. 

119-133.     
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projeto do hospital romano jamais viria a ser concretizado e que não há referencia a este 

projeto emqualquer outra documentação que consultamos. 

Retomando a questão do acesso à matéria médica por parte da rainha também 

somos levados a crer nessa possibilidade, já que se tratava de uma figura régia com um 

mínimo de conhecimento destas temáticas relacionadas. Devido aos contatos concretos 

estabelecidos posteriormente, estamos certos de que a rainha dava seu apoio às religiosas de 

Florença por conta e afinidades associadas à sua devoção e religiosidade. Por meio das cartas 

endereçadas ao convento, temos acesso a um intercâmbio de fundo material e espiritual no 

qual, do lado da rainha, abundavam as esmolas e ofertas de produtos para a enfermaria das 

religiosas. 

Em uma carta de 1497, dirigida a Eugênia Benedetta, a rainha informa que 

despacha esmolas e especiarias do reino para a enfermaria do convento.  

“Eugenya amiga. Nos a raynha de purtugall etc. nos encomendamos em nossas 

orações e vos emvyamos muito saudar despois de termos escrito pera nos essa outra 

carta determynamos enviar por Johão do porto capelão do senhor rrey meu jrmãao 

a essas devotas e rreligiosas donas alguu dynheiro e cousas desta terra pertencentes 

pera a enfermaria (...)”. 

 

Que qualidade de especiarias foi enviada nesta ocasião não sabemos. Todavia a 

relação com as religiosas manteve-se daí em diante, podendo ser identificado o contato 

epistolar, por parte da rainha, até o ano de 1515. Em todas as situações existe um cuidado 

especial da monarca para com a saúde das irmãs. Em uma carta de 1500 para a abadessa e 

religiosas do dito convento a rainha envia, mais uma vez, produtos para a enfermaria
73

. 

Em uma carta da abadessa do Convento de Santa Maria Anunciatta de 1504, 

podemos ter acesso ao que a rainha havia enviado em certa ocasião. Trata-se de, além de 

dinheiro que não havia sido entregue na totalidade, produtos de uso medicinal muito 

específicos e a sua utilidade, provavelmente, era do conhecimento da rainha
74

. 

                                                             
73“Madre abadessa amiche e devote religiose. Noj doña Lianora per grazia de dio Reyna di portogallo etc. Noj 

ci racchomandiamo in vostre orazionj devote mandiamovj salute. Per lorenzo chorbinello portatore de questa vi 

mandiamo alcune cose nostra come e in questra scripta che esta qui drento. Le quali cose mandiamo per aiuto 

de vostra enfermaria (grifo nosso) e per ancora non sono tante quanto desederiamo per carita de accio vi 

possiate rilavare. recevendo Nojgia quello che facesti e mandasti com tutta vontade.(...)” 
74“(...)Jmpero che da di 17 di octubre che decte cose giunso per in fino alpute di. siamo sute tenute in speranza 

de recepere il tutto. Et per possere vostra Alteza dare certeza daverlo riceputo non se escripto. Et visto nollo 

potere avere siamo constrette scrivere con dare degna relacione e fede del riceputo. col vero per che idio E 

soma verita. De ducento ducati doro jnoro che vostra Alteza ci mandava. allultimo di decembre ci fu consegnato 
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Em outra ocasião, desta vez em 1509, a rainha discriminou o enviado juntamente 

com esmolas em dinheiro. 

“(...)nesta nao vos enviamos por amtoneo feorentino que nos esta nossa carta leva 

trinta e duas arrobas daçuquar e alguas caixas de marmelada(grifo nosso)pera se 

gastar em vossa enfermaria avee paciamçia por ao presente não ser mais comprida 

que tão poucos dias que asy estamos não se pode majs fazer (...)”.   

No ano seguinte são expedidos mais produtos. Agora é remetida uma esmola de 

D. Manuel I, em açúcar e especiarias, e coisas da botica pessoal de D. Leonor, que não foram 

identificadas, para as religiosas em questão. Sabemos que o açúcar era especiaria usada no 

fabrico de mezinhas e marmelada muito utilizada na dieta dos enfermos. Acreditamos que 

isso decorre do saber médico que via no açúcar um produto com várias propriedades 

importantes. Assim poderia ser utilizado no simples preparo de receitas da culinária ou em 

composições medicamentosas sendo seu uso recomendado para uma série de fins
75

. 

“(...) Com essa nossa carta vos seram apresentadas alguas as quaaes mandamos 

emtregar a bertolameo florentyn que dentro nesta achares apomtadas som 

açuquar e espeçearya(grifo nosso) pedimos ao senhor Rey meu jrmãao pera vos 

pera em algua parte pagar quanta lembrança delle tendes as outras cousas vam de 

nossa butica (grifo nosso) avee pecyençia pella tardança que ho tempo nom deu 

pera mais larguo. E perdoae a pouquydade se algua cousa asynada vos conpryr 

muyto vos prazera de ho sabermos pera nos ser levadas estas que vam nos parecem 
ser necessareas pera a vossa enfermarya (...)”. 

Já em 1515, foram enviados mais produtos para a enfermaria em nome de D. 

Manuel.E da botica pessoal de D. Leonor vão mais produtos assim como 200 cruzados em 

esmolas. 

“(...) per bertolemeu de laballa feytor de bertolameu merchone que vay per capitam 

da nao do padre numcjo a que foy entregue o açuquere e espeçearya que o Senhor 

Rey meu Jrmãao manda a essa casa. Mamdamos tam bem emtregar alguas cousas 

pera vossa botyca e comteudas em hus sestoos que demtrro nessa vos mandamos. 

Em companhia do padre numçio que vay por terra vos enviamos duzentos 

cruzados desmolla (grifo nosso). e por que tam bem por elle vos escrepvemos e 

mamdamos falar compridamente (...)”. 

Quem lê estes fragmentos pode imaginar que era de conhecimento geral que o 

açúcar, assim como a marmelada, tinham propriedades medicamentosas e que isso não 

contribui para saber se haviam ou não um conhecimento mais sistematizado por trás do envio 

destes produtos. Mas o que dizer acerca das“(...) outras cousas vam de nossa butica (...)? 

                                                                                                                                                                                              
cento trenta. quando ci sara consegnato il resto de novo ne daremo aviso. Cosi etiam del zucchero branco che 

vostra Alteza ci mandava dua casse nom nom labiamo viste ne avuto il zucchero. Salvo che in decto Mese libre 

cinquenta daltro zucchero grosso e nom bianco decto Lorenzo ci consegno. Le cinque potes del cuquar rosado 

avemmo altre cinque de Mel rosado. Larchetta de peviti. Le trenta nove scalote di cotognato in decto Mese se a 

peino recepemmo. (...)”.Veja indicação no anexo documental. 
75 REFFÓIOS, Margarida. Saber e sabores medievais: aspectos da cultura alimentar europeia. Casal da Cambra: 

Caleidoscópio edições, 2010, p. 92. 
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Certamente que não seriam coisas escolhidas ao acasoou coisas que foram mandadas “(...) 

pera vossa botyca e comteudas em hus sestoos (...)”. 

Outra ocasião, em 1511, solicitou a João de Sá para desembargar produtos que 

seriam destinados para a botica de conventos dos frades e freiras da Observância.  

“Nos a Raynha mandamos a vos Joham da Saa recebedor da casa da especearya 
que entregues a Joham vaaz nosso capelam e recebedor do nosso thezoiro essas 

cousas de butyca(grifo nosso)que o Senhor Rey meu irmãao mandou desaembargar 

em vos pera os mosteiros dos frades e freiras de sam francisco davsservançia 

segundo veres per esse alvara de sua alteza. E tamto que lhas entregades cobrae 

como lhe sam per elle carregados em reçeyta e guardayos pera vossa conta feito em 

lixboa ha xbij dias de julho francisco fernandez o fez em mjl bc xj”. 

Tratava-se certamente de produtos de uso específico na confecção de fórmulas 

medicinais, uma vez que a carta transcrita acima se dirigia ao recebedor da casa da 

especearya, devendo este desembargar cousas de butyca a mando do rei D. Manuel. 

Mais uma vez, agora em 1514, a rainha demostra que era de seu conhecimento o 

uso de alguns produtos para a conservação e restauro da saúde.  

“Nos a Rainha mandamos a vos Ruy leyte que dees e entregues a Joham vaaz nosso 

vedor do tisouro as duas omças de Alicorne acima comtheudas neste mandado do 

Senhor Rey meu jirmãao. e tamto que lhas derdes cobray este mandado e seu conto 

feyto per escripvam do nosso tisouro e asynado per ambos comomhe de vosso visto 

e oge decrare como lhe caregou o dito aljcorne escripta em lixboa aos xxbiil dias de 

julho lourenço cabrall a fez no ano de bc xiiij” 

 Aqui surgiu um elemento muito próprio da medicina medieval: o alicorne. O 

alicorne, ou licorne, é produto dos cornos do unicórnio. Era utilizado desde o século V a.C e 

considerado altamente eficaz contra a pestilências, pragas, mordidas de serpentes, 

envenenamentos, febres, doenças de pele, problemas respiratórios, portanto, um produto de 

inúmeras virtudes medicinais
76

. Era também de uso de pessoas das categorias sociais mais 

altas devido a seu preço elevado. Uma vez que se tratava de um elemento fabricado a partir de 

um animal mítico o custo era, provavelmente, exorbitante. 

Se deixarmos o alicorne à parte, é evidente a preferência do uso e envio de açúcar 

e especiarias para a enfermaria do convento das enclausuradas de Florença e dos religiosos e 

religiosas franciscanos. No caso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, veremos, no 

capítulo a parte, que será grande a sua utilização. Em todo caso, seu uso relaciona-sea uma 

                                                             
76 JACKSON, Willian. The use of unicorn horn in medicine.The Pharmaceutical Journal. Vol. 273. December 

2004. Pag. 925-927. 
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das bases da medicina medieval e fundamento da prática médica no hospital em estudo: os 

regimes dietéticos. 

Ninguém é dono de cultura médica como se isso fosse uma posse a ser obtida 

apenas e exclusivamente com a formação erudita nas escolas de medicina dentro e fora do 

reino. Esta cultura médica era absorvida pelo ambiente em que viviam os monarcas, do 

mesmo modo como a cultura da caridade era ambiental, sendo, portanto, assimilada. Para 

tanto, devemos reforçar que, na casa e corte de D. João II e D. Leonor
77

, pontificavam físicos 

e oficiais da saúde e que o reino português já contava com um cirurgião e físico-mor desde a 

segunda metade século XV. 

Assim, trata-se de um rei e uma rainha que, no ambiente de uma corte onde 

mestres, juristas e intelectuais de toda monta se faziam presentes, tinham instrução satisfatória 

dos temas relativos ao cuidado da saúde do reino, para compreender a importância deste 

processo de reordenamento da assistência e dos cuidados com “saude puvrica”.  

Como dissemos, o espaço da corte era composto por indivíduos com as mais 

variadas formações, um espaço heterogêneo, mas repletos de ideias que contribuiram para 

levar adiante uma proposta posta em curso nessa segunda metade do século XV: a 

centralização do poder político na monarquia.  

 

1.3. A construção da memória da monarquia no Hospital. 

Tantas vezes apresentou-se o processo de centralização político português como 

algo marcado por urdiduras palacianas, por acordos políticos, conflitos armados e pelo uso da 

força e da violência. É certo que esses aspectos foram mecanismos desse projeto. Mas não só. 

Há que se considerar a existência e uso de outros instrumentos que corroboraram para tanto e 

que apontaram diretamente para uma estratégia que visava a promover a legitimação do poder 

real e a demarcar seus espaços de atuação. O caso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 

foi exemplo marcante disso. Dentro deste projeto de legitimação do poder real, um dos 

lugares de atuação dos agentes políticos pode ser encontrado em outra esfera: a da memória. 

                                                             
77Acerca da estrutura da casa e corte dos monarcas deste período ver: GOMES, Rita Costa. A corte dos Reis de 

Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Ed. Difel, 1995. SOUSA, Ivo Carneiro de. Introdução ao estudo do 

Patrimonio, Casa e Corte de D. Leonor. Revista da Faculdade de Letras – Espiritualidade e Corte em Portugal, 

Séculos XVI – XVIII, Porto: 1993, pp. 23 – 52. 
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A reflexão sobre a relação entre memória e história nos permite afirmar que é 

aceitável promover o uso político da memória. Em nosso caso, para o reforço do poder 

político da monarquia, na medida em se deseja pensá-la como coletiva. E a memória se baseia 

no testemunho, no crédito que é conferido a ele. Para se conhecer um evento, a primeira 

“testemunha” que se deve levar em consideração somos nós mesmos ou os sujeitos históricos 

que estamos tratando. Essa “credibilidade” testemunhal decorre da importância dada pela 

sociedade, em especial, no que se refere às relações interpessoais, ao olho e ao ouvido. 

François Hartog lembra que o relato testemunhal, pelo menos no mundo grego, gira em torno 

de um “eu vi”, “eu ouvi”. É esse “eu vi” que dá certeza e crédito àquilo que “eu digo” na 

medida em que digo o que vi. Do ponto de vista de seu impacto sobre o seu destinatário, 

quando organizada em torno de “eu vi”, a descrição, segundo o autor em questão, resulta em 

uma estratégia. “Eu vi com meus próprios olhos” surge com o objetivo de se provar algo. O 

olho, marca de anunciação, é a forma de autópsia
78

. É a supremacia do sentido da visão sobre 

os outros
79

.      

Para os gregos a visão é tratada como instrumento de conhecimento, pois, além de 

revelar mais diferenças do que os outros sentidos, os olhos testemunham os fatos mais 

seguramente do que os ouvidos. Desta forma, a testemunha aparece não apenas como aquele 

ser que sabe por ouvir falar ou que aprendeu, mas, especialmente, é uma testemunha mais 

digna de confiança porque é quem viu. Aquele que vê é mais digno de credibilidade e 

aceitação, pois a testemunha ocular pode nos descrever melhor o acontecimento. A descrição 

pode vir em forma de discurso oral ou escrito, uma vez que “o olho escreve”, mas não só 

escreve como descreve. A descrição oral, pelo menos para o mundo antigo, não parece ser um 

problema que conduza ao descrédito daquele que fala o que viu. Em última instancia o mundo 

antigo era dominado pela oralidade, com importância da palavra escrita, mas dominado pela 

oralidade. Deste modo, aquilo que se dizcom base no que se viu ou ouviu é digno de 

credibilidade e confiança.  

                                                             
78

HARTOG, François. O Espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 1999, p.274. 

79 A importância à testemunha ocular, que dá crédito à narrativa, preserva-se até hoje quando observamos o 

modus operandi da justiça. Lembremos que o Código de Processo Penal Brasileiro, assim como da maioria dos 

países que têm no direito romano a sua origem, exige que, em caso de abertura de processo contra o cidadão, a 

autoridade policial promova a elaboração de um inquérito em que faça ouvir o ofendido, o indiciado e as 

testemunha entre outros. Invertendo a lógica, mas não sentido final da audiência, apresentada no parágrafo 

anterior: ouve-se aquilo que foi visto (ou ouvido). 



56 

 

A memória pode ser instrumentalizada para atender a interesses particulares de 

indivíduos, ou mesmo de grupos, ou pode ser apenas individual? Para Maurice Halbwachs, a 

memória individual vincula-se a lembranças que só existem em sua relação com a memória 

coletiva. Nesse sentido, o autor considera que “nossa” lembrança pode apoiar-se não somente 

em “nossa” lembrança como também na dos “outros”. “Nossas” lembranças permanecem, 

assim, coletivas mesmo em se tratando de acontecimentos os quais particularmente nós nos 

envolvemos ou mesmo quando tratamos de objetos que só nós vimos. Isso acontece porque 

temos sempre conosco, e em nossa memória, uma quantidade de pessoas que se ligam a nós 

relacionalmente
80

. 

A memória histórica que uns consideram também a oficial e que parece estar 

acima das memórias individuais e coletivas é a responsável por promover um enquadramento 

dessas últimas selecionando aquelas que devem ser valorizadas e aquelas que dever ser 

silenciadas ou esquecidas. Trata-se, sob nossa perspectiva, de uma estratégia de poder e de 

manipulação do imaginário, ao mesmo tempo das memórias individuais e coletivas com um 

determinado fim. Michael Pollak chamou nossa atenção não só para a memória que deve ser 

perpetuada como também para o que deve ser esquecido. Apagar o passado, ou tentar 

promover o esquecimento acerca da parte dele, sem sombra de dúvidas, é muito menos o 

produto de um esquecimento “natural” do que de um trabalho de gestão da memória segundo 

as possibilidades de comunicação81. 

A partir deste debate da relação entre história e memória, abordar o tema e objeto 

desta parte do capítulo: como vários instrumentos, inclusive a edificação do Hospital de 

Nossa Senhora do Pópulo, serviram ao ímpeto centralizador da monarquia. Ao identificar essa 

intensa proximidade entre história e memória, acreditamos que os registros legislativos, dos 

cronistas, os espelhos de príncipes, a hieráldica, entre outros, contribuíram profundamente 

para a constituição de uma imagem legítima acerca dos monarcas e da autoridade real. 

Entendemos que o projeto de fortalecimento do poder real se realizou, também, no campo da 

memória, uma vez que direcionada, como foi, contribuiu para a legitimação e justificação do 

poder. Trata-se de uma gestão da memória por meio de imagens, de ações intencionais da 

monarquia em seu favor. 

                                                             
80

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990, p. 26. 

 
81POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio.Estudos Históricos. Rio de Janeiro: v. 2, n.3, 1989. p. 

13. 
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Falamos anteriormente da memória entre os antigos, de como esta se relaciona à 

construção da história. Tratamos também das relações entre memória pessoal e coletiva e de 

como aquela se constitui e existe no contato com esta. A composição de crônicas, leis e 

espelhos de príncipes, assim como de certas imagens arquitetônicas e artísticas,foi vital para 

firmar e legitimar o poder da monarquia em Portugal em fins da Idade Média e início da Idade 

Moderna. 

Paul Ricoeur já demonstrou como esta memória instrumentalizada 

estrategicamente serve de mecanismo de construção de uma identidade tanto coletiva quanto 

pessoal. Para o autor, as manipulações de memória se devem ao fenômeno da ideologia, e o 

que esta pretende legitimar é a autoridade do poder82. Relacionado a isso, qualquer forma de 

poder deve pretende se legitimar possibilitando assim que alguém seja obedecido. São vários 

os instrumentos utilizados para tornar crível a ideia de que aquele (indivíduo ou representante 

de uma instituição) deve ser obedecido. 

A legitimação do poder ou da autoridade passa pela construção da identidade 

(pessoal ou coletiva), e para o autor constituir identidade conduz a um mecanismo operatório 

da ideologia, que é a manipulação de memória através, por exemplo, da função narrativa. Nas 

palavras de Ricoeur, que nos apresenta de maneira mais clara as relações entre memória e 

narrativa, a memória é incorporada à constituição de identidade por meio da função narrativa. 

A ideologização da memória torna-se presumível pelos expedientes de alteração oferecidos 

pelos afazeres da configuração narrativa. E, como os personagens da narrativa são postos na 

trama concomitantemente à história narrada, essa configuração narrativa contribui para 

modelar a identidade dos protagonistas e, ao mesmo tempo, os contornos da própria ação. Daí 

a razão de porque, nas crônicas régias, por exemplo, haver sempre a necessidade de uma 

contextualização inserindo o(s) monarca(s) num panorama maior que possibilita a explicação 

e justificativa de suas ações. É isso que permite que uma ação ou medida seja entendida como 

positiva, tendo sempre como referência os padrões de bom, justo e correto da época.  

 Deste modo, é precisamente o emprego da ação seletiva da narrativa que oferece 

à manipulação a conveniência e os elementos de uma tática habilidosa que incide, a princípio, 

numa estratégia tanto do esquecimento quanto da rememoração. É no plano em que a 

ideologia atua como discurso justificador do poder, da dominação, em que se observam 

movimentados os recursos de mecanismos que a narrativa proporciona. A dominação e o 

                                                             
82RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007, p. 96.  
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reforço do poder real não se limitam à repressão física. Inclusive um déspota impiedoso 

carece de um retórico, de um sofista, para decompor em discurso sua campanha de atração e 

intimidação. Assim, a narrativa outorgada se torna o utensílio excepcional dessa dupla 

intervenção83. 

Para o caso de vários reis portugueses do período abordado, o uso da prosa por 

meio da construção de uma literatura cronística é de fundamental importância para 

propagandear o poder real, assim como constituir uma imagem de um monarca poderoso que 

possui autoridade e deve ser obedecido.    

O memorial histórico dos reis de Portugal, visíveis nas obras dos cronistas 

escolhidos pelos monarcas e materializado em imagens, deve ser pensado e lido considerando 

que se trata de uma memória escrita e visual, mas especialmente de uma memória modelada 

ao sabor da vontade e do querer de quem encomendou. As crônicas escritas estavam, sem 

sombra de dúvidas, a serviço de elogio de modelos de governação e dos valores da 

cristandade. Muitas das referências contemporâneas feitas aos monarcas, em especial a D. 

João II e D. Leonor, soam como panegíricos.Mas não nos esqueçamos que era esta, enfim, a 

razão de ser das crônicas quatrocentistas e quinhentistas.  

Vale destacar, ao mesmo tempo, o papel destas narrativas como construtoras de 

uma fundamentação ideológica do poder real. Desde o século XIII, pelo menos, o uso de 

determinadas expressões e imagens vinculadas aos monarcas tem essa função. José Manuel 

Nieto Soria nos apresentou as imagens sacralizadoras assim como as moralizadoras 

construídas em Castela, mas que pode também ser identificadas aqui84. A imagem de D. João 

II como o Príncipe Perfeito se associa ao modelo do rei completo: cristianíssimo, piedoso, 

bondoso, generoso, justo, entre outros.  

Estes não são títulos ostentados pelo monarca, mas são como o modelo do qual o 

rei deveria ser a imagem, o modo como ele deveria ser descrito e visto na posteridade. 

Manuela Mendonça afirma, inclusive, que foi depois da morte do monarca que nasce, de fato, 

o título de Príncipe Perfeito85.  

                                                             
83RICOEUR, Paul. Idem ... p. 98. 
84SORIA, José Manuel Nieto. Imágenes sacralizadoras. In: Fundamentos ideológicos del poder real em Castilla 

(siglos XIII-XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 78. 

85
MENDONÇA, Manuela. D. João II : um percurso humano e político na génese da modernidade em Portugal. 

Lisboa: Ed. Estampa, 1995, pp. 467 – 470. 
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É com a morte de D. João II que fica disseminada a ideia de que a construção da 

alegoria do Príncipe Perfeito, soberano de todos os predicados políticos e humanos do 

príncipe da Renascença, é sobretudo arquitetada pela sábia imaginação popular, que foi, por 

sua vez, manipulada pelos cronistas. São as imagens e as crônicas as responsáveis por 

consolidar a representação do Rei Político, do Estadista, do Homem da Governança – e aqui 

está oRei Total, o Homem de todos os predicados: bom porque soube amar o seu povo, 

adotando nadivisa do pelicano o acabado significado da paternidade política86. 

Ao mesmo tempo em quem estamos identificando o papel dos predicados e das 

figuras de linguagem nestes relatos cronísticos importa compreender o que significava para 

os homens da Idade Média estas narrativas e crônicas. A realeza, conhecedora das suas 

prerrogativas correspondentes a seu estado e na tentativa de consolidar-se como um poder 

acima de outros poderes (tanto os poderes locais, como na relação com a Igreja, um poder 

supranacional), também usufruía do que atualmente compreende-se como capital simbólico. 

De acordo com Pierre Bourdieu,a posição de um determinado agente no ambiente social 

pode assim ser determinada pela posição que ele toma emdiversos campos, quer dizer, na 

repartição dos poderes que operam em cada um deles, seja, sobretudo, o capital econômico, 

o capital cultural,o capital social e também o capital simbólico, geralmente chamado 

prestígio, reputação, fama, entre outros
87

. 

No período trabalhado, não havia esta sistematização em trono dos conceitos 

relacionados ao que Bourdieu chamou de capital simbólico. Entretanto, isso também não 

que dizer que este instrumental não era utilizado. Pelo contrário, como vemos no caso em 

estudo, esses símbolos foram forma de identificação e de definição de hierarquias. Le Goff 

nos esclarece esta questão ao afirmar que a Idade Média ignorou os termos símbolos, 

simbolismo, simbólico, no significado em que os aplicamos hoje. Symbolum não era 

utilizado, na Idade Média, pelos eclesiásticos senão em acepção muito particularizada e 

circunscrita de artigo de fé. O palco semântico do símbolo foi, essencialmente, tomado 

pelos termos signum, o mais próximo do nosso termo símbolo, mas também figura, imago, 

typus, allegoria, parabola, similitudo, speculum que definem, não obstante, um aparelho 

simbólico muito característico
88

. 

As relações de força fundadas dentro da sociedade medieval caracterizavam-se 

não só pela posse de bens materiais, mas também pelas representações e práticas 

                                                             
86MENDONÇA, Manuela. Idem ... p. 469. 
87BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 134. 

88LE GOFF, J. Para um Novo Conceito de Idade Média - Tempo, Trabalho e Cultura no Ocidente. Lisboa: Ed. 

Estampa, 1993. p. 326.  
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socialmente reconhecidas e juridicamente garantidas. O processo de centralização do poder 

político, levado a cabo em fins do século XV e início do XVI, foi de fundamental 

importância na disseminação de determinadas imagens e noções ligadas ao poder régio.  

É dentro desta perspectiva que vamos compreender que os livros escritos ou 

encomendados pelos monarcas da dinastia de Avis, as Crônicas, nos podem oferecer 

exemplos da construção simbólica do poder régio. Ainda que estas obras cronísticas não 

sejam fontes essenciais a este trabalho é importante ficar claro que foram instrumentos que 

compunham parte do arsenal persuasivo utilizado para fazer ver que D. João II fora o 

príncipe perfeito e D. Leonor a mais perfeita rainha.  Assim as crônicas podem servir como 

um exemplo da caracterização do poder simbólico dos monarcas. 

De fato, percebemos claramente que a ideia de poder real acima de outros poderes 

também transcorria por uma exterioridade abstrata por meio de uma manipulação dos 

imaginários uma vez que estas narrativas serviam de justificativa para a superioridade do 

poder real, cercado de simbologia e prestígio. Mesmo sendo estes valores simplesmente 

simbólicos a importância social que tinham eram imprescindíveis em um mundo assaz 

hierárquico como o medieval89. 

Neste sentido qualquer que fosse o projeto de construção de uma memória como 

forma de afirmação legitimadora do poder régio levava ao empenho de múltiplos atores e 

múltiplos instrumentos. De modo geral, o estatuto social privilegiado do monarca precisava 

ser expresso exteriormente. Recorreu-se a símbolos e emblemáticas que anunciavam e 

manifestavam o lugar dos monarcas. Compuseram-se e divulgaram-se os signos de 

identificação do poder real. Com eles, tinha-se o objetivo de estabelecer uma relação do rei 

com seus reinos e senhorios como, ao mesmo tempo, do rei com a comunidade. Brasões, 

pendões, escudos, coroas, empresas e uma titularia real são responsáveis por codificar e 

representar as relações de hierarquia presentes na corte e para sociedade portuguesa90. 

Tratando-se da monarquia portuguesa do final dos quatrocentos e início dos 

quinhentos o recurso das insígnias podem ser bem analisados devido à constituição de uma 

chancelaria régia precocemente se comparada com outras casas reais europeias. É, também, 

por meio destas insígnias que o monarca projeta a visão de si pela palavra escrita, ou pela 

                                                             
89NASCIMENTO, Renata Cristina de Sousa. Os privilégios e os abusos da Nobreza em um período de 

transição: o reinado de D. Afonso V em Portugal (1448-1481). Tese de doutoramento (policopiada). 2005. 

Curso de pós-graduação em História da UFPR. p. 85. 
90COELHO, Maria Helena da Cruz. Memória e propaganda legitimadora do fundador da monarquia de Avis. In: 

NOGUEIRA, Carlos (org). O Portugal Medieval: Monarquia e Sociedade. São Paulo: Alameda, 2010, p. 66.  
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imagem simbólica, apresentando a sua diferença, e seu lugar, dentro da dinastia que fazia 

parte assim como no seio da sociedade baixo medieval portuguesa. 

O debate feito anteriormente serve para que possamos compreender que, para o 

reforço e legitimação do poder politico da monarquia, foram instrumentalizados uma série de 

mecanismos e, na gênese do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, está esta vontade. O 

hospital em estudo é, inclusive, um destes instrumentos. Ao edificar estes hospitais, do tipo 

moderno em Lisboa e no termo de Óbidos, em zona rural e local sem habitação, diga-se de 

passagem, D. Leonor e D. João II pretendem evidentemente consolidar, junto a toda a gente, 

uma imagem positiva de si. 

O próprio Hospital de Nossa Senhora do Pópulo foi um meio e ambiente 

propagandístico dos monarcas. Por serem locais de acolhimento dos mais necessitados e de 

cura dos “pobres enfermos” os hospitais edificados, nas Caldas da Rainha e em Lisboa, 

consolidam e materializam as mensagens difundidas pela propaganda real com o uso das 

imagens em especial aquelas ligadas à heráldica. 

Não pretendemos aqui aprofundar a discussão acerca da relação entre heráldica e 

poder régio, já bem tratada por Priscila Aquino Silva
91

. Entretanto é importante destacar 

alguns aspectos desta relação de modo que possamos entender o lugar do Hospital de Nossa 

Senhora do Pópulo também dentro deste projeto maior de afirmação e legitimação do poder 

real. 

Em primeiro lugar importa destacar o lugar da heráldica. Segundo a definição de 

Luiz Strubbs Saldanha Monteiro Bandeira e Gastão de Mello de Matos a heráldica ordena e 

organiza uma série de princípios que acondiciona as formas que precisam simbolizar 

episódios de ordem histórica que parece apropriado perpetuar
92

. Desta forma, além da 

heráldica ser esta “ciência” que tem por objeto de estudo as armas, cores e emblemas que 

estão associados à certas pessoas e famílias. Assim também tem como objetivo compreender 

esta memória que se pretender deixar marcada. Na heráldica os símbolos exteriores são 

instrumentos para a construção de memória. Aqui nos importa destacar as imagens heráldicas 

                                                             
91Ver capítulo V da tese de: SILVA. Priscila Aquino. O Príncipe Perfeito e a Saúde do Reino (Portugal século 

XV). Niterói: Programa Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Tese de doutorado em 

História (policopiada). 2012. pp. 201 – 240.   
92 BANDEIRA, Luiz Strubbs Saldanha Monteiro. e MATOS, Gastão de Mello de. Heráldica. Lisboa: Ed.  

Verbo, 1969. 
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associadas ao casal régio (D. João II e D. Leonor) presentes no Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo.  

Então nos perguntamos: quais são as imagens escolhidas para identificar o casal 

régio? São as empresas ou divisas
93

 que identificam os mesmos, ou seja, o pelicano e o rastro. 

No caso do rei D. João II o pelicano é sua divisa. No período medieval, 

considerando as imagens difundidas pelos bestiários, o pelicano era tido como uma ave nobre 

que, em caso de não haver encontrado alimento para suas crias famintas, bica o próprio peito 

para alimentá-los e salvá-los. Também assume a alegoria do eremita uma vez que associado à 

passagem bíblica do livro dos Salmos 101: 7: “Tornei-me como o pelicano no ermo”. Ao 

mesmo tempo era uma metáfora do próprio Cristo que sendo o criador de tudo e todos, para 

salvar a humanidade, entrega-se para morrer na cruz e redimir toda a criação. O sentido 

politico que o pelicano assume é o que nos importa destacar. A imagem do pelicano, lida 

desta maneira, deixa transparecer os sentidos da proteção e do paternalismo. É o rei protetor e 

o pai do povo que a imagem evoca. 

Mas há ainda outra observação a ser feita e trata-se do mote, ou legenda, 

associada à imagem do pelicano. Muitas vezes, em conjunto com a figura do pelicano aparece 

a frase: “Pola lei e pola grei”, como podemos observar na imagem que consta na reimpressão 

da “Crônica de El-Rey D. João II” de Rui de Pina. Aliás, o mesmo cronista apresenta em seu 

texto uma variação da legenda mas que não altera seu significado politico:“Por tua ley e por 

tua grey”
94

. A palavra grey é definida por Bluteau como rebanho ou ainda: “Figuradamente 

fe diz dos povos, porque os princepes fão feus Paftores, & das almas, porque tem por 

Paftores os curas, &Bifpos(...)”
95

. 

Desta forma, e lidas em conjunto, como podemos ver na imagem abaixo, fica 

expresso o sentido máximo de um rei paternal e caridoso. Um rei que foi também protetor e, 

                                                             
93Em uma outra obra que trata da heráldica portuguesa, Luiz Strubbs Saldanha Monteiro Bandeira define o que 

são estas empresas ou divisas. Segundo o autor, empresas ou divisas são exatamente estes ornamentos exteriores 

formados por desenhos heráldicos que carregam a intenção de fazer lembrar escolhida pelo autor a quem está 
associado. É, portanto, uma imagem (pública) que está relacionada com certo individuo (pessoa) com o objetivo 

de definir seu lugar, no espaço e na sociedade afim de ser lembrado (memória). Ainda segundo o mesmo autor a 

divisa pode ser completa ou incompleta. A primeira – a divisa completa - é composta por uma imagem e por um 

mote (legenda) explicativo, enquanto a segunda – a divisa incompleta – é identificável apenas um destes 

elementos. Ver: BANDEIRA, Luiz Strubbs Saldanha Monteiro. Vocabulário Heráldico. Lisboa: Mama Sume, 

1985. 
94 PINA, Rui de. Crônica de El-Rey D. João II.  Coimbra: Ed. Atlantica, 1950, p. 64. 
95 Veja definição “Dicionário Portuguez & Latino” de Raphael Bluteau. Disponível em: 

<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/Grey> 

http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/Grey
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ao mesmo tempo, justo e juiz. Por último, uma novidade, indício importante da muitas 

transformações pelas quais passa Portugal no entardecer da Idade Média: a noção ampliada de 

povo. É um rei que governa por sua lei (que não deve ser entendida como exclusivamente a 

vontade pessoal do monarca) e por seu povo em favor dele
96

.  

Para o caso da rainha D. Leonor, também já foram realizados vários trabalhos que 

envolvem sua divisa. Entretanto, ainda que vários heraldistas e historiadores tenham se 

debruçado sobre a mesma, parece ainda não haver consenso no que se trata das origens ou dos 

motivos que teriam levado a rainha escolher sua empresa. De uma banda temos um grupo de 

estudiosos que identifica na empresa uma rede de pesca de camarões – o camaroeiro ou 

camarolico
97

. Segundo os que defendem esta interpretação, a imagem foi escolhida pela 

rainha para lembrar o fatídico episódio da queda do cavalo e da morte do príncipe herdeiro D. 

Afonso, em Santarém, e que teve seu corpo amparado por pescadores em uma rede de pesca 

de camarões. Tratava-se de uma forma de rememorar este episódio, mas também de elevar os 

valores associados à solidariedade presente no apoio dado por simples pescadores à figura do 

príncipe herdeiro. 

De outro lado, há os que sustentam que a imagem simboliza o rastro, que era 

utilizado para a pesca de arrastro, ao mesmo tempo que fazia referência aos direitos de renda 

da pesca que a rainha possuía. Segundo João Bernardo Galvão-Teles e Miguel Metelo de 

Seixas, a interpretação da divisa como sendo o camaroeiro decorre do imaginário que se 

construiu em volta da rainha por conta de sua devoção e da imagem da mãe ferida em seu 

amor pela morte de seu filho único. Segundo os pesquisadores, a imagem é mesmo um rastro 

inclusive porque existem indícios do uso da mesma antes do episódio da morte de seu filho, 

D. Afonso. De acordo com afirmações dos autores, o rastro escolhido por D. Leonor é uma 

menção ao reino dos céus presente no Evangelho de Mateus, que parece ter sido o evangelista 

                                                             
96 Como dissemos não pretendemos aprofundar o debate sobre o simbolismo da empresa de D. João II por já ter 

sido bastante trabalhado por vários historiadores. Destacaremos a dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense de Priscila Aquino Silva 

intitulada: “Entre Principe Perfeito e o Rei Pelicano: os caminhos da memória e da propaganda politica através 

do estudo da imagem de D. João II (século XV)”, disponível em: 

<http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2007_SILVA_Priscila_Aquino-S.pdf>. Além deste belo trabalho 
mais três outros artigos nos ajudam a compreender melhor esta simbologia: COELHO, Maria Helena da Cruz. O 

Senhor do Pelicano, da Lei e da Grei.; PRETO, Jorge. A empresa do Príncipe Perfeito.; VENTURA, Margarida 

Garcez. Apontamentos para um sistema de representações do Príncipe Perfeito. In: MENDONÇA, Manuela 

(dir). O tempo Histórico de D. João II nos 550 anos do seu nascimento (Actas). Lisboa: Academia Portuguesa de 

História, 2005. 
97 Neste grupo identificamos Rubem Junior Amaral em sua: “Emblemática Lusitana e os emblemas de Vasco 

Mousinho de Castelbranco”, Conde de Sabugosa em: “A rainha D. Leonor 1458-1525”, e Virginia Rau no seu: 

“As empresas e a história das técnicas em Portugal nos séculos XV e XVI”. In: Estudos de História Medieval. 

Lisboa: s/n, s/d. 

http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2007_SILVA_Priscila_Aquino-S.pdf
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de maior afeição da rainha
98

. Ainda nesta linha de entendimento, a imagem do rastro tem seu 

entendimento completo quando ligado ao seu mote (ou alma) presente em uma pia de água 

benta do Convento Madre de Deus onde se lê a inscrição em latim: “Preciosior est cumctis 

opibus” – É mais preciosa que todas as riquezas. Lidas em conjunto, a mensagem, que se 

apoiavam nos textos das Sagradas Escrituras, transmite o seguinte ideal: O Reino do Céu (o 

rastro, a rede que pesca todos os homens), lugar da salvação da alma, é a mais preciosa de 

todas as riquezas
99

! 

 
Figura 2: Pia de água benta de D. Leonor 

FONTE: Museu Nacional do Azulejo. Foto de julho de 2013. Arquivo pessoal do autor100. 

                                                             
98 O gosto de D. Leonor pelo Evangelho de São Mateus pode ser observado na referência feita ao mesmo no 

prefácio do “Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo”, de 1512. Ver o Compromisso no Anexo 

documental.  
99 GALVÃO-TELES, João Bernardo. e SEIXAS, Miguel Metelo de. As insígnias do pelourinho de Óbidos. 

Subsídios para a compreensão da emblemática da rainha D. Leonor. In: CURVELO, Alexandra. (org). Casa 

Perfeitíssima. 500 anos da fundação do Mosteiro Madre de Deus. Lisboa: Museu Nacional do Azulejo, 2009.  
100Agradecemos a gentileza dos técnicos superiores do Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, Alexandre Pires 

e Alexandra Curvelo por terem nos enviado a imagem da pia batismal e por nos ter esclarecido dúvidas acerca da 

mesma. 
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A par de toda a discussão acerca da origem e sentidos interpretativos das divisas e 

emblemas régios, está claro para nós queeles tinham a função de fazer lembrar e marcar na 

memória as ações dos monarcas. Esta é uma preocupação evidente da rainha quando tratamos 

do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. O cuidado com sua memória pode ser vista de 

maneira muito clara quando, nos “apontamentos” que faz ao bacharel Diogo Diaz para sua 

viagem de embaixada a Roma para tratar com o cardeal D. Jorge da Costa
101

. 

Além disso, as insígnias e emblemas régios tinham uma função política 

importante: fazer ver o rei e a rainha mesmo que não estivessem fisicamente 

presentes.Estamos tratando, neste sentido, de ações e práticas intencionais, construídas pela 

monarquia para legitimar seu poder por meio de um discurso que usa seus emblemas, 

insígnias e divisas publicamente. Eram, portanto, formas de representar a monarquia em um 

momento de gradativa afirmação de seu poder político frente aos poderes locais. Aqui, nas 

imagens associadas a si, o rei e rainha assumem o seu duplo corpo. Um deles é, como 

sabemos, o corpo físico, mortal, passível de fraquezas. O outro, o das imagens e das 

mensagens ligadas a essas. Um corpo que não é divino nem sagrado (lembremos que os reis 

de Portugal o são “por graça de Deus”), mas que, ainda assim, não morre uma vez que 

perpetuado no imaginário coletivo porque é nutrido por essa propaganda das imagens. 

E elas se faziam presentes e com importância política evidente no espaço em que 

fora erigido o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Ali, já há algum tempo, a monarquia 

portuguesa buscava marcar seu espaço frente ao poder local do Mosteiro de Alcobaça. Este 

detinha a maior quantidade de terras na região, os chamados coutos de Alcobaça
102

. Iria 

Gonçalves nos indica que, desde a primeira metade do século XIV, os monarcas tentavam 

ampliar sua presença na região, inclusive retirando direitos de posse de propriedades do 

mosteiro
103

. Houve inclusive um período em que o mosteiro esteve sob a administração de um 

abade indicado por D. Afonso V. Este abade foi ninguém menos que D. Jorge da Costa, o 

                                                             
101“(...) lhe direes da nosa parte que lhe pedimos muy afetuosamente que por o noso não lhe seja trabalho 

querer ver de verbo a verbo o trrelado do comprimiso que temos feito pera o espritall da nosa villa das caldas o 

qual per suas mãaos foy começado e avido com trabalho seu muytas graças que tem E por que nenhuua cousa 

nossa não queríamos nunca se fose possível fazer sem seu comselho e autoridade E em especiall esta que ha de 

ficar por nossa memória (grifo nosso) que com tanta devoção e gosto hordenamos lhe emviamos ho dito 

comprimiso pidindo a sua reverendíssima p. que despois de visto achando nelle alguu erro que não lhe pareça 

bem rrecebemos em grande e syngullar graça em crelo apontar na maneira que deve hir pera logo ser corregido 

e tornado a emviarlla E parecendolhe que esta na forma que deve e conpre segundo nossa tenção pera serviço 

de deos(...)”.Ver texto completo dos “Apontamentos de D. Leonor” no Anexo Documental. 
102Couto era o termo que se utilizava para referir-se às terras distantes que estavam sob a jurisdição de juízes de 

determinada localidade. Também era local de envio de devedores e malfeitores. 
103 GONÇALVES, Iria. O patrimônio do mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e XV. Lisboa: Universidade 

Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais, 1989. p. 350-353. 



66 

 

cardeal de Portugal que, mesmo partindo de Portugal em 1480, ainda administrou a Igreja do 

país por meio de vigários gerais
104

. 

Podemos, ainda hoje, encontrar as divisas reais, na torre da Igreja anexa ao 

hospital, certamente, o mais visível de uma vila que se cria em volta do Hospital e de sua 

igreja. 

 
Figura 3: Torre sineira da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. 

FONTE: Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, nas Caldas da Rainha. Foto do autor em Julho de 2013. 

 

 

 

 

                                                             
104 VENTURA, Margarida Garcez. “As Visitações Gerais”, de D. Jorge da Costa: notícia e breve análise. 

Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4892.pdf>. Acesso em Setembro de 2013. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4892.pdf
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No interior da Igreja, encontramos, mais uma vez, como na torre, as divisas de D. 

João II e D. Leonor. 

 
Figura 4: Teto da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. 

FONTE: Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. Foto do autor em Julho de 2013. 
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Figura 5: Pormenor do teto da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. 

FONTE: Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. Foto do autor. Julho de 2013. 
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Também podemos ver o rastro na indumentária dos sacerdotes que, em sua vida, 

eram indicados pela própria rainha. 

 
Figura 6: Indumentária dos sacerdotes da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. 

FONTE: Museu do Hospital e das Caldas. Foto do autor. Julho de 2013 
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Assim como, provavelmente, o rastro era visto na entrada do edifício antigo do 

hospital
105

. 

 
Figura 7: Rastro de D. Leonor, que possivelmente estava na entrada do Hospital. 

FONTE:Museu do Hospital e das Caldas. Fotodo autor. Julho de 2013. 

 

É claro que as relações entre monarquia e o Mosteiro de Alcobaça nem sempre 

foram marcadas pela tensão. Muito pelo contrário. Maria Beatriz Gonçalves já mostrou que 

tiveram fundamental importância na implementação da política agrária de D. Dinis, cujo 

cognome é O Lavrador, e que, apesar de desde então, serem possuidores de vastos 

domínios de terra, tiveram o apoio do monarca
106

. Mas aqueles eram tempos diferentes, 

em que era preciso avançar na colonização e produção em fase posterior às guerras contra o 

infiel, e não tardaria para que os monarcas da dinastia de Avis se apercebessem do perigo que 

os vastos domínios eclesiásticos poderiam representar. 

                                                             
105 Dissemos provavelmente, pois, de acordo com as informações obtidas junto ao Museu do Hospital e das 

Caldas, essa imagem do rastro foi retirada da entrada principal do edifício do antigo hospital quando da reforma 

implementada por D. João V.  
106 GONÇALVES, Maria Beatriz. Os monges de Alcobaça e a política agrária de D. Dinis. Dissertação de 

Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. 1997, p. 

102. 
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Iria Gonçalves apresentou não apenas uma apurada descrição das propriedades e 

patrimônio do mosteiro nos séculos XIV e XV como também indicou como se constituiu a 

relação com as cidades mais importantes do reino. No caso, queremos destacar a presença dos 

monges na região onde fora fundado o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, cujos centros 

urbanos mais importantes, em fins da Idade Média, eram Óbidos, Leiria e Santarém. O 

mosteiro não deixou de ter uma malha de propriedades, seja em volta, seja dentro destas 

cidades, de modo a facilitar a entrada de produtos nos circuitos comerciais mais destacados de 

Portugal
107

. Aqui queremos apontar a relação com Santarém, que pela maior densidade 

populacional, relevância econômica e proximidade maior com o mosteiro, foi mais intensa 

levando a uma maior presença na região. Isso nos faz perceber que, muitas vezes, as 

propriedades do mosteiro de Alcobaça acabavam por confrontar as propriedades da coroa ao 

sul, no caso das Caldas da Rainha, que também tinha muitas terras na região em especial nos 

termos de Óbidos que faziam fronteira ao norte com os coutos de Alcobaça.  

Estamos, portanto, diante de uma situação concreta em que a monarquia – no 

nosso caso, institucionalizado por meio das propriedades da casa da rainha no termo de 

Óbidos – tem que marcar sua área de influência e mesmo defender suas posses. 

Dr.ª Tânia Jorge
108

, do Museu do Hospital e das Caldas, apresentou-nos um 

documento comprovando que, na origem do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, podemos 

encontrar o esforço da monarquia portuguesa em avançar na consolidação de seu poder 

político, evitando, inclusive, que suas posses fossem tomadas por outrem. Há um despacho da 

Rainha D. Leonor, de 1490, pouco posterior à criação do hospital, em que ela informa saber 

que:  

“(...) nos foy dito que dom abade dalcobaça e seus ofycyaestomavao e arecadavao 
os direitos que a nos pertenciam em alguas terras que confrontabao per seus termos 

e llemjtes e ajnda lançavao maao por allguas terras que as queryao apropriar 

(...)”
109

. 

 

                                                             
107 GONÇALVES, Iria. Alcobaça e Leiria: uma relação de vizinhança ao longo da Idade Média.Revista da 

Faculdade de Letras. História, Lisboa:  Nº. 4, 1987, p. 94.   
108Drª. Tânia Jorge é a responsável pelo Museu do Hospital e das Caldas e nos enviou a transcrição com 

indicação da localização do documento de onde fora retirado este fragmento. Fica nosso agradecimento pelo 

apoio em todas as ocasiões em que solicitei a ajuda daquela instituição.    
109 Arquivo do Museu do Hospital e das Caldas. Livro de Registro de Sesmarias. Pasta 5, fólio 91 v. 
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A querela entre este mosteiro e a casa da rainha D. Leonor levou à demarcação 

dos coutos de Alcobaça com o termo de Óbidos no mesmo ano de 1490
110

. O mesmo Livro n. 

1 do Livro de Registro de Sesmarias do Hospital registra uma cópia desta carta demonstrando 

a preocupação da rainha com a preservação de suas posses e em firmar a presença da 

monarquia naquela região da Estremadura. 

A preocupação da rainha em salvaguardar o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 

da tutela da Igreja ou mesmo da nobreza pode ainda ser vista no Compromisso do hospital de 

1512. Ao tratar do cargo mais importante, o provedor deixa claro que a administração deveria 

ser entregue a clérigo ou a leigo que se achar mais preparado para o ofício. Veja que a rainha 

não proíbe que a administração do hospital seja de responsabilidade de clérigos. Aliás, a 

gestão do Hospital foi entregue à Ordem de São João Evangelista, em 1532, por D. João III, e 

ficou sob sua gestão até a reforma pombalina, em 1722, o que não contrariava em hipótese 

alguma o texto do Compromisso. 

Entretanto impõe uma viva restrição: que não seja “(...) nem frade nem 

comendador nem pessoa poderosa que passe de cavaleiro para cima (...)”
111

. Ainda que D. 

Leonor tivesse o maior apreço pelos franciscanos e ainda que estes pudessem ser os clérigos 

mais indicados para a administração do Hospital, a rainha buscou evitar a presença efetiva dos 

frades na gestão do dito hospital. Entendemos que isso indica a clara percepção de que, dada a 

importância dos franciscanos junto à Coroa, poderia ocorrer a subtração do poder real pela 

Igreja, por meio da Ordem dos franciscanos naquela região
112

. Ora, se o objetivo não fosse 

mesmo o de resguardar a influência e a presença do poder régio dentro e a partir do hospital, 

qual o motivo de também se procurar afastar de sua administração aquela que fosse “pessoa 

poderosa”? Para nós, está claro que, assim, a coroa não hipotecava a mais ninguém sua 

influência na região, influência esta conseguida por intermédio de vários meios e de longa 

data.  

A fim de corroborar com esta hipótese, indicaremos dois destes meios. Primeiro 

que destacamos é a politica de povoamento da região através da concessão de privilégios. O 

                                                             
110A carta com a demarcação dos coutos de Alcobaça com o termo de Óbidos pode ser consultada no Anexo 

documental. 
111 Ver “Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo de 1512”, no Anexo documental.  
112 No capítulo intitulado “Portas Adentro – Estrutura e Funcionamento do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 

a partir do Compromisso dado por D. Leonor sua fundadora”,apresento outras possibilidades de entendimento 

para esta restrição do acesso dos frades ao cargo de provedor que ficam como hipóteses a se confirmar por 

pesquisas posteriores. 
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interesse da coroa portuguesa na região em que se fundou o hospital se fez maior no reinado 

de D. Afonso V
113

. 

Em 26 de Junho de 1474, de Santarém, D. Afonso V concede uma carta de 

privilégios a quatro homens que quiserem viver nas “(...) caldas que estão acerca da nossa 

vila de Óbidos (...)”. A estes pretensos moradores do local onde mais tarde se fundou o 

hospital, eram concedidos privilégios não sem que lhes fossem impostas obrigações. Por 

obrigação, deveriam se estabelecer no local e para assegurar a permanência destes, com o 

objetivo de dar apoio aos que iam se curar nos ditos banhos, deveriam também fazer vinha e 

pomar. Os privilégios eram: não servir em guerras, no carreto de madeira e pedras com seus 

bois e cavalos, assim como não servir ao Conselho. Também recebiam a isenção do 

pagamento de peitas, fintas, talhas, de jugada e do oitavo. Eram-lhes assegurados que não lhe 

fossem tomados “(...)pão, cevada, vinho, palha, roupa, galinhas, gados, nem outra cousa 

alguma do seu contra sua vontade, e fiquem quites e livres de toda servidão Nossa e do dito 

Concelho(...)”
114

. 

Apesar de esta ser a primeira ocasião em que podemos observar a preocupação da 

monarquia em fixar, com a concessão de privilégios, a população naquele espaço, não foi a 

primeira ocasião em que D. Afonso V favorecia as “caldas de Óbidos”. Miguel Nuno Sirieiro 

Duarte identificou e publicou em sua tese de mestrado duas cartas de perdão, até então 

inéditas, em que as multas aplicadas nos casos eram direcionadas para as caldas de Óbidos. 

                                                             
113

Sabemos que D. Afonso V não foi o primeiro a se preocupar em dar condições de funcionamento àquele local 

das fontes termais, aliás, já conhecidas desde longa data. O prof. Saul António Gomes defende a tese de que a 

nobreza já se ocupava de favorecer o local desde, pelo menos, o século XIII e para tanto se refere ao testamento 

de um tal D. Zouto de 1222. Também se refere ao Compromisso da Gafaria de Santarém que em seu artigo 31 

indica que “(...) se gafo ou gafa quiser ir em romaria ou às Caldas, darem-lhe doze dias de ração (...)”. Para o 

século XV temos indícios de que a região possuía estruturas para receber indivíduos para tratamento. João L 

Saavedra Machado indica o caso de Alvaro Pais (1275 – 1352), bispo de Silves, que, para justificar sua ausência 

nas Cortes de Santarém, escreve a D. Afonso IV (1291 – 1357) desde o mosteiro da Alcobaça informando que 

estava em tratamento de uma doença nas Caldas de Óbidos. Também Manuela Santos Silva indica que a infanta 

D. Isabel (1397 – 1471) havia adotado medidas para reorganizar os edifícios existentes nas Caldas, enviando o 

administrador dos hospitais de suas terras para, com bestas carregadas de materiais, recuperar e administrar os 

edifícios das ditas caldas. Ver: GOMES, Saul António. As cidades tem uma história: Caldas da Rainha das 
origens ao século XVIII. Caldas da Rainha: Patrimônio Histórico. 1994.; MACHADO, João L Saavedra.  As 

Caldas: a fundação do hospital e da vila pela rainha D. Leonor. Aspectos da sua evolução até ao século XVII, In: 

RODRIGUES, Luís Nuno.; SERRA, João B. e TAVARES, Mario (orgs). Terra de águas: Caldas da Rainha. 

História e cultura. Caldas da Rainha: Câmara Municipal das Caldas da Rainha, 1993, pp. 39-76.; SILVA, 

Manuela Santos. Religiosidade, caridade e assistência em lugares do Oeste: tradição e inovação. In: AMORIM, 

Norberta.; PASSOS, Carla. e PINHO, Isabel, (orgs). D Manuel e a sua época. Acta do III Congresso de 

Guimarães. Vol.II. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 2004, pp. 406 – 418.    
114Este documento se encontra publicado em: CORREIA, Fernando da Silva. Pergaminho das Caldas. Caldas da 

Rainha: Patrimônio Histórico – Grupo de estudos, 1995. Optamos por também inseri-lo no Anexo documental. 
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“D. Affonso V [rasgado] daa de perdaan a Affonso Gentyl e Joan Gentyl morador 

em Grijo da Paraada termo de Brangança, acusados de ferrir Diogo Affonso aí 

morador por terem pagado cada uu 500reais brancuos par obras de reparamento 

das Caldas de Obidos (grifo nosso)feyto em S. Roaao da Beyra  

[assinatura ilegivel] a fiz em xvi de Outubro Era do naçimento de nosso Senhor 

Jehsu Christo de mjll iiijc Lx iiij.” 

“D. Affonso V faz perdaan da justiça reegia de uu ano de degreedo par o couto do 

Marvaam a Affonso Alvarez, morador em Castelo Branquo acusado de fazer 

avencas e peitas com alguns homes que era contra a ordenaça reegia deu 800reais 

brancuos par as Caldas acerca da villa de Obidos (grifo nosso) 

[assinatura ilegivel] a fez vi dias do mes d Dezembro Era do nacimento de nosso 

Senhor Jehsu Christo de mjll xxxx Lx iiij em Estremos.
115

” 

Observemos que o documento faz menção a“obras de reparamento das Caldas”, 

indício de que, de fato, havia certo tempo que eram conhecidos tanto o lugar das fontes (que 

lá já se encontrava alguma edificação) assim como as propriedades terapêuticas daquelas. É 

possível, inclusive, que esta fosse aquela que Manuela Santos Silva se refere terem sido alvo 

das intenções da infanta D. Isabel e já conhecidas por D. Afonso V. Se assim não fosse, qual 

seria o motivo de se fazer “reparamento das Caldas”?  

De qualquer jeito, independente de qualquer preocupação particular anterior como 

nos casos referidos de D. Zouto, D. Isabel, ou mesmo de D. Afonso V com as cartas de 

perdão, foi mesmo em 1474 que se iniciou, de forma mais sistemática, a política de ocupação 

da região pelos monarcas de Avis. 

Depois desta data, a próxima vez em que o lugar recebe a atenção, D. Leonor 

mandou erguer o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, em 1485
116

. Mandou erguê-lo e logo 

conseguiu o apoio de seu esposo para levar adiante a construção e povoamento daquele lugar. 

Em 1488, D. João II expediu outra carta de privilégios, agora para trinta famílias
117

. Desta 

quantia, haveria de habitar o espaço, com estes privilégios, 20 outros indivíduos
118

 todos 

homiziados
119

. Desta vez é mantida a obrigação de fazer casa, pomar e vinha, mas os 

                                                             
115 DUARTE, Miguel Nuno Sirieiro. Uma vila que gravita em redor de uma instituição de assistência: a 

recuperação do patrimônio urbano do Hospital da Caldas até o ano de 1533. Dissertação de mestrado em Estudos 

do Patrimonio. Universidade Aberta. 2008. Disponível em: <https:// repositorio 

aberto.uab.pt/handle/10400.2/695>. 
116A data de 1485 não é aceite de forma unanime como marco da fundação do hospital. Todavia preferimos 

seguir de perto a datação que Jorge de São Paulo indica em sua obra.  
117 Encontra-se no anexo documental e publicada por CORREIA. Fernando da Silva. Pergaminhos das Caldas. 

Caldas da Rainha: Patrimonio Histórico – Grupo de Estudos, 1995. pp. 5-8. Existem outras publicações mas 

utilizamos já que foram feitas as  correções ortográficas necessárias. 
118Estes privilégios foram confirmados posteriormente por D. Manuel em 1497 e mais uma vez em 1512 

conforme podemos ver no Primeiro Livro de Notas - Tombo do Hospital. Museu do Hospital e das Caldas. 

Primeiro Livro de Notas  - Tombo do Hospital. MCH – HDL – BA01, fólios 23-26v e 37-38v.  
119Homiziados eram indivíduos condenados que receberam o perdão real, mas têm que habitar em certa região 

por determinação real, em geral espaços onde a fixação de população se fazia mais difícil. Em um trabalho 

acerca do couto dos homiziados a prof.  Margarida Garcez Ventura nos lembra que esta foi uma prática útil mas 
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privilégios foram ampliados. Eram lhes assegurados o direto de não servir em guerras, não ser 

acoutado
120

, além de receberem uma série de isenções dentre as quais de indica: isenção de 

sisa dos produtos que venderem aos que forem se curar nas Caldas, isenção de aposentadoria 

(obrigação de dar aposento a alguém em sua casa), isenção do pagamento de portagem, 

costumagem e de direitos e tributos do que venderem nas Caldas.  

Há uma diferença importante entre os dois documentos.Trata-se da relação que 

estes privilegiados tinham com os doentes que ali iam se tratar. Enquanto no primeiro caso 

deviam dar apoio aos que ali iam se curar, no segundo caso, essa obrigação não é mencionada. 

De certo por que isso já não era uma obrigação imperiosa, uma vez que o primeiro edifício do 

hospital devia estar em construção e com possibilidade de dar aposentadoria aos doentes. Pelo 

que pudemos observar, por meio das constantes renovações de privilégios pelos monarcas, a 

política de povoamento desta região por meio do couto de homiziados tornou-se quase uma 

regra durante o século posterior a criação do hospital. Em conjunto a esta pratica é de se notar 

que a autonomia financeira do hospital também era assegurada.  

O Compromisso de 1512 já nos indicou, em parte, a origem dos recursos. Aliás, 

D. Leonor já havia feito doação ao hospital em 1508
121

 de rendas e direitos comprados do seu 

irmão, o rei D. Manuel I em 1503, e o Compromisso só veio a confirmar tal situação. O 

Primeiro Livro de Notas - Tombo do Hospital
122

, à guarda do Museu do Hospital e das 

Caldas, terminado em 22 de março de 1588, faz um levantamento de toda a fazenda que o 

hospital tem, em especial dos bens de raiz, em seu termo e fora dele, indicando que a 

instituição detinha fontes de financiamento que lhe asseguravam sua manutenção e sustento. 

O segundo meio que visava garantir seja a autonomia da instituição hospitalar, 

seja o lugar de memória da coroa, foi a preocupação em dar certa independência espiritual ao 

hospital desde sua origem. Sendo o tratamento espiritual o primeiro passo para a obtenção da 

cura, este foi um importante passo na direção da autonomia do hospital frente a qualquer tipo 

                                                                                                                                                                                              
que nem sempre era bem recebida pela população que havia de recepcionar o homiziado. Todavia veremos que, 

no caso das Caldas da Rainha, esta foi a prática utilizada pela monarquia para assegurar um número mínimo de 
pessoas na região para que fosse possível dar apoio aos enfermos que iam às fontes termais da região em que 

fora erigido o hospital. Sobre o couto dos homiziados ver: VENTURA, Margarida Garcez. Os coutos de 

homiziados nas fronteiras com direito de asilo. Revista da Faculdade de Letras - História. Lisboa:  N. 15, vol. 1, 

1998, pp. 601-626.   

 
120Segundo Bluteau, coutado significa não ser enviado para locais distantes por força de justiça. Disponível em : 

<http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/acoutado> Acesso em 09/fevereiro/2015. 
121Veja a carta de doação de D. Leonor de 1508, acima referida, no Anexo documental. 
122Tanto este livro como ainda outros encontram-se digitalizados pelo autor.  

http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/acoutado
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de ingerência externa. A rainha D. Leonor fez questão de assegurar esta independência não 

apenas com o apoio do episcopado de Lisboa, mas diretamente a Roma. Por meio de uma 

série de súplicas dirigidas ao Sumo Pontífice, a rainha solicitou uma série de privilégios que 

vão de indulgências aos que trabalharam na construção do hospital, aos que estão em artigo de 

morte, aos que deixarem bens ao hospital, assim como ao direito de indicar o capelão da 

Igreja de Nossa Senhora do Pópulo sem que este estivesse sob a jurisdição do pároco de 

Óbidos
123

. O direito de indicar o capelão veio por bula do papa Alexandre VI, em setembro de 

1496. Esteve assegurada, a partir de então, não apenas o privilégio de D. Leonor em indicar 

capelão, mas ali se firmava a presença régia, frente ao poder local dos religiosos de Alcobaça 

e Óbidos, por meio do próprio papado que cedeu à rainha um direito que era do clero.  

O caso em estudo é exemplo da construção de marcos referenciais, como os dos 

que se denominam “lugares de memória”, como as insígnias, a Misericórdia de Lisboa e o 

Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Com a construção, por exemplo, das Crônicas dos reis, 

da Misericórdia e do hospital nas Caldas da Rainha foram definidos todo um referencial em 

quese travou uma batalha em torno da imagem da monarquia e cujo objetivo era atingir o 

imaginário social e redefinir as identidades coletivas. Trata-se, em última instância, do que se 

observa na construção de representações evidenciadas na luta pelo controle da imaginação 

social, na manipulação de uma memória e, por consequência, no estabelecimento de uma 

“memória oficial” e dos comportamentos e atividades individuais e coletivas.   

Foi acessando o importante debate acerca da caridade e da misericórdia que 

pudemos compreender sobre que tipo de reflexão erudita se construiu essa política da Dinastia 

de Avis, em especial de D. João II e D. Leonor, de modernização dos cuidados com a saúde 

do reino. Uma reflexão erudita a que os monarcas tinham acesso, que ia além das questões de 

ordem moral e teológica e que assumiu a forma de uma “cultura médica” orientadora de ações 

materializadas nas instituições hospitalares e em ações de apoio à saúde de religiosos e 

religiosas da preferência pessoal de D. Leonor. Ao mesmo tempo, em um período em que se 

processou a afirmação do poder régio frente aos poderes locais ou regionais, a monarquia foi 

useira e vezeira de instrumentos (imagens e práticas) que pretendiam manipular a memória 

coletiva afim de legitimar seu poder e promover a visão de governantes que administravam 

para seu povo, como o hospital e Igreja fundados por D. Leonor, que eram da invocação “do 

Pópulo”, do povo.        

                                                             
123Segue, no Anexo documental, as súplicas e bulas papais referentes.  



77 

 

CAPÍTULO 2: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE NOSSA 

SENHORA DO PÓPULO 

 

 

Ficou visível que nosso objeto tem especificidades e originalidade que o destaca 

de qualquer outra instituição hospitalar conhecida em Portugal no período. Entre suas 

especificidades podemos apontar que se tratava de um hospital no sentido moderno do termo, 

ou seja, para curar. Era independente financeiramente, o que garantiu certa estabilidade no 

funcionamento e a sua perenidade. Funcionava em apenas um período do ano, primavera-

verão. Tinha como fundamento da terapia ofertada o uso de banhos quentes. Sua originalidade 

está na conjugação destes fatores ao mesmo tempo. 

Desta forma, parte de sua originalidade está no fato de se organizar para a cura 

dos pobres enfermos e especialmente dos enfermos pobres. Aliás, existem no ADLRA 

declarações de pobreza, da década de 1930, de pessoas que recorriam à terapia termal naquela 

instituição. Por séculos, esse foi o publico-alvo.  

Criado e estabelecido dentro desse contexto de crise da assistência tardo-

medieval, de gradativa centralização do poder monárquico e de uma cultura médica de corte, 

o HNSP foi uma instituição hospitalar modelar desde sua criação. Conjuntamente, o HNSP e 

o Hospital de Todos os Santos em Lisboa foram a base da nova assistência à saúde do reino 

em Portugal. O objetivo deste capítulo é mostrar como essas duas instituições representam 

esse novo momento da monarquia portuguesa. Queremos comprovar a hipótese de que 

naquele país se desenvolveu um processo análogo ao que se desenvolvia na Europa, onde se 

observa uma tendência de consolidação de instituições que procuravam dar resposta ao 

desafio de melhorar a saúde e curar os enfermos. Para tanto, pretendemos esclarecer o modo 

como o HNSP estava ordenado de forma administrativa, apresentando os servidores da 

instituição, suas obrigações e remuneração. Do mesmo modo, queremos que fique claro como 

se deu a distribuição dos espaços no edifício do antigo hospital, assim como entender quais os 

comportamentos esperou-se incutir nos utentes enquanto estiveram internados.  

Tal ordenamento foi estabelecido em sua certidão de nascimento, ou seja, o 

Compromisso, que mesmo sendo uma carta de intenções se configurou no fundamento 

normativo do HNSP em vários aspectos.    

Todavia cabe aqui fazermos um enquadramento histórico da instituição desde sua 

criação, em 1485, até o século XVII. Como vimos desde seus primeiros anos, os monarcas D. 

João II, a rainha D. Leonor e D. Manuel I dotaram o hospital e seu termo de certos privilégios, 
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visando a garantir atração, fixação de populações naquele local. Ao mesmo tempo, pudemos 

observar que os monarcas procuraram assegurar as garantias de autonomia administrativa, 

seja da população formada, seja do HNSP. D. Leonor, como vimos, dotou o hospital de 

direitos senhoriais na região de Óbidos e de Aldeia Galega e de Marceana. Em março de 

1511, o sítio é confirmado como vila por carta régia de D. Manuel I onde se faz a demarcação 

dos termos na nova localidade. 

A administração do HNSP, no período que nos compete, esteve a cargo dos 

provedores até 1532, indicados pelos monarcas e, depois desta data, eleitos pela Congregação 

dos Cônegos de São João Evangelista para um mandato de três anos. Da lista de provedores 

temos até o ano de 1532
124

:  

1)o primeiro provedor, indicado pela rainha D. Leonor, Álvaro Dias Borges, para 

o período de 1485 a 1496; 

2) Gemes da Fonseca, entre 1496 e 1507; 

3) bacharel Jerônimo Aires, que administrou o HNSP até que sua gestão fosse 

entregue ao loios, ou seja, de 1508 até 1532. 

O ano de 1532 foi de fundamental importância para a história do hospital. Era o 

reinado de D. João III, o Piedoso (1521 – 1557), e sua gestão fora, como apontamos, 

transferida para os loios, mas não sem que tivesse sob a supervisão dos monarcas. No mesmo 

ano foi criada a Mesa de Consciência e das Ordens.  

A Mesa de Consciência e Ordens foi criada em 1532 por D. João III e esteve ativa 

até 1833, quando foi extinta por decreto. Por definição, o órgão fora criado para tratar da 

resolução das matérias que tocassem a consciência dos monarcas. A principio, era formado 

por quatro pessoas (deputados) indicados pelo monarca. Todavia poderia ter em sua 

composição outras pessoas, destacadas por sua dignidade, relacionadas aos assuntos tratados 

pela Mesa. O órgão ordenava a administração das Capelas de D. Afonso IV (reinado entre 

1325-1357) e D. Beatriz (1293-1359) e das Mercearias da rainha D. Catarina (regente de 

Portugal entre 1704 e 1705) e do infante D. Luís (1506-1555), supervisionava na 

Universidade de Coimbra (até 1772) e em tudo o que se relacionava às pessoas falecidas fora 

do Reino. Tinha, ainda, a seu cargo os Colégios de São Patrício, dos Catecúmenos, dos 

Clérigos Pobres, dos Meninos Órfãos, o Colégio dos Militares de Coimbra. No que tange aos 

Hospitais geria os de Nossa Senhora da Luz, Real das Caldas (Hospital Real das Caldas,assim 

como o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, é identificado na documentação sob jurisdição 

                                                             
124GOMES, Saul António. As cidades tem uma História: Caldas da Rainha das origens até o século XVIII. 

Caldas da Rainha: Patrinômio Histórico, 1994, pp. 47-48. 



79 

 

da Direção Geral de Arquivos do governo português), Real de Coimbra, de São Lázaro de 

Coimbra e Hospital de Santarém, diversas Albergarias e os Recolhimentos de Nossa Senhora 

dos Anjos ou de Lázaro Leitão, de São Cristóvão e de Nossa Senhora do Amparo ou do 

Castelo. Após a anexação à Coroa dos Mestrados das Ordens Militares de Cristo, Santiago da 

Espada e São Bento de Avis. Sua estrutura era constituída pelas seguintes repartições: 

Secretaria da Mesa e Comum das Ordens (que supervisionou o Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo), Secretaria do Mestrado da Ordem de Cristo, Secretaria do Mestrado da Ordem de 

Santiago da Espada, Secretaria do Mestrado da Ordem de São Bento de Avis, Contos da Mesa 

e Contadorias dos Mestrados/Secretaria das Arrematações (ou da Fazenda) e Tombos das 

Comendas, Chancelaria das Ordens Militares, Juízo Geral das Ordens, Juízo dos Cavaleiros e 

Executória das dívidas das comendas
125

. 

A Congregação dos Cônegos de São João Evangelista foi fundada em Portugal no 

mesmo contexto daquela nova espiritualidade de fins do século XV, que foi denominada 

devotio moderna.Os loios, como eram conhecidos os religiosos seculares desta congregação, 

contribuíram para elevar o nível moral e espiritual do clero e da população em geral, com o 

apreço pela pregação, assim como pela rigidez do seu estilo de vida. Confessores da casa real 

e de algumas famílias da nobreza cultivavamnormas exigentes na vida em comunidade, nos 

estudos de preparação de seus membros, valorizavama liturgia.Todavia promoveram e 

difundiram novas práticas devocionais. É certo que havia permanência da religiosidade 

medieval, mas caminhavam lado a lado com a manifestação de novas sensibilidades religiosas 

próprias da passagem da Idade Média para a Idade Moderna.  

Para os pesquisadores da história religiosa deste momento de transição, é preciso 

entender a origem dos loios dentro de um contexto de contínuas reformas na Igreja. Se 

entendermos a reforma religiosa como fenômeno do séc. XVI, dificilmente podemos entender 

os loios, nascidos quase 100 anos antes das proposições de Lutero, como uma congregação 

reformista
126

. É dentro desta proposta de leitura da reforma religiosa de longa duração que 

admiteapreender os padres loios como reformistas. O juízo como se compreende a reforma 

                                                             
125 Mesa de Consciência e Ordens. In: Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-

2013. Disponível em:< http://www.infopedia.pt/$mesa-da-consciencia-e-ordens> Acesso em:16 Agosto de 2013. 

; TORRES, Rui de Abreu.Mesa da Consciência e Ordens. In: SERRÃO, Joel (org).Dicionário de História de 

Portugal . vol 4. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1965, p. 278-279. ; Arquivos da administração central. 

Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo1631.PDF> Acesso em: 17 agosto de 2013. 
126A consolidação dos loios como congregação canonical dá-se por volta de 18 de maio de 1431, com a 

concessão de bulas papais de Eugênio IV (1431 – 1447), que lhes assegura liberdade do bispo de Lisboa 

garantindo assim sua autonomia. Todavia a experiência de vida em comunidade dos fundadores da dita 

Congregação remonta ao primeiro quarto do século XV.     

http://www.infopedia.pt/$mesa-da-consciencia-e-ordens
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo1631.PDF
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desta congregação está diretamenterelacionada com o do seu tempo. A já bastante trabalhada 

crise moral do clero é, para os fundadores da congregação, a exataprocedência da crise que a 

Igreja enfrentava e a geradora da necessidade de Reforma. O ideal do retorno à pureza inicial 

do cristianismo dos primeiros tempos, à autoridade das Sagradas Escrituras, foi as bandeiras 

do cristianismo protestante surgido no século XVI, com Lutero e Calvino, mas podemos 

perceber que já eram princípios defendidos por congregações canonicais em toda a Europa, 

pelo menos desde o século XV, com destaque para as de Alga de Veneza e de São João 

Evangelista de Portugal
127

. 

Assim, a congregação de São João Evangelista balançou entre os padrões 

tradicionais e a novidade. Aspirou reformar, defendendo o rigor na vida religiosa e resgatando 

tradições monásticas, cuja exigência se abrandara com o passar dos tempos. Recobrou a 

dedicaçãousual dos meios monásticos, em especial a Liturgia das Horas. A novidade da sua 

espiritualidade esteve mais na conjugação e interiorização de tradições diferentes do que na 

originalidade das suas práticas.Os loios contribuíram para resolver problemas da época, 

especificamente a recuperação da disciplina comunitária dos religiosos, quer restaurando 

práticas e ideais antigos, quer inventando ou adaptando práticas novas ou pouco difundidas e 

reforçando a importância da preparação intelectual.A Congregação de Cônegos Seculares de 

S. João Evangelista foi também uma ordem de transição, nascida no espírito da reforma, que 

deu resposta às inquietações religiosas do seu tempo
128

. 

O fato de os loios terem assumido a administração dos hospitais parece ser 

explicada por dois fatores. O primeiro foi o que colocamos acima: sua dedicação e esmero 

com a moral e vida religiosa exemplar em um momento de crise da Igreja. O segundo está 

associado à religiosidade de D. João III, que viu nestes padres aqueles que melhor 

responderiam aos assuntos ligados à sua consciência. Assim, ao mesmo tempo em que cria a 

Mesa da Consciência e das Ordens, transfere a administração do HNSP para os loios.  

                                                             
127FALCÃO, Nuno de Pinho. A congregação de S. João evangelista (cónegos lóios) e a reforma em 

continuidade. In: SERRANO, Eliseo (coord). De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigacion en historia 

moderna. Zaragoza. Institución Fernando el Católico/Fundacion espanhola de Historia moderna. 2013. pp. 23-

38. 
128 PINA, Isabel Castro. Os Lóios em Portugal: origens e primórdios da Congregação dos Cónegos Seculares de 

São João Evangelista. Tese de Doutoramento em História, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. Medievalista. Nº12, (Julho - Dezembro 2012). Disponível em: 

<http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12\pina1210.html>. Acesso em: 20 Agosto 2013. 

http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12/pina1210.html
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Uma lista contendo o nome dos provedores pode ser consultada na obra de Jorge 

de São Paulo, da qual recolhemos estas informações
129

. Durante a gestão do loios foram os 

provedores do HNSP os padres Jacomo de Santa Maria (1532 – 1535), Francisco de Santa 

Maria (1536 – 1538), Luiz da Conceição (1539 – 1540), Gaspar dos Reis (1541 – 1543), 

Francisco de Santa Maria pela 2ª vez (1544 – 1546). Em 1612
130

, era provedor Balthazar e 

Anão até o ano de 1614. Este foi sucedido por Jerônimo da Cruz (1615 – 1617), Martinho do 

Espírito Santo (1618 – 1620), Salvador da Visitação (1621 – 1623), Manuel Batista (1624 – 

1629), Manuel de Anão (1630 – 1632), Salvador da Cruz (1633 – 1635), António da 

Conceição (1636 – 1638), Tomé do Espírito Santo (1639 – 1642), Francisco da Ressurreição 

(1643), Tomé do Espírito Santo pela 2ª vez (1644 – 1647), Gaspar da Ressurreição (1648), 

Pero da Anão (1649 – 1652) e, por fim, Jorge de São Paulo até 1656. 

 

2.1. Aproximações entre o Compromisso do Hospital e o Regimento do 

Hospital de Todos os Santos. 

 

Antes de esquadrinhar o Compromisso vamos estabelecer uma relação deste com 

outro documento que regulamenta o funcionamento de um hospital deste mesmo contexto, 

criado por iniciativa real, pouco mais antigo, que é aquele que será a espinhal dorsal e 

referência para vários outros documentos normatizadores de instituições hospitalares, ou seja, 

o Regimento do Hospital Real de Todos os Santos, de Lisboa (1507).  

À primeira vista, a diferença entre os dois documentos está em sua designação. 

Enquanto para o Hospital das Caldas utilizou-se o termo Compromisso, para o hospital de 

Lisboa foi utilizado regimento. O termo Compromisso em geral éentendido como um 

conjunto de normas e regras que orientam uma instituição confraternal, sendo sua lei 

fundamental
131

. Diferentemente do regimento, o compromisso exige um juramento por meio 

do qual os companheiros se comprometem em seguir as normas expostas
132

. Não obstante 

estas diferenças relativas à definição, os dois termos – compromisso e regimento - são 

                                                             
129SÃO PAULO, Jorge de. O hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol 2. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1968, pp.348 – 349.  
130 Como no manuscrito da referida obra faltam as páginas 573 e 574 ficamos sem os nomes dos provedores para 

o período entre 1547 e 1611. 
131Aqui vamos utilizar a definição do dicionário produzido no âmbito do projeto da Universidade do Minho 

coordenado por Isabel dos Guimarães Sá e intitulado “Portas adentro: modos de habitar do século XVI à XVIII 

em Portugal”. 
132Ver o vocábulo “Compromisso” disponível em <http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/index.asp> Acesso 

em 24 Agosto de 2013. 

http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/index.asp
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utilizados indiscriminadamente no Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo
133

. 

Isso se deve pelo fato de, na prática do cuidado e da cura, não haverem diferenças concretas 

entre os dois. 

Há a indicação de que se exigia um juramento como uma obrigação a ser realizada 

antes do início dos trabalhos no dito hospital. No capítulo XX, encontra-se a disposição de 

que os oficiais saibam quais suas obrigações sem a indicação direta de juramento:  

 

“(...) Item primeiramente mandamos que em cada um ano o dito provedor segundo 

é, mande abrir o dito hospital e mandara aperceber todos os oficiais que para a 

cura dos enfermos são necessarios, seja o vigario, capelães, fisicos e boticario, 

almoxarife e escrivão, etc., e todos os outros oficiais e servidores que para isso 

forem necessarios. E se juntarão dentro, na igreja, e o provedor se assentara e fara 
assentar cada um em seu lugar. E ali fara ler ao escrivão todo este nosso 

compromisso e regimento para cada um saber o que em seu oficio é obrigado a 

fazer. E isso mesmo mandara aos ditos oficiais que se façam prestes daquele dia em 

diante com o que tiverem de seus oficios para servirem aos pobres enfermos, por 

que quando vierem achem caridade e remedio e que se cumpram com eles as obras 

de misericórdia(...)
134

 ”. 

 

 

O documento aponta para a necessidade de se fazerem presentes, na leitura do 

compromisso e regimento, todos aqueles que (...) para a cura dos enfermos são necessários 

(...), passando pelos oficiais diretamente relacionados ao ofício de curar e chegando mesmo a 

apontar os que fazem a instituição funcionar. Não proíbe a presença de pessoal ligado a outras 

atividades do cotidiano hospitalar, mas exige a presença de outros cuja função seja 

considerada central na cura, tendo que servir os pobres enfermos de forma que ali encontrem 

caridade e remédio, cumprindo com eles as obras de misericórdia. É mais uma indicação 

precisa de que o hospital em estudo foi organizado e estruturado, desde sua fundação, para 

que os utentes fossem curados de suas enfermidades. 

Jorge de São Paulo, com nome de batismo Jorge de Carvalho, era natural da 

cidade de Lisboa, filho de Felício Rodrigues e Catarina de Carvalho, e tornou-se cônego da 

Congregação de São João Evangelista em 1609. Foi reitor de dois conventos de sua 

congregação e provedor do HNSP nos anos de 1653, 1654 e 1656. Foi reconduzido ao cargo 

no triênio de 1662, 1663 e 1664, tendo falecido neste mesmo ano no dia 21 de maio. O 

                                                             
133Logo no primeiro capítulo podemos observar o uso dos dois termos: “(...) Item primeiramente ordenamos que 

em o dito hospital haja os oficiais abaixo declarados para o serviço dele, os quais mandamos que se puzessem 
no começo deste compromisso e regimento dele (grifo nosso) (...)”.   
134

COMPROMISSO do Hospital das Caldas dado pela rainha D. Leonor, sua fundadora em 1512 (transcrição 

Fernando da Silva Correia). In: Portugaliae Monumenta Misericordiarum – volume III: A fundação das 

Misericórdias: o reinado de D. Manuel I. Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia – 

Universidade Católica Portuguesa; (coord. científico José Pedro Paiva) Lisboa: União das Misericórdias 

Portuguesas, 2002, pp. 132-151. Todas as citações desta fonte são retiradas desta publicação. 
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provedor descreve, com muitos detalhes, em sua obra todo um cerimonial que envolve a 

abertura do hospital e a leitura do Compromisso135 que nos indica a importância que ele 

assume na organização e no cotidiano do hospital. Da mesma forma possibilita-nos acessar 

uma ritualização que pretende informar algo. A pergunta que devemos fazer aqui é acerca da 

razão (ou razões) de tanta cerimônia. 

É claro que a razão central do cerimonial está na necessidade expressa no 

documento de, por meio de sua leitura, todos os aqueles que ali trabalham ter ciência de suas 

obrigações. O rito destaca a importância não apenas do conhecimento dos deveres de cada 

um. Jorge de São Paulo descreve uma verdadeira procissão, realizada pelos oficiais e por 

algumas outras pessoas autorizadas, pelo complexo hospitalar. Gestos, palavras, ações 

interiores e exteriores marcam essa cerimônia de abertura dos trabalhos na instituição. 

Pretende-se dar a conhecer o Hospital, mas ao mesmo tempo fazer com que seja promovida 

uma interiorização de certos princípios e valores, como a gratidão, deferência, caridade, 

misericórdia e comprometimento.  

Do mesmo modo que a leitura do Compromisso, as orações e a procissão têm 

papel de gravar na memória da plateia a percepção de quão importante é aquele hospital, 

assim como reforçar uma memória positiva da Rainha, sua fundadora. Tratava-se uma das 

estratégias de uso da memória
136

.  

Portanto, se havia ou não juramento sobre as Sagradas Escrituras por parte de 

alguns oficiais, não é essencial, uma vez que todo o cerimonial descrito por Jorge de São 

Paulo, certamente, tem função maior na afirmação de valores e ideias relacionadas com a 

espiritualidade e o reforço de memória em volta de D. Leonor. 

Entretanto, Lisbeth de Oliveira Rodrigues afirma que há indicação no Livro do 

Primeiro do Registro Geral (1522-1634), que se encontra sob a guarda do Museu do Hospital 

e das Caldas, de que certos oficiais haviam de fazer juramento sobre as sagradas escrituras de 

modo que dessem testemunho de que estavam cientes de seus direitos e deveres
137

. Certos 

oficiais como o físico, cirurgião, almoxarife e vigário, dada a importância de suas atividades 

na cura e funcionamento do hospital e igreja anexa, eram os que faziam o “juramento aos 

santos evangelhos que bem e verdadeiramente sirva este oficio/cargo”. Outros ofícios como a 

                                                             
135

 SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656 – Tomo II. Lisboa: Academia 

de Ciências de Lisboa, 1967, p. 10-13. 
136HARTOG, Francois. O Espelho de Herodoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 1999. p. 274.  
137RODRIGUES, Lisbeth Oliveira. A influência do Compromisso no cotidiano do Hospital de Nossa Senhora do 

Pópulo durante o século XVI. In: Fluxo, Cidade, Arte. Caldas da Rainha 2012 – 1512. Matriz Caldas. Disponível 

em: <http://issuu.com/palavrao/docs/livromatrizcaldas> acesso em 10 de Julho de 2013. 

http://issuu.com/palavrao/docs/livromatrizcaldas
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amassadeira, escravos e cozinheiras não faziam tal juramento provavelmente por se 

considerarem trabalhos de menor relevância.  

Há um indício de que existia o momento do juramento para os religiosos. Trata-se 

de uma parte do documento em que se dá orientação sobre o que se deve fazer se os oficiais 

religiosos deixarem de rezar as missas cantadas que são obrigados. Deveria ser descontado 10 

reais do vigário e 6 reais dos capelães além de terem que repor a missa perdida o quanto antes. 

Assim como:  

 

“(...) E o que não vier as missas cantadas perdera seis reais e outrosseis não vindo 

as vesperas cantadas, e o que não vier as matinas rezadas perca dois reais e por 

vésperas outros dois. E por cada uma das outras horas um real. E entender-se-a 

não vir a missa, não vindo ate ao cabo do introito. E a todas as outras horas não 

vindo ate ao fim do primeiro salmo. E sera apontador um dos capelães ou o 

tesoureiro da dita igreja, qual deles o provedor ordenar. Ao qual dara juramento 

dos Santos Evangelhos (grifo nosso), que bem e verdaderamente aponte as faltas 

que cada um fizer(...)”
138

.   

 

Há duas coisas distintas que parecem ser uma só. Primeiro a obrigação de se fazer 

as missas, que àquela época eram, em sua maioria, cantadas. Por isso, o documento nos diz 

que “(...) o que não vier as missas cantadas perdera seis reais (...). Depois de indicar a 

celebração da Eucaristia, aponta para uma outra ação litúrgica que se realizava na igreja de 

Nossa Senhora do Pópulo: o chamado Ofício Divino (missa). Aqui o Ofício Divino assume 

sua expressão litúrgica pública, apesar da forma privada de espiritualidade análoga a ele ser 

certamente espalhada em Portugal por meio dos conhecidos Livros de Horas.  

Não devemos confundir a atual noção de Ofício Divino, também conhecido como 

Liturgia das Horas canônicas, com os Livros de Horas
139

, bastante difundidos no século XV. 

Esses buscavam, mais ou menos, seguir o ordenamento das horas canônicas. Entretanto, por 

serem de devoção privada, não obedeciam a uma fórmula certa, não podendo ser considerados 

um ofício litúrgico. Sendo de devoção privada, estas obras apontam mais para quem as 

possuía permitindo acessar uma espiritualidade muito pessoal de quem os encomendava
140

. 

                                                             
138Uma vez que optamos por incluir o texto integral do Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 
nos Anexos, vamos nos escusar de indicar as páginas em que encontram as citações feitas, tendo como referência 

este documento. 
139Ofício Divino é o nome usual do que, após o Concilio do Vaticano II (1962-1965), passou a ser chamado de 

Liturgia das Horas canônicas. Lato sensu o centro desta ação litúrgica continuou sendo o mesmo ainda que 

saibamos das mudanças na forma em que se realizavam ou se apresentavam. O objetivo é possibilitar ao fiel a 

meditação das Sagradas Escrituras e a consagração do dia e noite a Deus. 
140 DIAS, João José Alves. Rezar em Português: introdução ao livro de horas de Nossa Senhora segundo 

costume Romaano... Paris, Narcisse Bun, 13 de Fevereiro de 1500. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 

2009. 
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Tais obras seguiam de modo geral a estrutura dos antigos breviários tendendo a assegurar que 

os fiéis pudessem também fazer usas orações nas horas canônicas. 

Sendo assim, o que quer dizer o Compromisso ao afirmar que (...) por cada uma 

das outras horas (perderá) um real (...)” 
141

? Os objetivos diretos eram fazer um controle da 

frequência dos sacerdotes aos ofícios divinos, uma vez que sua ausência era punida com o 

desconto nos rendimentos, assim como assegurar aos enfermos o acesso à Eucaristia e às 

orações diárias. Estes são os objetivos evidentes, mas podemos, pelos aspectos e 

características  hospitalares, identificar outras funções para esse cuidado. 

Em primeiro lugar é a de transmitir valores e fortalecer a espiritualidade própria 

do momento que estava presente na liturgia eclesiástica. Sem dúvida que a repetição e 

frequência destes ofícios difundiam certos valores e moldavam comportamentos tanto dentro 

como forma da instituição hospitalar. O hospital era, como veremos, lugar da cura sem que 

deixasse de ser um espaço que pretende modelar indivíduos.   

Em segundo lugar, não devemos jamais esquecer que uma parte importante do 

processo de cura no hospital passava pela limpeza espiritual. No capítulo acerca da cura no 

hospital de Nossa Senhora do Pópulo, veremos como a cura do corpo e da alma eram 

complementares assim como os ofícios religiosos complementavam as terapêuticas médicas. 

Deste modo, garantir a presença dos sacerdotes na liturgia era, também, meio de cura o que 

fazia cumprir o objetivo primeiro e central dos hospital em estudo.    

Voltemos a nos aproximar dos documentos a que nos referimos. De data anterior 

ao Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo (1504 é a data sugerida por 

Fernando da Silva Correia
142

), o Regimento do Hospital Real de Todos-os-Santos tornou-se 

referência em Portugal no que tange ao ordenamento da assistência à saúde de todo o reino 

oferecida por instituições laicas ou religiosas hospitalares. E fora redigido a partir dos 

Regimentos dos Hospitais de Florença e Siena, como sugere Laurinda Abreu
143

.  

                                                             
141

 As horas canônicas estão distribuídas da seguinte forma: Laudes, Terça, Sexta, Nona, Vésperas e Completas. 

As orações feitas nessas horas pretender agradecer e abençoar o dia. As laudes (que significa louvor), também 

chamada de matinas, corresponde à primeira oração do dia e, portanto é feita pela manhã. As horas, Terça, Sexta, 
Nona (ou Noa) se realizam no decorrer do dia. As Vésperas, ao fim da tarde e no inicio da noite, e as Completas 

são as orações finais, feitas antes do recolhimento para dormir. 

 
142

CORREIA, Fernando da Silva. Origem e formação das misericórdias portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte, 

1999,p. 517. 
143ABREU, Laurinda. O que nos ensinam os Regimentos Hospitalares? Um estudo comparativo entre os 

Hospitais das Misericórdias de Lisboa e do Porto (séculos XVI –XVII), a apartir do Regimento do Hospital de 

Santa Maria Nuova de Florença. In: A solidariedade nos séculos: a confraternidade e suas obras. Actas do I 

Congresso da Santa Casa da Misericórdia do Porto.Lisboa: Alétheia Editores, 2009, p. 267. 
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Ao fazer um cotejamento entre os hospitais portugueses do período (o de Lisboa e 

das Caldas da Rainha) e o hospital florentino pudemos observar vários pontos de contato. Por 

exemplo, a estrutura de organização administrativa, os cuidados espirituais, a separação entre 

os enfermos de acordo com o sexo, a possibilidade de receber peregrinos, entre outros.  Por 

outro lado, havia um ponto importante que os ligava umbilicalmente e que o tornou modelo 

para os hospitais portugueses do renascimento. 

O hospital florentino de Santa Maria Nuova tinha uma fama inigualável como um 

centro médico. Este hospital chegou a ser descrito como “o primeiro hospital entre os 

cristãos” pelos contemporâneos. Tal alegação não vem apenas da sua grande reputação de 

instituição de caridade. A qualidade de ser o primeiro entre os cristãos decorre de outra 

característica importante: Santa Maria Nuova foi sem dúvida o primeiro hospital ocidental 

europeu no sentido moderno da palavra. Uma instituição organizada e dedicada 

exclusivamente ao cuidado dos doentes tendo como referência os conhecimentos médicos. No 

seu corpo de oficiais, havia vários físicos leigos que, inclusive, o dirigiram. Hospitais 

destetipo já existiam em muitas cidades islâmicas medievais e bizantinas, mas Santa Maria 

Nuova representa o mais antigo exemplo deste tipo de instituição da cristandade ocidental
144

. 

 O exemplo deste hospital serviu mesmo para os países do norte da Europa. Na 

Inglaterra, a criação do Savoy Hospital, iniciado por Henrique VII (1485-1509), mas só 

terminado em 1517, demonstra a importância dos hospitais italianos dentro deste quadro de 

reformulação da assistência. Não apenas a estrutura arquitetônica cruciforme, mas também o 

ordenamento do hospital inglês seguia de perto o modelo do hospital florentino. Em 1500, 

Francesco Portinari, um alto funcionário da cúria papal, membro da família de mercadores de 

Florença que havia contribuído para erigir o hospital no século XIII, envia uma carta ao 

monarca inglês onde transmite os regulamentos do Hospital de Santa Maria Nuova para servir 

de exemplo ao Savoy Hospital
145

. 

Voltando ao hospital de Lisboa. A construção do Hospital de Todos-os-Santos 

fora iniciada em 1492. Todavia suas obras foram acabadas em 1500, já no governo de D. 

Manuel I. O regimento definitivo do Hospital de Todos-os-Santos só foi entregue em 1507
146

. 

Contudo não deixa de fazer a devida referência a D. João II deixando claro que foi por 

                                                             
144HENDERSON, Jonh e PARK, Katherine. “The first Hospital among christians: The Ospedale di Santa Maria 

Nuova in early Sixteenth-Century Florence”.Medical History, 1991, número 35. pp. 164-188. 
145HENDERSON, Jonh e PARK, Katherine. Op. cit. pp. 164-188. 
146 Existe uma desacordo entre os historiadores do HTS sobre a data em que foi dado o regimento. Optamos por 

seguir a datação feita por Fernando Correia. Veja: CORREIA, Fernando da Silva. Origem e formação das 

misericórdias portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte, 1999,p. 517. 
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vontade deste que o hospital fora erigido para o bem dos pobres e enfermos da cidade de 

Lisboa. 

O regimento do hospital lisboeta, composto por 16 capítulos, apresenta as 

obrigações dos oficiais do dito Hospital, o mesmo aconteceu com o Hospital de Nossa 

Senhora do Pópulo, embora este último um pouco mais detalhado em alguns aspectos do que 

o do hospital de Lisboa, mas também omisso em outros. Tal comparação permite perceber 

que há alguns cargos em uma instituição hospitalar e não em outra, o que demonstra que a 

estrutura organizacional de cada uma delas foi pensada para atender a determinadas 

especificidades de lugar e público.    

Em Lisboa, os oficiais indicados no regimento são
147

: dois capelães, dois moços 

que sirvam na capela, provedor, veeador
148

 (sic), físico, dois cirurgiões, dois moços que 

ajudem ao cirurgião, almoxarife, um escrivão para o provedor, um escrivão para o almoxarife, 

quatro enfermeiros maiores, sete enfermeiros menores, despenseiro, cozinheiro, três ajudantes 

do cozinheiro, porteiro, boticário, três moços ajudantes do boticário, enfermeira das mulheres, 

ajudante da enfermeira das mulheres, cristaleira, lavadeira, alfaiata, hospitaleiro, barbeiro 

sangrador, atafoneiro
149

, amassadeira, forneira, quatro outras pessoas para serviços diversos 

indicados pelo provedor, todos estes servidores remunerados com seus mantimentos indicados 

no regimento. Além destes ainda havia quatro escravos e duas escravas mouros que, 

obviamente, não recebiam ordenados, mas eram mantidos pelas rendas do Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147Para todos os ofícios é indicada apenas uma pessoa. Caso contrário, fazemos referência do número antes de 

indicar o oficio.   
148Veeador ou mesmo veedor, os dois termos aparecem no regimento. Segundo o Dicionário da língua 

portuguesa de Antonio de Moraes Silva: a palavra veedor advém de vedor, donde se formou veador ou viador. 

Está relacionado com ver. Deste termo surgiram os termos proveedor ou provedor. Ver 

<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/veedor>. Consulta em 08 agosto de 2103. 
149Atafoneiro era o responsável pelo manuseio da atafona, que era um moinho movido à força humana ou 

animal. 

http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/veedor
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Tabela 1: Dos oficios no Hospital de Todos-os-Santos e Hospital Nossa Senhora do Pópulo. 

Ofícios HTS HNSP 

Capelães Dois Três 

Vigário NÃO HÁ Um 

Tesoureiro da Igreja NÃO HÁ Um 

Moços que serviam na capela Dois NÃO HÁ 

Provedor Um Um 

Veeador Um Um 

Escrivão NÃO HÁ Um 

Escrivão para o Provedor Um NÃO HÁ 

Escrivão para o Almoxarife Um NÃO HÁ 

Enfermeiros maiores Quatro Dois 

Enfermeiros menores Sete NÃO HÁ 

Despenseiro Um NÃO HÁ 

Hortelão NÃO HÁ Um escravo 

Cozinheiro Um Um escravo e uma escrava 

Ajudantes do cozinheiro Três Ao cargo do provedor 

Porteiro Um NÃO HÁ 

Boticário Um Um 

Ajudantes do Boticário Três NÃO HÁ 

Enfermeira das mulheres Uma Uma 

Ajudante da enfermeira das mulheres Uma NÃO HÁ 

Cristaleira Uma Uma 

Lavadeira Uma Duas escravas 

Alfaiata Uma Não 

Hospitaleiro Um Um 

Barbeiro sangrador Um Um 

Atafoneiro Um NÃO HÁ 

Amassadeira Uma Uma 

Forneira Uma NÃO HÁ 

Pessoas para serviços diversos Quatro Ao cargo do provedor 

Escravos Quatro Sem definição exata 

Escravas Duas Sem definição exata 

Cirurgiões Dois Um 

Moços que ajudem o cirurgião Dois NÃO HÁ 

Almoxarife Um Um 

Físico Um Um 

Fonte: Regimento do Hospital de Todos os Santos e Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Veja no Anexo documental. 
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Os valores dos ordenados, no hospital de Lisboa, variam entre um máximo de 

trinta mil reais ao ano (provedor) e um mínimo de dois mil reais ao ano (aos ajudantes dos 

cirurgiões, aos enfermeiros menores e à ajudante da enfermeira)
150

. No caso do hospital 

caldense, a maior renda também era de 30 mil reais ao ano pago ao provedor, mas o mínimo 

era de 4 mil reais. Se considerarmos o fato do HNSP abrir apenas durante um período de seis 

meses ao ano, a renda de alguns oficiais é bem maior aqui do que no hospital lisboeta. 

Vejamos o caso do físico que recebia 15 mil reais pelo trabalho de seis meses no HNSP 

enquanto o mesmo profissional recebia 18 mil pelo trabalho no período de um ano em Lisboa.   

 Tabela 2: Comparação das rendas anuais dos principais ofícios no HTS e HNSP. 

Cargos Rendas no HTS Rendas no HNSP 

Vigário NÃO HÁ 15 mil reais. 

Capelães 6 mil reais 9 mil reais. 

Tesoureiro (Igreja) NÃO HÁ 4 mil reais. 

Provedor 30 mil reais 30 mil reais. 

Almoxarife 12 mil reais 8 mil reais. 

Escrivão para o 

Almoxarife 

12 mil reais 3 mil reais. 

Físico 18 mil reais 15 mil reais. 

Cirurgiões 12 mil reais (ao que 

viver dentro do 

Hospital) 

7 mil reais (ao que 

viver fora do Hospital) 

15 mil reais. 

Boticário 15 mil reais (sem mais) 8 mil reais,  “(...) fora o que se lhe montar das 

mezinhas que para os pobres e enfermos der(...)”. 

Hospitaleiro 12 mil reais 6 mil reais. 

Hospitaleira NÃO HÁ 6 mil reais. 

Enfermeiros maiores 

(quatro) 

6 mil reais 6 mil reais. 

Enfermeira das 

mulheres 

3 mil reais 6 mil reais. 

Barbeiro/Sangrador 3 mil reais 4 mil reais. 

Cristaleira 3 mil reais 4 mil reais. 

Fonte: Regimento do Hospital de Todos os Santos e Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. 

Veja no Anexo documental 

 

                                                             
150Veja tabela com renda de cada oficio e das obrigações de cada um dos oficiais no Anexo documental 
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Ao contrário do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, o Hospital de Todos-os-

Santos ficava aberto o ano todo assim como não havia restrição expressa para o recebimento 

de qualquer pessoa enferma no hospital de Lisboa. Existem ainda inúmeras diferenças entre as 

duas instituições, mas há mais aproximações. A estrutura organizacional dos aspectos 

administrativos e da cura é muito semelhante. Podemos observar em ambos que o acento é 

posto sempre no cuidado e na cura daqueles que mais precisavam.  

A partir desta aproximação entre os dois hospitais de maior destaque no reino, 

fazemos algumas considerações. Em primeiro lugar, é evidente que a preocupação com a 

saúde física dos povos a partir das instituições hospitalares tomou corpo no Ocidente. Em 

segundo, devemos considerar o imaginário religioso e seus pontos de contato com a esfera 

política em que a caridade e a misericórdia tornaram-se referência de orientação 

comportamental dos reis e rainhas de Portugal. Em terceiro lugar, devemos ter em conta o 

flagelo das doenças, em especial da peste, que assolou a Península Ibérica até aquele 

momento e permitiu (ou impôs) àquela sociedade tomar medidas que fossem além daquilo 

que era considerado imposição moral cristã ligada ao espírito caritativo. A doença e a pobreza 

tornavam-se, ao mesmo tempo, um problema social que a monarquia precisou dar resposta 

efetiva materializada nas reformas hospitalares deste período. Consideramos que a doença e a 

pobreza, de fato, sejam, nesse contexto do outono da Idade Média, um problema social cuja 

resposta política será dada com a ampliação dos hospitais e a intensificação dos cuidados 

médicos, que nos possibilita perceber como a doença constituiu-se um problema social
151

. 

Ao mesmo tempo, assistência aos pobres enfermos surgiu como uma área propícia 

para a atuação política destes monarcas que pretendiam elaborar uma imagem pública de si 

que estivesse em consonância com este aparelho mental de época – estando, portanto, 

relacionado aos espelhos de virtudes em que a caridade tornara-se uma obrigação régia. Além 

disso, a importância cada vez maior dada à pessoa por conta do humanismo renascentista.       

O impacto destas ondas de doenças que assolaram as terras lusitanas pode ser 

percebido em vários aspectos do mundo social. Um bom exemplo disso é o modo como se 

deu resposta a essas calamidades pela piedade popular, que tem como pano de fundo a leitura 

religiosa do mundo. O recurso ordinário ao sagrado e o reforço dos ares da espiritualidade 

piedosa por meio do arrependimento para a expiação dos pecados, as procissões (expressão 

                                                             
151Evitando recuar muito no tempo observemos Portugal nos séculos XIV e XV. Temos noticias de que o país 

fora assolado por pestes (aqui entendemos que essas pestes são surtos epidêmicos de doenças que não são, 

necessariamente, da temida Peste Negra) nos seguintes anos após a chegada da Grande Peste de 1348 : 1356, 

1361-63, 1374, 1383-85, 1389, 1400, 1414-16, 1423, 1429, 1432, 1437-39, 1448-52, 1456-58, 1464, 1472, 1477-

81 e 1483-87. Veja-se  OLIVEIRA MARQUES, A. H. de. Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: 

Editorial Presença, 1987. p. 21.  
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visível da comoção social frente à doença implacável), as penitências pessoais, eram todos 

estes recursos utilizados para acalmar a ira de Deus. As doenças também eram entendidas, 

mesmo no outono da Idade Média, como amostras da fúria divina que as enviava como 

castigo ao povo que se perdia no pecado e na devassidão deste mundo
152

. 

Ao ser entendida dessa forma, como castigo, a disseminação das doenças tinha um 

caráter bastante funcional: lembrar aos homens a efemeridade da vida terrena, que o mundo é 

passageiro, a igualdade de todos perante a face divina, por isso a doença não discriminava 

ninguém em função de sua categoria social. Mas ao mesmo tempo afirma nos homens a 

necessidade de buscar aquilo que vem do Altíssimo, de um Deus que sempre é misericordioso 

com seus filhos e que pretende, mesmo que tenha que chegar a ponto de recorrer ao recurso 

da punição, resgatar e salvar a todos. 

No que se refere à posição assumida pelos físicos neste contexto, parece não ter 

havido muitas alterações no discurso médico que explica as doenças. É certo que, ainda que 

se considerasse a influência determinante do suprassensível no mundo, ainda que não se 

excluísse a explicação religiosa, o saber erudito buscava na natureza, nas causas naturais, a 

origem das doenças e os meios para seu controle
153

. Embora a doença e a incidência de surtos 

epidêmicos tenham sido relativamente comuns em toda a Idade Média, neste momento, o 

comportamento do poder político constituído frente a essas calamidades se alterou. O 

comportamento dos reis deste período foi uma estratégia de reforço do poder monárquico, 

uma vez que houve uma maior preocupação com a saúde do reino. Surgiram, no encalço das 

pestes, reações normatizadoras que pretendiam assegurar condições mínimas de manutenção 

da ordem social. É aqui que surge o ponto de contato entre poder e doença. Em um momento 

em que os monarcas buscaram a afirmação do poder régio, processo esse que ocorre mais ou 

menos paralelamente em Portugal e outros países do Ocidente Europeu e em terras lusitanas 

da segunda metade do século XV, a monarquia chama para si a responsabilidade de 

responder, de modo eficiente, aos problemas causados pelas doenças que assolavam a todos. 

Trata-se, da mais que necessária interferência do aparelho estatal em favor da saúde do 

reino
154

. 

                                                             
152SALLES, Pedro.  História da Medicina no Brasil. Belo Horizonte: Editora G. Holman, 1971. p. 65. 
153SANTOS, D. O. A., FAGUNDES, M. D. C. Saúde e dietética na medicina preventiva medieval: o Regimento 

de saúde de Pedro Hispano.História, Ciências, Saúde-Manguinhos 17(2) abr./jun 2010.Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n2/04.pdf>, acesso em Outubro de 2011.p. 334.  
154SILVA, Priscila Aquino. O Príncipe Perfeito e a saúde do Reino. Tese de doutorado em História. 

Universidade Federal Fluminense, 2012. p. 118. Disponível em <www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-

2012_Priscila_Aquino_Silva> Acesso em 06 de Agosto de 2012. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n2/04.pdf
http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-2012_Priscila_Aquino_Silva
http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-2012_Priscila_Aquino_Silva
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Se o imaginário social parece não se alterar profundamente (e a arte produz e 

reproduz o imaginário social, a percepção acerca do flagelo), se a religiosidade se reforça, o 

discurso médico ganhou espaço nas cúrias reais e a postura assumida pelo poder político 

constituído caminha no sentido de uma interferência periódica, no campo da assistência e da 

saúde, que podemos identificar claramente em Portugal. Deste modo, com uma capacidade de 

desconstrução da ordem e de promoção da instabilidade social, as recorrentes epidemias, em 

fins da Idade Média conduziram a uma maior ação monárquica nesta área
155

.  

Por fim, pudemos chegar ao contexto em que a reação do aparelho estatal deu 

lugar à doença, fazendo revelar-se um plano específico das técnicas intervencionistas do 

Estado, colaborando para a apreensão do complexo processo da centralização política então 

em andamento. Resta claro que, em Portugal, a primazia da monarquia nas questões 

relacionadas à saúde do reino contribuiu para a legitimação do poder real 
156

.  

Em termos práticos, a monarquia portuguesa atuou no sentido de promover o 

controle das doenças e da cura da população que caia enferma por meio da criação de 

hospitais régios. Observamos que a solução encontrada não excluía os canais espirituais ou 

religiosos como observamos nos regimentos hospitalares dados ao longo dos séculos XV e 

XVI e, no nosso caso, no Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Assim o 

imaginário português da época do renascimento ainda guarda muito do entendimento acerca 

da doença e cura construído no período medieval.  

Na apreciação do Compromisso, averiguamos a difusão de uma percepção por 

parte dos monarcas, melhor dizendo, da monarquia nos séculos XV e XVI, sobre a doença, a 

cura e a saúde dos pobres enfermos. 

As ações e procedimentos que se estabeleciam eram também de combate ao mal 

do espírito Produzia-se algo novo que não exclui nem a hipótese da doença ter origem no 

pecado, ou como castigo divino, nem mesmo exclui-se a possibilidade da enfermidade ter 

causas naturais
157

. A atitude do poder central frente à questão da saúde, evidenciado em seus 

discursos normativos, pretende levar ao equilíbrio entre uma hipótese e outra, oscilando assim 

                                                             
155GONÇALVES, Beatris dos Santos. Os marginais e o rei:A construção de uma estratégica relação de poder em 

fins da Idade Média portuguesa. Tese de Doutorado em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2010. p. 31 Disponível em: <http://www.historia.uff.br/stricto/td/1238.pdf> Acesso em Outubro de 2012. 
156

BASTOS, Mário, Jorge da Motta. O poder em tempos da peste (Portugal – séculos XIV – XVI), Niterói: Ed. 

UFF, 2009. p. 90-91. 
157SÁ, Isabel dos Guimarães. Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, Caridade e poder no Império Portugues. 

1500-1800. Lisboa: Comissão Nacional da Comemoração dos descobrimentos, 1997. p. 23. 

http://www.historia.uff.br/stricto/td/1238.pdf
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entre uma explicação e outra sem que se excluam mutuamente
158

. Isso pode ser observado no 

texto que estabelece o ordenamento da instituição hospitalar caldense, por exemplo. 

Seu texto começa com um prefácio. A origem etimológica da palavra indica a 

derivação do latim praefatio, que pode ser traduzida como falar ao início, ou ainda, antes de 

fazer
159

. Deste modo, o prefácio prepara o leitor ou o ouvinte para aquilo que vai ser dito. Dá 

uma orientação e o tom da fala. Deve estar em sintonia com aquilo que se falará a seguir.  

No início do Compromisso vemos, com maior nitidez do que em outras passagens, 

a maneira como estavam próximas – até mesmo eram vistas como coisas indissociáveis – as 

questões relativas à saúde do corpo e à saúde espiritual. Do mesmo modo, é logo aí que 

identificamos com clareza que a religião não estava apartada da ação secular. A proximidade 

entre ambas era visível, uma vez que a Igreja de Invocação de Nossa Senhora do Pópulo 

estava (e ainda está) anexa ao prédio do hospital.  

O prefácio/prólogo é, em certa medida, uma profissão de fé. Afirmam-se os 

princípios da fé cristã. Da crença em Deus uno e trino ao mesmo tempo: “Em nome da Santa 

Trindade, Padre e Filho e Espírito Santo, tres pessoas e um so Deus verdadeiro, principio e 

fim de todo bem, em seu louvor dirigido e ordenado”. 

Antes de todas as coisas, em louvor a Deus que se faz e se organiza o hospital. 

Não poderia deixar de assim ser no contexto de uma espiritualidade que ainda é medieval 

apesar da devotio moderna
160

. Não apenas por necessidade política, quer dizer, para buscar 

uma aproximação com a Igreja Católica, ou mesmo para buscar o apoio do povo temente a 

Deus. Aqui se apresenta uma continuidade de entendimento teológico sobre a origem de tudo, 

herdada da tradição religiosa judaica: Deus é o Verbo, a ação e dele emanam todas as coisas 

expressas em tantas passagens do Antigo Testamento.  

Contudo não é nessa primeiríssima fala que encontraremos um tema de maior 

destaque para a espiritualidade quinhentista. Em um segundo momento, somos remetidos às 

                                                             
158NÓVOA, Rita Luiz Sampaio da. A casa de São Lázaro de Lisboa: contributos para uma história da atitudes 

frente a doença. (séculos XIV – XV). Dissertação de Mestrado em História Medieval. Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. Disponível em: 

<http://run.unl.pt/bitstream/10362/4822/1/Rita%20N%C3%B3voa.%20A%20Casa%20de%20S%C3%A3o%20

L%C3%A1zaro%20de%20Lisboa%20-%20contributos%20par.pdf>, acesso em 12/02/2012. p. 68. 
159Uma das definições de Prefácio é indicado pelo Dicionário Portuguez e Latino de Raphael Blouteau, 

publicado em 1728, como: “(...) o que imediatamente precede o Canon; chama-fe afim, porque he como 

preparação para o Sacrificio (...)”.O mesmo dicionário indica outra tradução para o termo latino: prefação ou 

preambulo. Já a definição de preambulo é: “Deriva-se do latim prae, & ambulo, & val o mefmo que prefacio, 
Exordio, ou difcurso que precede a alguma narração(...). 
160

 Devotio moderna é um termo utilizado para se referir ao movimento de cunho religioso que se desenvolveu 

no a partir do século XIV, seu foco foi a renovação da vida religiosa por meio da meditação, da leitura e por uma 

atitude caritativa mais ativa. Dava maior importância a valores como a humildade, a pobreza e a liberalidade 

material.  Veja mais em: SÁ, Isabel dos Guimarães. De princesa a rainha-velha: Leonor de Lencastre. Lisboa: 

Círculo de Leitores, 2011. p. 212.  

http://run.unl.pt/bitstream/10362/4822/1/Rita%20N%C3%B3voa.%20A%20Casa%20de%20S%C3%A3o%20L%C3%A1zaro%20de%20Lisboa%20-%20contributos%20par.pdf
http://run.unl.pt/bitstream/10362/4822/1/Rita%20N%C3%B3voa.%20A%20Casa%20de%20S%C3%A3o%20L%C3%A1zaro%20de%20Lisboa%20-%20contributos%20par.pdf
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obras de misericórdia. Temos claro que tais obras estavam divididas em sete obras de 

misericórdia corporais e sete obras de misericórdia espirituais.  

  A rigor, o prólogo do Compromisso não faz a apresentação em destaque das ditas 

obras. Acreditamos que isso decorre do fato de, em primeiro lugar, as ditas obras de 

misericórdia terem sido referenciadas em várias outras ocasiões em que ocorreu a 

regulamentação por intermédio da monarquia português, destacadamente em outros textos 

normativos como no documento citado acima. Além do mais, deve-se ter em conta que o 

conhecimento das sete obras de misericórdia corporal e as sete espirituais serem uma 

obrigação moral para os cristãos.  

Ainda no prefácio/prólogo há uma referência específica às Sagradas Escrituras. 

Como vimos acima, o papel e função do Hospital estavam relacionadosà necessidade de 

cumprir as obras de misericórdia tanto corporais como espirituais. Segundo o prólogo do 

documento tais obras estavam explicitadas no evangelho de São Mateus “(...) aos 19 

capitulos (...)”. No que se refere à indicação específica das Sagradas Escrituras, façamos uma 

reflexão. 

Na leitura literal diz o texto: “Quiz-no-lo por sua piedade manifestar e 

encomendar por São Mateus aos 19 capitulos para que mais e efectuosamente nos 

esforçassemos a cumpri-las”. Não está claro que quem escreveu o texto pretendia dar 

importância apenas e exclusivamente ao capítulo 19 do Evangelho de Mateus e apresentá-lo 

como única referência às obras de misericórdia tratadas pelo evangelista. Isso porque, na 

leitura do dito capítulo, não há nenhuma menção direta e explícita às obras de misericórdia, 

sejam elas corporais ou espirituais.  

Para melhor entendimento acerca desta indicação, devemos lembrar que o debate 

acerca das obras de misericórdia não poderia estar presente no evangelho posto que trata-se de 

uma reflexão medieval e, portanto, cronologicamente posterior à escrita dos evangelhos. Isso 

não significa minimizar o texto de evangelista. 

O capítulo 19 é relativamente curto, como todos do livro de São Mateus, e é 

composto por 30 versículos. Curto, mas importante. Tal literatura e as devocionais não tratam 

deste capítulo em específico, mas da obra de Mateus em geral. O que encontramos no capítulo 

aludido são quatro episódios da vida de Cristo na Judéia. Começa o referido capítulo com a 

informação de que Cristo havia deixado a Galiléia e chegado à Judéia cruzando o rio Jordão 

onde foram realizadas as curas de vários doentes. Em seguida é apresentada a querela entre o 

Messias e os fariseus em torno do tema do matrimônio e divórcio. Em seguida é exposta a 

passagem das crianças que querem se aproximar de Jesus e só conseguem por intercessão do 
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mesmo junto aos apóstolos que às afastavam. O último episódio narrado neste capítulo tem 

relação direta com as obras de misericórdia. É a famosa passagem do “jovem rico”. Nela 

Cristo procura responder a inquietação de um jovem que se gostaria de saber o que deveria 

fazer de bom para alcançar a vida eterna. O breve diálogo que se segue, e que reproduzimos, 

tem um peso enorme para espiritualidade medieval, pois trata da postura que os mais 

abastados devem assumir diante dos mais necessitados.  

 

“(...) Disse Jesus: „Porque que perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? 

Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observas os mandamentos.‟ – „Quais?‟, 

perguntou ele. Jesus respondeu: „Não matarás, não cometerás adultério, não 

furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe, amarás teu próximo 

como a ti mesmo.‟ Disse o jovem: „Tenho observado tudo isso desde a minha 
infância. Que me falta ainda?‟ Respondeu Jesus: „Se queres ser perfeito, vai, 

vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-

me!‟
161

” 

 

 

Esta passagem da vida de Cristo, que é ao mesmo tempo uma orientação à vida do 

cristão, foi, sem dúvida, a motivadora de um sem número de debates e práticas assistenciais 

durante o período medieval. Aqui aparece a gênese das obras de misericórdia, em sua 

essência, que se ligam ao que foi determinado por Cristo ao jovem: “(...) Se queres ser 

perfeito vai, vende teus bens e dá aos pobres (...)”. Dar de comer, beber, vestir, dar pousada, 

visitar os enfermos e dar mezinhas e físico quando possível... São cinco das sete obras de 

misericórdia corporal que deveriam ser alcançadas nos hospitais surgidos na Idade Média. 

Seu funcionamento, independente se se tratam de hospitais do século XIII ou dos séculos XV 

e XVI, dependeu dos recursos destinados a eles pelos mais ricos. A caridade, como tudo na 

vida, tem custos e os recursos deveriam estar disponíveis para a manutenção das obras de 

assistência.    

Mas de onde tirar os recursos para executar tais obras no HNSP? A resposta a essa 

pergunta não está no prólogo, mas em outra parte do texto do Compromisso. Sua manutenção 

terá como base “(...) as rendas das jugadas e direitos(...)” obtidas nas vilas de Óbidos e 

Aldeia Galega como exposto no Capítulo VI intitulado “Capitulo das rendas ordenadas para 

despesas do dito hospital”. Como dissemos ainda que sejam obras para assistencialismo é 

preciso ter fontes de financiamento. A principal fonte de rendimentos do hospital foram 

sempre as receitas dos direitos da jugada do pão e o oitavo do vinho e do linho nos 

almoxarifados de Óbidos e de Aldeia Galega da Merceana, adquiridos por compra pela rainha 

                                                             
161BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Editora Ave Maria, 2004. p. 1308. 
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fundadora do hospital, do rei seu irmão e doados pela rainha D. Leonor em 1508
162

. 

Considerando a análise dos livros de receita e despesa do hospital, referentes ao século XVI, 

afirmamos que estes direitos nunca representaram menos que 62% da rendas da instituição. 

Assim a base financeira sobre a qual se assentou o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 

foram as ditas receitas dos direitos da jugada do pão e o oitavo do vinho e do linho nos 

almoxarifados de Óbidos e de Aldeia Galega da Merceana
163

.  

Assim a execução das obras, como definidas no prólogo do Compromisso, 

tiveram como fontes de receita as rendas em numerário e em gêneros. Fazendo a 

decomposição do ganho do HNSP observamos que faziam parte dos proventos os 

rendimentos resultantes da caridade de terceiros (de doações feitas em testamentos às esmolas 

em dinheiro colocadas na caixa das indulgências). As rendas hospitalares estavam sujeitas 

também ao pagamento de tributos anuais em decorrência do direito de uso e exploração 

indireta do patrimônio hospitalar que podiam ser amortizados em forma de gêneros 

alimentares ou em dinheiro. Some-se a isso outro tipo de ganhos derivados das várias formas 

de uso das propriedades do hospital pelos provedores em diversos momentos como os 

empréstimos assim como a venda de bens de raiz e/ou excedentes alimentares
164

. Há ainda os 

rendimentos derivadas dos doentes que saldavam os seus tratamentos com seus próprios 

recursos.  

 

                                                             
162Arquivo Histórico do Hospital Termal das Caldas da Rainha, Treslado da doação que a rainha D. Lianor fez a 

este hospital da vila das Caldas. Livro Primeiro de Notas. Pasta MHC-HDL-BA01, fl16 à 18. Também 

encontra-se neste mesmo Livro Primeiro de Notas o treslado da “Carta de compra que a rainha D. Lionor fez ao 

rei D. Manoel seu irmão” , fl 18v à 22v. 
163

Almoxarifado era um espaço geográfico, com sede em uma vila ou cidade, onde, a cargo do almoxarife, eram 

feitas as cobranças dos impostos régios. O almoxarife também poderia estabelecer, com a devida autorização 
real, outros impostos em sua área de jurisdição.No que se trata das jugadas e do oitavo eram, de acordo com a 

mais importante legislação do período, as Ordenações Manuelinas,os direitos legítimos que os reis “(...) 

ordenaram que lhe foffe paguo em alguas Terras, em que efpecialmente pera fi o dito direito refervaram 

(...)”
163

. Deviam ser pagas a jugada do trigo e do milho eo oitavo do vinho e do linho. A jugadera o imposto 

pago peloslavradores de terras jugadeiras. Na época se entendia terras jugadeiras aquelas lavradas com jugo de 

bois. Ainda de acordo com a citada legislação – Ordenações Manuelinas –todo e qualquer lavrador que 

empregasse um jugo de bois era forçado a pagar um moio de trigo ou de milho “(...) de cincoenta e feis alqueires 

pela medida velha, conuem a faber, cada quarteiro de catorze alqueires”. Do vinho e do linho o lavrador 

pagavam a oitava parte da safra, devendo ser considerado primeiro oforal da vila e se este pusesse qualquer outro 
volume. As Ordenações determinavam também que este tributo precisava ser liquidado pelos lavradores até ao 

dia de Natal. Entretanto, se o oficial obrigado a zelar pela sua arrecadação não o fizesse até à data ajustada o 

agricultor não encontrar-se compelido a saldar a jugada. No que tange ao vinho, os cultivadores precisavam 

liquidar o imposto nos lagares do almoxarifado, na vista do almoxarife e escrivão dos direitos reais. Das Jugadas, 

e como se devem arrecadar nas Terras Jugadeiras. Livro II, Título XVI, In: Ordenações Manuelinas, disponível 

em <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l2p48.htm>. Acesso em 16 Outubro de 2013. 
164

RODRIGUES, Lisbeth de Oliveira. Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa 

Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Tese de Doutorado em História Moderna (policopiada), Braga: 

Universidade do Minho, 2013. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l2p48.htm
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2.2. Estrutura e funcionamento. 

 

Há um caráter e aspecto definidor da instituição: sua função de curar. As palavras 

relacionadas à cura (curar, curam, cure, curável, incurável) aparecem 41 vezes no texto do 

Compromisso. Este é um indicio precioso sobre como a identidade deste hospital é 

relativamente diferente dos anteriores. Resta claro que este não é o primeiro hospital do 

Ocidente, nem mesmo o primeiro lugar a se fazer o uso das fontes termais. Todavia, é o 

primeiro hospital no sentido moderno, quer dizer, voltado para tratamento e cura dos seus 

usuários, a fazer uso terapêutico destas fontes termais para a cura de enfermidades. 

O Hospital de Nossa Senhora do Pópulo funcionava por um período específico: do 

dia primeiro de abril ao derradeiro setembro: 

“Item sera obrigado o dito provedor de mandar abrir o dito hospital e banhos para 

curar os ditos enfermos no primeiro dia de Abril (grifo nosso) e os mandara 

varrer, limpar e caiar, se cumprir. E em o derradeiro dia de Setembro, os mandara 

cerrar (grifo nosso) por ser ja o tempo frio para os que se nele houverem de 

curar
165

. 

 Durante o período em que pude conviver com os servidores, no Museu do 

Hospital e das Caldas, como do próprio Hospital Termal D. Leonor, não pude apurar 

nenhuma explicação para esse fato nas conversas com esse corpo de servidores. As hipóteses 

que levantei foram de duas frentes. Ou o hospital tinha limitações econômicas que 

inviabilizavam seu funcionamento, ou o motivo era mesmo de orientação dos físicos da corte. 

A primeira hipótese foi descartada, já que a tese de doutoramento de Lisbeth Oliveira 

Rodrigues fez o levantamento, análise e estudo dos livros de receitas e despesas do HNSP no 

período entre 1518 e 1580 e se comprovou a viabilidade econômica do mesmo
166

.  Afastada 

essa hipótese, restava a possibilidade de ter sido uma orientação que partia dos físicos da 

corte, hipótese que era bem plausível, uma vez que já pudemos comprovar, por meio das 

citadas  missivas enviadas pela rainha D. Leonor, que os físicos da corte orientavam ou eram 

consultados nos assuntos relativos á saúde. Todavia foi Jorge de São Paulo quem corroborou 

com essa hipótese ao nos afirmar que: 

“Não faltão Doutores na Sciencia da Medicina que affirmassem com rezões 

philosophicas pellas acções de contraposisão, per antiperistasim ser o medicam.to 

das agoas cálidas aperatiuo em todos os doze mezes do anno nos corpos humanos; 

porem a Raynha D.Leonor por conselho dos medicos da Corte achou que nos mezes 

                                                             
165Vejam nos Anexos o “Compromisso do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo”. 
166 RODRIGUES, Lisbeth de Oliveira. Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa 

Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Tese de Doutorado em História Moderna – policopiada, Braga: 

Universidade do Minho, 2013. 
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em que o sol fazia melhores operações de calor emquanto cursava mais perto do 

Zenith se desse principio á cura dos Enfermos,(...), pêra que os mesmos mezes 

calurozos aiudassem aos Banhos fazerem seus saudáveis effeitos, como disse 

Hipochrates. Calor extrinsecus multum adiuuat naturam in operando.
167

”    

 

Surgem aqui informações preciosas. Primeiro a de que foi por direção dos 

médicos da corte que a rainha fez constar no Compromisso do HNSP a orientação de se abrir 

o hospital no início de abril e se fechasse ao final de Setembro. De fato nesse intervalo de 

tempo se desenrolam as estações mais quentes do ano no hemisfério Norte: primavera e 

verão. A primeira tem início por volta de 20 ou 21 de março, terminando próximo de 21 ou 22 

de junho, e o verão, se inicia por volta de 22 ou 23 de junho seguindo até, aproximadamente, 

22 ou 23 de setembro. Assim, o sol estando por maior tempo em seu zênite, ou seja, o período 

em que permanecia por mais tempo na vertical acima do HNSP, poderia mais colaborar com 

os efeitos das águas quentes. E, para corroborar com sua observação, ainda faz uma citação 

que supõe ser de Hipócrates, em que se pode ler que o calor externo ajuda nas operações da 

natureza. Havia ainda outro motivo para a escolha dos meses mais quentes. Sendo a 

instituição hospitalar criada para a cura dos pobres enfermos, em especial, enfermos pobres, 

os meses de maior calor eram mais propícios para aqueles que não possuíam roupas para se 

hospedarem ali durante o inverno e outono. 

Desde os primórdios da Vila onde se fundou o hospital a cura das doenças se 

vinculava ao local, incluindo aí as histórias que afirmam o espírito misericordioso de D. 

Leonor que, em viagem àquela região, teria visto alguns doentes que se banhavam nas águas 

quentes na região onde, mais tarde, foi criada a Vila de Caldas da Rainha. Então a própria 

rainha se banhou nestas águas e se curou de uma moléstia. Essa lenda, que reforça a imagem 

publica do hospital de local de cura, sempre esteve associada à origem dessa instituição, tendo 

sido alentada tanto pela cronística, em especial por Jorge de São Paulo, assim como pela 

filatelia, pela estatutária, fortalecendo certas imagens positivas da rainha D. Leonor de 

Lencastre na memória coletiva local
168

. De todo modo, o hospital fora criado por conta das 

propriedades curativas das águas quentes (caldas) e sempre teve relação com esse fim.  

A cura é a função primeira, mas isso não significou que o hospital perdera suas 

propriedades e características dos antigos hospitais medievais. É lugar comum na 

                                                             
167SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967, p. 7. 
168GIL, Sandra Cristina. Memórias de D. Leonor nas Caldas da Rainha. Tese de doutoramento em Estudos da 

Cultura (cultura portuguesa) apresentada à Faculdade de Letras – policopiada. Universidade de Lisboa. 2009. p. 

223 – 260. 
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historiografia a afirmação de que os hospitais medievais eram mais um lugar para morrer do 

que para curar
169

e que sua existência estava mais relacionada à solidariedade aos homens nos 

momentos próximos à morte
170

. Assim como era também local para o exercício da 

hospitalidade. Existem até mesmo hospitais criados em finais da Idade Média exclusivamente 

para essa função de hospedar
171

. O hospital em estudo guarda, como já se disse, essa dupla 

obrigação: curar e hospedar, mas a hospitalidade deste hospital é apenas um vestígio do seu 

processo evolutivo.  

Assim a hospitalidade aos peregrinos, própria do hospital do medievo, existe, mas 

não é esta sua função primeira. Vejamos:  

 

“(...)Capitulo da maneira que se tera com os pobres peregrinos e com os frades 

menores. 
Item se algum pobre peregrino não quiser dormir e repousar no dito hospital, o dito 

provedor o mandara agasalhar na casa dos peregrinos, principalmente os romeiros 

que vão para Santiago, e lhe mandara dar cama e comer e beber, pela primeira 

noite, e mais não (grifo nosso), a custa do hospital, e isto em todo o tempo da cura 

dos enfermos. Salvo se vier em sabado ou em vespera de alguma festa de Nosso 

Senhor ou Nossa Senhora, vindo a tal hora que não possa ir onde não possa ser 

agasalhado; então havera agasalho por duas noites e se ira em paz(...)”. 

 

 

Uma, no máximo duas noites, se deverá receber peregrinos. Aqueles que tinham a 

preferência da rainha D. Leonor, os franciscanos, eram os únicos que “(...) mandamos que o 

agasalhem e lhe deem o necessário, são ou doente, em todo o tempo (grifo nosso), segundo 

dito temos (...)”. A região era ponto de passagem para aqueles que iam à peregrinação a 

Santiago de Compostela. Também era uma rota importante que ligava, desde antes da criação 

da vila das Caldas da Rainha, as cidades de Torres Vedras, Óbidos e Alcobaça (ver mapa 2).  

 

 

 

 

                                                             
169MARQUES, José. Antecedentes das Misericórdias Portuguesas. In: Encontro das Misericórdias do Alto 

Minho. Viana do Castelo: Centro de Estudos Regionais. 2001. p. 25-27.  
170Esta perspectiva deve ser questionada. Não é totalmente verdadeiro que os hospitais eram lugar para bem 

morrer. Se tivermos o cuidado de observar como se desenvolve a medicina monástica, que será aplicada em 

vários hospitais, percebemos que havia um grande esforço para a cura e não apenas para alívio das aflições do 

corpo.    
171ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – “Os hospitais de Ponte de Lima na era pré-industrial”. In: Actas do XVIII 

Seminário Internacional sobre Participação, Saúde e Solidariedade - Riscos e Desafios Braga: (s/n) 2006. p. 

489. 
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Portugal: Organização distrital
172

. 

 

Figura 8: Portugal (Organização distrital) 

FONTE: Guia Geográfico da Europa. Mapa de Portugal. Disponível em: <http://www.paises-

europa.com/portugal-mapa.htm> Acesso em 12 de Julho de 2013. 

                                                             
172Em Portugal, os distritos equivalem ao nosso ordenamento por Estados. Os distritos possuem os mesmo 

nomes de suas capitais. 

http://www.paises-europa.com/portugal-mapa.htm
http://www.paises-europa.com/portugal-mapa.htm
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O mapa 2 representa a composição viária básica desta região da Estremadura (atual 

localização do pormenor corresponde ao Distrito de Leiria no mapa 1) na Idade Média: as 

linhas pretas mais finas sugerem as vias Torres Vedras-Óbidos-Alcobaça, também é 

apresentada outra via que ligava Atouguia-Óbidos-Santarém. Os anéis verdes pretendem 

identificar onde se encontravam as sedes de conselho, por volta do século XV. A seta azul 

aponta a localização das Caldas da Rainha. A linha preta mais vultosa serve aqui como 

referência e indica a via entre Lisboa-Leiria-Porto concluída só no século XIX  

 

Figura 9: Possíveis estradas da região das Caldas da Rainha por volta do século XV. 

FONTE: DUARTE, Luiz Miguel Sirieiro. Um vila que gravita em torno de uma instituição assistêncial: a 

recuperação do patrimônio urbanístico do Hospital das Caldas até o ano de 1533. Dissertação de mestrado em 

Estudos do Patrimônio. Universidade Aberta, Lisboa, 2008. p. 31. Disponível em: 

<https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695 > Acesso em 13 Julho de 2013. 
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A hospitalidade não é mais a função primordial, mas isso não significa que esta seja 

uma função menor. Inclusive, havia uma instalação arquitetônica do primeiro hospital: a casa 

dos peregrinos. Um documento de doação da rainha D. Leonor ao hospital relata a existência 

de uma construção voltada para o atendimento daqueles que, pela Vila das Caldas da Rainha, 

passavam em peregrinação. 

 

“(...)mandamos logo dar para o Esprytal muitas roupas e vestidos para os enfermos 

e todas as alfaias e coisas que para o dito Xprital e de reparo e provimento dos 

enfermos nos pareceraao necessarias e mandamos casas para aposentamentos dos 

sacerdotes que em a dita Jgreja haam de servir e para todos offjciaes e servidores 

do dito Xprital e para alguuas outras pessoas que na dita Villa moraam ou dos que 

aa dita Villa forem ou por ali passarem poderam ser gasalhados(grifos 

nosso)(...)
173

” 

 

Também o Livro Primeiro de Notas, que inclui o Primeiro Tombo do Hospital feito 

em 1587, faz referência ao espaço destinado à pousada dos peregrinos. Não há informações 

precisas sobre se era muito utilizado ou não ou se exigia pessoal com dedicação especifica 

para o hospício, apenas nos informa que existem: “(...) Item: Huas casas sobradadas na 

praça que serve de pousada dos perjgrinos pousam do norte com praça e do soam com rua 

pubrica (...)
174

”. 

O Compromisso não é omisso neste tema. Ao tratar da distribuição das 100 camas 

que deveriam existir no hospital reserva: 60 camas para os enfermos em tratamento, 20 para 

outras pessoas e religiosos. “(...) Item: as outras vinte servirão com os peregrinos e 

servidores e escravos da casa e tera cada uma um almadraque
175

 cheio de lã e um cabedal 

cheio de pena, e quatro lençois de estopa e uma manta da terra (...)”.   

Mais adiante, ao definir as obrigações dos hospitaleiros, ao capítulo XV, a 

hospitalidade dos hospitais medievais e função dos hospitaleiros surgem: “(...) Item serão 

obrigados ter cargo da casa dos peregrinos sãos e de os agasalhar pela primeira noite ou 

mais segundo mandamos (...)”. 

No início do século XVI esse espaço estava aparteado do edifício original do 

hospital. No século XVII esse espaço foi anexado e fica contigua à enfermaria de São Pedro. 

                                                             
173Arquivo Histórico do Hospital Termal das Caldas da Rainha, Treslado da doação que a rainha D. Lianor fez a 

este hospital da vila das Caldas. Livro Primeiro de Notas. Pasta MHC-HDL-BA01, fl16v. 
174Idem, Livro Primeiro de Notas..., fl 56v. 
175Almadraque, segundo o glossário do Projeto Portas Adentro (http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/), 

poderia ser um colchão grosso ou enxergão comum nas casas das pessoas mais pobres, ou uma manta grossa, ou 

travesseiro e almofada. Entendemos que, neste caso se tratava  de um colchão uma vez que se indicou o cabedal 

e a manta em separado.   

http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/
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Portanto, sempre houve esse local de acolhimento aos viajantes e peregrinos. Resquício dos 

hospitais medievais, mas prova da nova atitude com acolhimento aos pobres no início da 

Idade Moderna. Entretanto, mesmo com a hospitalidade, todo o esforço era voltado para a 

cura daqueles que o procuravam e foi a partir deste propósito que se organizou a instituição 

quer no plano administrativo, espiritual ou arquitetônico.  

Os aspectos relativos aos oficiais do hospital diretamente relacionados à cura dos 

enfermos
176

, a saber, o físico, o boticário, o barbeiro, os enfermeiros e a cristaleira. O 

Compromisso não pretendia dizer como cada um deveria fazer seu trabalho, mas definia o que 

deveria ser feito. Era a forma de construir uma rotina de atividades e estabelecer um cotidiano 

hospitalar que conduzisse à cura.  

Antes de entrar nos ofícios ainda há mais um ponto que é preciso destacar. Trata-

se da estrutura física do HNSP até o século XVII. Indiciamos acima algumas partes que 

compõe o edificado do hospital como a casa dos peregrinos e as enfermarias. Sobre o edifício 

original não existe imagem registrada anterior a 1747. A mais antiga é a que reproduzimos 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
176Como já pôde ser observada toda a estrutura funcional do hospital estava voltada para a cura dos enfermos e 

todos os oficiais estavam envolvidos, direta ou indiretamente, nesse objetivo final. Destacamos aqui as 

atividades mais ligadas à medicina.  
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Figura 10: Frontaria do Hospital das Caldas como se achava em 28 de Março de 1747. 

Fonte: Museu do Hospital e das Caldas. Foto do autor de julho de 2013. Também encontra-se publicada em: 

AIRES-BARROS, Luís (org). Caldas da Rainha: património das águas. Caldas da Rainha: Assírio e Alvim, 

2005. 

 

 

Figura 11: Frontaria do edifício atual do Hospital Termal D. Leonor. 

Fonte: Centro Hospitalar Caldas da Rainha. <http://www.chcrainha.min-saude.pt/index.php?categoria=23>. 

Acesso em: 28/Janeiro/2015.   

http://www.chcrainha.min-saude.pt/index.php?categoria=23
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Este desenho acima foi produzido à época de uma das várias visitas de D. João V 

(1689-1750) às termas das Caldas da Rainha
177

. Apesar de se referir ao edifício do hospital 

antes da grande reforma implementada por volta de 1750, estudos recentes defendem que essa 

representação tem muitas incoerências. Assim vamos utilizar a descrição de Jorge de São 

Paulo para tentar identificar os espaços que compunham a estrutura da instituição. Some-se a 

essa a documentação já publicada sobre o hospital, onde encontramos a descrição das 

propriedades do hospital em 1575: 

“Raiz das caldas:  

Titulo dos beens e propriedades qu estão demtro., na Vylla das calldas –  

= Item primeiramente tem o dito ospitall hua jgreia Capella da jmvocação de nosa 

sennhora do popullo. Com sua toRe dos sinos e de Rador huu muro, e o adro amtre 

o dito muro e a jgreia ,,.  
= Item loguo hy hya ermida de são syluestre jumta a dita jgreia ,, 

 = Item jumto a dita jgreia hua emfermaria dos omens a quall Começa da dita 

jgreia ate a casa da copa, qu esta a emtrada da porta primçcipall do dito ospitall e 

seu banho dos omens,,  

= Item outra emfermaria das molheres, do mesmo teor com seu banho,,.  

= Item hus apozemtamentos de Religiosos, e outros de Religiosas, e pesoas nobres, 

e outra emfermaria de molheres, tudo mistequo e çercado, de varandas do ospitall 

ademtro, sem partir com outra allgua pessoa por tudo ser do dito ospitall,,. 

 =(...), hua emfermaria d omens pera febres, e em çima o aposentamento, da 

Rouparia (...) 

 [fl. 56] Raiz das caldas: 

= Item hua Casa da botica qu esta debaixo da emfermaria a llogea tem hua porta 
pera a praça ,,.(...) 

 [fl. 56 v.] Raiz das caldas:  

= Item huas casas sobradadas na praça que servem de pouzadas dos perjgrinos 

(...)
178

” 

 

De logo identificamos os espaços que compunham o edifício principal ao final do 

século XVI sem podermos referenciar sua localização exata: a Igreja de Nossa Senhora do 

Pópulo, a enfermaria dos homens, a copa, a enfermaria das mulheres, os aposentos dos 

religiosos, das religiosas e das pessoas nobres, uma enfermaria de febres, a rouparia, a botica 

e a casa dos peregrinos. 

De outra fonte podemos identificar que, no século XVII, o edifício contava com 

sete enfermarias sendo uma enfermaria para os religiosos do clero regular; outra para os 

clérigos seculares; uma terceira que antes era o local para a convalescência e febres e recebia 

homens que não cabiam em outros locais; a quarta é a enfermaria de São Pedro, que 

corresponde ao hospital dos peregrinos na descrição anterior; a quinta é a dos enfermos 

                                                             
177A primeira visita de D. João V ao HNSP foi por volta de 1742 quando teve uma paralisia. Ainda em vida 

voltou muita vezes às Caldas e mandou reparar o hospital. Esta foi a maior reforma que a instituição sofreu 

desde sua fundação ficando redesenhada a estrutura do edifício. Estamos certos de que várias adequações foram 

feitas, entretanto essa foi a que mais impacto causou.     
178 GOMES, Saul António. As cidades têm uma história: Caldas da Rainha das origens ao século XVIII. Caldas 

da Rainha: Ed. PH, 1994. pp. 115-129.  
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entrevados, mais próxima das piscina; a sexta enfermaria é a das mulheres entrevadas; a 

sétima enfermaria é a das mulheres que não se encontram com muitas dificuldades de 

locomoção e está no piso superior. Há ainda outro aposento feito para receber as religiosas, 

que foi construído por volta de 1528 a mando de D. João III. Também se indica a copa, parte 

central do edifício antigo, a cozinha dos enfermos, que ficava abaixo da enfermaria das 

mulheres, a rouparia e, abaixo da enfermaria de São Pedro, fica a botica do hospital. 

A reconstituição da distribuição dos espaços no edifício do hospital por volta do 

século XVII só pode ser feita de forma conjectural. Estudos recentes lograram êxito em 

reconstituir a planta térrea do edifício, tomando por referência tanto as fontes acima referidas, 

os livros de receitas e despesas e os indícios encontrados no próprio edifício atual.      

 

Figura 12: Planta térrea do edifício atual do Hospital Termal D. Leonor. 

Fonte: DUARTE, Luiz Miguel Sirieiro. Um vila que gravita em torno de uma instituição assistêncial: a 

recuperação do patrimônio urbanístico do Hospital das Caldas até o ano de 1533. Dissertação de mestrado em 

Estudos do Patrimônio. Universidade Aberta, Lisboa, 2008. p. 245. Disponível em: 

<https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695 > Acesso em 13 Julho de 2013. 

 

Podemos identificar as estruturas mais antigas do edifício hospitalar na planta 

térrea: em azul, as piscinas formadas pelas nascentes de água quente logo onde foram 

construídas. De cima para baixo, encontramos a piscina da rainha (depois utilizada pelos 

sarnentos); logo abaixo, a piscina das mulheres e, depois, a piscina dos homens.  À esquerda, 

https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695
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encontram-se a entrada do edifício, que fica de frente para a antiga praça da vila. À extrema 

direita, quase como um anexo e que hoje se encontra aos fundos do hospital, está representada 

a única parte do edifício original: a igreja de Nossa Senhora do Pópulo. Atualmente, a igreja 

não tem ligação interna com o hospital, assim como era no passado. Sobre esta planta térrea 

atual foi possível fazer a sobreposição dos espaços indicada abaixo. 

 

Figura 13: Reconstituição da planta do piso térreo do Hospital no século XVI. 

Fonte: DUARTE, Luiz Miguel Sirieiro. Um vila que gravita em torno de uma instituição assistêncial: a 

recuperação do patrimônio urbanístico do Hospital das Caldas até o ano de 1533. Dissertação de mestrado em 

Estudos do Patrimônio. Universidade Aberta, Lisboa, 2008. p. 247. Disponível em: 

<https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695 > Acesso em 13 Julho de 2013. 

 

Assim pela imagem acima identificamos a estrutura física fundamental do hospital 

no século XVI que aqui aparece destacada. Da praça da vila era possível ver a porta principal 

do edifício e por ela já se adentrava: 

À copa (1), local onde se fazia a reunião dos enfermeiros para levar a comida e 

bebida aos enfermos. 

https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695
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À esquerda da copa, estava a piscina das mulheres (2) ea piscina dos Sarnosos (3), 

que era isolada do resto do hospital para se evitar o contágio dos outros enfermos, além disso, 

a entrada era voltada para praça.  

À direita da copa estava a piscina dos homens (4).   

Também foi possível conhecer o local onde era uma das arcadas (varanda no piso 

superior) (5).  

Ao fundo da copa à esquerda, estavam as enfermarias do setor feminino (6). 

À direita, as enfermarias do setor masculino (7).  

Também ligadas à copa estavam a cozinha (8) e o local onde se faziam os pães 

(9). 

 Ainda no piso térreo do complexo hospitalar, estava a Botica (10).  

Acima da estrebaria (11), encontrava-se o antigo hospital dos Peregrinos.  

Ainda identificamos a despensa (12).  

A enfermaria de convalescença com a rouparia no piso superior (13).   

Do mesmo modo o antigo local da Casa da Câmara e cadeia (14) assim como de 

um Chafariz da Praça Nova (16).   

Embora tivessem sido feitas inúmeras confrontações com as fontes e os vestígios 

físicos deixados pela antiga construção há um espaço de utilização desconhecida (?) que 

provavelmente compunha parte da enfermaria dos homens e que no piso superior fazia parte 

do hospital dos peregrinos. 

 Ainda dentro do edifício principal do complexo hospitalar encontramos a Igreja 

de Nossa Senhora do Pópulo (15).  

No século XVII foram feitas algumas mudanças. Sabemos, por exemplo, que a 

botica, que no início do século XVI estava no setor feminino do edifício, foi transferida para o 

setor masculino, ficando abaixo da enfermaria de São Pedro, próxima ao hospital dos 

peregrinos. A enfermaria dos convalescentes foi também transferida para o setor masculino e 

a enfermaria dos clérigos foi instalada próxima a esta. Sabemos também que no andar térreo 

do setor feminino e masculino ficaram as enfermarias dos entrevados e das entrevadas e no 

piso superior, os outros enfermos que podiam se locomover sem o apoio dos enfermeiros. 

Próximo à igreja, na ala feminina, foi construída a casa das religiosas, com clausura, no piso 

superior, que se comunicava com o edifício do hospital, facilitando a entrada destas enfermas. 

No setor masculino, temos a Casa de Câmara e Cadeia e ainda no piso superior seis camarotes 
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(apartamentos) para homens nobres
179

. E o hospital dos peregrinos, que estava na ala 

masculina, foi transferido para uma casa próxima ao hospital e do lado da praça. 

Os centros do edifício hospitalar eram a copa e a igreja (leste). Ambas se 

comunicavam com os setores norte e sul e era em volta destes espaços que parte do cotidiano 

se estruturava.   

 Assim, no setor masculino (sul) temos uma piscina dos homens, um enfermaria 

dos entrevados, outra para os religiosos regulares, uma outra enfermaria para os religiosos do 

clero secular, enfermaria dos peregrinos conhecida como enfermaria de São Pedro, a 

enfermaria maior dos homens, a casa dos homens nobres e fidalgos, a botica e a rouparia. 

No setor feminino (norte) estão as piscinas das mulheres e dos sarnosos, a 

enfermaria das entrevadas, a enfermaria das mulheres, o camarote das fidalgas, a enfermaria 

das religiosas com sua clausura e a cozinha. 

Portanto,o antigo edifício do HNSP foi construído e ordenado, tendo como local 

central a copa. Também se pensou em separação por gênero e mesmo uma hierarquia social. 

Havia  dois setores (masculino e feminino) que não se comunicavam diretamente. Em cada 

um destes setores o espaço foi ordenado afim de facilitar a ida dos entrevados e entrevadas 

aos banhos ficando a enfermaria destes no mesmo nível das piscinas, a cura dos enfermos era 

preocupação evidente até na estrutura física e na arquitetura do hospital. No piso superior 

foram dispostas as outras enfermarias e dependências da instituição que recebiam os enfermos 

como as enfermarias maiores, a casa das religiosas e dos religiosos.    

 

2.2.1. Dos ofícios 

 

Identificamos no Compromisso certos capítulos que tratam de fazer uma descrição 

minuciosa das funções, obrigações e das rendas de cada uma delas, do que haverá de ter no 

Hospital e na Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, de como deveriam ser recebidos os 

enfermos, de como precisam ser curados, de como precisam ser recebidos os peregrinos e 

frades menores, de como se carecem tratar aqueles que se encontram em caso de morte e, 

como inovação, de como se devem ser tratados os pobres enfermos admitidos no dito 

Hospital. 

                                                             
179

SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656 . Tomo I. Lisboa: Academia 

de Ciências de Lisboa, 1967, pp. 175-190.. 
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O primeiro capítulo, “Capitulo dos oficiais que sempre havera no dito hospital e 

de seus mantimentos”, apresenta-nos a estrutura organizacional do mesmo para depois 

especificar as obrigações de cada um. Pudemos verificar um tipo de organização do trabalho 

na instituição. Observamos uma organização baseada nas várias atividades a serem realizadas 

no hospital distribuídas nas seguintes funções: 1. Religiosas; 2. Administrativas e de gestão; 

3. Funções da cura; 4. Funções domésticas. 

As funções religiosas estavam a cargo dos sacerdotes e basicamente relacionadas 

à liturgia da Igreja e à dispensa dos sacramentos. As administrativas e de gestão eram 

desempenhadas pelo provedor, pelo almoxarife e seu ajudante, assim como aqueles que 

estavam a serviço do HNSP na Aldeia Galega e Merciana. As funções da cura estavam sob a 

responsabilidade dos indivíduos que ocupavam os cargos de físicos, cirurgiões, boticário, 

barbeiro, hospitaleiro, enfermeiros e cristaleira. Acrescentaremos à este grupo os sacerdotes, 

uma vez que, assim como veremos em capítulo posterior, a cura no hospital associava a 

terapia dos banhos com a cura espiritual. Por fim há as funções domésticas a cargo dos 

assoldadados contratados pelo provedor, dos escravos, da amassadeira, cozinheira entre 

outros.  

Primeiro apresenta-se os cargos, funções e respectivos soldos como aqueles que 

cuidam da saúde e bom andamento do hospital e da igreja de Nossa Senhora do Pópulo 

enquanto instituição. Depois indica aqueles que eram responsáveis diretos por curar os pobres 

enfermos. A tabela abaixo cita os ofícios e suas obrigações dentro do HNSP.  
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Tabela 3: Dos ofícios e suas obrigações no Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. 

Ofícios Obrigações 

Vigário  ● Dizer, rezar, cantar missas; 

● Ministrar os Santos Sacramentos; 

● Requerer dos enfermos confessos que façam testamento; 

● Visitar os enfermos, em especial, os em artigo de morte. 

Capelães ● Dizer, rezar, cantar (duas) missas; 

● Ajudar o vigário a ministrar os Santos Sacramentos da 

comunhão e da unção; 

● Ajudar o vigário nos enterramentos; 

● Benzer as mesas dos enfermos na janta e ceia. 

Tesoureiro da Igreja ● Ajudar a oficiar todas as vésperas e missas; 

● Ornamentar, varrer e limpar a Igreja; 

● Temperar o relógio; 

● Fazer tudo o que o vigário mandar; 

● Ir pelo óleo à cidade de Lisboa
180

. 

Almoxarife 

 

 

 

 

 

● Receber e arrecadar rendas, foros, gados que o hospital tiver ou 

for ordenado pelo provedor; 

● Comprar, com ordem do provedor, tudo para o bom andamento 

do hospital; 

● Registrar entrada e saída de todas as coisas; 

● Tomar fiança de todos os arrendamentos que o hospital tiver; 

● Executar bens dos rendeiros e fiadores quando não pagarem; 

                                                             
180O óleo era utilizado para lubrificar o relógio da Igreja. 
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Almoxarife ● Controlar a dispensa; 

● Participar das visitações aos enfermos para tomar nota de todas 

as coisas para o jantar e ceia que o físico ordenar; 

● Regular o trigo para amassadeira de acordo com o número de 

enfermos; 

● Indicar as demandas do hospital para o provedor dar 

providencia. 

Escrivão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Escrever tudo o que receber, comprar e dispensar do hospital; 

● Será tabelião geral para responder em qualquer lugar pelo 

hospital; 

● Registrar arrendamentos, aforamentos de bens e rendas do 

hospital anualmente; 

● Fazer livro de homiziados
181

 e moradores privilegiados da Vila 

das Caldas da Rainha
182

; 

● Fará todos os testamentos e aprovações dos enfermos e os 

manterá em sua guarda; 

● Nos casos de falecimento dos enfermos abrirá o testamento e 

fará cumprir com a presença dos herdeiros; 

● Registrará no livro dos finados se o testamento foi cumprido ou 

rompido; 

● Registrará no livro de despesas o que se dispende no dia com os 

                                                             
181Indivíduos condenados que receberam o perdão real, mas têm que habitar em certa região por determinação 

real, em geral espaços onde a fixação de população se fazia mais difícil. Em um trabalho acerca do couto dos 
homiziados a prof.  Margarida Garcez Ventura nos lembra que esta foi uma prática útil mas que nem sempre era 

bem recebida pela população que havia de recepcionar o homiziado. Todavia veremos que, no caso das Caldas 

da Rainha, esta foi a prática utilizada pela monarquia para assegurar um número mínimo de pessoas na região 

para que fosse possível dar apoio aos enfermos que iam às fontes termais da região em que fora erigido o 

hospital. Sobre o couto dos homiziados ver: VENTURA, Margarida Garcez. Os coutos de homiziados nas 

fronteiras com direito de asilo. Revista da Faculdade de Letras - História. Lisboa:  N. 15, vol. 1, 1998, pp. 601-

626.   
182Os monarcas D. João V e D. João II concederam alguns privilégios a certo número de moradores da Vila das 

Caldas da Rainha que eram essencialmente o isenção de impostos.  
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Escrivão enfermos no jantar e ceia.  

Almoxarifes, escrivães e 

homens do almoxarifado 

das Vilas de Óbidos, 

Aldeia Galega e das 

Caldas 

● Não doar sesmarias sem o saber e o consentimento do provedor; 

● Não receber ou arrecadar renda para o dito hospital em suas 

propriedades, exceto se isso se fizer na presença dos oficiais do 

hospital; 

● Fiscalizar o provedor do hospital. 

Físico 

 

 

 

 

 

 

Físico 

● Estar no hospital, no mínimo, entre 1º de Abril e 30 de Setembro 

podendo o provedor indicar período maior; 

● Curar os pobres de graça; 

● Fazer a examinação dos enfermos com o provedor para saber se 

se internam no hospital; 

● Visitar os pobres enfermos, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo 

de manhã e nas vésperas; 

● Dar em cada visitação “receita” de comer e beber e as mezinhas; 

● Dar ementa sobre o uso de receitas de dieta e de mezinhas para 

saber se o enfermo as tem seguido. 

Boticário ● Dar mezinha aos enfermeiros das receitas assinadas pelo físico e 

provedor; 

● Ficar no hospital durante o mesmo período que o físico; 

● Se não estiver ocupado com o fazer mezinhas, acompanhar a 

visitação com o físico aos enfermos. 

Hospitaleiros 

 

 

 

● Tratar e guardar a roupa; 

● Quando necessário acompanhar a visitação aos enfermos; 

● Controlar tudo o que passa nos dormitórios (mezinhas, vasilhas, 

legumes, pertenças, conservas); 
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Hospitaleiros ● Informar ao provedor acerca dos novos enfermos que querem 

curar no hospital; 

● Guardar os dinheiros dos pobres enquanto se curarem e lhes 

devolver ao cabo do tratamento na presença do escrivão; 

● Não permitir que homem durma no dormitório das mulheres e o 

inverso; 

● Fechar os dormitórios, casa das mulheres e dos banhos; 

● Prover as enfermarias; 

● Controlar a ação dos enfermeiros ao menos duas vezes ao dia; 

● Prover roupa de cama sempre verificando sempre a situação da 

mesma quanto a limpeza e manutenção; 

● Gerir a casa dos peregrinos sãos e dar-lhes abrigo.  

Enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Estarem sempre presentes nas duas visitação do físico aos 

enfermos; 

● Curarem os pobres enfermos (cada qual em seu alojamento) de 

acordo com a orientação do físico; 

● Fazer as camas dos enfermos; 

● Varrerem os dormitórios, pelo menos, duas vezes ao dia; 

● Acender lâmpadas, esvaziar, limpar os banhos e tapá-los para 

que se encham novamente; 

● Velar os enfermos; 

● Que pelo menos um enfermeiro saiba ler para que possa buscar 

as mezinhas e possam administrá-las corretamente aos enfermos 

de acordo com o físico; 

● Terem limpos os urinóis e os bacios dos xaropes e purgas; 

● Mostrar ao físico águas e bacios dos enfermos assim como lhes 
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Enfermeiros informar do dia; 

● Ter registro acerca dos enxaropados e purgados assim como dos 

banhos tomados e por tomar; 

● Velarem para que os enfermos não ultrapassem horas e números 

de banhos prescritos; 

● Levarem nas costas e trazerem os enfermos que não possam vir 

por si aos banhos; 

● Amortalhar os enfermos finados; 

● Chamar ao vigário quando preciso ao enfermo for. 

Barbeiro/ Sangrador ● Fazer e tosquiar barbas; 

● Sangrar e lançar ventosas sob orientação do provedor e do 

físico; 

● Amolar e limpar as ferramentas do hospital. 

Cristaleira ● Fazer todo seu oficio por ordem do físico a qualquer hora e de 

graça. 

Amassadeira cozinheira 

e outros escravos 

● Fazer todo seu oficio e cargos por ordem do provedor 

Provedor 

 

 

 

 

 

 

● Acompanhar as visitações dos enfermos duas vezes ao dia; 

● Prover sobre enfermos, oficiais, rendas, foros, e hospital e igreja 

reparando e corrigindo o que for; 

● Colocar em pregão as propriedades do hospital e aforar em três 

pessoas. O foro deverá ser pago no Natal e Páscoa sendo os 

contratos feitos perante o escrivão; 

● Mandar fazer todos os livros de registros indicados nesse 

Compromisso; 

● Visitar as propriedades do Hospital de dois em dois anos 
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Provedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reparando as danificadas; 

● Trazer em pregão as jugadas das Vilas de Óbidos e Aldeia 

Galega, no inicio de Maio, segundo o costume, registrando tudo 

com o almoxarife; 

● Receber e arrecadar do almoxarife tudo o que oferecer e dar à 

igreja e hospital deixados à estes em vida ou ao falecer; 

● Registrar as doações para que o fiel cristão receba as 

indulgências concedidas pelo Santo Padre por bula; 

● Receber as ofertas dos dias das indulgências do hospital, 

segundo outra bula papal, e dar para a fábrica de Nossa Senhora do 

Pópulo; 

● Pagar 500 reais ao ano para jantar do bispo e seus visitadores; 

● Pagar pela despesa por quem for pelo óleo à Lisboa; 

● Ver e assinar receitas do físico para os pobres enfermos assim 

como as despesas do despenseiro e comprador; 

● Atender o chamado do hospitaleiro para ver quem procura o 

hospital e fazer examinação, juntamente com o físico, para receber 

ou despedir o dito enfermo; 

●Vagando o cargo de vigário indicar outro que deve contar com o 

consentimento dos reis de Portugal; 

● Admoestar capelães e oficiais quando forem desonestos ou 

fazerem o que não devem; 

● Na vacância de qualquer cargo indicar outro para ocupar o dito 

cargo; 

● Substituir almoxarifes e escrivães por erros graves, desde que 

haja consentimento dos reis; 

● Governar o hospital em todas as necessidades e mister; 
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Provedor ● Fazer despesas do hospital com apoio do almoxarife do hospital 

e das jugadas de Óbidos e Aldeia Galega com seu mandado 

assentado no livro pelo escrivão; 

● Fazer confessar e comungar qualquer enfermo antes do início de 

qualquer tratamento no hospital; 

● Visitar aos enfermos ou mandar-lhes conservas ou leituários
183

; 

● Fazer correção a todos os oficiais, de acordo com o regimento de 

cada um; 

● Assegurar que vigário e capelães estejam cumprindo com as 

missas que são obrigados e ofícios divinos e se tem ministrado os 

Sacramentos aos enfermos; 

● Limpar e consertar a igreja; 

● Mandar prover a fábrica da dita igreja e hospital e mandar 

corrigir o necessário; 

● Mandar abrir e fechar o hospital e banhos na data prevista; 

● Quando enfermo falecer mandar enterra-lo com solenidade e 

ordenar celebrar missa, ladainha e um noturno de finados tudo 

cantado e com oferta na missa, às custa do hospital; 

● Ao fechar os banhos tomar conta de todos os oficiais sobre se 

fizeram o que lhe foi dito em seu regimento.    

Fonte: Compromisso HNSP. 

 

Note-se que há uma preferência em se tratar dos ofícios religiosos. Inicialmente, 

indica-se “(...) que haja na dita igreja de Nossa Senhora do Populo um perpetuo vigário(...)”. 

O fato de acentuar a presença constante do vigário resulta do fato do Hospital abrir para 

atendimento aos necessitados de terapêutica de banhos apenas entre o primeiro dia de abril e o 

último dia de setembro. Mas, além do vigário, “(...) tres capelães, (...) que saibam bem cantar 

e rezar e fazer o oficio divino(...)”. Um tesoureiro que também deveria servir tanto no 

                                                             
183 Medicamento feito com plantas em que se adiciona mel e açúcar ou ainda o que apresenta a cor do leite. 
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hospital como na Igreja. A função administrativa mais importante e aquelacom as maiores 

funções e obrigações é a do provedor.  

Todavia há algumas restrições a quem ocupará esse cargo de provedor do dito 

hospital e da igreja. Diz-nos o documento que, além das qualidades da discrição e de suas 

virtudes,(...) o qual será clérigo ou leigo, o qual se achar mais pertencente para o dito oficio. 

Porém não queremos que seja frade, nem comendador, nem pessoa poderosa que passe de 

cavaleiro para cima (...). Não deve ocupar o cargo de provedor pessoa que tenha alguma 

relevância social, indicativo de que o hospital deverá não apenas servir aos pobres, mas 

deverá ser mantido longe da gestão dos homens mais destacados. Talvez essa seja uma forma 

de afirmar publicamente a imagem de um hospital para os pobres.  

O destaque dado aos mendicantes em especial aos franciscanos é evidente 

inclusive nas festas a serem guardadas no HNSP.  

 

“(...) Item queremos e mandamos que na dita igreja de Nossa Senhora do Populo o 

dito vigario e capelães digam cada dia para sempre tres missas rezadas pelas almas 

d‟ el-Rei D. João meu senhor e minhae do príncipe D. Afonso nosso filho que a 

Santa Gloria hajam, seja uma da terça a qual sera do santo de que rezarem aquele 

dia na igreja segundo seu costume com comemoração da Assunção de Nossa 

Senhora. E esta missa em todos os Domingos e festas de guardar sera cantada 

entrando aqui S. Francisco e Santa Clara (grifo nosso) e S. Silvestre. E as outras 

duas missas uma sera de Nossa Senhora com comemoração de S. João Baptista e de 

S. João Evangelista e outra sera dos finados por toda a semana, e ao Domingo de 

Santo Antonio, com comemoração dos finados e em todas tres acabada cada uma 
sairão ao meio da igreja com responso e agua benta e dirão a oração por nossas 

almas(...)”. 

 

 

 

Ainda mais, os frades franciscanos tinham o direito de hospitalidade pelo tempo 

necessário no dito hospital
184

.Ora, então porque evitar que frades ocupem esse cargo? 

Certamente não se tratava de pouca influência dos franciscanos na corte régia.  

A primeira hipótese relaciona-se a esta tendência geral do continente europeu 

relacionada à criação de outros hospitais com o objetivo de curar doentes no baixo medievo. 

Há uma especificidade das cortes monarcas portugueses, qual seja a presença e influência dos 

físicos e do saber erudito entre aqueles, em especial, a medicina,que pode nos ajudar a 

entender porque, neste primeiro instante, tentou-se afastar estes religiosos da administração 

do hospital. Ainda que vigilantes à carência de notícianeste campo, no Portugal medievo, 

achavam-se intelectuais preocupados em ciências como a Astronomia e a Matemática, mas 

                                                             
184

“(...) se for frade de São Francisco da Observancia, mandamos que o agasalhem e lhe deem o necessário, são 

ou doente, em todo o tempo, segundo dito temos(...)”. 
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era sobretudo a medicina a ciência que maior número de estudiosos merecia
185

. Esta cultura 

médica dos monarcas portugueses pode ter contribuído para esta opção de afastar dos cargos 

mais importantes da administração os frades. Uma segunda hipótese pode estar no papel 

desempenhado pelos franciscanos em outras áreas da assistência neste momento. É sabido o 

seu papel desempenhado pelos franciscanos no apoio e fundação de gafarias. Os leprosos 

foram definidos como os mais marginais e marginalizados “pobres de Cristo”
186

. Em terceiro 

lugar, podemos considerar que o papel desempenhado pelos franciscanos na corte e em outras 

atividades do cotidiano era considerado demasiado importante para serem deslocados para a 

administração do novo hospital.     

Depois do provedor é indicado “(...) um almoxarife, (...), o qual sera comprador e 

dispenseiro; e tera sempre um servidor (...)que o ajude no serviço da dispensa (...)”. Também 

um escrivão para os serviços do hospital. 

Na sequência, temos as funções ligadas às práticas médicas. Aponta-se que deverá 

ter sempre o hospital, no período em que estiver aberto,“(...) um fisico e cirurgião que cure os 

enfermos segundo em seu regimento mandamos (...)”. Além do físico e cirurgião “(...) um 

boticário, o qual será homem que saiba mui bem seu oficio e a pratica dele, por ser coisa 

perigosa se pelo contrário for (...)”. Auxiliando no ofício de curar também um hospitaleiro e 

uma hospitaleira, “(...) tres enfermeiros, sejam dois enfermeiros e uma enfermeira (...)” e um 

barbeiro e sangrador.  

Em linhas gerais, durante o período de funcionamento do hospital, o físico estava 

forçado a fazer duas visitas diárias aos enfermos definindo, nestas visitas, a dieta e as 

mezinhas. Aparentemente o trabalho do físico parece estar restrito a isso. Todavia, cruzando 

suas obrigações com as dos outros oficiais da cura podemos perceber que ia além e se 

estabelecia uma interdependência entre suas funções, tendo como referência máxima o físico. 

O trabalho do barbeiro/sangrador junto aos doentes era feito apenas com a indicação do físico 

ou do provedor. Do mesmo modo, a cristaleira
187

só realizava suas atividades com a estrita 

ordem do físico. O boticário produzia as mezinhas receitadas pelo físico. Físico, barbeiro, 

cristaleira e boticário compunham o núcleo central da medicina do hospital.  

                                                             
185GOMES, Saul António. Livros de ciência em bibliotecas medievais portuguesas.Ágora. Estudos clássicos em 

debate. Vol. 14, n. 1. Aveiro: Universidade do Aveiro, 2012, p. 21. 
186DUARTE, Luis Miguel. “Marginalidade e Marginais”, In: MATOSO, José (direção) e SOUSA, Bernardo 

Vasconcelos e (coord). História da Vida Privada em Portugal: A Idade Média. Lisboa: Círculo de Leitores e 

Temas e Debates, 2010, pp. 170-196. 
187A cristaleira era a responsável pela aplicação dos clisteres. Era também comum o uso do termo cristeis, por 

isso, a mulher responsável pela sua aplicação era a cristaleira ou, ainda, cristeleira.  
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Também os enfermeiros tinham papel importante neste processo, uma vez que 

eram estes quem lidavam diretamente com os enfermos e velavam pelo cumprimento das 

dietas, das purgas, dos xaropes. Destacamos um ponto importante no que tange aos 

enfermeiros. Eram eles os responsáveis por gerir a terapia dos banhos. Evidentemente que a 

prescrição dos banhos era feita pelo físico
188

, mas quem cuidava de registrar as informações 

acerca da terapia da cada paciente era mesmo o enfermeiro. O documento é sintético com 

relação à maioria das obrigações dos ofícios da cura, mas é um pouco mais extenso ao tratar 

das obrigações dos enfermeiros. 

Ao lermos este documento e nos deparamos com a existência da escravidão não 

deve haver estranhamento. São escravos surgidos dos conflitos na fase de expansão 

portuguesa na África, afinal, essa é uma das características que definem o trabalho escravo 

desde o mundo antigo
189

. 

Além disso, o uso de escravos em serviços domésticos sobrevive na Idade Média 

e é utilizado em Portugal. Jacques Heers nos lembra de que era comum os conventos e 

mosteiros fazerem o uso de escravos, doados ou mesmo comprados, nas atividades 

domésticas. O historiador vai além, afirmando que mesmo os padres de pequenas igrejas 

procuravam ter seus cativos para a realização de serviços domésticos e que estas atividades 

domésticas eram, muitas vezes, concebidas associadas à escravatura. Para confirmar sua tese, 

indica a existência de listas de escravos em mosteiros portugueses que identificam grupos 

numerosos de escravos que se ocupam das atividades na cozinha, no cuidado com os gados, 

assim como outros ofícios de conservação e cuidados do espaço
190

. Daí, entendemos por que 

os escravos do hospital tinham que cuidar de amassar o pão, alimentar os pobres, lavar as 

roupas, cuidar da horta. Mas para este momento podemos também considerar a possibilidade 

de estes escravos já serem cativos da África, já que a expansão portuguesa para o litoral 

africano já tinha se iniciado muito tempo antes da escrita do documento.     

Assim pudemos verificar que existe uma divisão básica entre as funções 

remuneradas e aquelas que deveriam ser ocupadas por escravos.Ainda que não recebessem 

                                                             
188Ainda que seja possível observar certa rotina dos banhos, de acordo com a obra de Jorge de São Paulo, era o 
físico que tinha a palavra final na prescrição dos banhos. 
189 O escravo é definido por três características: 1. É propriedade de outro homem; 2. Sua vontade está 

condicionada ao querer de seu proprietário e 3: Seus serviços são obtidos por meio de coerção. Entende-se aqui 

que a coerção é tanto a origem da escravidão (guerras) como o meio pelo qual se garante o trabalho destes. 

Evidentemente não estamos afirmando que a guerra é o único meio de se obter escravos mas que naquele 

contexto era a forma mais usual. DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 49. 
190HEERS, Jacques. Escravos e servidão doméstica na Idade Média no mundo mediterrânico. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 1983, p. 78-82. 
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rendas, os escravos “(...)serão bem tratados e providos a custa do dito hospital, do comer, 

beber, vestir e calçar (...)”. Não apenas naquilo necessário materialmente à manutenção dos 

ditos escravos. Também “(...) terão seus vestidos dos Domingos para irem à igreja e serem 

ensinados por que saibam e mereçam, pois que em serviço de Deus hão-de servir 

(...)”.Vemos aqui um cuidado importante não apenas com o provimento material do hospital, 

mas uma clara expressão de que é justo e necessário fazer com que aqueles que servissem 

pudessem infringir do sentido assistencial sob a orientação da fé cristã.  

O escrevente Jeronimo de Lião orienta no sentido de se contratarem, em caso de 

doença, ou falta daqueles que deveriam servir no hospital, homens ou mulheres 

“assoldadados”. Assim como “(...) os paceiros, adegueiros, carreteiros e outros quaisquer 

cargos que forem necessarios (...)”. Todas as funções remuneradas têm seus ordenados 

definidos e identificados tendo como fonte pagadora as rendas do dito hospital.  A 

remuneração era anual, mas deveriam ser pagas “(...) aos quarteis dos anos (...)” em alguns 

casos. Estes homens e mulheres assoldadados acabaram, com o passar do tempo, compondo o 

grupo dos servidores do HNSP. Nos livros de receitas e despesas do Hospital, assim como a 

crônica do provedor, identificamos além destes ofícios indicados acima outros como a 

escolhedeira, as galinheiras, a tripeira dos carneiros, o solicitador de Lisboa. 

Há certa divisão entre os oficiais que trabalharam no hospital. Existiram, em 

primeiro lugar, aquelas atividades de serviço a ser prestado. Deveriam, de acordo com o 

regimento, ficar no hospital pelo período de seis meses em que encontrava aberto e não 

durante todo o ano. Essa parece uma forma de atrair mão de obra capacitada para a região, 

uma vez que o acesso a um médico diplomado era muito difícil
191

. Em segundo lugar aquelas 

especificidades de ordem remuneratórias. Recebiam por suas atividades, anualmente, os ditos 

15 mil reais, mas serviam apenas pelo período identificado acima. Assim, proporcionalmente, 

as rendas destes dois profissionais eram a mesma do provedor, cargo com maior remuneração 

nominal dentre as funções especificadas no regimento. Esse aspecto aponta, portanto, para a 

valorização destes profissionais no período, em resultado de sua formação específica, assim 

como da importância dada à saúde por parte preocupação de monarquia lusitana materializada 

na intensa regulamentação das atividades relacionadas à física e cirurgia. 

Com relação ao boticário há ainda outra especificidade expressa no documento. 

Além de sua remuneração ordinária, e de assim como físico e cirurgião, estar obrigado a ficar 

                                                             
191

GONÇALVES, Iria. Possibilidade de acesso ao médico diplomado na Beira de quatrocentos.Medicina na 

Beira Interior: da pré-história ao século XIX. Nº. 01, Castelo Branco: sem editora, 1989. p.13. Disponível em: 

<http://www.historiadamedicina.ubi.pt/cadernos_medicina/vol01.pdf#page=12>, acesso em 12 junho de 2011. 
 

http://www.historiadamedicina.ubi.pt/cadernos_medicina/vol01.pdf#page=12
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no hospital pelos referidos seis meses, ainda receberia por acréscimo (...) o que se lhe montar 

das mezinhas (remédios) que para os pobres e enfermos der. (...). Acreditamos que essa 

remuneração diferenciada, única descrita neste compromisso, tem alguma relação com as 

exigências do cargo. A atividade de boticário não é uma arte mecânica como se pode 

imaginar, simplesmente por que se lê que este “monta” mezinhas.  

A arte mecânica exige habilidade, principalmente, manual, portanto, mecânica. 

Nessa linha os boticários, para exercerem a feitura das mezinhas precisavam de uma 

formação, formal ou não. Se a atividade era também marcada pelo exercício da reflexão 

relacionada com as fórrmulas das mezinhas, revelando que era preciso um cuidado precioso 

na elaboração das mesmas. A máxima do físico Paracelso (século XVI) e transformada em 

ditado popular: “A diferença entre o remédio e o veneno é a dose”, já era uma noção presente, 

inclusive abordada aqui, uma vez que fez-se constar que o boticário “(...) será homem que 

saiba mui bem seu oficio e a pratica dele, por ser coisa perigosa se pelo contrário for (...)”. 

Havia uma série de valores morais que deviam ser considerados como pré-

requisitos para aqueles que ali trabalhavam. Fica evidente que se esperava que seguissem uma 

ética que está diretamente relacionada aos princípios da cristandade ocidental 

O vigário deveria ser “(...) homem honesto e de boa vida e bom eclesiastico e 

letrado se se puder haver (...)”.  

Os três capelães haveriam de ser “(...) homens de boa vida e honestos costumes e 

que saibam bem cantar e rezar e fazer o oficio divino (...)”. 

O tesoureiro da igreja deveria saber e “(...) bem servir em seu oficio(...)”.  

O provedor “(...) homem discreto e virtuoso que com muita caridade cumpra e 

faça cumprir este nosso compromisso e regimento (...)”. Como vimos é neste cargo que se 

apresenta os impedimentos: “(...) não queremos que seja frade, nem comendador, nem pessoa 

poderosa que passe de cavaleiro para cima (...)”. 

O almoxarife deveria ser “(...) fiel e apto para tal cargo (...)”, com um seu 

servidor “(...) fiel e diligente, que saiba ler e escrever, que o ajude no serviço da dispensa 

(...)”. 

Do escrivão se exigia que fosse “(...) homem de muita verdade e boa consciência 

(...)”.   

Dos físicos e cirurgiões se exige uma única qualidade: que cure os enfermos. 

Ao boticário, este deveria saber “(...) mui bem o seu oficio e a pratica dele (...)”. 

Havia a intenção de ordenar todo tipo de ação e práticas pessoais e sociais em seu 

cotidiano. Desde como se deveriam receber os enfermos para a sua cura, passando por como e 
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quando eram realizadas as refeições e os banhos chegando até como se deveria proceder com 

aqueles que se encontravam em artigo de morte. Este ordenamento do dia a dia do hospital 

permite nos inserir no seu papel de ressocialização e de adequação dos indivíduos que ali iam 

procurar por remédio de suas enfermidades. Deste modo, para além de servir de critério de 

seleção para os servidores do hospital, estas exigências eram o espelho de comportamentos 

ideais que se pretendia impor aos enfermos. Os hospitais, em especial o Hospital de Nossa 

Senhora do Pópulo, que surge para “curar os pobres enfermos”, exercem, nesse sentido, uma 

dupla função: primeiro assistencial porque voltada em especial para os pobres e, segundo, 

disciplinadora porque se pretende dar cabo da doença que, por si, é perigosa e precisa ser 

controlada
192

. Entendemos, assim, que não se trata de mera formalidade a escolha destes 

predicados.  

Esta funcionalidade dos hospitais pode também ser interpretada considerando os 

pressupostos da sociologia e os marcos teóricos que consideram os hospitais, conventos e 

manicômios instituições de controle e adequação definidas pelo termo instituições totais
193

.  

O termo foi formulado por Irving Goffman e, apesar de ter sido pensado para o 

entendimento de manicômios, prisões e conventos, assim como outras instituições 

extremamente rígidas, é, atualmente, o conceito mais utilizado para o entendimento das 

instituições hospitalares. Segundo o autor, são instituições fechadas que trabalham em regime 

de internato ou mesmo aprisionamento em que um grupo numeroso de indivíduos vive em 

tempo integral, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levando uma vida fechada e formalmente administrada. Estas instituições absorvem a maior 

parte das atividades dos sujeitos, sendo quase todas comandadas por autoridades e com 

horários rigorosos. Nestas instituições os papéis sociais são demarcados pelo binômio 

autoridade-sujeição. Ainda que o conceito tenha sido formulado para o entendimento de outra 

realidade e que, na Idade Média, esse conceito pode ser apenas aplicado às gafarias e não aos 

hospitais, este nos permite a melhor compreensão da estrutura e funcionamento do Hospital 

de Nossa Senhora do Pópulo, já que todo o cotidiano hospitalar é abordado em seu 

compromisso de fundação como tentativa de controle e eficiência apresentando um outro tipo 

de racionalização
194

.    

                                                             
192FOUCALT, Michel. Microfísica do poder. p. 59, disponível em 

<http://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/A_Microfisica_do_Poder_-_Michel_Foulcault.pdf> acesso 03 

em Agosto de 2011. 
193GOFFMAN, Erving. Manicômios prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva. 2005. p. 16. 
194SANTOS, Robson dos.  Interações poder e instituições totais.Revista de Sociologia e Politica. Curitiba: Vol. 

17, n. 34, 2009, pp. 231-240. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n34/a16v17n34.pdf> acesso 01 

em Setembro de 2013. 

http://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/A_Microfisica_do_Poder_-_Michel_Foulcault.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n34/a16v17n34.pdf
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2.3. Os comportamentos: as relações interpessoais no Hospital e Igreja de 

Nossa Senhora do Pópulo. 

 

Pensando o complexo do hospital a partir do modelo interpretativo da instituição 

total, observamos melhor o cotidiano neste espaço. Sendo uma instituição que propunha 

certos comportamentos, estes deveriam ser transmitidos de forma contínua, através de uma 

série de atividades e mesmo de sua organização espacial. Ao mesmo tempo em que a 

arquitetura religiosa era forma de liturgia, ou seja, de adoração e de louvor, era também 

espaço para a transmissão de valores e ideias. Em uma sociedade com grande número de 

iletrados, a estrutura espacial e arquitetônica, assim como as pinturas todas tinham um caráter 

funcional
195

. Como dissemos, não apenas a pintura. Devemos ter em mente que a organização 

dos espaços em instituições como o hospital em estudo tinha a função de assegurar e afirmar 

certos valores e que tudo relacionado à Igreja e com a monarquia tinha a função definida de 

expressar ideias acerca destes agentes
196

. Isso talvez nos ajude a compreender melhor a 

preocupação das casas nobiliárquicas com a heráldica.  

Exemplo claro deste papel exercido nas Caldas da Rainha era a divisão dos 

espaços. Apesar de o complexo hospitalar estar voltado para os pobres, também pessoas de 

outros estatutos sociais estavam a utilizar estes espaços. Não apenas de estatuto social 

diferente, mas também de dignidade diversa e de sexo distintos. Algumas visitações régias 

mostraram como era importante garantir esta separação dos espaços de acordo com o gênero, 

dignidade e estatuto social. Emblemático será a querela entre a Mesa de Consciência e 

Ordens
197

 e a administração do hospital acerca do recebimento de religiosas no complexo, 

assim como as normas que orientavam a presença destas ali
198

.  

A separação dos gêneros é evidente. Homens e mulheres ficavam apartados no 

espaço hospitalar assim como tinham separados suas vestimentas de uso no hospital: 

 

“(...) Item havera duzentas camisas de linho sejam cento e vinte de homens e oitenta 
de mulheres para trazerem os ditos enfermos enquanto se curarem (...). 

                                                             
195 Lembremos da famosa frase atribuída ao papa Gregório Magno (540-604): “A pintura pode fazer pelo 
analfabeto aquilo que a escrita faz pelos que sabem ler”. 
196GOMBRICH, Ernest Hans. A História da Arte. São Paulo: Ed. LTC, 2000. p.228.     
197 Ver <http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223364> para informações sobre o espólio documental que 

pode ser encontrado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo para a Mesa de Consciência e Ordens.  
198Encontramos vários documentos, entre elas, missivas entre a administração do Hospital e a Secretaria da 

Mesa, tratando da presença das religiosas na instituição. Os documentos são dos séculos XVII e XVIII o que 

demonstra a atenção para com esta assunto. ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, Secretaria da Mesa e Comum 

das Ordens, Hospital Real das Caldas, Licenças a religiosas, consultas e informações que regulavam as estadia 

nos banhos das Caldas, Mç 1 e 2.    

http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223364
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Item havera no dito hospital cinquenta pares de pantufos trinta pares de homens e 

vinte de mulheres, para trazerem os ditos enfermos quando se curarem (...)”. 

 

Ao tratar da função dos hospitaleiros, indica-se que havia casas específicas para 

cada gênero e que não deveria haver a presença de homens no espaço reservado às mulheres e 

vice-versa. Os hospitaleiros deviam assegurar que (...) nenhum homem durma no dormitorio 

das mulheres e nem mulher no dormitorio dos homens. Também os enfermeiros deveriam 

cuidar cada um dos enfermos no local que lhe era atribuído pelo sexo de tal modo que as 

enfermeiras cuidavam de mulheres e enfermeiros de homens.  

Há um episódio, quase anedótico e lendário
199

, em que envolveu o cardeal D. 

Henrique que pretendeu conhecer a enfermaria das mulheres e foi duramente repreendido pela 

enfermeira200
.    

Mesmo diante da morte, que faria com que todos fossem iguais, o Compromisso 

afirma essa separação uma vez que “(...) serão obrigados os ditos enfermeiros a amortalhar 

quaisquer finados que no dito hospital falecerem sejam os enfermeiros aos homens e a 

enfermeira as mulheres (grifo nosso). (...)”. 

Como se davam as relações interpessoais no hospital? Davam-se, tendo como 

orientação o sexo dos utentes assim como as relações entre espaço material e a medicina 

exercida no hospital termal. 

Outra das orientações que estruturavam as relações sociais dentro do hospital se 

refere à dignidade dos utentes. As comunicações entre os provedores do Hospital e a Mesa de 

Consciência e Ordens reforçam o modo como os religiosos receberam tratamento distinto. 

Não poderia ser diferente. O momento histórico não permite que questionemos acerca da 

igualdade entre os homens, em especial se tratando de religiosos. Destaque ainda maior se 

                                                             
199Dizemos quase lendário apenas por força de expressão uma vez que o próprio Jorge de São Paulo acrescenta a 

seguinte nota de rodapé antes de apresentar o acontecimento que transcrevemos de sua obra. “Esta Historia 

contou branqua ueloza q passara diante dela sendo moça e estar aiu(da) ndona Enfermª a Ilena Ferreira sua 

tia.” SÃO PAULO, Jorge de. op. cit, p. 79. 
200“(...) Remato este cap.º com huma Historia pertencente à matéria dele socedida no anno de 1577. E foy o 

cazo que sendo Prouedor neste anno o pe. Manuel de Sto. Antonio filho de D. Duarte Dalmeida do conselho del-

Rey D. Seb.am ueo o Cardeal D. Henrique, q depois foy breue tempo Rey de Portugal, curarse a este Hospital de 

certo acharque, e querendo hir hum dia uer as Enfermarias das mulheres chegou à porta da copa com o d. 
Prouedor que uinha afastado, sem ser uisto da Enfermeira Ilena Ferreira, e querendo entrar o Cardeal, a 

Enfermeira lhe foi a mão, dizendo esperasse pelo pe provedor pera entrar com ele. O Cardeal enfadado lhe 

disse: A mim tomais a porta? Ella lhe respondeo que sy pois não conhecia mais q ao seu pe provedor e sem ele 

ninguém entrava na Enfermaria das mulheres Enfermas. O Cardeal lhe disse. Perdeste muito. Ella lhe tornou 

em resposta: Muito mais ganho em obedecer ao meu Prouedor; e dando esmolla a todos os doentes das 

Enfermarias e aos Enfermeiros, não fez cazo della. Hindo o Prouedor rindo do socesso dixe á Enfermeira. 

Deixai entrar o nosso bem. A Enfermeira olhou pera o Cardeal dizendo. Agora pode Vossa Senhoria entrar: do 

que com grande consideração a obseruancia desta porta, e a guarda e tendo o recolhimento das molheres 

Enfermas(...)”.SÃO PAULO, Jorge de, Idem....p. 79-80  
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tivermos em mente a profunda espiritualidade que D. Leonor é imputada. Mais ainda se nos 

lembrarmos de que, para o momento e no objeto em estudo, o temporal e o espiritual não 

estão apartados em blocos separados
201

.  

Havia uma construção voltada apenas aos religiosos que ali fossem se curar
202

. 

Jorge de São Paulo destaca este espaço e o descreve como fazendo parte do complexo, 

portanto nos parece que os clérigos não estavam enclausurados. A clausura, dissemos, parece 

não ser ordinária por dois indícios: primeiro por que se recebiam religiosos de todas as 

ordens, e como sabemos, a clausura não é uma exigência comum a todas.  

“(...)A primeira fica na banda sul que foy edeficada com toda a perfeição sobre 

fortes abobadas pera religiosos de todas as Religiões do Reino que necessitão desta 

Milagroza Medicina: tem hum perfeito oratório(...). Refeitorio(...). Varanda pera 

rezarem: tem vinte e hum leitos(...). Tem dous cubiculos com suas camas pera os 

dias da purga, e outra caza da limpeza lavada com agoa corrente dos banhos(...) 

A segunda Enfermaria he dos Clerigos de ordes sacras que está iunto á de Sam 

Pedro (...) e no rematte della está hum oratorio da invocação do mesmo Santo com 

sua Sanchristia, e todo o aparelho pera dizerem missa quada dia a que assistem os 

Enfermos da Enfermaria de Sam Pedro (...)
203

”.      

 

Como bem observamos havia um espaço destinado aos “religiosos de todas as 

religiões do reino”, e, à parte, a casa destinada aos “clerigos de ordes sacras”. Surge daqui 

uma dúvida? Estava com isso Jorge de São Paulo a se referir a uma casa para os franciscanos 

e outra para outros religiosos, uma vez que D. Leonor fez constar no Compromisso um 

capítulo sobre o modo de como se deve ter com peregrinos e com os frades?  

Esta dúvida advém do uso dos termos destacados deste fragmento. Em especial o 

termo “clerigos de ordes sacras”. Atualmente esta expressão é utilizada em substituição ao 

sacramento da ordenação. A ação de impor as ordens sacras, ou seja, a ordenação de 

sacerdotes, já era um termo de uso para designar a imposição deste Sacramento. Segundo o 

                                                             
201

“(...) Item e se ao provedor, com conselho do fisico, parecer que deve ser recebido o tal enfermo e que as 

aguas e banhos lhe podem aproveitar ou, sem eles, por fisico e remedios, podera ser são, havemos por bem que 

o mande receber e agasalhar no dito hospital, segundo a pessoa que for, seja homem ou mulher,clerigo ou frade 

ou freira e de qualquer qualidade que forem os mandara agasalhar em aquelas casas, dormitorios e leitos que 

para isso são ordenados. (...) 

Item e se o tal enfermo for clerigo ou frade, o dito provedor o mandara agasalhar nas casas dos religiosos, 

apartada por sua honestidade (grifo nosso).  
E se o clerigo tiver de seu curar-se-a a sua custa e de tudo o que lhe cumprir, segundo dito temos. E se for frade 

mandamos que o dito provedor o mande curar e fazer-lhe tudo necessario a custa do hospital (...)”. 
202Para uma visualização dos espaços do complexo balnear(Igreja, hospital e anexos) e da vila das Caldas da 

Rainha ver o excelente trabalho de DUARTE, Luiz Miguel Sirieiro. Um vila que gravita em torno de uma 

instituição assistêncial: a recuperação do patrimônio urbanístico do Hospital das Caldas até o ano de 1533. 

Dissertação de mestrado em Estudos do Patrimônio. Universidade Aberta, Lisboa: 2008. Disponível em: 

<https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695 >. Não há, que seja de nosso conhecimento, nenhum outro 

trabalho que conseguiu tão bem promover a reconstituição dos sitio em questão. 
203 SAO PAULO, Jorge de, Idem.... Tomo I. p. 176-177. 

https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/695
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dicionário de Raphael Bluteau
204

 desde o Concílio de Trento (1545-1563) este termo (Sacra 

Ordinatio, a ação de dar ordens sacras) era utilizado para o Sacramento da Ordem. Nesse 

sentido os clérigos de ordens sacras são todos os indivíduos verdadeiramente ordenados, ou 

seja, o clero secular. 

Acreditamos, porém, que podemos debelar e esclarecer ainda mais esta possível 

confusão de entendimento analisando o outro termo da passagem. Ao fazer uso da expressão 

“religiosos de todas as religiões” certamente não se pretendia fazer uma referencia a judeus 

ou muçulmanos, nem mesmo protestantes. Podemos excluir essa hipótese, pois, ainda na 

época em que escreveu Jorge de São Paulo, o tratamento no hospital não se iniciava antes da 

confissão ao vigário ou aos capelães da igreja de Nossa Senhora do Pópulo.  

Mas quais seriam estas religiões? A resposta se encontra na crônica do loio ao 

indicar “(...) as quatro religiões mendicantes Franciscanos, Dominicos, Carmelitas, e 

gracianos (...)”
205

. Além disso, ao cotejar o texto do Compromisso com o texto de Jorge da 

São Paulo podemos perceber que havia uma espaço especifico para os clérigos e religiosos.  

Desta forma, em resposta à pergunta por nós formulada anteriormente, podemos 

afirmar positivamente acerca da existência de locais diferentes para clérigos em geral, por 

uma banda, e para “religiosos de todas as religiões”, ou seja, para o clero regular, por outra.  

Também havia uma casa onde se recebiam religiosas. Esta construção, além de 

separada do contato com outros utentes, era estruturada de modo a assegurar a clausura das 

irmãs. Uma separação que considera, além do gênero, a dignidade das religiosas e que se 

pretende manter.  

 

 “(...)Alem das sette Enfermarias se fabricou mais no andar de sima pellos nossos 
Provedores hûa caza grande espaçosa muy bem forrada de madeira (...)com (...) sua 

ianella de ferros e rota meuda indiciosde apertada clauzura, que serve pera dar luz 

á salla que de recreação das Religiosas (...).
206

”    

 

Esta casa/enfermaria já havia sido reformada, a mando de D. João III
207

, para dar 

maior espaço ao acolhimento das religiosas. Quando da dita reforma, o provedor Hieronimo 

Ayres mandou que se construísse casa mais próxima dos locais de tratamento:  

“(...) porque achou o Provedor não convinha ficarem naquella paragem tão 

afastada dos Banhos com pouca clausura e recolhimento (grifo nosso)(...) e se fes 

                                                             
204Vide termo: Ordem in: <http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/ordem>. 
205

SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656 – Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967, p. 56. 
206SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Tomo I, p. 180-181. 
207Jorge de São Paulo afirma ter encontrado tal provisão real nas gavetas de documentos do hospital. 

http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/ordem
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(...) a antiga ficou servindo de camarote para alguas Religiosas e mulheres 

nobres(...)
208

.” 

 

Havia o cuidado com clausura das religiosas e mulheres honradas a fim de 

assegurar as virtudes associadas às funções e ofícios destas pessoas. Por estarem separadas do 

contato com outros enfermos internados no hospital, tal como no caso da enfermaria dos 

religiosos, esta construção tinha seus espaços específicos para oração assim como enfermeiros 

a seu dispor. Não era realizadas missas neste espaço, pois ele se encontrava contiguo à Igreja, 

deste modo as religiosas em tratamento poderiam participar da Eucaristia sem ter que se 

locomover pelo complexo hospitalar.        

Há ainda outra forma de ordenamento das relações interpessoais no Hospital que 

tinha como orientação o estatuto social. Como vimos o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo 

foi criado de raiz. Ainda que possa ter havido alguma outra forma de assistência primitiva 

anterior não foi a partir dela que se criou a instituição. Na sua gênese, era para este grupo que 

a rainha fundadora dedicou maior atenção em suas obras de caridade, estava a preocupação 

com os enfermos de baixa condição social. Mesmo que voltado para os mais necessitados o 

hospital não fora criado exclusivamente para estes. 

Em seu Compromisso aparecem os termos pobres enfermos (mais comum) assim 

como enfermos pobres. Sabemos não se tratar de apenas uma troca da posição de palavras 

mas de um sentido diferente para os indivíduos de estatuto social diferente. Em geral, neste 

documento, o uso da expressão “pobres enfermos” vem carregada de um sentido caridoso. 

Trata-se daquela percepção de que o doente é a própria figura do Cristo injeitado, o 

marginalizado em sua sociedade, o mesmo que apareceu na peça de Gil Vicente indicada na 

abertura deste capitulo. Mas o doente é também visto como aquele que carrega sua 

enfermidade como paga de seus pecados. Ao mesmo tempo que esta visão piedosa acerca do 

enfermo perpassa nossa fonte mais importante também aparece a divisão, que organiza as 

relações no espaço material, entre ricos e pobres.  

No capítulo II, intitulado “Capitulo dos livros e inventários que sempre havera no 

dito hospital”, se ordena que  

 

“(...) Item se fara cada ano um canhedo de todos os enfermos pobres e ricos de 

qualquer condição que se ao dito hospital vierem curar, no qual se fara declaração 
das suas enfermidades e do nome de eles e dos lugares donde forem e do tempo em 

que os receberem, e se são pobres ou ricos a aos pobres escrevam em eles os 

vestidos, dinheiro e coisas que trouxerem (...)” 

 

                                                             
208SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Tomo I, p. 181. 
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A explicação para se indicar a elaboração de um caderno (canhedo) a parte pode 

estar relacionada ao fato de as pessoas mais abastadas preferirem se estabelecer fora do 

hospital
209

. Este fato não quer dizer que pessoas ricas não ficavam instaladas no hospital. Não 

é demais lembrar que algumas figuras régias alí estiveram como a Rainha fundadora
210

, D. 

João III, o Cardeal D. Henrique, D. João IV
211

, assim como, posteriormente, e com maiores 

repercussões para o hospital, D. João V que ordenou reforma geral no estabelecimento 

construindo grande parte do edifício existente atualmente.    

Dissemos que parte das pessoas de estatuto social mais elevado ficava fora do 

hospital, mas não em sua totalidade. Sabemos disso pelas várias referências aos espaços de 

acolhimento destes no complexo hospitalar. O padre provedor Jorge de São Paulo aponta para 

existência da “sala dos reis” assim como da casa separada para as religiosas e mulheres 

honradas. Mas não apenas de espaços para a fidalguia, digamos que também tratamento VIP. 

Em suas camas, segundo o Compromisso,“(...) terão outras tantas peças, salvo que os 

colchões serão mais delgados e assim toda a roupa melhor e o cabedal sera enfronhado com 

sua almofada, outrossim enfronhada (...).”  

  Também tinham roupas de mesa separadas. A separação entre os enfermos dava-

se antes mesmo de serem recebido no dito hospital. Era obrigação do provedor ser cuidadoso 

“(...) ante que o hospitaleiro lhe der recado que veio algum enfermo, ir visita-lo e saber 

quem é e de que qualidade (grifo nosso) e de que enfermidade se quer curar(...).” 

Depois desta triagem eram recebidos e hospedados segundo sua qualidade, ou 

seja, homem ou mulher, religioso ou leigo, rico ou pobre para dar início ao tratamento. O 

cotidiano no hospital (tanto dos seus oficiais como dos utentes) seguia, mais ou menos, uma 

mesma rotina. No que tange aos oficiais basta nos lembrarmos das inúmeras obrigações de 

cada um. E no que tange aos enfermos, primeiro sendo recebidos (ou não) pelo provedor e 

físico, depois aposentados de acordo com sua qualidade, para então serem confessados (que já 

é cura) e fazerem seus testamentos, caso seja preciso e, só então, iniciar o tratamento médico, 

com ou sem banhos. 

                                                             
209 Tivemos acesso aos livros que registram a entrada dos enfermos que atualmente estão na guarda do Arquivo 

Distrital de Leiria sob a designação: Matrícula de enfermos. Para o período em estudo não foi possível identificar 
esta divisão entre ricos e pobres nos livros de matrículas. 
210Para mais acerca da presença de D. Leonor no Hospital vide: RODRIGUES, Lisbeth de Oliveira. “Fugindo à 

peste: D. Leonor nas Caldas de Óbidos,” In: CURVELO, Alexandra. (ed.). Casa Perfeitíssima. 500 Anos do 

Mosteiro da Madre de Deus (1509-2009), Lisboa: Ministério da Cultura-Instituto dos Museus e Conservação / 

Museu Nacional do Azulejo, 2009, pp. 39-47. 
211A obra de Jorge de São Paulo é repleta de indicações de pessoas de estatuto social mais elevado que se 

curaram no hospital. Ver especialmente o capítulo XV (Da fidalguia, e pessoas nobres que se curão neste 

hospital) e XVII (Das pessoas reaes, Bispos e Estrangeiros que uieram curar a este hospital das Caldas)   do 

Tomo II. 
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O Compromisso foi apenas uma carta de intenções ou teve aplicação efetiva e 

ordinária no hospital?   

Consideramos que esse documento foi de fundamental importância na 

estruturação e na rotina do hospital de Nossa Senhora do Pópulo. Apesar de não determinar 

este cotidiano hospitalar, orientava em uma série de aspectos. Impunha valores, requisitando 

uma série deles aos oficiais assim como insistia nestes valores quando se voltavam para a 

forma de ter com os enfermos. Estabelecia formas de ocupação dos espaços, com locais 

destinados para cada categoria de enfermos. Definia como e entre quais indivíduos se 

estabeleceriam relações interpessoais. Normatizava as ações cotidianas dos oficiais 

apresentando-lhes suas obrigações e definindo sua estrutura administrativa e formas de 

funcionamento. 
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CAPÍTULO 3: TERAPIA BALNEAR NA MEDICINA ANTIGA E MEDIEVAL 

 

Já no princípio deste trabalho, alinhamos com o médico Fernando da Silva Correa 

para corroborar a ideia de que o HNSP foi pioneiro no tratamento balneário termal nos 

moldes da medicina escolástica e curativa moderna. Também já era ordinário, ainda que sua 

utilização tenha arrefecido na Idade Média
212

, o uso dos banhos termais desde o mundo 

antigo. A especificidade do nosso objeto está na junção destes dois elementos: cura e 

termalismo, ou melhor, a cura por meio da terapia balnear. Nosso objetivo, de agora em 

diante, é tratar especificamente dos fundamentos teóricos que orientavam a terapia nesta 

instituição.   

Teoria e prática médico-hospitalar foram, até o século XVIII, orientadas por um 

saber erudito de origem no mundo antigo. Trata-se dos princípios da medicina que tem nos 

gregos e romanos seus maiores expoentes. Mas esse saber médico transmitido durante a Idade 

Média e mesmo na Idade Moderna tem a colaboração de estudiosos árabes que eram bastante 

conhecidos tanto na Península Ibérica, por conta da forte presença muçulmana na região, 

como nos maiores centros de ensino de Medicina
213

. Inclusive, foram de fundamental 

importância as traduções de obras da medicina árabe para o latim promovidas pelos maiores 

centros desta arte da tradução e transcrição ocidental como Pádua (Itália) e Toledo (Castela), 

por exemplo. 

Ainda assim, os fundamentos da medicina ocidental encontram-se no mundo 

antigo e têm como pilares as teorias hipocrático-galênicas. Elas se constituem no fundamento 

da Física, ou seja, da Medicina, desde sua origem até que as profundas modificações 

produzidas pela microbiologia no saber médico oitocentistaacabaram por desqualificá-lo. 

Do mesmo modo que physician, na língua inglesa, é o termo que significa médico, 

o termo Física é derivado do grego physis, traduzido como natureza. No mundo antigo, os 

gregos entendiam esta palavra como uma referência à natureza ordinária entre os viventes, 

seja no aspecto externo, seja no aspecto interno. Deste modo, essa noçãoincluía os aspectos 

que hoje são conhecidos pela fisiologia e morfologia constitutivos dos corpos por um lado. De 

                                                             
212 Como veremos é um exagero de nossa parte afirmar que os banhos tinham sido extintos na Idade Média. 

Referimo-nos aqui aos banhos públicos e às termas de modelo greco-romano que, gradualmente, durante a Idade 

Média, foram perdendo espaço em razão do discurso moralizador da Igreja Católica. 
213RIERA PALMERO, J. "La transmisióndel saber médica greco-árabe a la Europa Latina Medieval". In: DIAZ 

MARTIN, L.V. et al. Ciência e Técnica em La Edad Média. Valladollid: Instituto de Ciencias de La educación, 

1985, p. 32. 
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outra banda, estão os aspectos externos, ou seja, as características ambientais. 

Percebemos,então, que as ideias associadas à Física são mais amplas do que apenas o corpo e 

sua constituição. 

Na Antiguidade, iniciando pelos gregos e chegando aos romanos, physis é sempre 

uma inter-relação entre a natureza, ou seja, o ambiente em que vive o paciente, e seu próprio 

corpo. Um não está isolado do outro. Tal maneira de pensar resulta da observação sensível de 

que o homem é parte da natureza. Sem essa compreensão, não poderíamos compreender o 

homem. Ela, a natureza, está na essência da constituição humana e faz nascer, viver e 

morrer
214

. É esta a concepção que será utilizada pelos médicos, ou melhor, os físicos desde a 

Idade Média.  

 

3.1 Os saberes da medicina em Portugal 

 

Assim, neste processo de transmissão dos saberes da física no período medieval, 

as universidades tiveram papel primordial. Esse era o lugar privilegiado para o acesso e a 

expansão do conhecimento dos saberes grego, romano e árabe. Foi no século XIII que a 

Europa Ocidental reencontrou-se com os textos científicos e filosóficos destes povos que 

chegavam aos homens ilustrados por meio das traduções das escolas italianas e da Península 

Ibérica215. Estes textos formaram o fundamento da escolástica e da prática médica. Os textos 

essenciais foram os escritos acerca da filosofia natural, os princípios de Hipócrates e de 

Galeno, assim como os comentários destas obras produzidas pelos árabes como Averróis e 

Avicena
216

. A formação médica passava obrigatoriamente pelo conhecimento destas 

autoridades.  

Na Península Ibérica, em conjunto com esse processo de afirmação das 

universidades, e em Portugal, a primeira é criada em 1290. Há uma especificidade que 

colaborou para a circulação destes saberes da física: o lócus do encontro de culturas num 

                                                             
214

SILVA, Ana Maria. A natureza da physishumana: indicadores para o estudo da corporeidade. In: SOARES 

(Org.). Corpo e História. Campinas: Autores Associados, 2001, p. 25-41. 
215

FAGUNDES, Maria Daílza C. Saúde e dietética: o líber de conservandasanitatedo físico português Pedro 

Hispano (séc. XII). Dissertação de Mestrado apresentado ao PPGH da Universidade Federal de Goiás. 

Policopiada, 2006, pp. 19-20.   
216 Pode-se mesmo falar de um “Corpus Toletanum” que era composto por obras médicas da Antiguidade com o 

acréscimo das obras dos médicos islâmicos. Veja-se mais em: RIERA, Juan et al. As fontes da Medicina 

escolástica medieval.  Iacobus. n. 21-22, Valladolid, Centro de Estudios Del Camino de Santiago. 2006. pp. 115-
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lugar de fronteira. Espaço esse de encontro entre culturas que possibilitou a reprodução, 

produção por meio dos comentários às obras dos clássicos, assim como o debate e circulação 

de ideias das três religiões monoteístas ocidentais: judaica, cristã e muçulmana. Não se 

trataapenas de um encontro de religiões. Na verdade, por meio da religião (dos judeus e 

especialmente dos mouros), se encontra a base erudita que se tornou o fundamento do 

pensamento ocidental: as obras da filosofia clássica. 

Esse contato entre os homens das três religiões não foi pacífico. Pelo contrário, a 

guerra, a perseguição e o confronto foram sempre o pano de fundo. A formação dos reinos 

Portugal e Espanha assumiu a veste da guerra e, diga-se de passagem, guerra religiosa. A 

Reconquista teve, em certo sentido e em determinados momentos, uma face de cruzada contra 

os infiéis. Controlado o espaço pelos cristãos, a relação com os mouros e com os judeus ficou 

marcada pela exclusão e violência. Na legislação que trata em específico, dos negócios, das 

relações entre os indivíduos de religiões diferentes, por exemplo, o cristão deveria se 

resguardar de ser enganado pelo judeu na celebração de contratos com uma testemunha 

sempre a seu favor
217

. 

Apesar dos inúmeros problemas que resultaram das relações estabelecidas entre os 

indivíduos das três religiões (em Portugal, destaca-se a relação entre cristãos e judeus), é certo 

que houve aspectos positivos nessas interações. A coexistência, no mesmo espaço, de judeus, 

cristãos e mulçumanos pode ser entendida como um desafio produtivo, em razão das 

diferenças e contradições culturais e religiosas. É possível, e necessário, identificar temas 

positivos do diálogo (e da tensão) entre esses grupos sociais. Ainda que essa relação social 

produziu excessos,evidenciou-se uma ocasião produtiva, pois permitiu a troca de saberes com 

especial destaque para as áreas da matemática e medicina.  

Além disso,alguns judeus tiveram posição de destaque na corte dos monarcas. 

Após o final do século XIII e durante o século do XIV e XV, as restrições definidas pelo clero 

católico não obtiveram o êxito esperado já que não foi possível evitar a presença dos judeus 

nos ofícios régios. Como é sabido as qualidadesdesse povo, relativas às finanças e ao saber 

erudito, explicam em parte a sua manutenção em funções destacadas, especialmente médicos, 

na corte régia
218

. 
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Para uma melhor análise acerca das relações jurídicas entre judeus, mouros e cristãos em Portugal e na 

Península Ibérica veja-se FERREIRA, Joaquim de Assunção. Estatuto jurídico dos judeus e mouros na Idade 

Média portuguesa. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2006.   
218FERREIRA, Joaquim de Assunção. op cit. 2006.pp.46-48. 
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O movimento que denominamos de Reconquista foi muito mais importante para o 

desenvolvimento da medicina erudita do que podemos supor. Richard Rubenstein chega 

mesmo a comparar a Reconquista da Península Ibérica pelos cristãos, do domínio dos mouros, 

à tomada de Roma pelos germânicos. A sociedade ibérica, como havia sido organizada pelos 

mouros, estava muito melhor estruturada do que podia ser observado no restante da Europa 

Ocidental de então. Quando avança a Reconquista, no século XII, lugares como Lisboa e 

Toledo eram importantes centros de cultura islâmica, uma cultura que absorveu (e preservou) 

muito do que havia de melhor do saber erudito judaico e clássico, em especial
219

.Nas 

bibliotecas de Toledo, Lisboa e Córdoba, podiam ser consultados, a princípio em árabe, mas 

depois, já no século XIII, em latim, as obras essenciais dos pais da medicina escolástica 

ocidental: Hipócrates, Aristóteles, Galeno, Isidoro de Sevilha, Avicena, Averróis.  

O saber médico decerto não esteve concentrado apenas nos grupos e centros 

urbanos acima destacados. Em Portugal, está demonstrado que houve um forte empenho 

monástico e conventual para a preservação do saber e prática médica. Destaca-se o caso do 

Mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra, onde se encontravam obras médicas que eram a 

orientação tanto no tratamento dos monges enfermos, que estavam recolhidos no 

domusinfirmorum, espaço interno ao mosteiro, como nos cuidados médicos aos pobres que 

procuravam o Hospital São Nicolau. Em um estudo utilizando o Catálogo dos códices da 

livraria de mão do Mosteiro de Santa Cruz na Biblioteca Pública Municipal do Portofoi 

identificada uma série de obras contendo textos dos padres da Igreja, missais, epistolários, 

saltérios, evangeliários, vidas dos santos e livros de devoção em geral. O mesmo catálogo 

indica a existência, naquele corpo de obras, de oito fragmentos de textos médicos manuscritos 

ou impressos
220

. 

Considerando em conjunto o Catálogo dos Códices, indicado acima, e os registros 

de empréstimos encontrados no Livro das Calendas da Sé de Coimbra, foram identificados o 

Commentaria in Aphorismos Hippocratis, provavelmente utilizado para o ensino médico, e o 

Alphabetum ad Paternum, atribuído ao Pseudo Galeno. Encontrou-sefragmentos do De 

Fumachi, De Lapidoatate, De multitudine palpitationie o De tríplice tumor. Também foi 

identificado o Viaticus peregrinantis, atribuído a Al-Jazaar (IbnalJazzār), assim como o 

manual de antídotos, De gradibus simplicium, ambos traduzidos do árabe para o latim 

reorganizado e com adaptações por Constantino, o africano (séc. XI). Inclui-se ainda, do 

                                                             
219RUBENSTEIN, Richard. Herdeiros de Aristóteles. Rio de Janeiro: Rocco. 2006. pp. 26.  
220 SANTOS. Dulce Oliveira Amarante dos. Os saberes da medicina medieval. História Revista. Goiânia. v.18. 

n.1, 2013. pp. 126. Disponível em: 
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http://www.revistas.ufg.br/index.php/historia/article/viewFile/29847/16513


135 

 

mesmo modo, o Passionarius, de Garioponto, (séc. XI), da Escola de Salerno. Também 

tratados médicos agrupados como o Libri ad Fisicam pertinentesi.  

Há também uma obra, sem título, do físico salerniano, Petrus Munsadinus. Por 

fim,o manual de medicina Almansor, do físico muçulmano Rhazis
221

.Se ainda fôssemos 

considerar as obras das bibliotecas da corte régia ou de outros mosteiros, assim como de 

alguns particulares, poderíamos ampliar ainda mais o leque de obras médicas em circulação à 

época da criação da universidade em Portugal. 

É nesse contexto que podermos entender em que bases se sustentavam o ensino da 

medicina no Estudo Geral em Lisboa. Um contexto marcado pelo crescente e acelerado 

processo de urbanização. Em um momento em que as pessoas eram cada vez mais atraídas 

para o espaço urbano por inúmeros fatores o mais destacado foi o maior desenvolvimento do 

comércio. Foiem razão do maior adensamento populacional e dos problemas daí decorrentes 

que a monarquia procura diminuir as tensões geradas pelo crescente número de desocupados, 

criando uma legislação que procura reprimir a vadiagem.  

Foi uma fase de tensão social resultante deste crescimento populacional nas 

cidades e do desenvolvimento do comércio, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que as 

relações entre cristãos, judeus e mouros se intensificam. Esse avivamento é marcado no mais 

das vezes pela tensão e tem relação com o movimento da Reconquista levado adiante pelos 

monarcas ibéricos contra os mouros. Do mesmo modo se pensarmos as relações com as 

comunidades judaicas.  

Pode parecer (e isso não é verdade) que apenas judeus e mouros colaboraram para 

disseminar o saber médico erudito. Foia especificidade da Península Ibérica na Baixa Idade 

Média que nos fez dar esse destaque, uma vez que, no restante da Europa Ocidental, a 

situação era diferente. É certo que inúmeros intelectuais cristãos colaboraram nesse trabalho. 

Aliás, junto aos árabes, os maiores comentadores e tradutores das obras médicas são cristãos. 

O que seria da física medieval sem a obra Etimologias, de Santo Isidoro de Sevilha? Ou das 

traduções de Constantino, o africano, feitas no século XI, de obras escritas em árabe para o 

latim? Ou ainda do trabalho desenvolvido na famosa Escola de Salerno e na escola de 

traduções de Toledo?  

A influência árabe na Medicina não passou despercebida pelos intelectuais 

portugueses. Adel Sidarus fez admiráveis indicações acerca da importância das obras eruditas 

escritas em árabe e traduzidas para o latim por tradutores portugueses. Além de apontar o já 
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conhecido trabalho junto às fontes árabes realizado por Pedro Hispano e Santo Antônio de 

Lisboa, Pádua indica ainda três importantes tradutores de obras científicas dos árabes. 

Tratam-se de João de Sevilha e de Lima (séc. XII), Frei Gil de Santarém (séc. XIII) e Afonso 

Diniz de Lisboa, Bispo de Évora (séc. XIV)
222

.   

João de Sevilha e Lima (? - 1157) (também conhecido por Iohannes Hispalensis et 

Lim(i)ensis)foi o tradutor de inúmeras obras de filosofia e ciência árabe. Coordenou, já em 

Ponte de Lima, a tradução de parte da uma compilação de ciências naturais que foi 

atribuídaao pseudo Aristóteles conhecida por Secretum Secretorum e a obra, também de 

origem árabe, De differentia spiritus et animae. Frei Gil de Santarém (? – 1264) teria 

coordenado um projeto de instalar em Santarém uma escola de tradutores análoga à de 

Toledoe levou a cabo a tradução de obras como o De secretis in medicina, conhecido também 

por Aforismi Rasis. Do mesmo modo traduziu um tratado intitulado Secreta Hippocratis. Por 

fim, a Afonso Diniz de Lisboa (? – 1352) é atribuído, em Valladolid, a tradução da obra de 

Averróis cujo titulo é Tractatus Averoys de separatione primi principii
223

.  

 

Enfim, o que se ensinava aos físicos e o que estes aprendiam nas universidades da 

Baixa Idade Média? Quais os fundamentos do saber e da prática dos físicos? 

 

3.2. Os fundamentos da medicina escolástica e da terapia termal balnear.  

 

A base do saber médico erudito medieval, dito também escolástico, assim como 

de todo e qualquer prognóstico, diagnóstico e terapia tinha como alicerce as teorias e os 

conceitos hipocrático-galênicos. Ou ainda, para usar outro termo, as teorias médicas do 

galenismo árabe. Chama-se hipocrático-galênicos, pois se sustentam nos escritos de autoria de 

Hipócrates, ou dos autores gregos, do mesmo período, que comungam dos mesmos preceitos 

médicos. Escritos esses que formam um conjunto de obras que ficou conhecido como Corpus 

Hippocraticum. Galênicas uma vez que foi o médico romano Galeno que, no século I d.C, não 

só reorganizou, glosou e comentou o chamado Corpus Hippocraticum como também 

acrescentou informações, a partir de sua experiência como físico e observação de inúmeros 

casos clínicos. Foi por meio do trabalho de Galeno que o saber médico antigo foi legado à 

posteridade e se torna a base da Medicina ensinada nas escolas de medicina europeias. Diz-se 
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também galenismo árabe porque foi por meio do trabalho de muitos médicos e tradutores 

muçulmanos que esse saber foi resguardado e ampliado. 

Que fez Hipócrates para que, ainda no século XXI, quase 2500 anos depois de seu 

tempo, os esculápios formados nas escolas de medicina tenham que fazer seu “Juramento”? 

Qual a origem e os fundamentos da medicina hipocrático-galênica? 

A base da Medicina que aqui chamamos de hipocrática não foi obra de apenas um 

único homem. Certamente que ele teve papel fundamental. Nascido na ilha de Cós, por volta 

de 460 a. C, de uma família de asclepíadas
224

, na qual aprendeu seu oficio. O conhecimento 

médico era, nesse tempo, uma transmissão de saber passado de pai para filho, em que apenas 

os filhos homens poderiam exercer esse oficio. Diferentemente do período medieval, em que 

surgem as escolas de medicina dentro das universidades, no mundo antigo esse saber era 

obtido junto aos que exerciam essa atividade. Primeiramente era uma transmissão de saber 

familiar que, com o passar do tempo, possibilitou agregar outros indivíduos de fora deste 

círculo. Existindo ou não esses laços sanguíneos o que importa é que era um saber aprendido 

com um mestre que ensinava a seus filhos e aprendizes
225

. 

Pouco se sabe daquilo que era, de fato, ensinado aos futuros asclepíades na Grécia 

antiga. Certo era que o ensino era transmitido oralmente e envolvia as questões específicas da 

medicina de seu tempo. Entretanto esse ensino ia além da especificidade da área. Eram 

transmitidos os conhecimentos sobre a filosofia, retórica, anatomia, cirurgia, farmacologia 

algo próprio do modo de conceber o mundo dos gregos na Antiguidade
226

.  

Ainda que tenham se passado séculos desde sua origem na Grécia a base da física 

continua emprática no Ocidente até o século XVII, ou pelo menos, faz o uso das concepções e 

de ideias básicas presentes no Corpus Hippocraticum e desenvolvidas posteriormente. A 

exposição que fazemos aqui nos permite ter a noção de como os médicos atuavam no Hospital 

de Nossa Senhora do Pópulo no período em estudo. 

Esta concepção de que esta physis universal construía relações entre o macro e 

micro cosmo, entre os astros e os fenômenos naturais terrenos, esteve sempre presente no 
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O termo asclepíadas éutilizado para se referir aqueles que, na Grécia antiga, exerciam o oficio de curar. É o 

equivalente ao termo latino esculápio, que é, para nós, o físico. Conta a mitologia grega que Asclépio, filho 

direto de Apolo era também aprendiz do centauro Quíron conhecedor das técnicas e da arte de curar. Asclépio 

dizem teve dois filhos comEpiona, filha de Heracles: Macaon e Podaliro. Hipócrates, de acordo com os biógrafos 

antigos, descendia diretamente de Podaliro. Os descendentes de Podaliro, por sua vez, subdividiram-se nas duas 

grandes famílias, a de Cós e a de Cnido. Desta forma os descendentes destas famílias, ou escolas, uma vez que o 

saber e o oficio se aprendia dentro da família, eram conhecidos como asclepíadas. 
225REBOLLO, Regina Andrés. O legado Hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de Cós à Galeno. 

ScientiaeStudia, São Paulo, v. 4, n. 1, 2006, p. 49. 
226ENTRALGO. Pedro Laín. La Medicina Hipocratica. Madrid: AlianzaUniversitaria. 1982. p. 30.  
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HNSP. Jorge de São Paulo, apesar de não ser médico diplomado, nos explica por que 

deveriam se tomar os banhos entre a primavera e o verão. 

 

“(...) Não se hande tomar banhos na força do Inverno por serem inuteis (...) pello 

que se hande tomar des o principio do Verão ate o Equinocio; de modo que hande 

ser seis mezes começando no Equinocio vernal (...). Porq os Astrologos peritos 

dizem q nos banhos se hande buscar o tempo do signo de Arios ate começar o 

Escorpião q o mais tempo he inútil (...)”
227

.    

 

Perceba que mesmo a estação do ano e inclusive a posição das constelações em 

relação à Terra poderiam colaborar ou, pelo contrário, prejudicar o tratamento termal. 

Observe que aqui a astrologia não apareceu associada à possibilidade de previsão ou a algum 

sortilégio. O que se vê é essa noção de que os astros podem cooperar com a obtenção da 

saúde. Porque se deve buscar o tempo que vai do signo de Áries até Escorpião? Porque sob a 

influência destas constelações os banhos podem melhor obrar em favor dos enfermos.    

Também o médico Antonio Pires da Silva faz a defesa do uso das termas 

medicinais em determinados períodos do ano. Acredita que a influência de determinadas 

constelações podem ser benéficas ou maléficas para o uso das Caldas. Em sua concepção 

devem-se toma-las na primavera, em todo o verão e até mesmo nos primeiros tempos do 

outono. No inverno e em parte do verão o autor considera duvidoso se darem caldas. No 

inverno devido aos rigores do tempo. Mas em parte do verão a explicação é outra. Deve-se 

evitar o período que tenha o “(...) Sol entrado no figno de Leão (...)”
228

. Para o médico há 

influência da constelação de Leão no calor proporcionado pelo sol. Deste modo, antes de ser 

dar as Caldas, devia-se aguardar até que “(...) o Sol primeiro fuja de fuá raivofa ira, & latir 

fogoso (...)
229

.Não só o sol como também a Lua podem colaborar no sucesso ou fracasso do 

tratamento. Ao tratar das várias indicações dos banhos em especial para os epiléticos o 

médico adverte que “(...) semelhantes doentes não entrem no Banho nas quadras da Lua para 

que não fucceda cometero accidentes eftando dentro do banho (...)”
230

.     

Afinal, a escolha de determinar que o provedor mande “(...) abrir o dito hospital e 

banhos para curar os ditos enfermos no primeiro dia de Abril (...). E em o derradeiro dia de 
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Setembro, os mandara cerrar (...)”
231

não foi casual. O que se coloca é que outono e inverno 

não são vantajosos para a terapia dos banhos, tanto por serem estações de tempo mais frio 

como também por ser um período em que o planeta estará sobre a influência de outras 

constelações e outros planetas.  

O físico era um erudito que deveria conhecer tanto a natureza particular do corpo 

como também associar sua estrutura e funcionamento ao modo como a natureza universal se 

organizava, visto que era essa mesma o princípio originário e estruturante do corpo. A 

medicina medieval compreendia a saúde e a doença como manifestações do estado de 

harmonia ou desequilíbrio dos humores corporais. O equilíbrio entre eles era responsável pela 

saúde. Em última análise, a função dos físicos versava em auxiliar o corpo humano a manter 

ou restabelecer esse equilíbrio. 

A natureza – em seu sentido universal – é a responsável por estabelecer não 

apenas a forma do corpo humano, mas também projeta nele as qualidades da harmonia, da 

ordem e da beleza. Um corpo saudável é um corpo em equilíbrio com sua própria constituição 

e em equilíbrio como ambiente em sua volta. No CH, a ação da natureza sobre o corpo dá-se 

pela necessidade ou pelo acaso. Pela necessidade, uma vez que o corpo humano tem que 

responder à imposição relacionada à sobrevivência: comer, beber, dormir, atender as 

necessidades fisiológicas. Pelo acaso, uma vez que, natural ou acidentalmente, os movimentos 

dos céus (chuvas, ventos) ou de qualquer outro fenômeno natural podem causar doenças
232

.  

Ainda podem causar alteração na physis do corpo as consequências da ação 

humana. Nesse caso, em geral, a doença é o resultado inesperado (acidental) da ação humana 

sobre o corpo como, por exemplo, os efeitos colaterais do uso de um medicamento.  Dentro 

dessa forma de entender a physis do corpo que será construída toda a terapêutica hipocrático-

galênica.      

Esse método de tratamento ainda deveria considerar que o corpo humano ou 

qualquer outro elemento da natureza possui uma (ou mais) virtude(s) ou “faculdades” 

(dynamis) operativa(s)
233

. Essa virtude/ “faculdade” é resultado da interação: 
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 REBOLLO, Regina Andrés. Considerações sobre o estabelecimento da medicina no tratado hipocrático Sobre 
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233Rebollo utiliza o termo dynamisou dynameis para se referir à essas virtudes/”faculdades” operativas presentes 

nas obras do Corpus hippocraticus(CH). Na Idade Média e Moderna o conceito mais utilizado é o de compleição 

que se remete à característica própria (crasis) de cada individuo. A terapêutica dependia da compleição de cada 

paciente. Para mais acerca do modo como a noção de dynamis aparece no CH ver: REBOLLO, Regina Andrés. 

O legado Hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de Cós à Galeno. ScientiaeStudia, São Paulo, v. 4, 

n. 1, 2006, pp. 45-82. 
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a) Das forças qualitativas elementares (quente/frio/úmido/seco); 

b) Da quantidade e da intensidade dessas mesmas qualidades citadas acima; 

c) Da interação destas qualidades elementares (consideradas sua quantidade e 

intensidade) com as matérias elementares da natureza universal 

(fogo/água/terra/ar). 

 

Para efeitos de estudo da physis, essas virtudes/“faculdades” são ainda mais 

diversas. A physis varia de indivíduo para indivíduo em razão das especificidades de cada: 

1. Corpo e alma; 

2. Idade e sexo; 

3. Influência de órgão vital; 

4. Atividade e hábitos; 

5. Dos alimentos; 

6. Dos medicamentos; 

7. Das estações, climas e regiões; 

8. Dos sintomas das doenças. 

 

Foram essas concepções relacionando-se entre si que serviram de cenário para a 

construção da teoria humoral. Segundo essa doutrina, os elementos que constituem o corpo 

humano são o fogo e a água, a terra e o ar. Eles definem as qualidades quente, frio, seco e 

úmido.  Relacionados entre si em pares, que aproximam os elementos de suas qualidades, que 

podem ser observadas pelos sentidos, é que surge a ideia dos quatro humores. As doenças 

serão entendidas como resultado de um desequilíbrio entre os humores do corpo, seja na sua 

quantidade ou qualidade, uma vez que todas as partes líquidas ou sólidas do corpo são, em 

última instancia, uma mistura de tais humores. 

Mas, afinal, quais são os humores? Pedro Laín Entralgo conseguiu definir, na 

antiguidade, quatro planos de apresentação dos humores
234

. Os humores são, como vimos, 

parte da composição do corpo e aparecem, nas obras que compõe do Corpus Hippocraticum, 

da seguinte forma. Primeiro, os humores são: sangue, pituíta ou fleuma, bile negra e bile 

amarela. No segundo plano de apresentação: os humores são o sangue, fleuma, a bile e a água. 

No terceiro plano de apresentação são: fleuma, bile e o sangue. Por fim, quarto, algumas 

obras citam apenas dois humores: a bile e a fleuma. Destas formas de apresentação, em razão 

                                                             
234ENTRALGO. Pedro Laín. La Medicina Hipocratica. op cit. 1982. p. 149. 
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das obras do médico romano Galeno, e ainda mais das obras árabes dos séculos seguintes, a 

que se tornou usual, depois do século I d.C, foi a da escola de Cós.    

Na Antiguidade greco-romana, o humor era entendido como coisa úmida sendo 

sempre remetida a um líquido ou fluido do corpo
235

. Portanto, o principal era o sangue, mas 

também o suor, o catarro, a urina, por exemplo, estão relacionadas com os humores, são as 

formas sensoriais em que os humores se apresentam ao médico. Humor pode ser definido 

como um elemento da physisdo corpo humano caracterizado por sua fluidez, sua 

miscibilidade e sua condição de suporte ou substrato material das qualidades elementares do 

corpo
236

.  

Além disso, outros aspectos precisam ser considerados. Segundo nos corrobora 

Jorge de São Paulo algumas informações eram de fundamental importância no tratamento 

oferecido ao enfermo no HNSP. Assim: 

“(...) hade attentar o Medico ao temperam.to natural do Enfermo, a Idade , o Sexo, 

as forças a qualidade da doença o numero dos banhos, a hora de se tomarem e o 

espaço de tempo que hande receber (...)”
237

.  

Ao mesmo tempo Antonio Pires da Silva alerta que: 

“(...) he certo, & infallivel he, que a cura fe ha de proporcionar à natureza do 

fujeito, & do acharque, à qualidade, & quantidade do humor peccante, à quadra do 

anno, & também à idade não fó do fujeito, mas do mesmo acharque, porque fendo 

antigo indica mayores remédios, como adverte Hipp. I aph.6 Extremis morbis 

extremia remedia optima”
238

.      

Para que o médico possa definir um diagnóstico e terapêutica corretosdeveria-se 

levar em consideração vários fatores. O primeiro deles é a quantidade e a intensidade de cada 

um desses humores no corpo do indivíduo. Em seguida deve relacionar essa informação com 

as características do paciente quais sejam: sexo, idade, local de residência, tipo de 

alimentação entre outros. Trata-se de uma análise completa da natureza (physis) específica do 

paciente para que seja dada a terapêutica correta. 

                                                             
235

  MARTINS, Lílian. Al-Chueyr Pereira; SILVA, Paulo José Carvalho. & MUTARELLI, Sandra Regina Kuka. 

A teoria dos temperamentos: do corpus hippocraticum ao século XIX.Memorandum, n. 14, 2008. pp. 09-24.  
Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a14/martisilmuta01.pdf>. Acesso em 12 de maio de 

2014. 
236 ENTRALGO. Pedro Laín. La Medicina Hipocratica.op cit. 1982. p. 137. 
237 SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 1967, p. 213. 
238PIRES, António Pires da. Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696.p. 163. 
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As autoridades utilizadas no ensino da física (medicina) entendem que a 

conservação e obtenção da saúde, em caso de doenças, passam por assegurar ao homem 

aquilo que lhe é natural, ou seja, o equilíbrio e a harmonia dos humores no corpo. No período 

medieval e moderno, sabemos que o conceito natural está diretamente relacionado com a 

noção de physiologia entendida não apenas como o conhecimento racional do cosmo, trata-se, 

ao mesmo tempo, de compreender os processos orgânicos e as funções vitais do corpo 

humano visto como parte menor do cosmo (um microcosmo – a physis do corpo - relacionado 

com um macrocosmo – a physis da natureza). A medicina erudita medieval retomava as 

teorias médicas e o saber greco-romano e os utilizava para explicar o funcionamento do corpo 

humano inserido em uma interpretação geral do universo, da natureza. 

Também a medicina medieval está tratando do que é natural e é aqui que o saber 

médico desenvolvido por Galeno, traduzido e comentado pelos árabes, teve mais destaque.         

O médico romano concordava com a ideia, presente em algumas obras do CH, de que os 

quatro elementos (fogo, terra, água e ar) tinham quatro qualidades (quente, frio, seco e úmido) 

e, combinados em pares, constituiriam os temperamentos dos quatro humores. Assim os 

quatro humores tiveram a seguinte constituição: o sangue é quente e úmido; a bílis amarela é 

quente e seca; a fleuma é fria e úmida, por fim, a bílis negra é fria e seca. Defende também a 

posição de que, em cada indivíduo, ocorre um ajuste entre os quatro humores o que definiria 

sua constituição física e personalidade. Ainda que pudesse acontecer de os quatro humores 

estarem em perfeito equilíbrio em certa pessoa o mais comum seria a maior influência de um 

dos humores
239

. 

Galeno também condicionava a saúde ao equilíbrio dos humores. O equilíbrio dos 

humores pode ser afetado por uma série de condições como a alimentação, os medicamentos, 

o ambiente em que vive o paciente, entre outros. É esse ponto que identificamos uma das 

contribuições galênicas mais relevantes para a medicina medieval: a teorias da coisas naturais 

e não naturais
240

. É a compreensão do que são e como se relacionam as coisas naturais e não 

naturais que nos permitem compreender o modo como os físicos da Idade Média e da Idade 

                                                             
239 MARTINS, Roberto de Andrade; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; FERREIRA, Renata Rivera; 

TOLEDO, Maria Cristina Ferraz de. Contágio: história da prevenção das doenças transmissíveis. São Paulo: 

Moderna, 1997, pp. 47. 
240 Lembremos aqui que a noção de teoria do mundo medieval não está, como hoje, associada a algo que ainda 

carece de experimentos e de comprovação. Como o discurso médico era um discurso racional, afinado com a 

filosofia, que explicava natureza, era uma verdade aceita. O uso do termo teoria aqui não sugere algo hipotético. 
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Moderna explicavam os fenômenos internos e externos do corpo
241

. Uma coisa natural está 

relacionada com a natureza do corpo humano, faz parte de sua composição e é interno, 

portanto, aquilo necessário para o seu funcionamento. Os físicos e a escolástica medieval 

herdaram de Galeno a concepção das seis coisas naturais que são: 

1ª) os quatro elementos que compõe o universo; 

2ª) os humores; 

3ª) as compleições; 

4ª) as faculdades; 

5ª) as operações; 

6ª) as partes sólidas do corpo. 

Na filosofia grega, construiu-se uma explicação acerca da constituição do cosmo 

(macro e microcosmo) que afirmava serem formados pelos quatro elementos fundamentais: 

água, fogo, terra e ar. Esta explicação afirma que, de forma isolada ou associados de inúmeras 

formas e proporções, são estes os elementos básicos que formavam e constituíam o universo. 

Cada um destes elementos tem uma qualidade inerente que pode ser observada sensivelmente. 

A água é fria e úmida, o ar é quente e úmido, o fogo seco e quente, a terra é seca e fria. Essa é 

a primeira coisa natural. 

O segundo elemento considerado coisa natural são os humores os quais já 

apontamos acima. Basta lembrar que, na medicina escolástica medieval e moderna, as noções 

de saúde e doença estavam intimamente ligadas aos humores. Em qualquer caso, os teóricos 

da física, posteriores a Hipócrates e Galeno, sejam gregos, latinos ou árabes, sempre 

defenderam a ideia de que,quando os humores estavam balanceados, equilibrados e 

harmonizados, seja em proporção ou qualidade, isso mantinha a saúde que era o estado 

natural do corpo. Seu desequilíbrio gerava, assim, as doenças. 

Na documentação consultada, pudemos verificar que alguns casos de melancolia, 

tratados no hospital, foram descritos, nos livros de matrícula dos enfermos, como resultado da 

influência de um humor melancólico. Este foi o caso de um Manuel da Mota, admitido no 

                                                             
241FAGUNDES, Maria Daílza da Conceição. Saúde e dietética: o Liber de Conservanda Sanitate do físico 

português Pedro Hispano. (século XIII). Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em História da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2006. pp. 60-66.  
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HNSP, em 09 de Junho de 1608, morador de Lisboa, “(...) doente demenanconia e (h)umores 

manenconicos (...)”
242

.Há também um caso curioso descrito por Jorge de São Paulo que 

afirma que uma determinada religiosa foi, em 1655, se curar no hospital de “(...) uentosidades 

malencolicas e lhe sobião à cabeça e as vezes perdia os sentidos (...)”
243

. Também neste caso 

não há uma explicação inovadora para a melancolia. Na verdade, não se tratava de 

melancolia. É mais provável que a religiosa tivesse alguns episódios de desmaios que lhe 

fazia perder os sentidos e que não fosse a melancolia a causadora da enfermidade.  

O terceiro elemento considerado coisa natural eram as compleições. Esse é um 

conceito de muito uso na medicina escolástica e exigia do físico uma perfeita anamnese do 

paciente. A definição da compleição era fundamental, pois permitia ao físico orientar 

corretamente a terapia do enfermo. As medidas preventivas e terapêuticas da medicina 

galênica consideravam as compleições um fundamento essencial da ação do físico. A 

identificação das mesmas, naquela época, resultava do cruzamento de várias informações 

como a constituição física, as disposições do espírito e a maior influência de um humor sobre 

o indivíduo
244

.  Foi de Galeno que o Ocidente herdou esse conceito. O médico romano 

considerou-o (complexio) o centro organizador de cada corpo humano, considerado no todo. 

A inter-relação dos quatro elementos fundamentais na constituição do universo - terra, água, 

ar e fogo - com os humores e a combinação das qualidades de cada um deles - quente, frio, 

seco e úmido - abrangiam os temperamentos individuais. Esses temperamentos, por sua vez, 

também foram dispostos em quatro tipos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico
245

. 

A identificação da compleição relacionada ao temperamento do indivíduo 

permitia, inclusive, a definição de certas características psicológicas e comportamentais mais 

associadas a eles. Em certos casos podia-se também identificar algumas doenças a que 

estavam mais susceptíveis
246

.   

                                                             
242ADLRA, Arquivo do Real Hospital das Caldas da Rainha, seção Utentes do Hospital, série Matrícula de 

enfermos, Cota VI-1-A-32. Fólio 74. 
243SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol. II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 1967, p. 158. 
244SANTOS, Dulce O. A. dos e FAGUNDES, Maria D. C. Saúde e dietética na medicina preventiva medieval: o 

regimento de saúde de Pedro Hispano. (século XIII). Revista História, Ciências, Saúde (Manguinhos). Vol. 17, 

nº 2. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2010, pp. 333-341.   
245

 SANTOS, Dulce O. A. dos. Aproximações à medicina monástica em Portugal na Idade Média. História.v.31, 

n.1, São Paulo: Unesp, 2012. pp. 53-55 
246Para mais informações acerca desta relação entre compleição/temperamentos/características 

comportamentais/doenças veja-se: BALLESTER, Luis Garcia. Elementos para La construción de las historias 

clinicas de Galeno. Dynamis: Acta Hispanica ad Medicina e Scientiarum que Historiam Illustrandam. v. 15, 

Universidad Autônoma de Barcelona, 1995, pp. 47-65.   
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Estes temperamentos não eram imutáveis ao longo da vida, pois dependiam de 

outros fatores como a idade e as estações do ano. Defendia-se que o sangue era um humor que 

tendia a se destacar na infância e na primavera. A bile amarela na juventude e no verão, a bile 

negra na idade adulta e no outono e a fleuma na velhice e no inverno. Em síntese é o que 

podemos observar na tabela abaixo:  

Tabela 4: A Inter-relação/associação entre: elementos, qualidades, humores, idades, estações do ano e 

temperamentos. 

ELEMENTOS QUALIDADES HUMORES IDADES ESTAÇÕES TEMPERAMENTOS 

AR QUENTE E ÚMIDO SANGUE INFANCIA PRIMAVERA SANGUINEO 

FOGO QUENTE E SECO BILE AMARELA JUVENTUDE  VERÃO COLÉRICO 

TERRA FRIA E SECA BILE NEGRA  MATURIDADE OUTONO MELANCÓLICO 

ÁGUA FRIA E ÚMIDA FLEUMA VELHICE INVERNO FLEUMÁTICO 

FONTE: REBOLLO, Regina Andrés. O legado Hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de Cós à 

Galeno. In: ScientiaeStudia, São Paulo, v. 4, n. 1, 2006, p. 56. 

A teoria humoral fazia um jogo de associações que envolvia quatro fatores: os 

elementos que compõem o universo, os humores do corpo, os temperamentos e as estações do 

ano.  

O quarto elemento considerado coisa natural são as faculdades ou dynamis
247

.  De 

acordo com as teorias médicas da escolástica medieval o organismo concretiza suas funções e 

orienta sua própria lógica e estrutura de funcionamento. As faculdades cooperavam na 

efetivação das funções biológicas (digestivas, nutritiva, de crescimento, locomotiva, etc.) 

Além disso, cada órgão e cada humor têm uma faculdade que lhe é específica e 

correspondente ao papel que ele exerce na fisiologia do corpo. 

O quinto elemento considerado coisa natural são as operações. Nesse caso trata-

se das funções desempenhadas por cada uma das partes sólidas do corpo (sexta coisa natural). 

Ou seja, movida por suas faculdades/potências os órgãos realizam determinadas funções para 

manter a harmonia no corpo, assegurando assim a manutenção da vida.  

O sexto elemento considerado coisa natural são as partes sólidas do corpo. Estas 

podem ser mais ou menos complexas podendo ser também classificadas com primárias ou 

                                                             
247A palavra dynamis que aqui utilizamos como sinônimo de faculdades também é traduzida como potências. 

Apresentamos aqui a noção de dynamis ligada à medicina mas sabemos que esse conceito, por se tratar de uma 

coisa natural, é aplicado ao entendimento da totalidade que envolve o individuo. Além dos humores e dos 

órgãos terem suas próprias faculdades também o tem os alimentos, os medicamentos, o ambiente e as doenças. 

Ou seja, todas as coisas tem uma potencia/faculdade que lhe é própria e que interage com o homem. 
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secundárias de acordo com sua importância na manutenção da vida. Entre os órgãos mais 

complexos ou com funções primárias são identificados o cérebro, o coração e o fígado uma 

vez que são os responsáveis pela manutenção da vida. Também se incluía os testículos nesse 

grupo por permitir a propagação da espécie. Os órgãos menos complexos ou secundários 

seriam aqueles que estão ligados aos primários, mas não os compõem. Seriam esses os 

nervos, veias, artérias e os vasos espermáticos
248

.  

Os principais membros são apresentados nas três cavidades principais do corpo: o 

cérebro dentro do crânio, o coração (com os membros auxiliares, os pulmões) no peito, e o 

fígado (com o aparelho digestivo e os membros reprodutivos) no abdômen. Os principais 

membros são os assentos dos espíritos (spiritus: entidades ainda materiais sutis que dirigem a 

função de vida) que se manifestam energias específicas (virtutes). O fígado é o órgão do 

espírito natural (naturalis spiritus), cuja ação é a energia natural (naturalis virtus) que realiza 

a nutrição, crescimento e reprodução. O sangue é produzido no fígado da digestão dos 

alimentos, e distribuído através das veias, a partir da qual é feita a nutrição das várias partes 

do corpo em necessidade
249

.  

A digestão é um processo em várias fases de transformação de alimentos dentro 

do corpo, e em cada etapa, os produtos residuais são produzidos. Na primeira fase da 

digestão, no estômago, resultam as fezes. A segunda fase de digestão, no fígado, gera a urina, 

durante o processo de produção do sangue. Da terceira fase de digestão, nas veias, surge o 

cabelo e a cera dos ouvidos. A quarta etapa se realiza nos membros (mulheres são 

naturalmente mais frias e mais úmidas que os homens e, portanto, incapaz de digestão 

completa, o que gera o sangue menstrual). Todo esse processo é conceituado como 

"cocção"
250

.  

Na documentação consultada no ADLRA assim como na crônica do Jorge de São 

Paulo aparece o cozimento. Sendo a digestão um processo de transformação dos alimentos no 

corpo entendia-se que essa transformação ocorria pelo calor fornecido por esse espírito vital 

levando a um cozimento dos alimentos no estomago. São inúmeros os casos de pessoas que 

procuram o HNSP para tratar doenças do estomago. Há aqui uma relação direta entre o banho 

                                                             
248 REBOLLO, Regina Andrés. Galeno de Pérgamo (129-200 d.C): a saúde da alma depende da saúde do corpo. 

In: Anais do Simpósio Internacional de Estudos Antigos: Saúde do homem e da cidade na Antiguidade Greco 

Romana.  Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 2007. Disponível em 

:<http://www.scientiaestudia.org.br/associac/regina/galeno_saude_do_corpo.pdf> Acesso em 207/2014. 
249GLICK, Thomas F.; LIVESEY, Steven J. e WALLIS, Faith.Medieval Science, Technology, and Medicine. 

New York: Routledge, 2005, p. 337.  
250 Idem... p. 337-338 

http://www.scientiaestudia.org.br/associac/regina/galeno_saude_do_corpo.pdf
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termal e a cura das doenças relacionadas com a digestão. Em geral, as enfermidades são 

classificados como “frieldades do estamago”. O enfermo procurou o tratamento termal 

porque tem o estômago frio, “(...) uomitando tudo o que comia por falta de cozimento 

(...)”
251

. Em outra situação chega mesmo a afirmar que os vômitos que acometiam uma 

enferma resultavam de “(...) não hauer nelle cozimento por falta de calor natural (...)”
252

.          

Antonio Pires da Silva indica as caldas para todas as formas de “debilidade do 

estômago”, sejam elas aquelas que se conhece por frieldades ou na inapetência, “fome canina” 

bulimia, náuseas e vômitos pois na sua concepção os banhos colaboram e ajudar no 

cozimento feito no estomago
253

. 

A ação do corpo em obter o domínio dos humores corruptos ou excessivos, ou na 

reparação de uma ferida, também é entendida como uma espécie de digestão o que explica por 

que o corpo produz o pus. O calor necessário para a “cocção” é fornecido pelos espíritos vitais 

(spiritus vitalis), com sede no coração. Ar aspirado dos pulmões é transformado, pelo coração 

e espíritos vitais no coração, em ar vital, que é distribuído para o corpo através das artérias, 

misturado com o sangue. Ao chegar ao cérebro, este ar vital é transformado em “espírito 

animal” (spiritus animalis, o espírito responsável pela anima, que gera as funções de 

sensação, movimento e cognição) e transmitido pelos nervos (concebido como vasos ocos) 

para os membros
254

.  

A medicina escolástica medieval, e as práticas terapêuticas, além de se orientarem 

pela necessidade de manter a harmonia e o bom funcionamento das coisas naturais ainda 

tinham que considerar as coisas não naturais. Considerando a terapia mais difundida e 

utilizada no HNSP, os banhos não têm um lugar específico entre as coisas não naturais. São 

entendidos, com base nas teorias das coisas não naturais, como um complemento, ou dos 

exercícios ou da expulsão (2ª e 3ª coisas).  

As coisas não naturais, apesar de não estarem ligadas à natureza interior do 

corpo, tem importância fundamental para seu bom funcionamento uma vez que estão 

                                                             
251SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol. II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 1967, p. 157 
252SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol. II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 1967, p. 158.  
253PIRES, António Pires da. Chronographia Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696.p. 136-37. 
254Idem...p. 338. 
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diretamente relacionadas com este. É algo externo ao corpo e, por isso mesmo, recebe esse 

nome. As seis são: 

1ª) o ar e o meio ambiente; 

2ª) os exercícios e o repouso; 

3ª) a retenção e a expulsão; 

4ª) os alimentos e as bebidas; 

5ª) o sono e a vigília; 

6ª) as paixões da alma
255

. 

No caso do hospital em estudo, os banhos são a prática terapêutica mais utilizada 

para a restauração da saúde dos enfermos. São eles que orientam a terapia e cura dos 

enfermos. Assim, no nosso caso, as coisas não naturais tem especial importância, pois foi a 

em torno delas que se constituiu a maior parte do tratamento ofertado no Hospital de Nossa 

Senhora do Pópulo.  

Uma vez que o homem está em inter-relação com o que lhe é exterior e que seu 

corpo (microcosmo) é influenciado pelo macrocosmo a compreensão das coisas não naturais 

possibilita aos físicos dar tratamento às moléstias como ao mesmo tempo orientar o individuo 

como proceder para conservar sua saúde. Esse entendimento acerca da importância e 

influência das coisas não naturais na preservação da saúde ou no desenvolvimento das 

doenças levou à ampliação de ações e orientações práticas nesse sentido. A 

instrumentalização das coisas não naturais, em favor da manutenção de saúde e da cura dos 

enfermos, desenvolveu aquilo que a medicina erudita escolástica medieval chamava de 

Higiene e Dietética.  

 

3.2.1. Terapia balnear na Antiguidade. 

O fato de os banhos aparecerem tangencialmente associadosà teoria galênica 

dascoisas não naturais não quer dizer que não tiveram atenção particular dos físicos desde a 
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Antiguidade. O uso da água e dos banhos foi racionalizado e sistematizado por vários autores 

antigos, medievais e ainda mais pelos modernos.  

O conhecimento das virtudes terapêuticas das águas e dos banhos, muito 

utilizados por gregos e romanos, era de amplo conhecimento dos povos antigos. São inúmeros 

os casos em que a água aparece como agente curativo de doenças, como o responsável pelo 

bem estar de toda uma comunidade e, destacadamente, o papel fundamental dos banhos na 

manutenção ou mesmo no recobro da saúde.  

Ao mesmo tempo em que podemos identificar essa herança judaico-cristã acerca 

da água foi muito mais elaborada a contribuição dada pelos gregos e romanos. Os gregos 

eram apreciadores dos banhos e das águas termais. Os banhos eram benéficos por 

promoveram a limpeza e por suas propriedades refrescantes. A oferta do banho era, inclusive, 

parte de uma etiqueta própria da hospitalidade aristocrática grega
256

. As indicações sobre o 

tipo de banho a se tomar, quente ou frio, por quanto tempo, em que tipo de água, variava de 

acordo com o autor consultado. Em geral, as indicações terapêuticas eram relacionadas com 

as águas termais. Banhos frios quase não eram recomendados para o tratamento de doenças. 

Certamente havia alguns casos em que ocorriam essas indicações, mas, em geral, os banhos 

quentes predominam
257

.  

Os tratamentos hidroterápicos são parte do cabedal de saberes da física na 

antiguidade em inúmeras obras. Entendemos aqui como hidroterapia o uso da água com a 

finalidade terapêutica em seu sentido mais amplo. Assim, a água, como alimento, remédio ou 

utilizada para banhos é o elemento central. O seu uso dependia de, pelo menos, duas 

informações essenciais. Primeiro, se o paciente estava doente ou sadio. Segundo, que tipo de 

água se deveria utilizar uma vez que tinham propriedades diversas em razão de sua 

tipologia
258

. 

Acerca dessa tipologia, de forma geral, distinguiam-se de acordo com sua fonte. 

Tratavam-se das águas pluviais, termais, minerais, do mar, entre outras, cada uma com 
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Ainda está por ser feito um trabalho que consiga rastrear, de forma mais precisa, a indicação dos banhos frios. 
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ALAIX, Carmé Miró.; ALAIX, Maria Teresa Miró. Los tratamientos hidroterápicos em los textos clásicos. 

In: PERÉX, M. J. (org) Termalismo antiguo. (I Congresso Peninsular - Actas). Madrid, Casa de 
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qualidade e características próprias que poderiam ter efeito benéfico, ou não, de acordo com 

seu uso ou abuso
259

. De todo modo, os antigos viam essencialmente duas formas de utilizar a 

água com fins terapêuticos: bebida ou para os banhos. 

 Uma prática terapêutica bastante recomendada certamente foi, e ainda o é, a de 

beber água. Atualmente entendemos essa orientação como o consumo de água in natura, ou 

seja, sem qualquer adição artificial que altere o paladar. Em alguns textos clássicos, não existe 

essa diferenciação. Recomenda-se o consumo de água natural ou mesmo em infusão. Nesse 

sentido, os chás e as águas saborizadas com ervas, foram naquele momento, 

consideradasbebidas.  

Na obra atribuída a Hipócrates, intitulada Sobre os ares, águas e lugares, há uma 

passagem em que o esculápio grego trata do consumo de água por pessoas que se encontram 

em perfeito estado de saúde e, por outro lado, dos enfermos. 

“Convém utilizar-sedessas águas da seguinte maneira: o que é saudável e robusto 

não deve fazer escolha alguma, massempre beber o que houver, mas quem, por 

causa de uma doença, deseja beber a mais apropriada, poderia, fazendo isso, 

recobrar seguramente a saúde. Os que têm as cavidades ventre duras e boas para 

fazer queimar (os alimentos), para estes são as águas mais doces, mais leves e mais 

límpidas que convêm; já todos os que têm cavidades moles, úmidas e fleumáticas, 

para eles, (as águas que convêm) são as mais duras, mais cruas e as ligeiramente 

mais salgadas; pois, assim poderiam ser dissecadas o mais possível 
260

. 

Observam-se aspectos distintos no consumo de água, se era doce ou salgada ou, 

ainda, se deveria ser bebida quente, fria ou temperada. Cada tipo de apresentação era indicado 

para a cura de enfermidades distintas. Ao mesmo tempo não se orientam apenas o consumo, 

mas, em alguns casos sua abstinência
261

. 

Na obra De Medicina de Aulus Cornelius Celso (25 a.C – 50 d.C) identifica-se 

uma relação próxima entre as afirmações deste autor e o modo como a água aparece no 

Corpus Hippocraticum
262

. Celso prestou atenção especial a esse elemento no que tange a sua 

aplicação terapêutica.  Ao classificá-la o fez de forma mais simples do que se encontra 
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 PERÉX, M. J.;ALAIX, Carmé Miró, VbiAqvaeIbiSalvs. Atlas de aguas mineromedicinales, termas 

curativas y culto a las aguas em La Hispania antigua. In: COSTA, A., PALAHÍ, L. e VIVÓ, D. (eds.), AQUAE 
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7 PERÉZ, Maria Tereza Gallego, e PERÉZ, Juan António Lópes. El agua em Celso. In: BUJÁN, Manuel Enrique 
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nasobras que compõem o CH. Para o médico romano, ela é classificada em pura ou suja para 

em seguida ser caracterizada como doce, pluvial ou marinha, podendo ainda ser dura ou 

branda
263

.   

Compõe junto com os alimentos a 4ª coisa não natural galênica e ao tratar do uso 

da água como bebida percebe-se queé entendida como par dos alimentos no conjunto de 

textos clássicos. Todavia mesmo que seja bebida também não é remédio. Entretanto existem 

situações em que se recomenda que o paciente deva consumir apenas água.  

Celso indica que no caso da paralisia da língua, e quando não se entende o que o 

enfermo fala, ele deve beber apenas água. Alimentar-se de alimentos ricos em água ou apenas 

bebê-la é a orientação geral para quem vai proceder a alguma intervenção cirúrgica. Em caso 

de cirurgia de catarata deve-se comer com moderação e beber água por três dias se abstendo 

de qualquer bebida ou comida no dia que antecede a cirurgia
264

.   

Água quente, seja pura ou em infusões, é recomendada em várias situações pelo 

médico romano. No caso de forte inflamação nas amígdalas, o paciente deve então recolher-se 

acamado e não tomar nada além de água quente. Quando, em decorrência de um 

deslocamento dos ossos, ocorre inflamação nas articulações o enfermo deve ficar de três a 

cinco dias sem comer absolutamente nada e dar de beber apenas água quente até matar a sede. 

Também se indica seu consumo nas flatulências do estômago
265

. Água quente também era 

indicada nos casos de dor de estomago, diarreia, espasmos musculares o paciente deve beber 

água tépida tanto quanto conseguir e depois vomitar.  

No que tange aos usos da água fria Celso indicava a ingestão, com parcimônia, em 

situações em que o indivíduo, sem que sinta dor, arrotava sem que a digestão estivesse 

completa. Também depois de se alimentar, e de estar saciado, querendo facilitar a digestão, 

deveria beber água fria assim que acabasse a refeição. Nos casos de febre, quando estiver 

chegado ao seu ponto máximo, mas não antes do quarto dia, deveria se ofertar água fria ao 

enfermo de forma abundante
266

. Além da indicação do seu uso apenas identificamos inúmeros 
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casos em que a água com vinho, ou diluída em mel (hidromel), ou em forma de infusões são 

indicadas
267

. 

Desde a Antiguidade, aáguaideal para ser consumida tinha as mesmas 

características que, ainda hoje, se espera: sem cor, sem sabor e sem odor. Todavia a origem da 

água faz toda diferença. As águas que nascem em locais mais altos, devem ser de fontes 

contínuas e de pedras claras. Não devem permanecer estanques, pois o movimento aumenta o 

calor inato da água evitando seu apodrecimento e corrupção. Deve ser cálida no inverno e fria 

no verão, estar sempre descoberta para que o sol a aqueça e as estrelas lhes purifiquem
268

. 

Assim,a água deveria ser bebida (desde que obedecida a tríade acima: sem cor, sem sabor e 

sem odor) de preferência após o consumo de alguma comida, com moderação, evitando-se o 

beber água gelada já que, nessas condições, altera a harmonia do corpo. Por outro lado a água, 

que não esteja em temperatura natural, poderia ser nauseante, promovendo o inchaço do 

abdome além de poder causar o aumento do catarro e diminuir o apetite
269

.  

Na concepção médica (presente no baixo medievo, inclusive), o que se evidencia 

é que eladeveria ser bebida, pois se entendia que tinha uma tríplice função fisiológica: 

misturava os alimentos no estômago, colaborava para restabelecer a umidade do organismo e 

cooperava no transporte do alimento digerido aos membros e órgãos do corpo
270

.   

Além de alimento, que acaba com a sede, e que atende às funções indicadas 

acima, assim como na antiguidade, ela assumiu também um fim terapêutico. Em primeiro 

lugar, por ser o elemento universal utilizado para a higiene. Portanto, cumpria papel 

importante na tarefa de prevenção das doenças. Todavia foi também um elemento utilizado 

como paliativo. No caso das febres era sempre indicado oferecer água ao enfermo. Também 

poderia ser utilizada como purgante. Não são poucos os casos em que o consumo de água 
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temperada, pura ou misturada com outro ingrediente, era indicado para facilitar o vômito
271

. 

Se fossemos considerar os inúmeros casos em que ela aparece como substância de mezinhas, 

de tisanas e outras misturas poderíamos considerá-la como o elemento mais presente em todas 

as formas de terapia utilizadas desde a antiguidade até hoje
272

. 

No caso do HNSP, não há referência para o período em estudo do uso das águas 

daquele manancial para bebida com fins terapêuticos. As únicas alusões são feitas ao dizer 

que foram contratadas duas senhoras, “(...) duas aguadeiras da cozinha (...)”
273

, que levavam 

água para a higienização da cozinha, dos utensílios e “(...) pera se cozer pera os Enfermos 

(...)”
274

. 

No Compromisso há uma referencia às águas fervidas que os enfermos devem 

beber. No titulo do almoxarife está expresso que ele deve: 

“(...) escrever em sua tabua todas as coisas que para jantar a ceia dos enfermos o 

físico lhe ordenar, fazendo declaração do nome do enfermo e do leito em que jaz e 

do que ha-de comer, seja carneiro, frangão, galinha ou dieta e assim mandara 

cozer as aguas que os enfermos houverem de beber(grifo nosso) (...)”275. 
 

Entretanto Antonio Pires da Silva chega a sugerir o consumo das águas das Caldas 

de (A)lafões, que como veremos tem as mesmas características das águas das Caldas da 

Rainha, para alguns acharques
276

. Caso os enfermos não quisessem tomar da água das fontes, 

que deveria ser serenado para diminiur o odor do enxofre, poderiam os pacientes consumir, 

como nas caldas da Rainha, água cozida com ervas, cascas de pão, raiz da China, tudo “(...) 

como o Médico lhe ordenar(...)”
277

. Todavia seu trabalho é direcionado para os banhos e não 

se dedica a esta temática a não ser de forma esporádica. 

A historiografia destacou que uma das construções que mais simbolizam a cultura 

romana são as termas. Construções, presentes em quase todas as cidades do Império, o 

edifício balnear (ou edifícios) contava com várias salas e piscinas com funções definidas. 
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Mesmo que não obedecessem a uma configuração especifica, de tamanho e de organização 

interna, é possível apontar sua estrutura básica que se reproduziu em quase todas as regiões 

controladas pelos romanos
278

.Paul Veyne já enfatizou que havia um provérbio de Roma no 

período imperial: “o banho, o vinho e Vênus consomem o corpo, mas são a verdadeira 

vida.”
279

. O fragmento aponta para a existência de um sistema que compõe a identidade do 

homem romano onde as termas e os banhos públicos tem papel fundamental. Ao mesmo 

tempo mostra uma feição da sociedade romana imperial: a posição do banho no tempo 

destinado ao prazer. A propósito, o lazer e o entretenimento no mundo romano compõem 

parte importante dos sistemas de controle social e de exercício do poder. Isso pode ser julgado 

pela infinidade de teatros, anfiteatros, edifícios de banho, e afins que sobreviveram por todo o 

Império. Entretanto enquanto as atividadesdo teatro, anfiteatro e circo não eram atividades 

diárias,aqueles dos banhos o eram, assim a importância destes espaços no mundo romano
280

. 

Nas termas, em geral, os clientes iam, antes de mais nada, sentar-se em uma sala 

chamada tepidarium onde a temperatura, acreditava-se, estava entre os 25 e 30 graus. Assim, 

que começava a transpirar, o cliente poderia então entrar no caldarium onde era encontrada 

uma piscina, em geral retangular, e a temperatura se elevava aos 55 graus. Após banharem-se 

poderiam voltar ao tepidarium ou, os mais ousados, iam, sem demora, para o frigidarium 

banhar-se em água fria. De qualquer modo, o processo era o mesmo: se esquentavam primeiro 

em uma sala um pouco mais temperada, lavavam-se em águas quentes e depois se banhavam 

com água fria
281

.  

A temperatura nessas diferentes salas se regulava por um sistema de calefação 

com a implantação, após o século II a. C, do hipocausto, que foi o que permitiu criar 

ambientes com temperaturas tão diferentes. De todo modo o calor era criado por um forno 

depois transferido, por meio de canallização, para um espaço oco, criado sob o chão passando 

para as paredes, e chegando até o teto dos quartos ou piscinas que queria para se aquecer. Esse 

mesmo forno poderia regulara temperatura ambiente dependendo dafinalidade para a qual foi 

                                                             
278

MALISSARD, Alain.Los romanos y el agua. La cultura del agua enla Roma Antigua, Barcelona, Herder, 

2000, p. 101. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/244404158/Alain-Malissard-Los-romanos-y-el-agua-

pdf> Acesso em: 01/Outubro/2014. 
279

 VEYNE, Paul. “O Império romano”. In: História da vida privada: vol, 1, Do Império Romano ao ano mil.São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990. p . 179. 
280

DVORJETSKI, Estee.Leisure, pleasure, and healing: spa culture and medicine in ancient eastern 

Mediterranean. Supplements to the Journal for the study of Judaism. v. 116, Boston, Brill Publishers. 2007. pp. 

36-37.  
281 MALISSARD, Alain. Los romanos y el agua. La cultura del agua enla Roma Antigua, Barcelona, Herder, 

2000, p. 115. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/244404158/Alain-Malissard-Los-romanos-y-el-agua-

pdf> Acesso em: 01/Outubro/2014. 

http://pt.scribd.com/doc/244404158/Alain-Malissard-Los-romanos-y-el-agua-pdf
http://pt.scribd.com/doc/244404158/Alain-Malissard-Los-romanos-y-el-agua-pdf
http://pt.scribd.com/doc/244404158/Alain-Malissard-Los-romanos-y-el-agua-pdf
http://pt.scribd.com/doc/244404158/Alain-Malissard-Los-romanos-y-el-agua-pdf


155 

 

concebido cadaespaço
282

.Estes três aposentos básicos poderiam ser aperfeiçoados com 

espaços dedicados a funções complementares, tais como: apodyterium (área de entrada e 

vestiário), laconicum e sudatorium (casas de banho de vapor molhado ou seco, recintos que 

eram utilizados para a transição do tepidarium para o caldarium). Unctorium e destrictarium 

(salas de massagem e depilação) arena (espaçoexercícios físicos ao ar livre), natatio (piscina 

utilizada para a natação), esalas de aula, edifícios religiosos, espaçospaisagístico eram outros 

locais que poderiam compor o edifício dos banhos
283

. 

O que se considerava como um banho completo, nas termas, era algo mais do que 

apenas uma série de imersões em piscinas. O ritual do banho das termas podia, inclusive, ter 

propriedades terapêuticas. O médico Oribásio de Pérgamo (325 – 403), no século IV d.C, lista 

as quatro partes necessárias para um banho completo. Ao entrar nas termas o utente era 

submetido, primeiro, à influência de ar quente; em seguida, mergulhava em água quente, 

depois, ele era mergulhadoem água fria, e, finalmente, era levado para o vapor seco
284

. Esse 

ritual não é gratuito. Oribásio nos ensina que, a primeira parte do banho, isto é,exposição ao 

ar quente, é utilizada para aquecer e liquefazer o material do corpo, promovendo a drenagem 

daquilo que se encontrava debaixo da pele. Isso promove um efeito geral de relaxamento e, 

em particular, dos humores que se encontravam debaixo da pele fazendo com que o individuo 

estivesse adaptado para receber os efeitos do banho real. O banho por imersão em água 

quente, introduz um calor benéfico nas partes sólidas do corpo. Todavia, deve-se estar atento 

à enfermidade que se pretende tratar uma vez que são as propriedades umectantes e não o 

aquecimento que fazem com que o banho tenha efeitos nocivos. Em seguida, por uma 

segunda imersão, desta vez em água fria, que serve para arrefecer o corpo, constringir a pele e 

aumentar as forças. Quanto à última parte deve-se levar o utente para a sala de suor. Essa fase 

é explicada e justificada porque ali é onde será expulso o material maléfico ao corpo
285

.  

Oribásio viu em todas as águas minerais certas propriedades dessecantes e 

substâncias de aquecimento. Afirma também que os banhos quentestêm propriedades de 
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promover o reaquecimento quando indivíduo que se encontra resfriado, ou permite dissipar a 

fadiga, ou aliviar espasmos ou aliviar a dor, também com a finalidade de restauração, quando 

o alimento não é distribuído corretamente
286

. 

Todavia, apesar da importância das termas nessa sociedade, os romanos 

inventaram um termo específico para os estabelecimentos que utilizam água termal com a 

singularidade de se encontrar nas propriedades da água a possibilidade da cura. Balineum, 

balneum e balnearius vieram de um empréstimo da palavra grega balaneion; a palavra latina 

anteriormente utilizada foi lauatrina e todos eles têm a indeterminação de se referir aqualquer 

estabelecimento ou espaço onde o banho é feito. Thermae é um termo em uso nos tempos 

imperiais e dizia respeito a locais onde banhos quentes foram tomados
287

. 

Ao contrário das termas, a situação dos balneários em Roma, dependia de seus 

recursos de localização geológica, temperatura e propriedades da água. Seus edifícios não 

seguiam a mesma estrutura das termas, portanto, as diretrizes aplicáveis para as construções 

eram distintas. Não havia necessidade de aquecimento da água e, em muitas ocasiões, tinha 

que esfriá-la; não realizava-se o transporte da água para não perder suas propriedades e o 

tamanho da piscina dependia das suas aplicações e tratamentos(se os banhos seriam de corpo 

inteiro, de alguma parte especifica ou apenas por inalação). Assim todo o edifício balnear se 

construía sobre a fonte do manancial
288

. 

Os balneários tinham pelo menosduas características especiais que os diferenciam 

das termas e dos banhos de higiene. 

1.  A partir do ponto de vista da técnica construtiva não se exigia a 

elaboração do complexo sistema do hypocaustum
289

.  

2. E o que é mais importante, no balneário, a água tem propriedades 

curativas. Portanto, a clientela, tanto no balneário quanto nas termas e banhos 

higiênicos eram diferentes
290

.  

A clientela do balneário consiste principalmente de enfermos, pessoas em uma 

situação extrema, especialmente em um mundo, como aquele da civilização greco-romana, 
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em que a doença é vista (do ponto de vista da medicina culta) como um resultado dehábito 

errôneo de vida ou de um desequilíbrio nesses hábitos ou mesmo como um efeito visível de 

uma possível quebra do sutil equilíbrio entre homens e deuses.  

Independente do que modo como se vê a origem da doença a cura era obtida a 

partir de duas perspectivas e em alguns casos essas duas formas de cura podiam coexistir: a 

cura científica, ou seja, a que leva em conta as propriedades específicas de cada água e seu 

poder terapêutico e cura milagrosa, na qual uma divindade age através da água ou a própria 

água é entendida como portadora de propriedades divinas
291

. No caso dessa última acredita-se 

que a potência terapêutica derivava do desenvolvimento de um princípio imaginário, em que a 

divindade habita ou se manifesta na água, e sua termalidade aumenta o poder misterioso de 

água
292

.  Na mitologia latina, Aponus é apontado como um antigo deus das águas termais e 

também dispensador de saúde. Achados arqueológicos mostram que um templo dedicado ao 

deus encontrava-se na região correspondente à área da cidade termal de Abano, na província 

de Pádua, em um local identificado como fons Aponi ou aquae Aponiae. Abano manteve-se 

até a atualidade como uma importante instancia termal com inúmeras fontes e lamas com 

fama de curativas. Embora a medicina antiga oferecesse igualmente um modelo explicativo de 

cura através da água, que não precisavaa intervenção de poderes sobrenaturais, estes estavam 

presentes no pensamento dos utentes. O balneário tornou-se, assim, o lugar onde a divindade 

se manifestava de modo mais favorável, ou seja, promovendo a cura. Nestes locais encontrou-

se grande número de oferendas votivas (ex-votos) que os representam, ou partes do corpo 

curado, moedas e inscrições, principal testemunha de culto termal
293

. 

Quando falamos de águas minerais medicinais na época romana há três aspectos 

importantes: em primeiro lugarna sua utilização para curar, segundo a sua relação com o 

elemento divino e religioso, e, finalmente, uma arquitetura em si, o que gera um edifício 

específico: os balneários
294

. A variedade de tratamentos era, possivelmente, o que orientava o 

projeto arquitetônico do edifício que se construía, algo que envolveu uma variedade de 
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espaçose campos, formando um conjunto termal de grande complexidade. Nesse caso, o 

planejamento de uma construção voltada para os banhos dependia das funções e do modo 

como se pretendia aproveitar as qualidades salutares desta água: banheiros totais, parciais, 

saunas secas, saunas úmidas, massagens, ingestão, chuveiros, lama, etc
295

. 

O mais importante aqui é o poder curativo da água. Portanto, o objetivo do 

complexo balnear era medicinal, para permitir a recuperação da saúde. A cura científica a ser 

realizada deveria ter em conta as principais características de cada tipo de água e a sua 

concreta potência terapêutica. Foram inúmeros médicos da antiguidade que estavam 

interessados emeste tipo de tratamento, e por isso ficaram marcadas em cada uma de suas 

obras.  Hipócrates, Celso, Dioscórides, Heródoto, Antilo, Sorano, Arquígenes, Rufo de Éfeso, 

Galeno, Oribásio, Aécio, Antilo, Celio Aureliano,e Paulo de Egina, entre outros, que tratam 

mais ou menor medida, da utilização de águas minerais e indicações terapeuticas
296

. 

Além desses autores médicos, identificam-se outros escritores que se ocupam de, 

em primeiro lugar, classificar as águas de acordo com a maior quantidade de um mineral em 

especifico. Essa classificação era fundamental, pois a terapia balnear dependia dela. Abaixo 

podemos observar a classificação feita pelos autores apontados acima: 
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Tabela 5: Classificação das Águas segundo os autores Antigos. 

 Aluminosas Betuminosas Sulfurosas Ferruginosas Vitriólicas Nitrosas Salinas Outras 

Vitruvio X X X    X Amargas 

Ácidas 

Plínio X X X X  X X Ácidas 

Sêneca X X X X     

Antilo X X X X X  X ou 

alcalinas 

Mistas 

Arquígenes X X X X X X X  

Rufo X X X   X   

Areteo X X X      

Galeno X X X   X   

Aureliano X  X  X    

Alessandro  X X   X   

Isidoro X X X   X X  

Paulo de 

Egina 

X X X X X X X  

Fonte: ORO FERNÁNDEZ, Maria. Las aguas mineromedicinales em la medicina de laantiguidad. PERÉX, M. J. 

(org) Termalismo antiguo. (I Congresso Peninsular - Actas). Madrid, Casa de Velázquez/Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 1997, pp. 231. 

 

 

3.2.3. Banhos e Terapia balnear na Idade Média 

 

Assim, o uso da água para fins medicinais vem ocorrendo ao longo da história 

com especial destaque para a antiguidade ocidental. Esta perspectiva também deve ser 

estendida para o mundo medieval quando também podemos identificar que houve o emprego 

da água com fins terapêuticos ou preventivos. O uso das termas, dos balneários e mesmo dos 

banhos públicos, como do modelo romano, arrefeceram no período medieval, mas o uso 

terapêutico das fontes termais não desapareceu. Em especial na Itália, que se tornou o 

paradigma para o uso das fontes termais com fins salutares. 
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 Obras que tratam do enquadramento dos banhos com efeitos terapêuticos, pela 

Física, só apareceram após o século XII. O primeiro tratado de banhos conhecido no período 

foi escrito por Pedro de Éboli (1160-1220). Trata-se de um texto, em forma de poema, sobre 

os efeitos curativos dos banhos medicinais que existiam próximos à Nápoles, mais 

precisamente no Golfo de Puzzuoli. Trata-se de uma novidade importante, pois mesmo com a 

popularidade das fontes termais ainda nenhum físico havia se dedicado a produzir um 

trabalho monográfico acerca dos banhos medicinais naturais
297

.  

Apesar de ter sido produzido em finais do século XII e início do século XIII, foi 

apenas na centúria posterior que os banhos medicinais com fins terapêuticos voltaram a ter a 

atenção dos físicos das universidades. No século XIV e a partir da Itália que esse saber 

começou a se espalhar pela Europa. Ali, no norte da Itália, começaram a aparecer novos 

textos sobre os banhos (De balneis) escritos por físicos com formação universitária. Estas 

obras apresentavam as características naturais das águas, as virtudes terapêuticas dos banhos e 

seus efeitos sobre diversas doenças.  

Gentile de Foligno (2ª metade do século XIII – 1348), Bonaventura de Castelli 

(1335 – 1353) e Giacomo de Dondi (1290-1359) produziram obras de erudição lançando 

sobre os banhos a conceituação do galenismo escolástico para explicar as origens das águas 

mineromedicinais, seus mecanismos de atuação sobre o corpo e sobre as doenças. Tais 

autores, da região da Itália, fizeram obras, ainda não traduzidas do latim, que tinham como 

programa a confrontação com os comentários dos mestres do galenismo e com o Canon de 

Avicena
298

. Todos esses físicos escreveram uma grande quantidade de obras. Gentile de 

Foligno escreveu vasta obra médica cujos títulos mais conhecidos são os De complexione, 

proportione et dosi medicinarum; Consilium de temporibus partus; De statu hominum; In 

Aegidium de pulsibus; De lepra; De febribus; De balneis; De divisione librorum Galeni; 

Tractatus de reductione medicinarum; Regimen preservativum; Prim. et secund. Avicennae 

canon. Giacomo de Dondi tem como obra mais conhecida o Aggregator or Promptuarium 

medicinae Ed Enumeratio remediorum simplicium et compositorum. Sua obra sobre banhos é 

o Tractatus de causa salsedinis aquarum et modo conficiendi sal artificiale exaquis 

Thermalibus Euganeis. Bonaventura de Castelli escreveu um pequeno tratado de uso dos 

banhos intitulado De utilitatibus (recepta) aquae balnei de Porreta. Além destes autores, 
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houve outros físicos da Itália que, no século XIV e início do XV, continuaram a fazer obras 

de temática como é o caso do filho de Giacomo de Dondi, Giovanni de Dondi (1318 – 1389) e 

Ugolino de Montecatino (1345-1425)
299

.  

Na Biblioteca Nacional da França podem ser encontrados vários tratados De 

balneis dos séculos XIV e XV. De Ugolino da Montecatini (1345-1425) temos o Tractatus de 

balneisab Ugolino de Monte Catino compilatus e o seu Balnea Puteolana. De Bonaventura de 

Castelli o Incipi trégula et tractatus balnei de Porreta. De Pietro da Tossignano (? – 1403) o 

Tractatus pro balneis de Aquis per Petrum de Tussignano e o De balneis de Burmio 

secundum Petrum de Tussignano. Com a autoria de Antonio Guainerio (1402-1448) a obra 

Antonii Guaynerii papiensis de balneis Aquis, civitatis antique, que in marchionatu Montis 

Ferrati sita sunt
300

. 

Após o século XIII, os físicos diplomados retomaram as autoridades gregas e 

romanas para explicar a natureza das águas minerais. De modo geral, essa natureza e sua 

qualidade dependiam da natureza da terra. Do mesmo modo suas virtudes curativas 

dependiam do contato feito com os minerais. A teoria dos elementos (ar, fogo, terra e água), 

juntamente com suas qualidades (quente, fria, úmida e seca) que explicavam a composição da 

matéria, deu o suporte racional para as explicações das trocas entre os elementos da natureza. 

A combinação dos elementos com as suas qualidades e o contato com materiais orgânicos e 

inorgânicos explicavam a tipologia das águas e, partindo disso, suas possibilidades de uso. 

Mas, antes de emitir informações sobre as virtudes curativas dos banhos 

analisados, os autores procuraram determinar a sua natureza e explicar por que essas águas 

são naturalmente salutares e por que os banhos têm tais efeitos terapêuticos.  Tornava-se 

necessário o uso da experiência empírica por parte dos físicos. O caráter maravilhoso das 

fontes utilizadas pela população, suas particularidades levou a uma verificação da tradição por 

meio de uma abordagem científica sobre o assunto. Isso confere ao novo tipo de escrito da 

literatura médica singularidades de composição
301

. 

Por meio da observação e experimentos específicos, dava-se a constatação de 

qualquer destas características físico-quimicas e por consequência mineromedicinais. Isso fez 

com que essa literatura sobre os banhos fosse um dos primeiros exemplos de inquérito 
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metodológico e singular sobre fenômenos naturais contando ainda com a particularidade de 

cada fonte. 

A avaliação baseava-se, tanto quanto possível, na experiência pessoal realizada 

pelos autores das obras do gênero De balneis. As formas com que eles avaliavam a água era 

por meio dos sentidos (olfato, visão e paladar), os principais instrumentos para a observação. 

Além disso, alguns autores utilizaram também meios empíricos mais sofisticados, como a 

destilação, o que lhes permitiu determinar os componentes minerais daságuas. A tradição 

alquímica não é desconhecida, mas menos frequentemente evocaram-na. No geral, a 

proliferação dos tratados resulta de experiências pessoais dos autores, o que acabou 

funcionando como uma forma de certificados de autenticidade ao informar o leitor sobre a 

veracidade do que ele vai ler. Ainda assim, seja como for, utilizando ou não de meios 

sofisticados para definição dos usos das fontes sempre recorrem ao uso da autoridade de quem 

escreveu antes em especial os autores antigos. A necessidade de enquadrar seus escritos nos 

moldes da Física escolástica é o que explica a preocupação em definir com precisão as 

qualidades de cada um das fontes, a descoberta de novos locais, mas também a necessidade de 

experiência provocou uma abordagem muitas vezes regional ou mesmo local, por isso uma 

estação termal era tema de um tratado inteiro
302

. 

Ao acompanhar a valorização da física como um saber e como um ofício, o que se 

observou desde os finais do século XIII, houve a gradativa medicalização dos banhos de 

natureza termal e mineral. A atitude dos médicos universitários demonstrou como o banho 

passou a receber a fisionomia de uma terapia. Sua absorção pelo ambiente universitário 

estabeleceu certa regra de indicação dos banhos de acordo com a compleição do paciente e a 

estação do ano. No HNSP o fisico deveria estar atento a esse aspecto. Escreve Jorge de São 

Paulo que “(...) o medico limitará os banhos conforme às compreições coléricas, 

sanguineas, malenconicas, flegmáticas (grifo nosso) attentando ás Idades”
303

. Assim, 

podemos assegurar que estes princípios eram, no geral, seguidos pelos físicos que trabalharam 

no hospital. Podemos inclusive observar que a quantidade de banhos a serem tomados pelos 

enfermos variava considerando os fatores acima indicados assim como a natureza da doença. 

Assim, esta posição dos físicos do hospital em análise de considerar as 

compleições, estava orientada por tal medicalização dos banhos que aludimos. Ainda que, 
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para a península Ibérica não possamos dar noticias de tratados do gênero De balneis na Idade 

Média, é certo que sua utilização era recomendada. As fontes da medicina medieval 

ibéricasejam elas de médicos judeus, cristãos ou árabes, fazem referências aos banhos. 

Considerando o modo como as indicações dos banhos aparecem na obra de Pedro Hispano e 

de Averroes podemos observar que as para cada estação do ano e dependendo da compleição 

é mais indicado certo tipo de banho. 

Tabela 6: Relação compleição, estação do ano e tipo de banho. 

Estação do 

ano/compleição 

Primavera Verão Outono Inverno 

Sanguínea 

Pedro Hispano 

Averroes 

 

Temperada 

Temperada 

 

Fria 

Temperada 

 

Vapor 

Temperada 

 

Vapor 

Temperada 

Colérico 

Pedro Hispano 

Averroes 

 

Temperada 

Temperada 

 

Fria 

Temperada 

 

Vapor 

Temperada 

 

Vapor 

Temperada 

Fleumático 

Pedro Hispano 

Averroes 

 

Temperada 

Não 

 

Fria 

Não 

 

Vapor 

Não 

 

Vapor 

Não 

Melancólico 

Pedro Hispano 

Averroes 

 

Temperada 

Temperada 

 

Fria 

Temperada 

 

Vapor 

Temperada 

 

Vapor 

Temperada 

Fonte: IRUESTE, Fernando Guidón. Uso médico del agua enel mundo hispánico bajo medieval (siglos XII-XV). 

Balnea. Vol. 1. 2006, p. 92. 

Como podemos ver, não há unanimidade entre os autores, mas uma convergência 

é mantida. Quanto ao uso de água morna (ou fria) na primavera e verão; e quente ou vapor no 

outono-inverno. Pedro Hispano era favorável ao uso do banho de vapor ao passo que 

Averroes nunca indicou usá-lo. Ao mesmo tempo, vemos que Averroes foi o único que não 

recomendava o banho aos fleumáticos, dada a sua umidade natural. Todavia um banho quente 

podia ser bom aos fleumáticos, uma vez que tem uma natureza fria, ainda mais no outono-
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inverno. Notamos que estes autores herdaram a doutrina aristotélica da justa medida, assim 

como o princípio dos contrários,como orientação de suas indicações.   

No pensamento médico medieval os banhos exerciam várias funções, fossem 

higiênicas, preventivas ou terapêuticas. Seguindo de perto o saber produzido na antiguidade 

os físicos medievais defendiam que os banhos quentesfacilitavam a eliminação de resíduos 

dos humores através da transpiração e devem obedecer à compleição de cada paciente assim 

como as estações do ano
304

. Estes complementavam o trabalho realizado pelos exercícios, já 

que o calor dilata os poros da pele. Acreditavam também que ajudava a eliminar resíduos da 

digestão e afinava os humores de maior espessura no corpo, o que facilitava aos humores ir 

para a pele de onde poderiam ser removidos. O banho quente aquece e relaxa o corpo devido 

ao calor e também relaxa o espírito
305

. Umedece o corpo, graças à umidade que se comunica a 

água. Acalma e alivia a fadiga de viagens longas, sob um sol quente. Endurece o corpo. 

Previne doenças em idosos, uma vez que nessa idade acreditavam que faltava calor ao 

corpopoisse acreditava que com o avanço da idadeo indivíduo tendia a perder gradualmente o 

calor inato com que se nasce. Colaborava na perda de peso do paciente, por eliminar os 

excessos no corpo, todavia deveria ser tomado com o estômago vazio. Por outro lado, 

esperavam que poderia engordar, se feito com o estômago cheio, antes de terminar a digestão. 

Avicena sustentou que tomar banho após uma refeição pesada poderia ocorrer ganho de peso. 

Por outro lado podia estimular o apetite. Galeno e Avicena defenderam que os banhos quentes 

induziam o sono etambém limpava o corpo do suor produzido pelo exercício colaborando 

para desentupir os canais ao longo do qual circulavam os humores
306

. Reduzem igualmente as 

dores de doenças degenerativas
307

. 
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Arnaldo de Vilanova (Séculos XIII e XIV). Aedos: Revista do Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação 

em História da UFRGS, 2011, v. 3, p. 157-166. Disponível em: 
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3.3. Os banhos e a hidrologia médica em Portugal. 

 

Referi a pouco que não se pode afirmar que existiu, na Idade Média portuguesa, 

obra médica que possa ser caracterizada como do gênero De balneis. Todavia se engana quem 

acreditar que naquele país o uso dos banhos públicos e das fontes termais mineromedicinais 

não foram utilizadas no medievo. Desde tempos anteriores à dominação dos romanos, na 

antiguidade, as fontes (termais ou não) foram entendidas pelas populações nativas destas 

regiões como lugares do maravilhoso dando espaço para o culto a estes locais muito utilizados 

para os banhos. 

Alguns dos cultos mais bem documentados na antiguidade ibérica são aqueles que 

estavam ligados às propriedades curativas da água. Apesar de já sabermos que a Física, e 

conhecimento das propriedades curativas das águas, eram de conhecimento de muitos dos 

usuários destes espaços, esses também acabaram atribuindo-lhes poderes mágicos quase 

divinos. Isso ajuda a explicar o surgimento de assentamentos romanos em torno destes 

mananciais. Na Lusitânia, as referências às divindades Salus, a própria Aquae, Fons ou 

Nymphae e outros de caráter mais local ou de invocações diversas deixou testemunhos 

evidentes permitindo a identificação de espaços de uso das fontes em tempos romanos
308

. O 

mapa abaixo indica os locais de evidência de cultos na região. 
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Figura 14: Evidência de culto as águas na prouincia Lusitania. 

Fonte: ANDREU, J. et al., El culto al agua em La Lusitania romana: novedades arqueológicas y epigráficas, 
Bolletino di Archeologia online, Direzione Generale per Le Antichità, volume speciale, 2010,  pp. 1-

9.<http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/generale/1_ANDREU_E_ALTRI.pdf> 

Acesso em: 15/ novembro/2014. 

 A estrutura geológica da região colaborou para o florescimento de fontes e nos 

ajuda a entender como surgiram tantos locais de uso de banhos, inclusive dando origem a 

edifícios termais
309

.  Seguindo o mapa acima e, portanto, de uso das fontes na Lusitânia 

romana, indica-se os espaços termais de São Pedro do Sul (Alafões), Caldas do Cró, Unhais 

da Serra, ao mesmo tempo tem-se observado outras evidências em Cabeço de Vide, Santa 
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Maria de Ericeira e em Caldas de Monchique
310

. Além desses locais haviam, em Portugal, as 

termas ou banhos em Beja, Alcácer do Sal, Lisboa, Évora, Idanha-a-Velha, Condeixa-a-Velha 

(Conimbriga), e Coimbra para citar apenas para os mais destacados sítios arqueológicos da 

antiga Lusitania
311

. No atual território português, os dominadores do mundo na Antiguidade 

Ocidental introduziram os banhos nessa região da península Ibérica.  

Declinou o Império romano e parte do território português passou, posteriormente, 

ao domínio dos muçulmanos que, no inicio do século VIII, sobrepujaram e controlaram a 

região que passou a ser chamada Al-Andalus. A civilização árabe manteve a cultura dos 

banhos nas regiões que ficaram sob seu domínio. O hammam herdou sua estrutura dos banhos 

que haviam sido instalados pelos romanos. Havia espaços distintos para os banhos com água 

em temperaturas variadas, desde a água fria até a quente. Também trabalhavam nestes locais 

um grupo de pessoas que ofereciam massagens e outros serviços de lazer. Grosso modo a 

utilização do hammam obedeceu à uma divisão por sexo sendo a parte da manhã reservada os 

homens e a parte da tarde às mulheres. 

O banho muçulmano não foi uma inovação da civilização árabe, mas a 

continuação da tradição romana. Todavia este espaço ganhou para os árabes um caráter mais 

religioso e menos secular do que entre os romanos. O motivo desta maior vinculação com a 

religião deve-se à necessária purificação antes da oração nas mesquitas. Nos casos de banhos 

presentes nospalácios, apresentavam uma função política, pois ali os príncipes poderiam 

receber oficialmente as comitivas que vinham à sua corte. No que se refere à estrutura 

interna,esta obedeceu ao modelo das termas romanas com o mesmo sistema de ordenamento e 

com a existência de um hypocaustum, caldarium,tepidarium, frigidarium e um vestiário
312

.   

Afora a existência dos banhos em Portugal sob a dominação romana e árabe deve-

se referir que seu uso para fins terapêuticos no período medieval esteve quase sempre ligado 

ao tratamento da lepra. Não é possível afirmar com certeza qual ou quais foram as fontes, ou 

banhos, pioneiramente utilizadas com essa finalidade. É certo que, na atual São Pedro do Sul 

ou Caldas de (A)lafões, a exploração das fontes termais não desapereceu por completo. 

                                                             
310
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Mesmo sob a dominação dos suevos ou dos visigodos e posteriormente sob o Califado de 

Córdoba o uso daquela nascente termal permaneceu ainda que não houvesse sido restaurada. 

Por volta do século XI, a utilização daquelas caldas foi cada vez mais conhecidas em toda a 

Península Ibérica. Os doentes de lepra iam a essas fontes termais e se instalavam em uma 

gafaria que estava relativamente próxima ao local de tal modo que era preciso fazer o 

revezamento entre estes enfermos para que todos pudessem utilizar daquelas águas que se 

acreditava ter propriedades terapêuticas
313

. 

Mas a fama de fonte termal com fins terapêuticos das Caldas de (A)lafões só veio 

a se consolidar com a presença do monarca fundador de Portugal, D. Afonso Henriques. O 

monarca foi às Caldas em razão de uma fratura que teve na perna no episódio do cerco de 

Badajoz, depois denominado Desastre de Badajoz (1169). Feito prisioneiro, o monarca obteve 

a restituição da sua liberdade com a devolução de algumas terras aos leoneses, entretanto a 

perna fraturada jamais voltou a ser como antes. Inúmeras fontes nos remetem à sua presença 

lá para dar tratamento à tal fratura. Acompanharam o rei à sua ida às Caldas de (A)lafões, no 

mesmo ano de 1169, seus filhos D. Sancho (1154 – 1211), depois rei de Portugal, D. Urraca 

(1148 - 1211), então já rainha de Leão (1165-1175), e D. Teresa (1151-1218), que acabaram 

também se tratando do estômago e reumatismo
314

. 

Os favores dados aos pelos monarcas e nobres nos apontam para a utilização de 

outras fontes termais ainda durante o período medieval. É o caso das Caldas de Aregos. 

Localizada no município de Resende, no norte do país, as ditas caldas datam do século XII, 

quando a beata rainha D. Mafalda (1197 – 1256), mandou ali construir uma albergaria, com 

tanques para o uso das águas termais e duas camas para receber os pobres de saúde e de 

dinheiro
315

. 

Além destes casos, em que está evidente o uso das fontes termais pela fidalguia e 

mesmo pelos mais desafortunados, ainda podem ser indiciados os usos dos banhos, em todo o 

território, em especial nas povoações costeiras. Indica-nos Maximiano Lemos, o grande 

historiador da medicina portuguesa, que nos forais das cidades de Setúbal, Loulé, Tavira, 

Faro, e Castro Marimaparece a menção a certas balnea em uso naquelas cidades desde a 
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dotação dos seus forais. No caso da cidade de Tavira, Faro e Loulé no Portugaliae 

Monumenta Historiae não aparece a datação dos seus forais ao que parece terem sido dados 

todos no mesmo ano de 1266.  No caso de Setúbal o foral é de 1249, o de Castro Marin de 

1277
316

. Independente das variações da cada caso mencionado houve sempre a referencia à 

certa balnea nos forais destas localidades. Não é possível afirmar que tipo de banhos se 

encontrava nestas localidades. Por serem povoações costeiras, nas embocaduras de rios ou 

ainda por se encontrarem a certa distância da costa em que é possível sentir os efeitos das 

marés, podemos supor que se tratavam de banhos de imersão em água salgada, um tipo 

específico de terapia balnear conhecido como talassoterapia. De outra banda, isso também não 

exclui a possibilidade de se tratarem de fontes atualmente inutilizadas que à época da 

concessão do foral estavam em uso pelas populações locais. Em favor desta hipótese temos 

noticias de que, ainda nos séculos XVIII e XIX, estavam em uso nestas cidades algumas 

fontes de propriedades terapêuticas.  

Acerca de Setúbal temos informação, de um importante tratado médico iluminista, 

de que no século XVIII se fazia uso da água de uma nascente do Castelo de São Filipe e que 

lhe eram atribuídas propriedades diuréticas
317

. Ao norte de Loulée em Tavirafazia-se o uso de 

águas com propriedades férreas, cluoretadas e sulfatadas que ao fim do século XIX 

abasteciam uma propriedade de fins hidroterápicos localizada nesta última
318

. 

Existem casos em que pudemos indiciar a regulamentação dos banhos que eram 

utilizados por parte da população nos séculos XII e XIII. Em um fragmento dos Costumes e 

Foros de Alfaiates (1188-1230), cidade atualmente localizada no distrito da Guarda, havia 

certas normas a serem seguidas pelos utentes dos banhos que ali se encontravam. Homens e 

mulheres deviam fazer o uso dos banhos em dias distintos e, caso isso não fosse obedecido foi 

definido uma penalidade para uns ou outras. O documento define o valor a ser cobrado pelo 

uso dos tais banhos
319

. Nos Costumes e Foros de Castelo Rodrigo
320

 (1230) e de Castelo 
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Melhor
321

 (1249),ambos também localizados no distrito da Guarda, encontram-se disposições 

idênticas quanto ao uso dos banhos. 

No norte de Portugal, na cidade do Porto, também havia banhos que eram 

utilizados pela população local. Aliás, parece que ali eram muito freqüentados. Em 1339, uma 

arenga entre o bispo e o concelho da cidade dá-nos notícia de que havia na Ribeira, na 

margem direita do rio Douro, um local que se chamava “dos banhos”
322

. Em 1450, o mesmo 

banho rendiacerca de 308 reais brancos e 6 pretos que eram divididos entre a mitra e o 

concelho da cidade. 

Em Leiria, encontra-se referência documental a certos banhos desde 1466. 

Tratava-se de um local próximo à judiaria da cidade e a antiga igreja de São Martinho, prova 

inconteste da existência desse espaço naquela localidade ainda que associada à comunidade 

judaica
323

. 

Em Lisboa não era diferente. São muitas às referências aos locais de banhos do 

período medieval e na cidade encontra-se, inclusive, a existência de ruínas de termas romanas. 

Entretanto, ainda mais relevante é o fato de existirali um Hospital de homens e banhos na 

segunda metade do século XV. Este se localizava na região da Judiaria Grande e estava na 

lista dos hospitais e albergarias da cidade que foram anexados pelo Hospital de Todos os 

Santos quando da sua criação.  

Apesar de não existir, até o século XVII, nenhuma obra médica que possa ser 

enquadrada como de hidrologia médica há alguns casos em que os banhos aparecem relatados 

com certas propriedades médicas em obras de físicos portugueses. 

                                                                                                                                                                                              
intrauerit in balneum in die de las mulieres de sol at sol pectet I morabitinum al concilio et similiter faliant las 

mulieres. Et si el banador dos homines miserit in balneo die in die de las mulieres aut mulieres in die barones 

pectet II morabitinos. Nullus homo non det precium in balneo per escudero. Et homo qui non habuerit escudero 

leuet pro escudero homine de suo pan, et mulieres similiter faciant. Alcaldes et judex et escriuano non levet nisi 

I escudero, et si mais leuarent sit illis periurim. Illi qui non habuerint escudero aut mancebo de suo pantres 

leuent unun qui los lauet et sit excusatus. Iste est precium de balneo: de IIIIorsolidos us que VI una puiesa, et de 

VI solidisusque ad XII solidos una meaia, et de XII solidos ad XX I denarium. Et qui pignus iacteuerit in balneo 

usque IX dies non se mortificient, et si amplius ibi iacuerint mortificent se: et balneator non sit excusatus. Qui 
suo precio leuauerit pro vino pectet I morabitinum, et si ille acceperit precium de mancebo aut de manceba, aut 

de tres unum qui debet esse excusatus, pectet I morabitinum.  
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No século XVI a famosa Centúrias de Curas Medicinais, obra do físico português 

Amato Lusitano (1511 – 1568), fazia inúmeras indicações de banhos termais como 

procedimento terapêutico. Encontramos casos de indicação dos banhos termais para o 

tratamento de tumor cirroso no fígado, também, para outro paciente afetado de uma 

enfermidade chamada de Moleza, receitou os mesmo banhos para uma mulher que sofria de 

doença no estômago
324

.  

Também encontramos a obra Descrição do Reino de Portugal, de Duarte Nunes 

Leão, publicada em 1610,o relato de fontes termais que eram de seu conhecimento: 

“(...) em muitas partes tem abundancia de agoas quentes experimentadas e 

louuadas para curar enfermidades, de que há banhos a que os doetes vão & achão 

marauilhosos effectos, como fão os do lugar das Caldas , junto com Obidos (...) E 

no reino do Algarve na Villa do Aluor há outros banhos , e fam aqlles a que El reo 

D. Ioão o II, foi banhar (...) outros banhos há na Beira, no concelho de Lafões, q fão 

os mais antigos (...) a q fe vão curar os enfermos.  

Outras agoas há pelo reino sê cheiro de enxofre & de bõ fabor q te hua quetura 

mimofa , como he a grade copia de agoa morna ou quafiquête q em Lisboa feem 
borbotoes do chão, onde chamãoAlfama (...) Na comarca de Coimbra junto d hum 

lugar que chamão Cadima (...)fsta hua fonte (...). 

Na villa de Almada ha uma fonte que faz admirauel effecto aos dõetes de pedra 

(...)”325.   

 

A primeira que o autor dá destaque é às “(...) Caldas, junto de Obidos (...)” 

sabemos que estas eram aquelas que nascem nas Caldas da rainha já que o autor descreve a 

existência do HNSP mesmo sem nomeá-lo. 

Em 1621, é publicada a Anacephaleosis, escrita pelo jesuíta António de 

Vasconcelos (s/d) em que aparece sob o titulo de Fontes & Balnea Lusitaniae
326

. Na 

descrição das fontes de seu conhecimento apresenta as águas frias e potáveis. No subtítulo 

Therma & medicinales aqua in Lusitania relata as águas termais apontando, em primeiro 

lugar, para as Caldas próximas de Óbidos
327

. Juntamente com as Caldas da Rainha estão as de 

Alvor, de Lafões e de Conimbrica. Tanto no caso de Duarte Nunes Leão como Antonio de 

Vasconcelos trata-se de exposições muito sumárias que apontam para a manutenção do uso 

das fontes termais até aquele século de forma recorrente. 
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Efetivamente, o primeiro médico português a fazer um trabalho monográfico 

acerca de hidrologia médica daquele país foi o brigantino António Pires da Silva com a sua 

Chronografia Medicinal das Caldas de Alafoes, obra que já aludimos na introdução. Ainda 

que este seja um trabalho pioneiro em medicina parte da obra é dedicada à discussão teológica 

acerca da origem das termas de (A)lafões. Atesta, inclusive, que a fonte termal da atual São 

Pedro do Sul “(...) corre defde a tarde do terceiro dia (...)
328

” da criação do universo por 

Deus. Reconta a história da ida de D. Afonso Henriques à estes banhos para depois fazer uma 

série de elucubrações partindo de Nero passando pelos Suevos e pela rainha Santa Joana para 

apenas da metade da obra tratar em específico dos temas relativos à hidrologia médica. Todo 

o devaneio do autor não diminui sua importância, em especial pelo seu pioneirismo e de sua 

erudição ao apresentar os usos da terapia balnear sempre em um debate com os autores 

antigos. 

Além das águas de (A)lafões na Chronografia temos noticia de outras como as 

das Caldas da Rainha, de Guimarães, de Aregos, de Alcafache, de Chaves e de Monchique. 

Também ali podemos ter acesso ao modo como se classificavam as águas termais pelo 

pensamento médico setecentista. As caldas classificadas como áureas, férreas, plúmbeas, de 

cobre, sulfúreas, bituminosas, salgadas, nitrosas, gipseas (de gesso), da Caparrosa, 

aluminosas, ócreas, sem contar as várias outras caldas que são mistas como aquelas caldas de 

gesso, chumbo e enxofre, ou as de pedra hume, betume e pedra Pyrites, ou ainda as de 

chumbo, enxofre e pedra hume. Admitindo os parcos avanços dos conhecimentos da química 

àquele momento em toda a Europa esta classificação das caldas apresentada pelo médico 

português obedece à especificidade e aos métodos utilizados pelos tratados do gênero De 

balneis produzidos ainda no período medieval. 

No século XVIII, a balneologia assume uma importância considerável e a 

produção de textos médicos que pretendem dar explicações mais empíricas acerca das 

propriedades medicinais das caldas aumentam. Vários são os trabalhos desenvolvidos desde 

então reforçando o caráter terapêutico das termas com suas águas mineromedicinais. Além da 

termalidade das fontes exercerem papel na cura dos enfermos, os elementos químicos que 

estavam presentes nas águas que ali jorravam tinham toda importância na terapêutica 

aplicada.  

 

                                                             
328PIRES, António Pires da. op. cit.  p. 6. 
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3.4. Os fundamentos e aplicação da terapia balnearno HNSP: ontem e hoje 

 

Apenas no século XVIII estudos mais aprofundados sobre a composição da água 

foram feitos e as indicações tanto no consumo como bebida quanto nos banhos readequados.  

As águas das Caldas da Rainha têm como componentes medicinais mais 

destacados o enxofre, o salitre e o azougue
329

. Assim os banhos do HNSP são sulfurosos, 

nitrozos e azougados. Segundo se defendia na época o enxofre “(...) conforme dizem 

Dioscorides, Loniceno, Ambiano e outros (...)
330

”  tem como benefício limpar, esquentar, 

cozer com rapidez, atrair e confrontar humores. O salitre, o azougue e o enxofre tem a 

qualidade de chamar os humores para dentro, limpam os nervos, diminuem as dores dos 

paralíticos e convulsionados, desincham nervos e o ventre, modificam as superfluidades do 

corpo e do couro, atuam sobre o fígado e baço, curamfrieldades, gota, hidropisia, dores de 

pedra, na bexiga, cólicas, dores do estomago, dureza da madre, estupores, anaxarcas, 

opilações, curam o morbo gálico, problemas urinários em geral
331

. E sem deixar de lembrar 

que: 

“Estas e outras muitas doenças e enfermidades que se podem ver nos Authores da 

Medicina principalmente André Bacio que exprofesso tratou dos banhos, se curão 

com os banhos nitrozos, sulfureos e azougados de nossas Caldas (...)”
332

.   

 

As Caldas de (A)lafões têm composição análoga à das Caldas da Rainha, de tal 

modo que o médico cronista daquele balneário aponta que “(...) fica infallível o participar 

efta água das noffas Caldas das qualidades do enxofre, & nitro (...)”
333

. Tais elementos 

apresentam qualidades diferentes, por isso, indicados para qualquer sexo, idade e 

temperamento. O Enxofre “(...) tem a virtude de aquentar, atrahir, abrir, fecar, & revolver, 

Gal. 9. Fimpl. E pelo que do nitro, tem faculdade de infcindir, atenuar, difcutir, & defecar. 

Ga. Citato, & 4 Simpl”
334

.  

O tratamento balnear que seguiam os enfermos assim como a forma de 

administrar os banhos entre os romanos e no HNSP não diferiu significativamente. Na 

                                                             
329 Azougue era o termo utilizado para designar o mercúrio.  
330 SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol. I. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 1967, p. 93. 
331SÃO PAULO, Jorge de. Idem ...ibdem, p. 93. 
332SÃO PAULO, Jorge de. Idem ...ibdem, p. 93. 
333PIRES, António Pires da. op. cit.  p. 124. 
334PIRES, António Pires da.Idem ... Ibdem.p. 124. 
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antiguidade, o banho era o tipo de tratamento mais indicado nos balneários e não aparece 

associado a outras formas de terapia como aconteceu no caso em estudo. A literatura indica 

que, entre os romanos, o enfermo era levado para piscinas, cuja profundidade era variável, 

uma vez que o banho pode ser parcial ou geral. Havia também pequenas salas individuais para 

aqueles que não podiam compartilhar o banho comum por conta de sua enfermidade. O 

momento mais propício para os banhos era antes das refeições ou quando a digestão foi feita. 

Alguns autores concordavam que a duração aconselhável do banho de uma hora, uma vez por 

dia
335

. 

Outro uso de águas mineraisfoi a exposição do paciente a vapores, quer nas áreas 

conhecidas por estufas naturais, quer em salas preparadas para esta prática. Celso, Galeno e 

Heródoto consideravam os banhos de vapor aconselháveis no tratamento da hidropisia
336

. 

Também se tomava os suores no HNSP, pois sabemos que havia um espaço destinado para 

esse banho seco já que se descreve a existência de um passadiço sobre as piscinas onde se 

banhavam os enfermos
337

.   

Sabendo que as bases da terapêutica do HNSP estão assentadas na medicina 

escolástica e nos saberes do mundo antigo acerca do uso das águas podemos nos perguntar: 

edepois do século XVII, uma vez que o hospital ainda funciona como hospital termal, como 

se orientam as práticas terapêuticas do uso das águas mineromedicinais? 

Nas bibliotecas e arquivos portugueses, recolhemos fontes produzidas no século 

XVIII, que apresentam  um outro olhar, o do homem do Iluminismo, sobre o fenômeno das 

águas termais das Caldas da Rainha. Aqui indicamos a obra de Joaquim Ignácio de Seixas 

Brandão (nascimento e falecimento ignorados), Memorias dos annos de 1775 a 1780 para 

servirem de historia a‟ analysi, e virtudes das agoas thermaes da villa das Caldas da Rainha. 

Também a obra de João Nunes Gago (? – 1778), Tratado phyzico-chymico-medico das aguas 

das Caldas da Rainha. A célebre obra de Francisco da Fonseca Henriques (1665-1731), 

Aquilegio medicinal: en que se da noticia das agoas de caldas, de fontes, rios, poços, lagoas, 

e cisternas do Reyno de Portugal e dos Algarves. Ainda há outros títulos e autores 

setecentistas, como a de José Martins da Cunha Pessoa (? – 1822) Analyze das agoas 

                                                             
335AGORRETA, Maria JesúsPeréx. Uso terapéuticodel agua em época romana: el caso de Navarra. Trabajos de 

Arqueología Navarra, Nº24 (Separata), Gobierno de Navarra, 2012, p. 134. 
336PERÉX, M. J.;ALAIX, Carmé Miró, VbiAqvaeIbiSalvs. Atlas de aguas mineromedicinales, termas curativas y 

culto a las aguas enlaHispaniaantigua. In: COSTA, A., PALAHÍ, L. e VIVÓ, D. (eds.), AQUAE SACRAE. Agua 

y sacralidadenlaantigüedad. Girona,Institut de Recerca Histórica de laUniversitat de Girona, 2011, pp. 59-67. 
337SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Vol. I. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 1967, p. 183-184. 
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thermaes das Caldas da Raynha. De modo ainda mais específico temos a famosa do médico 

Jacob de Castro Sarmento (1691 – 1762) o Appendix ao que se acha escrito na materia 

medica sobre a natureza, contentos, efeitos e uso prático em forma de bebida e banho das 

Caldas da Rainha. Francisco Tavares (? – 1812) escreve a sua Advertencias sobre os abusos, 

e legítimo uso das aguas mineraes da Caldas da Rainha: para servir de regulamento aos 

enfermos que dellas tem precisão real. William Withering (1741 – 1799) publica o estudo 

Analyse chimica da agoa das Caldas da Rainha. Partindo destas obras acessamos o 

pensamento erudito acerca do termalismo e de como se acreditava que esta terapia incidia na 

recuperação da saúde dos doentes desde o século XVIII até a primeira metade do século XX.  

Grosso modo observa-se que, nesse período, o entendimento científico dava, aos 

componentes químicos presentes nas águas, maior importância na terapia dos enfermos do 

que o próprio termalismo das águas. A maior parte das obras produzidas no século XVIII e 

XIX, que tem como objeto as Caldas da Rainha, pretendeu dar uma explicação para as 

propriedades medicinais daquelas águas tendo como paradigma os saberes das novas ciências 

da época do Iluminismo com destaque para a química.   

A medicina contemporânea considera que a capacidade curativa e terapêutica da 

água nas práticas termais e crenoterápicas dependem da composição química deste elemento, 

assim como pudemos observar na literatura que trata dessa mesma temática nos autores 

antigos e nos cronistas do século XVII. A literatura médica atual também classifica as águas 

mineromedicinais de acordo com a maior presença de um dado componente químico. 

Atualmente a tipologia e indicações e banhos e bebidas das águas mais comumente 

referenciadas são
338

: 

- Águas sulfatadas: os sais dissolvidos são especialmente sulfatos (SO4). 

Absorção do enxofre através da pele produz um enriquecimento do mesmo nas estruturas 

articulares, melhorando a vascularização, intervindo nos processos de oxidação e forçando 

tropismo dos tecidos. Tem alta taxa de mineralização e seu sabor é amargo. Elas são muitas 

vezes utilizadas como um laxante, diurético, e indicadas para desordens intestinais e gastrite. 

                                                             
338 Existe atualmente uma imensa produção acerca dos usos das águas mineromedicinais. Na península Ibérica as 

universidades mais relevantes criaram, desde a segunda metade do século XX, a disciplina de Hidrologia Médica 

assim como as respectivas Sociedades Médicas de Hidrologia. Existe também a International Society of Medical 

Hidrology and Climatology, cujo endereço na web é: http://www.ismh-direct.net/info.aspx?sp=1. Nessa página 

podem ser encontradas várias informações acerca da disciplina assim como bibliografia atualizada.  

 

http://www.ismh-direct.net/info.aspx?sp=1
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- Águas cloretadas: Seus principais sais são cloretos (Cl). Eles geralmente vêm de 

uma profunda circulação através das camadas de sal de períodos geológicos antigos. Podem 

aumentar as defesas da pele e são utilizadas em distúrbios ginecológicos, lesões musculares, 

trauma ósseo e como estimulador da função gástrica, do fígado e da vesícula. 

- Águas bicarbonadas: em sua composição ser apresentados os bicarbonatos de 

cálcio ou de sódio. Essas águas têm uma ingestão agradável e são utilizados nos processos 

digestivos. A maioria das águas engarrafadas são bicarbonadas de cálcio e de origem vem de 

penetração de água por camadas de rochas sedimentares com altas proporções de calcário. O 

bicarbonato de sódio tem uma origem diferente. Eles estão relacionados com fenômenos 

vulcânicos recentes e muitas vezes têm dióxido de carbono em sua composição, o que lhe dá 

o sabor diferente. Eles são também utilizados como água de mesa e em distúrbios gástricos, 

hepáticos e renais. 

- Águas ferruginosas: Elas têm alto teor de ferro, resultante da penetração de água 

através do solo que têm veias ou manchas de rochas ricas nesse mineral. Elas são 

preconizadas em casos de anemia, distúrbios do crescimento, obesidade e regimes de 

emagrecimento. 

- Água radioativa: Estes casos são raros. Elas vêm de áreas muito profundas onde 

fazem contato com materiais geológicos muito antigos. Os elementos de lítio, cobalto, níquel, 

rádio, etc, se apresentam em quantias muito pequenas, são recomendadas em terapêutica para 

o stress, ansiedade, depressão e distúrbios do sistema nervoso. Também paranas 

doençasreumáticas conjuntas, doenças musculares, distúrbios ginecológicos, doenças de pele 

(eczemas, psoríase). Patrocina a produção de hormônios do córtex suprarrenal. 

Em Portugal, mais especificamente, o Dr. Antonio Pedro Pinto Cantista, 

presidente da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, fez uma excelente apresentação 

das definições legais dos termos associados à hidrologia médica, dos usos e localização das 

fontes termais, caldas, distribuição pelo território português e aplicação terapêutica de cada 

um dos tipos de água mineromedicinais identificados em território luso
339

.  

                                                             
339

CANTISTA PINTO, Antonio Pedro. O termalismo em Portugal. Anales de Hidrologia Médica, vol. 3,2008-

2010, pp. 79-107. Disponível em: <www.revistas.ucm.es/index.php/ANHM/article/download/38576/37302>. 

Acesso em: 21/Novembro/2014.  

http://www.revistas.ucm.es/index.php/ANHM/article/download/38576/37302
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Atualmente o Hospital Termal Rainha D. Leonor (nome atual do Hospital de 

Nossa Senhora do Pópulo) faz parte do complexo do Centro Hospitalar Oeste Norte, criado 

em Janeiro de 2009, e composto pelo extinto Centro Hospitalar das Caldas da Rainha (do qual 

o hospital termal estava ligado administrativamente), pelo Hospital de Alcobaça Bernardino 

Lopes de Oliveira e pelo Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo – Peniche. Nas instalações 

do Hospital Termal D. Leonor é apresentado um tratamento hidrológico que oferta 

essencialmente banhos, duchas e inalação. À isso soma-se os meios complementares de 

tratamento com a Fisioterapia, Eletroterapia, Fototerapia eCinesiterapia. 

Qualquer pessoa pode procurar o hospital para receber o tratamento termal 

independente se houve ou não indicação do médico assistente do utente. Importa notar que os 

gastos com o tratamento termal podem ser reembolsados ao utente no caso de o tratamento ter 

sido uma indicação médica prévia
340

. Os gastos com os serviços de saúde prestados pelo 

Hospital Termal são reembolsados pela Seguridade Social de Portugal desde que o tratamento 

tenha tido a duração de 14 dias
341

. Devido aos vários tipos de banhos, duches e inalações, 

assim como a existência de outros meios complementares de tratamento oferecidos pelo 

hospital, as indicações terapêuticas mais comuns são para as seguintes enfermidades: 

a) Artrose; 

b) Asma; 

c) Bronquite; 

d) Gota; 

                                                             
340Feita a anamnese inicial o tratamento termal indicado poderá incluir uma série de procedimentos ofertados na 

instituição. Com indicado acima essencialmente o tratamento tem por base os banhos, duches e inalação. 

Atualmente os banhos de imersão são de dois tipos: 1. Por imersão simples, atualmente em banheiras 

individuais, com as águas da nascente do hospital, sem alteração nas condições físico-quimicas da água, 
mantendo a temperatura da mesma. Neste tipo de tratamento é esperado os elementos químicos da água sejam 

absorvidos pela pele e que promova uma ação sedativa e anti-espasmódica. A duração dos banhos depende 

sempre da indicação médica; 2. Banhos com bolhas de ar, também em banheiras individuais, onde o ar 

temperado é insuflado na banheira por meio de vários orifícios proporcionando do sistema muscular, nervoso, 

dérmico e circulatório. Além dos banhos existem os duchas de quatro tipos: 1. Ducha manilúvio, ou seja, de 

banhos das mãos na águas termais;  2. Ducha pedilúvio, ou seja, de banhos dos pés nas águas termais 3. Ducha 

nasal, com a introdução da água termal pelas narinas a fim de contornar o cepto nasal. 4. Ducha Vicky, que 

consiste em um banho natural de água termal, onde o utente se posiciona sobre uma maca e sob vários pequenos 

chuveiros, recebendo massagem na região lombar, cervical e dorsal por um técnico de balneoterapia. Esse tipo 

de tratamento tem como objetivo promover a descontração muscular e alivio das dores das regiões 

afetadas.Além destes procedimentos são também indicados a pulverização faríngea, onde o paciente é colocado 
de boca aberta diante de um aparelho, controlado pelo mesmo, que projeta água termal pulverizada na região da 

parede faríngea, amígdalas e palato. Do mesmo modo ainda são recomendadas as nebulizações e aerossóis para 

os tratamentos das bronquites e asmas. 

341No endereço eletrônico do Hospital Termal D. Leonor pode ser encontrada uma tabela de preços praticada em 

Julho de 2013.  
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e) Laringites; 

f) Reumatismos com quadros inflamatórios; 

g) Rinites; 

h) Sequelas pós-traumáticas; 

i) Sinusites. 

Assim, a cura promovida pelo HNSP estava nos séculos XV-XVII diretamente 

norteada pelo paradigma da medicina erudita hipocrático-galênica. Sua terapia estava 

associada aos princípios das coisas naturais e não naturais. Sua especificidade, os banhos 

termais, esteve (e ainda está) orientada pelo entendimento acerca dos benefícios das águas 

termais e mineromedicinais seja pelo que foi produzido pelos autores antigos seja pelo que a 

Hidrologia médica atualmente estuda. 
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CAPÍTULO 4: PORTAS ADENTRO: A TERAPIA E A CURA NO HOSPITAL DE 

NOSSA SENHORA DO PÓPULO 

 

O HNSP ofertou uma terapia balnear termal e cura fundamentada em uma 

medicina erudita em sua fundação. Como conhecer essa terapia? Quais eram seus 

fundamentos e como se organizava a cura?  

Para termos acesso à terapia, duas fontes foram fundamentais: a crônica de Jorge 

de São Paulo e a obra de António Pires da Silva. Ainda que o loio, provedor do hospital, não 

fosse médico de formação, era também um erudito. Como mestre em teologia, sua obra está 

repleta de passagens das Sagradas Escrituras utilizadas para dar autoridade a suas afirmações 

e ao mesmo tempo observação acerca do que ocorreu na instituição. Por outro lado, 

encontramos referências a físicos e autoridades médicas de seu conhecimento. Da 

Antiguidade temos Hipócrates, Galeno, Sêneca, Dioscórides, Ovídio, Aristóteles, Plínio. Os 

autores modernos foram André Bacio (1524-1600), Nicolau Leoniceno (1428-1524), 

Bachanello (1508-1571), entre outros. O provedor, ao conviver tanto tempo com os médicos 

do HNSP, e possivelmente com o auxílio deles, tinha certa compreensão da prática da 

medicina erudita fundamentada nas teorias humorais hipocrático-galenicas. Vimos que, desde 

a Antiguidade, o físico precisava considerar uma série de fatores para bem curar os enfermos. 

Nestes termos, Jorge de São Paulo refere-se à medicina hospitalar: 

“De modo que hade attentar o Medico ao temperam.to natural do Enfermo, a Idade, 
o Sexo, as forças a qualidade da doença o numero dos banhos, a hora de se 

tomarem, e o espaço do tempo em que hande receber, porque hauendo excesso faz o 

banho sua fihura de manso touro e dà com hum Enfermo na sepultura (...)
342

”.  

O médico Antonio Pires da Silva, licenciado pela faculdade de medicina da 

Universidade de Coimbra, escreveu um tratado médico que, de acordo com os estudos da 

hidrologia médica, indicavam que a mineralização das águas em São Pedro do Sul (na época 

conhecida como Caldas de (A)lafões) e em Caldas da Rainha é da mesma categoria: sulfúreas. 

Portanto, tal tratado faz as indicações terapêuticas do uso das águas quentes para fins 

medicinais. 

 

 

                                                             
342SÃO PAULO, Jorge de. Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967, p. 213. 
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4.1.  As doenças e os doentes do HNSP nos séculos XV-XVII. 

 

Na terceira parte da obra referida, no capítulo XVII (Das mais notaueis, e 

milagrasas curas que obrarão os banhos deste hospital) encontramos um número 

considerável de relatos apurados por ele.  

 

“Bem tenho ouuido por maior das grandissimas curas que se fizerão neste Hospital 

procedidas da uirtude dessas milagrosas agoas; porem das qaulidades das doenças, 
dos nomes, das Terras dos enfermos, e dos annos das curas notaueis, e do numero 

delas não ficou memoria alguapera se hauerem de relatar: antes por pouca 

curiosidade do Medicos e por descuido dos quarenta e tres Prouedores ficarão 

todas sepultadas nas treuas do esquecim.to (...).  

A esta (...) queixa accresccentarei a minha que des o anno de 1488 em que os 

pobres à custa das Rendas de Nossa Raynha D. Leonor começarão a se approueitar 

da uirtude dos banhos ate o prezente de 1653, em que são passados cento sesenta e 

sinco annos, e em todos elles se curarão pessoas de uarias enfermidades, e muitas 

dellas alcançarão nestas milagrozas agoas saude perfeitissima, e alguas procedidas 

mais do querer de Deos por modo milagrozo em honra da Sacratissa Virgem do 

Populo sua May, que por medecinas ordinárias da natureza, sem hauer quem de 

tantas e tão notaueis curas deixasse escrittos algus encommendados à posteridade 

(...)”
343

. 

 

As fontes nos indicam certa variedade de doenças que eram tratadas com os 

banhos no hospital. O provedor faz uma tipologia das enfermidades curadas distribuídas por: 

frieldades, as doenças de ar de parlazia, aquelas que atingiam os sentidos (a fala e o juízo), as 

doenças de estômago, opilados, hidrópicos, e doentes de gota, doentes de sífilis (mal francês), 

sarna ou lepra, esterilidade em mulheres casadas, doenças de falta de menstruo ou de 

metrorragia Formam o maior grupo de enfermidades tratadas e são referidas em outras fontes 

que utilizam com um vocabulário mais ampliado
344

. 

                                                             
343SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem.  pp. 96-97. 
344

 Os enfermos recebidos no HNSP de acordo com o livro de matrícula do ano de 1589 estavam acometidos 

pelas seguintes enfermidades: frieldade, secreção, doente de uma perna, parlezia, de um braço, sefalia, dos olhos, 

do estomago, frieira salsa, de um joelho, de faringe, gota, opilação, de sangue, doente de cabeça, doente de 

febres, desinteria, doente de obtalmia, sarna, aleijada das pernas, maleita, doente de ar, doente de umpeito, 

doente das pernas, febres, ciática, um apostema, feridas na boca, gota coral, fraqueza nos nervos, optalmia, 

chaga, tremos, elefangia, frouxo de sangue, gota artética, eplepsia, estupor, fastio, doente de uma mão, de um 

corrimento, esquinenzia, camaras, doente de forças.Em outro livro de matrícula 1602, além dos ordinários 

opilação, frieldade, parlezia do ar, aleijado,ventosidades, estomago e sangue encontramos as  doenças de 

maleitas e humor melingocórico, hidropezia, febres terçãs, ventosidades, parlezia em um lado do corpo, tremor 

do ar, corrimentos frios. No ano de 1607 e 1608 temos como enfermidades mais comuns as opilação, frieldade, 

parlezia do ar, aleijado, ventosidades, estomago e sangue. Também os aleijados, os que sofriam de gota, do 

sangue, de febres, da cabeça, de catarro e ciática, hidropsia, ventosidades, tolhimento de ar, fraqueza do 

estomago, gota artética, gota fria, doente do ar e do falar, espasmos, asma, faringe, com dores, cólicas, doente de 

não poder urinar, inflamação nos testículos, com um tumor no rosto, tremos de ar, com umidade no estomago, 

com ventosidades melincólicas, gota coral e melancolia. Nos anos de 1626, 1627 e 1628. Em 1631,1632, 1633 e 

depois no livro de registros de 1650 e 1651 e por fim no livro que contém os registros de 1654 e 1655 dominam 

as doenças de frieldade, de parlezia, do ar, opilação outros registros de doenças são exporádicos.Também 
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Tabela 7: Número de casos e principais enfermidades curadas no HNSP. 

ANO Frielda

des 

Ar de 

Parla

zia 

Defeito

s no 

sentido 

e juízo 

Vômito

s e fra-

quezas 

no estô-

mago 

Opilados 

hidrópico

s e gota 

Mal 

francê

s 

Sarn

a ou 

lepra 

Esterilidad

e em 

mulheres 

casadas 

Falta de 

menstru

o 

Metrorragi

a 

Outra

s 

TOTA

L 

1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1524 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1525 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

1527 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1530 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1531 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1534 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1545 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1546 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1555 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1557 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1572 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1583 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1587 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

1593 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1597 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 

1600 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1602 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1604 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1606 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

1607 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1612 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1614 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1618 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1619 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1620 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

1621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

                                                                                                                                                                                              
encontramos asma, ciática, camaras, febres, doenças do estomago, aleijados, doentes do sangue, gota e 

ventosidades. 
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1623 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1624 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 

1625 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

1626 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

1627 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 

1628 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

1629 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

1630 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

1632 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 

1633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1635 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1636 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1637 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

1638 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

1640 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 11 

1641 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 3 11 

1642 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2 12 

1643 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 4 19 

1644 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 9 

1645 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 4 11 

1646 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 3 14 

1647 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 11 

1648 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 

1649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1650 8 5 1 0 2 2 0 1 0 0 2 21 

1651 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 2 10 

1652 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 7 

1653 3 5 2 1 0 1 0 2 0 0 4 18 

1654 8 29 9 1 1 3 0 3 1 0 22 77 

1655 34 0 6 3 7 2 1 0 0 0 22 75 

1656 13 0 2 0 1 0 0 5 1 0 7 29 

TOTA

L de 

curas  

100 94 36 11 34 (33?) 17 7 15 4 3 111 432 

(431?) 

FONTE: SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: 

Academia de Ciências de Lisboa, 1967. pp. 95-208.  
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O hospital recebia uma quantidade significativa de pessoas acometidas pelas mais 

variadas enfermidades de tal maneira que a instituição hospitalar e as águas eram apresentadas 

como um remédio para muitos males, inclusive para aqueles que eram considerados 

incuráveis e que obtinham a cura naquelas águas quentes.   

Essa noção de que as caldas são uma espécie de cura para um número imenso de 

males era bastante presente no período em estudo. Para comprovar os benefícios dos banhos 

termais das Caldas da Rainha, o loio alude às autoridades da antiguidade e seus 

contemporâneos modernos para dizer que também as Caldas da Rainha curavam como 

nenhuma outra
345

. 

Apesar de tamanhos benefícios e de tantas enfermidades que poderiam ser curadas 

pelo uso dos banhos termais, algumas doenças receberam maior atenção do provedor. Na 

tabela acima, a maior quantidade de doenças diagnosticadas se enquadra no que ficou 

definido como frieldade
346

.  

 Apesar de tanto destaque a frieldade não pode ser considerada uma única doença, 

embora eles a considerassem como tal.  Na verdade, o termo era utilizado comumente para se 

referir à qualidade do que é frio. Em algumas ocasiões, se dizia que o individuo tinha sido 

acometido por um humor frio. Trata-se, na verdade, das moléstias cujos sintomas ficam mais 

aparentes (ou que se desenvolvem) por conta do clima frio como as nevralgias e as doenças 

reumáticas. Inclusive, a descrição dos sintomas das frieldades são sempre caso de indivíduos 

tolhidos do movimento descritos como aleijados dos pés e mãos, ou com contração de nervos 

e com membros tolhidos
347

. Até bem pouco tempo a terapia indicada para as doenças 

reumáticas era uso de banhos termais
348

.        

                                                             
345“(...)assy que nos nossos milagrasos banhos das Caldassão medicinaes pera alimparem os nervos, 

abrandarem as dores dos paraliticos e convulsos, confortãoos nervos desinchão o ventre mundifição as 

superfluidades do corpo de todas as mazellas do coyro, de pano, de impingens, de sarna, de lepra, resolvem as 

superfluidades que decem as iunturas, ao baço, a ao fígado: são estremados estes banhos pera a dureza da 

Madre: são também maravilhosos pera as mellas, letargios, vertigios, gotta coral, parlazia, Stupores, 

estillicidios frios, dores e tonidos dos ouvidos, opilações, hydropezias, Anaxarcas, Estamagos frios, dores de 

estamago que porcedem de frieldades, colicas frias, suppressões de ourina, doenças de pedra, Areas da bexiga, 
veyas meseraicas, veyas da madre pera conceber; e porque se experimenta passarem estas agoas por mineral de 

Azougue são também os seus banhos medicinaes pera morbo galico quando não está encazado nos tutanos ou 

em algua parte do corpo: e que muito que estas agoas das Caldas seião tão opulentas de virtudes medicinaes e 

tão prosperas em curarem tanta variedade de Enfermidades (...)”SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. 

I. pp. 93-94. 
346Veja-se a Tabela dos casos de frieldade com alguns sintomas, no Anexo documental.  
347 Idem.  
348Aqui mesmo, no Estado de Goiás, a cidade de Caldas Novas, considerada a maior estância hidrotermal do 

mundo, desenvolveu-se com a fama de que suas água quentes davam alívio e cura aos reumatismos. 
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Todavia, o autor, em algumas situações, relata a cura, mas diz que o dito enfermo 

voltou em um ano seguinte. Nesses episódios podemos observar que a cura não foi realizada 

na primeira entrada, mas na segunda passagem pelo HNSP. Assim, nestas circunstâncias, 

optamos por fazer a indicação do evento nos dois anos relatados pelo provedor. 

Temos também a descrição sumária das curas de outras doenças. É o caso das 

enfermidades do ar de parlazia. Ao fazermos a leitura das passagens com a descrição desta 

doença, podemos associá-la ao que hoje é considerado como hemiplegia. A palavra 

hemiplegia (hemi: metade; plegia: paralisia) é utilizada não para designar uma doença em 

específico, mas, em geral, uma consequência ou sequela de um acidente vascular cerebral 

(AVC), ou problemas durante a gravidez que atingem o recém-nascido, deixando-o 

paralisado, assim como em decorrência de algum acidente com trauma que atinja o cérebro. 

Acreditamos que muitos casos relatados são mesmo de hemiplegia decorrente de 

AVC. Vejamos alguns fragmentos dos inúmeros relatos que nos permitem observar a 

descrição de sequelas de AVC: 

“(...)46 – No anno de 1646 o pe. Francisco de S. Gabriel Religioso de nossa 

Congregação de S. João Euang.ta filho de D. M.el de Atayde e Azeuedo quando 
morava em nosso Convelho de Villar de Frades onde hera pregador lhe deo o Ar de 

parlazia pella parte direita, de modo q o tolheo de hombro mão e pé ficando 

paralitico sem poder usar de acções naturaes (...). 

75 – No anno de 1655 D. Antonia de Andrada f.a de M.el de Andrada Caualr.o do 

Habito de Ch.o e de D. Anna Braboza ueo a este Hospital segunda uez porquanto 

tinha uindo e pr.a em Setembro de 1653 tolhida da cintura pêra baixo com a boca 

torta eo braço direito fora de seu lugar retrocido pera as costas e sem poder mover 

os dedos o que tudo se originou de hum accidente de Ar (...)”
349

.    

Em outras situações, pelos sintomas apresentados, parece que não se trata de AVC 

mas de um possível caso de Síndrome ou Paralisia de Bell, como veremos abaixo: “4 – No anno 

de 1545 Margarida Sylvestre viuua de Frnão Martis moradora na dos Figueiros termos do Cadaual ueo a este 

Hospital doente do Ar que lhe dera na boca pondolha na orelha, e nos pr.os banhos endereitou a boca (...).18 – 

No anno de 1623 Manoel Daraujo de Carualho Thesoureiro das obras pias em Lx.a ueo a este Hospital curarse 

de hum Accidente de Ar que lhe deo pella boca e por o olho direito trocendolhe o olho e a boca com 

diformidade, tomou seus banhos e na continuação delles foy melhorando e sarou sem lhe ficar lesão algua no 

rosto (...
350

). 

 

 

                                                             
349SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem.  pp. 119-145. 
350SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem.  pp. 119-145. 
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Figura 15: Paralisia facial em decorrência da Síndrome ou Paralisia de Bell. 

a) Paralisia facial periférica, demonstrando comprometimento de toda a hemiface acometida 

b) Paralisia facial central, demonstrando comprometimento apenas da porção inferior da face. 

Fonte:FALAVIGNA,Asdrubal (et al). Paralisia de Bell: fisiopatologia e tratamento.Scientia Medica, Porto 

Alegre, v. 18, n. 4, , out./dez. 2008.  p. 179. 

 

Atualmente chama-se de Síndrome de Bell a paralisia de um dos nervos cranianos 

e corresponde de 60% a 75% de todas as formas de paralisia facial.  Na maioria esmagadora 

das vezes, a pessoa acometida tem resolução completa dos sintomas em um período de cerca 

de três semanas sem qualquer tipo de medicação.  São citados mais de 90 casos de cura de 

hemiplégicos pelos banhos e pelas terapias do HNSP
351

. Há curas de 68 homens e 22 

mulheres acometidos por algum tipo de paralisia nos membros ou na face. Baseando-se nos 

relatos de um tal Antonio Vas, que foi enfermeiro no HNSP, contando com 83 anos na época 

em que colheu esses relatos, afirma que:  

“13 - Disseme mais o ditto Ant.o Vas que uierão em seu tempo m.tos e m.tas Enfermos 

e Enfermas aleijadas, Entreuadas, paraliticas q uinhão em carros, caualgaduras, e 

Muletas e depois de tomarem os banhos se partião pêra as suas terras sans e sem 

lezão algua mas que não sabia annos, nem os nomes, nem as terras e que herão as 

curas tantas e tão lilagrosas q ia se não fazia cazo dellas.
352

”  

São referidos também 36 casos de curas nos defeitos em um dos sentidos e que 

podemos perceber certos sintomas que podem apontar para outras doenças. A dificuldade na 

                                                             
351No anexo documental apontamos, novamente, uma tabela com os casos relatados em cada ano com a 

indicação, quando possível, do modo como a hemiplegia se apresentava, ou seja, quais partes se encontravam 

comprometidas. 
352SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem.  pp. 122. 
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fala poderia, por exemplo, ter sido enquadrada nos casos de parlazia do ar, uma vez que é 

sabido que a hemiplegia causa esse tipo de dificuldade. 

Observemos que a terapia nesse caso não incluía, como podemos imaginar, a 

bebida das águas termais, mas os banhos nelas. A indicação da bebida das águas dessa fonte 

só virá a ocorrer no século XVIII. Até então, as referências à água que era bebida pelos 

pacientes são daquelas que eram cozidas
353

. Destaque-se que, no caso das Caldas da Rainha, 

as águas são classificadas como sulfurosas, inclusive existindo contraindicação para sua 

ingestão. Talvez possamos afirmar que, além das práticas do banho, outras como a dieta, 

mezinha, sangria e purga colaboraram igualmente para a cura destes enfermos.  

A outra doença relatada é a hidropisia e opilações. A primeira caracteriza-se pelo 

acúmulo anormal de líquidos no corpo. Em geral, relaciona-se com problemas do sistema 

circulatório ao afetar uma parte específica do corpo, um membro, ou um órgão interno. Na 

literatura médica contemporânea, o uso do termo hidropsia, para se referir a esse acúmulo de 

líquidos (exceto nos casos de hidropsia fetale da vesícula biliar), está em desuso, sendo mais 

comum a denominação genérica de edema para essas situações. Para os casos em que ocorre 

um acúmulo generalizado de líquidos, é mais comum usar a denominação anasarca. Não 

obstante, a hidropsia era uma doença conhecida desde a Antiguidade
354

. 

 Segundo os médicos, havia três tipos de hidropsia. Certamente, era bastante 

complicado dizer se alguém que se encontrava inchado era ou não hidrópico, mas sendo a 

terceira espécie identificada, a hidropsia era confirmada e os banhos eram nocivos
355

. 

                                                             
353O uso do termo água cozida era muito genérico. Poderia se referir apenas às águas fervidas ou então, como se 

pode observar em várias passagens, poderia ser a água fervida com ervas.  
354

No Evangelho de Lucas (Lc 14, 1-4) encontramos a única passagem no Novo Testamento em que esta doença 

é referida. O evangelista Lucas, que era médico, identifica a doença:“Certo sábado, ele entrou na casa de um 

dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali, diante 

dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e os fariseus: É lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, 

ficaram calados. Tomou-o então, curou-o e despediu-o” BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2012, p. 

1815. 

355“Os Doutores medicos appontão tres especies de Hidropesia; as primeiras duas q não são formadas dizem se 

podem curar com os Banhos, porem a terceira que he Hidropesia confirmada tem por experiência serem os 

Banhos nociuos, e esta he a rezão porque nesse Hospital se não aceita Hidropico algum da 3ª espécie, assy que 

som som.te referirei as curas dos opilados, e dos Hidropicos das pr.as duas espécies q pude alcansar por uelhos 

da terra, e as q socederão em o meu trennio”. SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Ibidem. p. 159. 
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Também o médico Antonio Pires da Silva afirma, com a autoridade dos clássicos, que as 

Caldas são salutares para essa enfermidade
356

.         

O termo opilação era também utilizado para descrever uma pessoa que se 

encontrava inchada no geral ou em apenas uma parte do corpo. Do mesmo modo, este termo 

podia se referir ao acúmulo de algum humor porque uma veia estava opilada. Em todas as 

definições consultadas, a opilação trata de alguma doença cujo sintoma é um inchaço, mas 

que pode ser gerada, por exemplo, pelo acúmulo de humor no fígado
357

.   

“No anno de 1642 Refere o L.do Ant.o do Valle pr.a Medico deste Hospital viera a 

este a Srã de Angeje cuio nome lhe esqueceo muy opilada e balofa, e desconsolada 

de sy mesma por se uer com esta emfermidade: tomou duas curas e ficou tão sam 

que se desconheceo (...).
358” 

 

 “ 151 -  No anno de 1655 o pr.o fr. Domingos da Conceição Religioso Professo da 

Prouincia de Sam Francisco da Observancia de Portugal ueo a este Hospital 

enfermo de Hidropesia de segunda especie e principio da 3ª. muy inchado da 

Barriga e rosto e com as mãos tolhidas do Ar q lhe deu nellas e em hua perna: 

tomou duas curas em que desinchou de todo (...). 
359

 

No caso da gota, o autor indica três tipos: artética, siática (ciática) e antiga. A gota 

resulta do excesso e acúmulo de microcristais de ácido úrico nas articulações. A gota artética 

(hoje chamada artrítica) é a queixa de gota de forma geral sem especificação. A gota ciática 

era aquela em que o individuo sentia dores na bacia, perna e pés 
360

. Acerca da gota antiga, foi 

o termo que o autor utilizou para se referir àqueles que sofriam de gota crônica e recorrente
361

.  

                                                             
356 PIRES, António Pires da. Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696. pp. 139-140.  
357 Mas há ainda um caso em que nem mesmo o autor conseguiu identificar a enfermidade:“144 – No anno de 

1600 me contou o p.e Fr. Bernardo de Christo Religiozo professo de S. Fr.co da Prouincia do Algarue q se curou 

no meu pr.o anno, que sendo leigo tinha uindo a este Hospital curarse, e achara aqui Hum home natural da 

Cidade de Eluas chamado Ioão Roiz Banha mui gordo e balofo e uiera em hum carro, e depois de entrar nos 

banhos aonde o leuauão em hua cadeira fora desfazendo de modo a barriga q ficando em natural porporção 
daua uolta com a pelle della amodo de faxa de mulher, e elle mesmo fr. Bernardo diz lhe tomara a pelle e a 

uoltara da barriga ate as costas: dando graças à Deos se partira p.a terra”. SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... 

Ibidem. p. 160.  
358SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Ibidem. p. 159. 
359SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Ibidem. p. 161. 

 
360Nesse caso sabemos que a dor é causada por uma inflamação ou dano no nervo ciático que é o maior do corpo 

humano, estende-se da parte de trás do quadril, descendo pela parte posterior da coxa e joelhos até o dedo maior 

do pé.  
361

 Destes 34 casos de cura (incluímos aqui o caso do falecido) nos levantados parágrafo temos: 12 de hidropsia - 

nos anos de 1612, 1627 (2 casos), 1641, 1645, 1646, 1652 (2 casos), 1655 (2 casos), 1656 -, 17 de gota artética, 

siática e antiga - nos anos de 1619, 1627, 1640, 1642 (2 casos), 1644, 1645 (2 casos), 1650 (2 casos), 1651, 

1654, 1655 (5 casos) - , 4 opilados  - nos anos de 1525, 1593, 1640 e 1642 - e 1 caso de enfermidade não 

identificada no ano de 1600.  
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A sífilis é uma doença venérea (ver tabela) cujo local de origem é ainda hoje 

desconhecido. Mal Francês ou Boubas era apenas um dos nomes pelo qual era popularmente 

conhecida. Na Itália, ficou conhecido por mal espanhol ou mal napolitano
362

. Outras 

designações como morbo gálico, sarampão da Índia, entre outros. Quase à mesma época em 

que foi editada a obra de António Pires da Silva, também veio a ser publicada, em 1683, a 

obra do Dr. Duarte Madeira Arrais intitulada “Methodo de conhecer e curar o morbo 

gallico
363

”. O autor, que foi físico mor do rei D. João IV, o Restaurador (1640-1656), indica o 

uso das Caldas para o tratamento de alguns tipos de morbo gálico, visto que o autor diz haver 

quatro espécies de morbo gálico
364

. O que fica demonstrado que essa era uma enfermidade 

que era largamente conhecida pelos médicos e que deveria ter certa incidência em parte da 

população. Até a descoberta da penicilina, em 1928, o tratamento era apenas paliativo, com o 

abuso do uso de mercúrio e de banhos chamados secos ou estufas (saunas) por acreditarem 

que, com o aumento do suor, o humor da doença poderia ser expelido por poros da pele. Era, 

portanto, uma doença incurável. Aliás, por ser uma doença venérea e em razão do tratamento 

por mercúrio, foi que deu origem ao adágio: “Uma noite com Vênus e a vida toda com 

Mércúrio”. Identificamos o relato de 17 casos de curas de sífilis com os enfermos 

nomeados
365

.  

Há relatos que comprovam que neste lugar, no sitio ou termo das Caldas da 

Rainha, antes do surgimento do hospital, já se banhavam pessoas acometidas pela sarna ou 

mesmo pela lepra.  

Outro exemplo aponta agora os casos de cura de doenças femininas como, por 

exemplo, a esterilidade, a amenorreia e a metrorragia. Segundo o provedor, a “(...) 

experiencia de pouquos annos a esta parte tem descoberta a bondade e a uirtude destas 

agoas calidas serem muy porporcionadas pera extinguirem nas mulheres a esterilidade no 

                                                             
362 FRITH, John. Syphilis - its early history and treatment until penicillin, and the debate on its origins.  Journal 

of Military and Veterans Health, Vol. 20, No. 4, Dec 2012. pp. 49-58. Disponível em: 

<http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=395151977487523;res=IELHEA>Acesso em 12 de 

Dezembro de 2014.  
363Esta obra encontra-se disponível para consulta e download em: <http://purl.pt/14073> Acesso em 16 

dezembro 2014. 
364 ARRAIS, Duarte Madeira. Methodo de conhecer e curar o morbo gallico. Lisboa: por António Craesbeeck de 

Mello e à sua custa impressos, & de António Leite Pereira mercador de livros, 1683. pp. 4-5. Disponèvel em:  

<http://purl.pt/14073>. Acesso em 14 Dezembro 2014. 
365“Somento no tempo dos nossos Provedores da Congregação se devia dar particular tanque de Banho aos 

inficionados deste mal, porquanto devião proceder alguas experiencias de sarnetos que se lavavão nas Agoas 

sahidas de dous banhos melhoravão desta Enfermidade (...)” SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da 

Rainha até o ano de 1656. Tomo I. Lisboa: Academia de Ciências de Lisboa, 1967. p. 184. 

http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=395151977487523;res=IELHEA
http://purl.pt/14073
http://purl.pt/14073
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conceberem (...)”
366

. Deste modo levanta, no total, a cura de 15 mulheres. Por último, entre as 

doenças femininas curadas, são indicadas as curas de falta de menstruo (amenorreia), assim 

como aquelas que tinham sangramento vaginal fora do ciclo menstrual (metrorragias).  

Curiosamente, ao apontar o caso de uma das mulheres que sofria de geofagia 

(hábito de comer terra ou barro) e, ao mesmo tempo, de retenção do menstruo, o provedor nos 

afirma que isso “(...) lhe uinhão na coniunção empedida pello muito barro que comia (...)”
367

. 

Emenda a esse o de outra que “(...) faltandolhe seu delicioso manjar trincou hum Santo 

António (...)
368

”.  

Também encontramos os relatos dos que doentes que não foram aceitos para 

tratamento no HNSP, mas ainda assim fizeram proveito da água que jorravam dos banhos do 

edifício. Tratava-se das pessoas que não admitidas para tratamento no HNSP e acreditando 

que as águas termais seriam medicinais para seu acharques procuravam se banhar na vala de 

onde saiam as águas das piscinas dos enfermos. Essas piscinas eram esvaziadas e depois 

enchidas com as águas que minava sob o prédio do hospital sempre que havia o rodízio dos 

enfermos.  

Dentre os enfermos que se banharam nas águas que saiam do hospital os motivos 

são essencialmente quatro: ou o hospital estava lotado, ou o enfermo havia chegado antes do 

hospital abrir as portas, ou o físico achava que não era pobre para receber o tratamento 

gratuito ou eram ciganos.Destacam-se duas situações. Primeiro a daquele que não havia sido 

recebido por acreditar o físico que não era pobre. Aliás, temos curiosos relatos do que 

acontecia com aqueles que se declaravam pobres e não o eram. Em geral, esses casos são 

apresentados como uma espécie de aviso uma vez que sempre acontecia algo ruim com os que 

haviam mentido que eram pobres. A outra situação é a dos ciganos. Trata-se de um grupo 

social que foi sendo gradativamente considerado como marginais e não mais como 

peregrinos
369

. Está claro que em Portugal, desde o início da Idade Moderna, foram editadas 

                                                             
366SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967. p. 176.. 
 
367SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Ibidem. p. 179. 
368SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... Ibidem. p. 180. 
369Para melhor compreensão do modo como os ciganos foram sendo classificados como marginais veja-se as 

obras de GEREMEK, Bronislaw. Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis na literatura européia (1400-

1700). São Paulo, Cia das Letras, 1995.Assim como o estudo de MOONEN, Franz. Anticiganismo e políticas 

ciganas na Europa e no Brasil. Recife, s/Ed, 2013. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/ciganos/a_pdf/fmo_2013_anticiganismoeuropabrasil.pdf>. Acesso em 13 

Janeiro de 2015.   

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/ciganos/a_pdf/fmo_2013_anticiganismoeuropabrasil.pdf
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várias leis que procuraram diminuir a tensão social criada pela presença dos ciganos. Desde 

1526, pelo menos, há legislação pertinente proibindo a sua entrada em Portugal. Em 1535, 

devido às várias reclamações feitas às Cortes de Évora, foi publicada uma resolução 

obrigando os ciganos a encontrarem ofício. Em 1592, foi aprovada lei que punia com morte 

aqueles ciganos estrangeiros que insistiam em ficar em Portugal criando problemas para as 

populações. Durante o século XVII, foram publicadas várias leis que proibiam o ensino da 

língua, o exercício da magia, puniam os que alugavam imóveis aos ciganos até que, por fim, 

se instituiu  como regra o degredo ou expulsão do reino a todos os ciganos considerados 

vagabundos. Certamente que colaborou para essa má imagem dos ciganos os processos 

levados a cabo pelo Santo Oficio que insistiam na relação promiscua entre os ciganos e o 

diabo
370

. É bem provável que o único motivo de estes indivíduos não terem sido aceitos para 

se tratar no hospital tenha sido o fato de serem ciganos e nada mais.   

Em suma, as enfermidades mais curadas foram: 

1º. Frieldades: 100 curas anotadas; 

2º. Parlazia do ar: 94 curas; 

3º. Defeitos nos sentidos e no Juízo: 36 curas; 

4º. Opilados, hidrópicos e gota: 33 curas; 

5º. Mal Francês: 17 curas 

6º. Esterilidade em mulheres casadas: 15 curas; 

7º. Vômitos e fraquezas no estômago: 11 curas; 

8º. Sarna ou lepra: 7 curas; 

9º. Falta de menstruo: 4 curas; 

10º. Metrorragias: 3 curas.  

 

                                                             
370PIERONI, Geraldo. Detestados na Metrópole e receados na colônia: os ciganos portugueses degredados no 

Brasil. Varia História. Belo Horizonte. N.12, dez/1993, pp.115-119.   
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Após a análise das enfermidades curadas a seguir trataremos dos números de 

enfermos atendidos nos HNSP. A tabela indica o número total de enfermos matriculados, em 

cada ano 

Tabela 8: de enfermos por ano de acordo com os Livros de matrícula  dos Enfermos . 

ANO NÚMERO TOTAL DE CASOS 

1589 920 

1602 555 

1607 701 

1608 558 

1626 607 

1627 610 

1628 621 

1631 681 

1632 781 

1633 742 

1650 625 

1651 596 

1654 688 

1655 858 

Fonte: ADLRA, Arquivo do Real Hospital das Caldas da Rainha, seção Utentes do Hospital, série 

Matrícula de enfermos, Cota VI-1-A-30 à VI-1-A-36.   

Considerando que os livros de matrícula disponíveis, para os anos anteriores a 

1626, não fazem a distinção entre os enfermos, indicando apenas o nome, doença e origem do 

utente, a tabela abaixo foi produzida a partir desta data.    
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Tabela 9: Relação dos utentes ao ano. 

Individuo/ano 1626 1627 1628 1631 1632 1633 1650 1651 1654 1655 

Homens 256 260 197 358 369 357 337 331 392 291 

Mulheres 171 167 197 200 230 198 185 188 222 169 

Clérigos 18 19 20 15 15 16 8 (+ 9 

freiras) 

70 14 9 

Religiosos 87 89 80 57 101 84 86 70 14 9 

A sua custa 75 75 27 51 66 87 Não 

informa 

Não 

informa 

Não 

informa 

105 

Fonte: ADLRA, Arquivo do Real Hospital das Caldas da Rainha, seção Utentes do Hospital, série Matrícula de 

enfermos, Cotas VI-1-A-33, VI-1-A-34, VI-1-A-35 e VI-1-A-36. 
 

Identificados os sintomas ou as enfermidades tratadas no HNSP, assim como a 

quantidade de enfermos até o ano de 1656,seguimos para os procedimentos terapêuticos do 

HNSP no período estudado. 

 

4.2. A terapia no HNSP 

 

Os métodos terapêuticos estavam pautados por alguns procedimentos: o 

tratamento espiritual, a dieta, as purgas, a sangria, os banhos, as mezinhas. Assim que era 

admitido no hospital o enfermo iniciava um tratamento para sua enfermidade, até onde 

pudemos apurar independente da doença, começando pela medicina espiritual. 

A medicina ofertada aos enfermos no HNSP não fazia separação entre terapia 

espiritual e terapia corporal. Não se distinguia uma cura da alma superior à cura do corpo. 

Tratava-se de dois procedimentos com pontos de vista distintos, mas que eram 

complementares. A existência destes dois enfoques pretendia, pois dar uma cura global ao 

enfermo e nos remete à medicina monástica praticada em Portugal já desde a Idade Média
371

.  

 

 

 

                                                             
371SANTOS, Dulce O. Amarante dos. A Medicina Monástica em Portugal na Idade Média (Aproximações). In: 

MENDONÇA, Manuela; e SANTOS, João Marinho. Raizes Medievais do Brasil Moderno. Ordens Religiosas 

entre Portugal e o Brasil. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 2012, p. 142. 
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4.2.1. A terapia espiritual: a confissão. 

 

Havia a obrigatoriedade da confissão e comunhão do enfermo que fosse acolhido 

na instituição
372

.Sem isso ninguém iniciava o tratamento, era uma imposição que o provedor 

deveria fazer cumprir com todos aqueles que fossem admitidos no hospital. O homem que 

viveu no Portugal tardo-medieval (e moderno) ainda entendia, mesmo que a doença fosse um 

fenômeno natural, que haveria uma relação estreita com o plano espiritual.  

Mas devemos nos perguntar: quais os fundamentos dessa prática? Ao buscarmos 

uma resposta para esse questionamento não pretendemos fazer uma genealogia da relação 

entre pecado e doença, mas demonstrar antes de mais nada que não se trata de uma prática 

infundada ou mesmo desnecessária. 

Encontra-se no Antigo Testamento e na tradição cristã, herdeira do judaísmo, o 

cerne dessa relação. A própria concepção judaica de um único Deus onipotente é que permite 

esse tipo de associação. Na concepção judaico-cristã, Deus, o Senhor, era de tal maneira único 

– Dt 6, 4 : “Ouve, ó Israel: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor”
373

.  - que Dele derivam 

todas as coisas. Os autores sagrados reforçam esse noção de um Deus que criou todas as 

coisas - Jo 1, 3: “Tudo foi feito por meio Dele e sem ele nada foi feito”
374

. - , visíveis e 

invisíveis – Cl 1, 16: “Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e 

invisíveis”
375

. Por isso, muita vezes, entendeu-se que mesmo as coisas más são vontade ou 

permissão divina – Is 45, 7: “Eu formo a luz e as trevas, asseguro-o o bem-estar e crio a 

desgraça: sim eu, Iahweh, faço tudo isso”
376

.  

Durante séculos fazia-se uma associação direta entre as pragas/pestes e a vontade 

divina. O professor Mário Jorge da Motta Bastos demonstrou como essa concepção esteve 

presente na longa duração em todo o período medieval e como se fazia presente, inclusive nos 

                                                             
372

 Fica expresso que ninguém deverá receber cura neste hospital caso não tenha se confessado. No capítulo IX, 

que trata das obrigações do provedor, e no capítulo XXIII, que indica o modo como se deve tratar os pobres 

enfermos, podemos observar a determinação de que: “(...)sera obrigado a dito provedor fazer confessar e 

comungar todo o enfermo que se ao dito hospital vier curar, antes de nenhuma cura lhe seja feita(...).“(...)E, 

primeiro de nenhuma fisica lhe ser feita, o dito provedor o fara confessar e comungar, segundo dito temos, se 

para a dita comunhão impedimento não tiver(...)”Veja-se no Compromisso no Anexo documental. 
373BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2012. p. 266. 
374BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2012. p. 1842. 
375BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2012. p. 2054. 
376BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2012. p. 1325. 
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manuais que pretendiam dar cabo da peste, que circulavam em Portugal no final da Idade 

Média
377

.    

Mas como na relação entre Deus e homem, Criador e criatura, pode surgir essa 

noção de um Criador que impõe sofrimento, provas e tribulações ao seu povo? Desde o livro 

do Gênesis, os autores sagrados têm demonstrado como, por meio da desobediência, da 

maldade e do pecado, o homem ofende a Deus. O pecado é a origem de todo o mal, seja do 

corpo ou da alma. Pelo pecado, a criatura ofendeu o Criador. Não obstante os pecados do 

homem, contra Deus e contra seus semelhantes, ele pode reparar suas ações. No Antigo 

Testamento, a reparação dava-se pelas obrigações associadas aos holocaustos, às oblações e 

sacrifícios declarados no Levítico.  

Mas e as enfermidades? Como as enfermidades eram entendidas e como se 

originaram segundo o pensamento eclesial da Idade Média? 

Há aqui um ponto central que se remete ao estado em que se encontravam Adão e 

Eva antes do pecado original. Toda reflexão acerca do significado do pecado e sua origem 

depende desse momento. Para o pensamento religioso medieval, esse momento é tal relevante 

que definiu a história da humanidade. O pecado cometido pelos primeiros homens criados 

(Adão e Eva) desempenha papel fundamental na vida de cada homem uma vez que, por conta 

desse ato, toda pessoa nasce pecador antes mesmo dehaver cometido algum pecado
378

. 

Mas, acreditava-se que, antes do pecado original, Adão vivia em um estado de 

justiça original. Esse estado o aproximava de tal modo de seu Criador que lhe assegurava uma 

série de dons como a imortalidade, a ciência e uma completa imunidade à dor e à 

enfermidade. Assim os Pais da Igreja acreditavam que, entre o momento da criação até o 

pecado original, Adão teria vivido em tal estado de justiça original e de relação íntima com 

Deus que estava isento de toda espécie de sofrimentos corporais e espirituais
379

. São estes, 

segundo Tomás de Aquino, os chamados dons sobrenaturais (que fazem o homem 

participante da natureza divina, pela Sua graça) e os dons preternaturais (comuns à natureza 

dos anjos, como a integridade, imortalidade, impassibilidade
380

, ciência e domínio sobre a 

natureza).  

                                                             
377

BASTOS, Mario Jorge da Motta. Pecado, Castigo e Redenção: a Peste como Elemento do Proselitismo 

Cristão (Portugal, Séculos XIV/XVI). Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 2, n° 3, 1997, pp. 183-205. Disponível em: 
<www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg3-8.pdf> Acesso em 18 Setembro 2014.  
378 LE GOFF, J.; SCHMITT, Jean-Claude. Dicionário temático do Ocidente Medieval.Vol. II. Bauru, SP: Edusc, 

2002. p. 340-341.  
379

ENTRALGO, Pedro Lain. Mysterium Doloris. Madri: Universidad Internacional “Menendez Pelayo”, 1955. p. 

26. 
380O dom da impassibilidade assegurava a isenção de toda forma de dor e sofrimento da alma e do corpo. 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg3-8.pdf
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Perdida a condição de justiça original, perdem-se esses dons. Assim, pelo pecado 

original, entram no mundo a doença e a morte não apenas para a primeiras criaturas, mas para 

toda a humanidade que se tornou, em Adão e Eva, herdeira do despojamento dos dons 

sobrenaturais e preternaturais dados por Deus.     

Jorge de São Paulo também alude a essa relação entre pecado e doença ao afirmar 

que:  

“(...) Da macula original que inficionou toda a geração pella desobediencia dos 

nosso primeirps Pays se originarão as doenças uarias a que todos os seus 

descendentes estamos soieitos sem differença de estado nem de pessoa (...)”
381

.  

 

Deste modo, parte daquilo que é próprio da natureza humana, original e 

diretamente descendente figura de Adão, que, por ser a criatura humana original, possui em si 

toda a humanidade, converte toda a humanidade em parceiros de sua atitude quando cometeu 

o pecado original. Logo, a humanidade toda partilha de sua pena e culpa
382

.  

Certamente esse era o caminho intelectual que associava pecado, doença e morte 

desde o Antigo Testamento. Assim, para o povo de Israel e para o Ocidente cristão, a doença 

poderia ser fruto do pecado. Um pecado que cometido pela própria pessoa ou herdado poderia 

trazer enfermidade, afinal, era assim que alguns interpretavam a passagem do Êxodo 20: 5: 

“(...) sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira ou 

quarta geração (...)”
383

. Em Israel, perdurava a concepção de que a enfermidade humana 

seria uma consequência física e aflitiva de um pecado que poderia, inclusive, ser 

hereditariamente transmissível
384

. Entretanto o cristianismo demonstrou uma novidade que 

orientou a Igreja cristã: a noção, depois tratada analogicamente na Idade Média
385

, de que 

Cristo é médico! Um médico de almas e de corpos.  

Aliás este é um tema dos mais antigos tratados pelos escritores cristãos. A 

imagem do Christus medicus é tratada nos Sermões de Agostinho, mas tem suas raízes no 

cristianismo primitivo. Embora a noção de Cristo médico tenha o seu ponto de partida nas 

atividades de cura de Cristo descritas nos livros do Novo Testamento, embora Cristo faça 

                                                             
381SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II.  57. 
382DRUMMOND, Albert. As constituintes da moral medieval católica: como os vícios humanos se tornaram os 

sete pecadoscapitais.Revista Mundo Antigo.  Ano III, V. 3, N° 05 , Julho/2014, p. 48. Disponível em: 

<http://www.nehmaat.uff.br/revista/2014-1/artigo02-2014-1.pdf> Acesso em 21 de Janeiro 2015.  
383 BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2012. p. 130. 
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 ENTRALGO, Pedro Lain. Mysterium Doloris. Madri: Universidad Internacional “Menendez Pelayo”, 1955. 

p. 16. 
385 Para um melhor entendimento do modo como se desenvolve o pensamento analógico medieval veja-se: 
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alusão a si mesmo como um médico de almas (vemos isso em Mt 9,12-13 onde se lê: “Não 

são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que 

significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas 

pecadores”
386

.).  

Segundo Shelley Annette Reid, Cristo não é conhecido como um médico do corpo 

ou da alma na literatura cristã, até o início do segundo século. A analogia é encontrada, pela 

primeira vez, em uma carta de Inácio de Antioquia aos membros da igreja de Éfeso. Mas 

oconceito de Cristo médico continua sendo empregado depois por outros escritores patrísticos 

gregos, incluindo Clemente de Alexandria (150-215) e Orígenes (185-253), e rapidamente 

encontrou seu caminho para as obras de apologistas cristãos latinos também
387

. 

Independente das origens desta analogia entre o Messias e o físico essa imagem 

fica cristalizada por meio das obras, textos e homilias que promoveram esta associação.  Isso 

aponta para a relação entre pecado e enfermidade assim como a imagem de Cristo médico 

presente no imaginário medieval. Assim o padre, agindo in persona Christi, ao perdoar os 

pecados, retira a origem do mal, e sua pena, podendo assim promover a cura do corpo.  

Aqui está o cerne da exigência feita, pelo menos duas vezes no Compromisso, de 

que não se faça cura alguma sem antes ter se confessado. A confissão auricular, normatizada 

pelo IV Concílio de Latrão (1215), é o ponto de inflexão nesse sentido e assegura a noção de 

que a confissão, o perdão dos pecados pode ajudar a curar as enfermidades
388

. O texto é 

revelador. A confissão é remédio, vinho e azeite derramados sobre a ferida de um doente, do 
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pecador. O sacerdote, agindo na confissão in persona Christi, é o físico que experimenta 

vários meios para curar o enfermo de sua doença. 

No HNSP era clara esta relação direta entre doença e pecado: na concepção do 

momento a cura da alma precedia e colaborava com a cura do corpo. Por fim, basta lembrar 

que o padre que essencialmente era responsável por ouvir as confissões, de dar as penitências 

era, por isso mesmo, chamado muitas vezes, não por acaso, de cura.  

Confessado e comungado, o enfermo procurava o provedor que lhe dava, por 

escrito, a confirmação de que procedera ao Sacramento da Reconciliação. Essa declaração era 

entregue, no mesmo dia, ao escrivão, que fazia sua matrícula no livro de matrícula dos 

enfermos e o físico lhe receitava os quatro ou cinco xaropes que deveria tomar. 

 

4.2.2. A terapia corporal. 

 

Tratar a enfermidade no HNSP demandava a internação do enfermo no hospital 

por um período que, a princípio, tomava 20 ou 21 dias. Em todo esse período aqueles 

comprovadamente pobres eram mantidos, à custa do hospital, em todas as suas necessidades, 

além da assistência espiritual, recebendo alimentação, aquecimento, apoio para ir aos banhos 

quando necessário, roupas para uso pessoal, roupas de cama, acomodação, mezinhas, sangrias 

e mesmo um enterro cristão, se assim fosse o caso. 

Além do tratamento espiritual(com confissão e comunhão), a terapia era composta 

pelos seguintes procedimentos:   

1. A dieta. 

2. As purgas.  

3. A sangria.  

4. Os banhos. 

5.  As mezinhas.  

 

A terapia corporal balnear ofertada no HNSP ocorria apenas por seis meses do 

ano (de abril a setembro) tem fundamentação na medicina praticada no período e colaborava 

para o sucesso dos banhos. Sobre o funcionamento apenas na primavera e verão também 

coletamos o que nos diz o físico António Pires da Silva. Este reforça que: 

“Ifto affim declarado, fica claro que o texto de Hipp. 6. aph. 67. não fó fe deve 

extender da primavera, mas da primeira parte do verão, que fe extende atè o 
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nafcimento da Canicula, & em todo efte tempo podemos dar Caldas, como também 

pelas tres primeiras parte do outono (...).
389

” 

A medicina era próxima da Astronomia, uma herança da antiguidade. Na teoria 

humoral hipocrático-galênica se consolidou essa ideia de que os astros podem influenciar na 

saúde e na terapêutica. Lembremos que o homem era visto com um microcosmo que, além de 

partícipe do macrocosmo, estava sujeito às suas variações. Desta forma pudemos concluir que 

o período de funcionamento do hospital (abril a setembro) já era parte da terapia e cura do 

HNSP. Os doentes devem ser sangrados e purgados antes de tomar as caldas. Portanto, o 

melhor momento de se tomar caldas deveria coincidir com o melhor momento para se fazer a 

purga e sangria.  

O médico António Pires da Silva indica o aforismo número 67 da seção 6 de 

Hipócrates. Todavia não há aforismo 67 na seção 6. Possivelmente o editor trocou número 4 

pelo 6 ao indicá-lo. Assim o aforismo 47 (uma vez que o 67 não existe nessa seção) afirma 

que “47. Aqueles a quem convêm a sangria ou a purgação devem ser sangrados ou purgados 

na primavera.
390

”. Em uma edição madrilhenha de 1818, traduzida pelo médico D. Manuel 

Casal y Aguado, podemos encontrar a tradução e um comentário sobre a razão de se sangrar e 

purgar nessa época do ano, ou seja, a explicação da indicação das duas práticas 

terapêuticas
391

. 

Vamos à dieta. Originalmente, o conceito de díaita(dieta) referiu-se ao modo de 

vida em geral e de uma maneira saudável de viver. A díaitana antiguidade grega aparecia em 

duas conotações diferentes: 1) Uma palavra que significa vida, o curso da vida, o modo de 

vida, assim como a vida real ou mesmo o espaço que está sendo vivenciado, por exemplo, 

uma habitação, uma morada. 2) Em relação à decisão da arbitragem e decisão judicial, bem 

como o próprio processo de julgar feito por um júri ou comissão julgadora. Este elemento de 

tomada de decisão e julgamento também está dentro da etimologia da palavra díaita. O díaita 

                                                             
389SILVA, António Pires da. Chronographia medicinal das Caldas de Alafoens: offerecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: Na Oficina de Miguel Deslandes, 1696. p. 165. 
390HIPOCRATES, Aforismos. VI, 47. In: Aforismo de Hipócrates/Aforismos de Maffei. Disponível em: 

<www.bentomure.com.br/revistasimilia/aforismos.pdf> 
391

“Aquellos á quienes es/Util ia sangría ó purga ,/En la primavera tienen/La ocasion mas oportuna./(Aqui 

segue o comentário do autor – destaque nosso)/En esta estación del año/Las fuerzas son mas robustas,/Y en 

ella menos temibles/Del temporal las injurias, /Pues los fluidos entonces/Sin obstáculo circulan,/Y los sólidos 

tatíioien/A los líquidos empujan ;/Pero se debe observar ,/Que en los males que acostumbran./Repetir por 

intervalos ,/Y que su existencia fundan/En melancólico humor,/O pituita, es oportuna/Operación la 

sangría,/Igualmente que la purga,/No solo en la primavera ,/Sí en otoño. Así lo juzga/Holler , de cuya opinion 

Son ios que así lo aseguran”. AGUADO, Manuel Casal y (tradução ilustração e organização). Aforismos de 

Hipócrates. Madri: Imprenta de Repulles, 1818. pp. 179-180. Disponível em: 

<http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080023997/1080023997.PDF>. Acesso em 08/Dezembro/2014. 

http://www.bentomure.com.br/revistasimilia/aforismos.pdf
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080023997/1080023997.PDF
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subjetiva é derivado do verbo di-Aitao, que entre outros aparece no sentido específico de 

distinguir, distribuição, gestão, manutenção, suporte e nutrição. Além disso, também se refere 

ao ato moral de fazer julgamento e fazer as coisas tendo essa decisão como 

orientação. Geralmente di-Aitao aplica-se ao ato de regular, governar, e governar. Com a sua 

conotação de regime e regulação, de governo e orientação da vida a tradução de díaitapara 

dieta parece capturar esses elementos muito bem
392

. 

Esta duplicidade de díaita - ou seja, geralmente referindo-se a um modo de vida e, 

especificamente, a um modo de vida saudável com a conotação de orientação moral - não é 

imperceptível. Deste modo, desde os primeiros testemunhos do que na Idade Média foi 

conhecido como dietética, o modo de vida saudável eo modo moralmente correto de vida 

parecem entrelaçar no conceito de díaita
393

. 

Na antiguidade ocidental, seguindo o que fora definido pelo Corpus 

Hippocratium, o termo dieta (díaita) correspondia a um determinado estilo de vida que 

colaborava para que o médico pudesse levar o paciente a restaurar sua saúde (hygiéia). Ainda 

no mundo antigo,a dieta e o regime de vida eram recomendados a fim de auxiliar a physisdo 

corpoa recobrar a sua estabilidade que lhe era natural e versava acerca da transformação de 

atitudes em relação à alimentação (comidas, bebidas, o ar ou pneuma), na determinação de 

atividades físicas (ginástica, passeios, repousos e banhos), na importância da atividade 

profissional e do grupo social ao qual pertencia o paciente, na peculiaridade da região 

(circunstância geográfica e ambiente)
394

.  

Assim sendo a atitude dos físicos frente aos seus pacientes deveria seguir dois 

caminhos. Primeiro indicar aqueles que não estavam acometidos por nenhuma enfermidade o 

caminho para se assegurar o equilíbrio e harmonia entre os quatro humores do corpo. 

Segundo, caso estivessem doentes, tentar restabelecer o equilíbrio no corpo por meio da 

instrumentalização dos fatores externos (coisas não naturais) que afetam o funcionamento 

interno do corpo (coisas naturais). 

Essas ações têm um aspecto objetivo e utilitário demonstrando como a medicina 

erudita estava voltada não apenas para a cura das doenças, mas desvendando suas causas, 

poder prevenir seu desenvolvimento. Há aqui um traço fundamental da física medieval e 

moderna: descobrindo a origem das enfermidades era possível tratá-las, mas especialmente 

                                                             
392

 AGERHOLM, Frank Juul. The Sex Res Non Naturales and the Regimen of Health. Disponível em: 

<http://pure.au.dk/portal/files/53611039/The_Sex_Res_Non_Naturales_and_the_Regimen_of_Health_On_the_C

ontemporary_Relevance_of_the_History_of_Ideas_of_Dietetics>. p. 3. Acesso em: 16/Agosto/2014.  
393 AGERHOLM, Frank Juul. Idem ... p. 4.  
394 REBOLLO, Regina Andrés. O legado Hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de Cós à Galeno. 

ScientiaeStudia, São Paulo, v. 4, n. 1, 2006, p.62. 

http://pure.au.dk/portal/files/53611039/The_Sex_Res_Non_Naturales_and_the_Regimen_of_Health_On_the_Contemporary_Relevance_of_the_History_of_Ideas_of_Dietetics
http://pure.au.dk/portal/files/53611039/The_Sex_Res_Non_Naturales_and_the_Regimen_of_Health_On_the_Contemporary_Relevance_of_the_History_of_Ideas_of_Dietetics
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prevenir que os homens fossem acometidos por elas. Deste modo entendemos a atenção dada 

à teoria galênica das coisas não naturais. Uma vez que o individuo soubesse como proceder 

com a alimentação adequada à sua compleição (e de acordo com cada estação do ano) 

associando isso a exercícios moderados, banhos adequados, repouso conveniente, ambiente 

apropriado evitando as paixões em excesso certamente levaria uma vida saudável
395

. 

No período medieval e moderno a concepção de dieta ainda se mantinha associada 

a um certo estilo de vida. Todavia tornou-se mais comum sua vinculação com a noção de que 

devem ser orientações direcionadas às pessoas sãs para que estas continuem a viver bem e 

tranquilamente. As coisas não naturais fazem parte de um ramo do saber médico que, na 

Idade Média e Moderna, ficou conhecido como dietético. Os alimentos e as bebidas eram uma 

das coisas não naturais e certamente a que mais absorveu a maior parte da atenção dos físicos 

medievais e modernos. Essa atenção resulta da forma como os físicos entendiam o próprio 

corpo e sua saúde.  

A analogia entre alimentação e saúde certamente é um dos mais remotos ramos da 

arte terapêutica. Durante o período medieval e moderno, a alimentação, na verdade a má 

alimentação, foi considerada uma geradora de doenças em potencial. O discurso acerca dos 

alimentos e das bebidas era o componente mais largamente trabalhado e com mais 

potencialidade de ser internalizada do grupo das coisas não naturais. Desde a antiguidade, a 

ingestão exagerada de alimentos e bebidas e um estilo de vida sedentário, ou seja, sem que se 

associasse uma alimentação ordenada com a prática dos exercícios físicos, são regularmente 

associadosa doenças que têm sua origem na obesidade e, posteriormente, nas altas taxas de 

mortalidade e morbidade. 

A concepção contemporânea de "medicina nutricional" é outro aspecto da saúde 

do século XXI que faz uma ligação direta com as noções da física do período medieval e 

moderno. Essa área de atuação da medicinaenvolve a utilização do conhecimento sob as 

funções nutricionais dos alimentos associadaà supressão de víveres que podem produzir 

toxinas para determinados indivíduos, assim como aqueles que provocam alergia da dieta 

diária. Não obstante a nomenclatura difira daquela utilizada no período em estudo, o 

fundamento é quase o mesmo. Ossujeitos/pacientes sãoadvertidos a fazer uma dieta variada, 

com a observação de que o tipo ea quantidade de alimento a ser ingerido dependem da idade e 

constituição física ou biotipológica de cada pessoa.Ainda hoje esse ramo da medicina 

                                                             
395FAGUNDES, Maria Daílza da Conceição. O galenismo nos regimentos de saúde de Pedro Hispano e Arnaldo 

de Vilanova (séculos XIII e XIV). Aedos. UFRGS, 2011, v. 03, N. 09, pp. 157 – 163. 
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recomenda que os regimes alimentares mais saudáveis também devem mudar de acordocom 

as estações do ano, variando em quantidade, bem como em tipos de comida e bebida tomadas. 

 A medicina escolástica dedicou sua atenção à alimentação por considerá-la 

essencial para a manutenção da saúde. Vimos anteriormente que a boa alimentação era 

essencial para a produção dos humores no corpo, em especial o sangue, e colaborava como 

bom funcionamento deste. Também se pensou na alimentação como um componente para a 

recuperação da saúde, mas foi compreendido como um instrumento terapêutico assim como 

as mezinhas. Desde o mundo antigo era entendida como elemento não natural essencial para o 

bom funcionamento fisiológico do corpo. Os alimentos eram classificados em três tipos: 

gasoso, líquido e sólido. Cada um exercia uma função distinta.  

O ar ou pneuma (alimento gasoso) exerce no organismo quatro funções principais: 

alimentação, impulsiona, refrigera e vivifica. Penetra no corpo através da boca e do nariz, mas 

também toda a superfície do corpo. Segundo Hipócrates, opneuma inspirado pelo nariz e boca 

segue primeiro para o cérebro, daí para o estômago, pulmões e veias para o resto do corpo. No 

cérebro esse alimento gasosoacaba por produzir inteligência nele; daí segue ao pulmão e 

coração para alimentá-los e equilibrar o calor desses órgãos. Segue então para a barriga, para 

refrescar; e daí para diferentes partes do corpo, de modo que possam exercer suas funções 

específicas e os seus respectivos movimentos
396

. Independente se essa foi a forma mais aceita 

no período medieval o papel importante dado à esse tipo de alimento que também era 

considerado outra das coisas não-naturais (o ar e o ambiente). 

Tratemos agora dos alimentos líquidos e sólidos. Os alimentos líquidos são 

ingeridos e tudo o que chegou a se pensar acerca do seu destino dos alimentos líquidos é 

comparável aos alimentos sólidos
397

.Uma vez mastigado, ou bebido, o alimento vai para 

dentro do estômago. Lá são submetidos a um processo de cozimento.Esse tem papel 

primordial na digestão já que colabora para quebrar a resistência de alimentos quando eles são 

contrários à natureza do homem (alimentação "do contrário"). Após esse processo, o alimento 

acaba sendo assimilado pelo organismo, promovendo a incorporação daquilo cuja natureza é 

análoga ao corpo humano (alimentação “do semelhante"). 

                                                             
396ENTRALGO. Pedro Laín. La Medicina Hipocratica. Madrid: Alianza Universitaria. 1982. 
397Houve, na Antiguidade, uma discussão acerca do destino dos alimentos líquidos. Segundo estudiosos do 

Corpus Hipocraticum chegou-se a sugerir que grande parte do líquido ingerido passava através da traquéia para 

os pulmões, para umedecer e refrescar, e daí para o resto do corpo. 
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Como já ficou claro,a medicina medieval compreendia a saúde e a doença como 

manifestações do estado de harmonia ou desequilíbrio dos humores corporais. O equilíbrio 

entre eles era responsável pela saúde que poderia ser conservada ou recuperada com o correto 

consumo dos alimentos. Em última análise a função dos físicos versava em auxiliar o corpo 

humano a manter ou restabelecer esse equilíbrio. Por isso, explica-se a atenção dos físicos em 

localizar alimentos sólidos e líquidos que tivessem as mesmas características dos 

humores(quente, seco, frio, úmido).  

Mas como se conhecia a qualidade de um alimento? Eram definidas pelos 

sentidos, principalmente o paladar e o tato. Por exemplo, é fácil observar isso quando 

comemos pimenta: é um alimento evidentemente quente. 

A alimentação deveria obedecer a relações de semelhanças e de contrários com a 

compleição do paciente. Além de observar a qualidade do alimento era bom conhecer ainda, 

as características gerais da constituição física do paciente, já que a dieta alimentar era formada 

tendo isso em consideração. Uma vez que cada indivíduo tinha uma constituição física 

diferente (uns eram gordos, outros, magros; uns frios, outros quentes; alguns secos, outros 

úmidos), era essencial individualizar a dieta considerando também o sexo, a idade, sua função 

social
398

. 

Também chama atenção a preocupação dos físicoscom aalimentação e os 

exercícios do paciente. Deveria haver um equilíbrio entre alimentação e exercícios, poisse os 

alimentos têm o papel de sobrepor e contrabalançar as perdas que o corpo tem para manter 

seu funcionamento, os exercícios por sua vez aumentam os gastos à energia. Em razão deste 

intercâmbio entre a função social e a alimentação, importava conhecer a atividade do sujeito.  

Assim,há princípios gerais que podem orientar a dieta alimentar das pessoas de 

modo geral. Todavia seria ideal, ao prescrever uma dieta, ter cuidado não simplesmente 

àalimentação, mas a um conjunto de fatores como os exercícios, o trabalho, os banhos entre 

outras coisas que poderiam interagir com a função nutricional da alimentação. Por isso 

podemos compreender porque havia a existência de dietas alimentares formadas obedecendo 

as condições especificas da vida como as indicadas para as crianças, os velhos, asmulheres 

grávidas. Parte das dietas alimentares que temos conhecimento do período medieval são 

                                                             
398FAGUNDES, Maria Daílza da Conceição. Saúde e dietética: o Liber de ConservandaSanitate do físico 

português Pedro Hispano. (século XIII). Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em História da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2006. p. 84 
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aquelas feitas para reis, clérigos e nobres que puderam pagar pelo serviço de um físico que lhe 

indicou o regimento alimentar que deveriam seguir de acordo com suas condições
399

. 

Os regimentos de saúde e alimentaçãodefinidos considerando a idade do homem é 

outra herança da antiguidade. A idade das pessoas é relacionada com a teoria dos humores e 

definidas suas qualidades. As etapas da vida do individuo são quatro assim como os humores, 

os elementos etc. A primeira é a infância e tem o predomínio de humores quentes e úmidos. A 

segunda etapa é a juventude; em que prevalecem os humores quentes e secos. A terceira etapa 

é a idade adulta, com os humores frios e secos. Por sua vez, a velhice é a quarta etapa em que 

há uma maior presença dos humores frios e úmido. A alimentação deveria estar de acordo 

com aidade e deveria haver sempre a avaliação de sua constituição e dos outros elementos já 

indicados. Deste modo, obedecendo ao princípio dos contrários, osalimentos frios e secos 

eram tidos como mais ajustados para as crianças, os frios e úmidospara os jovens, os quentes 

e úmidos para os adultos e, por fim, os quentes e secos para a velhice
400

. 

 Assim a dietética era um conjunto de práticas que definiam um certo regime de 

vida que deveria variar de acordo com a compleição de cada indivíduo. Ao ato de comer e 

beber somam-se outros aspectos que poderiam alterar a qualidade do corpo humano, ou seja, 

as seis coisas não naturais
401

. Era com esse paradigma que os físicos do HNSP deveriam 

trabalhar para recuperar a saúde dos enfermos: por meio da instrumentalização destas seis 

coisas. 

Em geral, os enfermos faziam as duas refeições habituais diariamente: o jantar 

(nosso almoço) e a ceia (nosso jantar). Antecedendo o jantar, os enfermos mais necessitados 

poderiam receber um almoço (nosso café da manhã) que era composto por conservas e ovos 

para comida e vinho para bebida
402

. A primeira refeição oferecida a todos era o jantar. Poderia 

ser servido entre as dez e as onze horas da manhã. Grosso modo, era o momento em que os 

enfermos recebiam a refeição mais importante e em maior quantidade. A ceia acontecia ao 

                                                             
399Idem, ibidem ... p. 86-87. 
400Idem, ibidem ... p. 90-93. 
401

 A teoria das coisas naturais e não naturais foi desenvolvida pelo médico romano Galeno e aprofundado pelo 

galenismo. Uma coisa natural está relacionada à natureza do corpo humano, faz parte de sua composição e é 

interno, sendo, portanto, aquilo necessário para o seu funcionamento. Os físicos e a escolástica medieval 

herdaram de Galeno a concepção das seis coisas naturais que são: 1ª) os quatro elementos que compõem o 

universo; 2ª) os humores; 3ª) as compleições; 4ª) as faculdades; 5ª) as operações; 6ª) as partes sólidas do corpo. 

As coisas não naturais, apesar de não estarem ligadas à natureza interior do corpo, têm importância fundamental 
para seu bom funcionamento uma vez que estão diretamente relacionadas com este. É algo externo ao corpo e, 

por isso mesmo, recebe esse nome. As seis são:1ª) o ar e o meio ambiente;2ª) os exercícios e o repouso;3ª) a 

retenção e a expulsão;4ª) os alimentos e as bebidas;5ª) o sono e a vigília;6ª) as paixões da alma. 

402SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967. p. 378.  



204 

 

final do dia, por volta das seis ou sete da tarde. Nesse caso, os enfermos recebiam uma 

alimentação que pudesse “cozer” melhor no estômago. Era dada uma ração de três quartas de 

meio arrátel de carneiro, ou quartos de galinha e uma pada e meia de pão alvo
403

. 

 Todavia os enfermos poderiam receber até três refeições diárias: o almoço, o 

jantar e a ceia. O almoço era a refeição tomada pela manhã apenas pelos enfermos mais 

fracos. Às nove da manhã, tudo deveria estar pronto para ser distribuído aos enfermos: pão e 

vinho meiado de água. Depois disso, as iguarias eram repartidas aos enfermos, ou seja, os 

doces, confeitos e conservas. 

O médico António Pires da Silva usa a noção de regime para tratar do que era 

suposto ser consumido pelos enfermos que iam buscar alívio de seus acharques nas caldas de 

(A)lafões. No capítulo XIV, trata do “Regimento na cura”, ou seja, do regime alimentar que 

deveria ser usual aos enfermos. Diz-nos o médico brigantino que o regime alimentar deveria 

conter alimentos quentes e secos, com boa substância. Indica a galinha, perdiz, rola, aves em 

geral. Também o carneiro, que será a base proteica do HNSP. Devia-se comer de preferência 

coisas assadas, carneiro ou galinha ao jantar e frangão na ceia, sendo permitido o consumo de 

uma sobremesa doce
404

.   

O médico também permite o consumo de chás, frutas secas e em conservas. Mas 

faz duas recomendações importantes. Em primeiro lugar proíbe o consumo de vinho nos 

acharques nervosos
405

. E depois insiste que os enfermos entrem nos banhos em jejum, de pelo 

menos uma hora, antes e depois dos banhos com exceto nos casos dos mais fracos
406

.    

Na terapia corporal do hospital, a dieta alimentar tinha papel central.  

Entre as obrigações do provedor consta que este:  

“(...) sera obrigado o provedor a governar as necessidades do dito hospital segundo 
os tempos forem, apercebendo-se de mantimentos, pão, vinho, carnes, pescados, 

aves, mezinhas e todas as outras coisas que a necessidade do hospital requerer e 

mister for(...) 

(...) sera obrigado o dito provedor ir visitar ou mandar aos enfermos entre dia com 

algumas conservas e leituarios, principalmente aqueles que o houverem mister”
407

. 

 

Por sua vez, o almoxarife era o oficial da administração que mais estava a cargo 

da dieta dos enfermos. Entre suas obrigações, deveria cuidar das compras em geral como o 

pão, azeite, vinho. Deveria também cuidar “(...)do que ha-de comer, seja carneiro, frangão, 

                                                             
403SÃO PAULO, Jorge de.Idem ... ibidem. p. 378. 
404PIRES, António Pires da. Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696. p. 173. 
405PIRES, António Pires da.Idem ... ibidem. p. 174. 
406PIRES, António Pires da.Idem ... ibidem. p. 174-75. 
407Veja-se no Compromisso no Anexo documental. 
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galinha ou dieta e assim mandara cozer as aguas que os enfermos houverem de beber” 
408

. É 

também de sua responsabilidade organizar o trabalho das amassaderias e organizar o que 

deverá ser dado aos enfermos de acordo com o regimento dado pelo físico do hospital 

Quanto ao escrivão, este se certificará dos gastos com a dieta dos enfermos 

fazendo o registro ordinariamente, todos os dias, com a:  

 

“(...) declaração de tantos arrateis de carneiro, tantas galinhas e frangãos, tantas 

canadas de vinho e tantos alqueires de pão cozido se gastarão com tantos pobres 
aquele dia (grifo nosso) para pelo dito assento se tomar conta ao almoxarife de 

tudo o que com eles se dispender”
409

. 

 

O físico era aquele que efetivamente determinava a dieta do enfermo pois era “(...) 

obrigado o dito fisico dar em cada visitação regimento a cada enfermo do que houver de 

comer e beber
410

.Os hospitaleiros também eram responsáveis pelo cuidado com essa dieta 

uma vez que: 

“(...) terão cargo da botica da casa, seja das mezinhas, vasilhas e todas as outras 

suas pertenças e conservas, legumes e todas as outras coisas que em ela soem de 

andar, as quais receberão e dispenderão por mandados do provedor por conto, peso 

e medida, por que tudo ande a bom recado”
411

. 

 

E os enfermeiros deveriam apresentar as iguarias aos enfermos quando comerem.  

Havia uma rotina que se devia seguir para o preparo do jantar (nosso almoço) e 

ceia (nosso jantar), assim como o desjejum. Era o despenseiro quem deveria ir à cozinha 

informar acerca do que deveria se utilizado na elaboração da dieta dos enfermos dando ao 

cozinheiro(a) as informações. Era também quem buscava vinho para o jantar e a ceia. Deveria 

organizar o desjejum às nove da manhã para os que necessitavam, ou seja, os enfermos mais 

fracos, que precisavam de dieta complementar.O vinho e a água poderiam ser servidos a cada 

enfermo “(...) sejam tres vezes a cada um(...)
412

. 

Segundo a tese de Lisbeth Oliveira Rodrigues, no levantamento feito nos livros de 

receita e despesas do HNSP no período entre 1480 e 1580, essa foi a rubrica que sempre 

ocupou o segundo lugar nos gastos da instituição, ficando atrás apenas dos gastos com os 

ordenados dos servidores. Considerando os gastos com alimentação, os produtos que mais se 

despenderam foram a aquisição de carnes e cereais. A aquisição de carneiro e de aves 

implicou em gastos que absorviam quase sempre metade, por vezesaté mais de metade, do 

dinheiro despendido na compra dos alimentos para a instituição. Para a autora, a explicação 

                                                             
408Idem. 
409Idem. 
410Idem ... ibidem. 
411 Idem ... ibidem. 
412Idem ... ibidem. 
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vem do fato de o hospital não ter nenhuma produção de carnes,individualmente de carneiro. 

Carneiro, galinha e frango eram as únicas carnes consumidas pelosenfermos do hospital de 

Nossa Senhora do Pópulo. Assim, a dieta dos enfermos era essencialmente 

proteica
413

abundando o consumo de carne de carneiro.  

Ao tratar de como o almoxarife haveria de governar o hospital, o provedor faz a 

indicação da existência de algumas taboas que orientavam a distribuição das rações nas festas 

e no cotidiano do hospital. A primeira é a do carneiro, a segunda da galinha e a terceira a 

tábua da conta das padas do pão
414

. 

Assim, outro importante indício de que a base da alimentação estava no consumo 

de carne de carneiro é a chamada tábua do almoxarife para a conta do carneiro (veja na pagina 

seguinte). Atualmente exposta no Museu do Hospital e da Caldas, essa tábua data de 1667-

1668. Encontra-se representada nas colunas da esquerda a capacidade do edifício hospitalar 

(184 enfermos), e nas colunas da direita, o algoritmo da multiplicação de 3/4 de 1 arrátel
415

 de 

carneiro de ração para o jantar de cada doente. Tratava-se de documento administrativo 

azulejar de uso ordinário que permitia ao almoxarife cumprir com rigor e responsabilidade a 

tarefa da distribuição do carneiro evitando erros nas contas. O painel onde se encontra a tábua 

com a correlação entre o número de enfermos e a quantidade de carne a ser dispensada  

encontra-se ornamentado com festões, elementos concheados, figuras femininas de pé sobre 

aras legendadas representando a Caridade e o Trabalho e, na parte superior é visível o escudo 

de D. Pedro II (1683-1706). Abaixo do escudo do monarca lê-se: “Taboa do carneiro q se dã 

aos enfermos ao iantar tres quartas acada.” 

Além dos altos gastos com a compra do carneiro, o estudo com base nos livros de 

receita e despesas apontou para gastos com a compra de cereais (trigo essencialmente para a 

produção de pão), ovos e peixes. No que tange às bebidas, os gastos foram essencialmente 

para vinho, azeite e mel
416

. O vinho era a bebida mais consumida pelos enfermos depois da 

água. Não é possível determinar, pelas fontes consultadas, a quantidade de vinho que cada 

enfermo recebia, apenas que era certo o consumo deste gênero cotidianamente de até 3 

porções diárias. O consumo de vinho era ordinário aos homens, pois afirma que “(...) rara é a 

                                                             
413RODRIGUES, Lisbeth Oliveira. Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa 

Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Tese de Doutorado em História Moderna (policopiada), Braga: 

Universidade do Minho, 2013. p.850-859. 
414SÃO PAULO, Jorge de.O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967. pp. 378-379.  
415

 1 arrátel = 459 gramas. 
416RODRIGUES, Lisbeth Oliveira. Idem ... ibidem. pp.840-888. 
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mulher a quem se dá vinho (...)”
417

, que o tomavam pela manhã. Ao tanger a campainha da 

copa pela quarta vez no dia era o sinal para informar que estava “(...) chegando o pão à coppa 

pera os Enfermos se aiuntarem nas Enfermarias de baixo e se lhe entregar seu pão e 

vinho”
418

. (Mixtum medieval)    

 

                                                             
417SÃO PAULO, Jorge de. O Hospital das Caldas da Rainha até o ano de 1656. Tomo II. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa, 1967. p. 372. 
418SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. p. 477. 
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Figura 16: Imagem da Tábua do Almoxarife. 

Fonte: Museu do Hospital e das Caldas, foto do autor em Julho de 2013. 
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Figura 17: Pormenor da Imagem da Tábua do Almoxarife. 

Fonte: Museu do Hospital e das Caldas, foto do autor em Julho de 2013. 
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Figura 18: Tábua das padas de pão. 

Fonte: Livro da Fundação deste Real Hospital (1656), Museu do Hospital e das Caldas, Inv. 380, fl. 604. 

Cortesia do Museu do Hospital e das Caldas. 

 

A carne e o pão eram os alimentos mais consumidos pelos enfermos e servidores 

do HNSP. Cada enfermo recebia aproximadamente duas padas (uma pada corresponde a dois 

pães assados juntos) de “pão alvo” por dia, ou seja, quatro pães, dois no almoço e dois no 

jantar
419

. Considerando aquilo que cotidianamente era consumido a dieta alimentar dos 

enfermos era constituída por pão, carnes, ovos, água, e vinho. Some-se a esses produtos o 

açúcar utilizado em diversas preparações. 

Havia respeito às propriedades dos alimentos, preferia-se aqueles mais proteicos 

esperando que poderiam ser mais benéficos na recuperação da saúde dos internados. 

Acreditamos que, efetivamente, essa alimentação colaborava no restabelecimento da saúde da 

maioria dos enfermos uma vez que, nunca é demais lembrar, o hospital era especialmente 

destinado a tratar os enfermos mais pobres. É possível que a dieta mais regrada da instituição 

ajudasse a tratar as doenças oportunistas daqueles que estavam em situação de insegurança 

alimentar.  Ao mesmo tempo, a dieta ofertada não era homogênea a todos. Havia alimentos 

                                                             
419SÃO PAULO, Jorge de.Idem ... ibidem. p.481.  
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que eram oferecidos para corresponder os preceitos de hierarquia social. Alimentos diferentes 

para pessoas de categorias sociais diferentes
420

. Via de regra, com a admissão de um enfermo 

no HNSP, ou seja, depois de ser feita a examinação do físico e a confissão e comunhão, era 

dada uma refeição que poderia ser composta de carne e pão acompanhada de vinhopodendo 

também ser dada “(...)uma pada de pão e um cacho de passas ou um ovo para cear (...)”
421

.  

Pelas tábuas do carneiro e do pão, é de se imaginar que o enfermo ganhava, na 

enfermaria em que estava hospedado, suas três quartas de arrátel de carneiro ao jantar. Na ceia 

recebia meio arrátel da mesma carne. Assim como seus pães. A carne era sempre ofertada, 

mas não se pode dizer que tipo uma vez que “(...) hauer Doenças q mais necessitem de 

galinhas e frangos q de carneiros (...)”
422

. Este era o cardápio ordinário dos enfermos. 

Todavia havia ocasiões especiais que pediam uma refeição distinta. O loio indica oito 

momentos de refeição diferenciada. Essas são datas de festas religiosas. No período de cura 

são: natividade de São João Batista (24 de Junho), Ascenção (15 de Agosto), e as festas do 

período da Páscoa (Endoenças, Quinta-feira maior, Espírito Santo e Sexta feira Santa). Nestas 

datas todos recebem ração diferenciada de acordo com sua posição social, mas:  

 

“Aos Enfermos que estão nos Banhos se lhes dá arroz de carneiro. Também nessas 

festas e na da Assumpsão. (...) 

Na festa Principal deste Real Hospital q he N. Srã da Assumpção que He da Igreja 

com tt.o (...)  

Aos Enfermos q andão ai de banhos se lhes dá arroz de carneiro e almoço a todos e 

também aos Religiosos por respeito da Tardança do Jantar”
423

. 

 

Aos enfermos que se encontram na purga era oferecida uma refeição diferenciada. 

No dia que antecedia a purga eram ofertadas ameixas na ceia e no dia da purga um quarto de 

galinha cozida no jantar com uma colher de confeitos. Na ceia outro quarto de galinha, desta 

vez assada. Na manhã em que vai fazer a purga recebia um limão ou lima
424

.  

  Ao ser admitido no HNSP o enfermo era, assim como ainda hoje, identificado 

pelo número do seu leito. Sobre este o escrivão fixava uma tábua onde escrevia as letras que 

                                                             
420

Lisbeth O. Rodrigues já apontou para essa especificidade. Veja-se: RODRIGUES, Lisbeth Oliveira. Os 

consumos alimentares de um hospital quinhentista: o caso dohospital das Caldas em vida da rainha D. Leonor. 
In: SÀ, Isabel dos Guimarães. Portas adentro: comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX),Valladolid/Coimbra: 

Universidad de Valladolid, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. pp. 47-67 E também da mesma autora: 

Fugindo à peste: D. Leonor nas Caldas de Óbidos. Casa Perfeitíssima. 500 Anos do Mosteiro da Madre de Deus 

(1509-2009). Lisboa: Ministério da Cultura-Instituto dos Museus e Conservação / Museu Nacional do Azulejo, 

2009. pp.39-47. 
421SÃO PAULO, Jorge de.Idem ... ibidem. p.473. 
422 SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. p. 378. 
423SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. p. 381-82. 
424 SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. p. 474 e 376. 
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correspondiam ao tipo de alimento que aquele indivíduo deveria consumir no dia seguinte ao 

jantar. De maneira que dever escrever nessa tábua: 

“(...) se lhes He necessario galinha põem na taboa g.a e se carn.o c. e se frangão 

frg.
o 
e se ameixas. Amex. e o nº dos banhos e se vinho. V.

o
 e se Doce D. e se Almoço 

A. e se Picado. Picad. E se He purgar. P. (...).
425

”  

 

 O alimento consumido pelo enfermo estava, portanto, relacionado com a fase do 

tratamento que esse se encontrava.  

 

 

Figura 19: Quadro da tábua do escrivão. 

Fonte: SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. p.433. 

 
Assim, de acordo com o quadro acima, no primeiro dia de banho o enfermo 

recebia ao jantar sua ração diária de carne e pão com vinho. Nosegundo banho recebia meia 

galinha cozida ao jantar e um quarto de galinha cozida na ceia e alguns doces que poderia ser 

marmelada, confeitos, abobora coberta, açúcar rosado. No terceiro banho, recebia almoço, em 

geral pão com vinho meado de água, ao jantar galinha cozida e a ceia galinha assada. No 

quatro banho, frango cozido ao jantar e frango assado na ceia. No quinto banho, frango assado 

ao jantar e picado na ceia. Com seis banhos o enfermo comia apenas ameixas porque iria fazer 

purga no outro dia. No dia da purga, já dissemos acima, o enfermo recebia uma lima ou limão 

pela manhã, um quarto de galinha cozida no jantar com uma colher de confeitos. Na ceia 

                                                             
425 SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. p.433 
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outro quarto de galinha, desta vez assada. Com sete banhos ovos escafados com açúcar no 

almoço, arroz com mel no jantar e voltava a receber ovos na ceia.  

Aqui temos um aspecto à parte na dieta do HNSP: o uso do açúcar. Este era um 

elemento componente essencial na elaboração dos xaropes e mezinhas consumidos no HNSP. 

Nesse período o açúcar era tido como produto essencial na dieta dos enfermos por dois 

motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque guardava as qualidades quente e úmido, 

colaborando fortemente no tratamento das enfermidades causadas pelos rigores do inverno. 

Segundo sua importância, decorre de seu alto índice calórico o que colaborava com a 

reconstituição física daqueles pobres enfermos que davam entrada no hospital assim como 

aqueles que estavam mais fracos em decorrência do tratamento termal. 

A rainha D. Leonor legou ao hospital o direito de receber 15 arrobas de açúcar, 

doadas por seu irmão D. Manuel I, “(...) pera se fazerem os doces e conservas para os 

Enfermos, e mais gastos nas Tizanas, Amendoadas, e Caldos (...)”
426

. Era usual também a 

distribuição de doces pelos oficiais e o consumo de doces pelos enfermos. Em especial, na 

visita geral feita pelo provedor era distribuídos confeitos, marmelada e bocados aos enfermos 

e religiosos. Nestas visitas: 

“(...) o moço da capella em corpo leua a Confeiteira com dous arrates de Confeitos 

com sua colher de prata, e o p.e Almox.e leua trez caixas de marmelada de duos 

arrates quada hua com hua faqua; o p.e prouedor leva na manga sinco arrates de 

confeitos em papeliços pera ir prouendo a Confeiteira: e dous arrates de bocados 

de sua cela pera dar aos Enfermos mais graues e aos Clerigos (...)”
427

.   

 

Os doces eram distribuídos aos enfermos nas visitas gerais, aos purgados ao jantar 

e aos enfermos mais fracos e necessitados dava-se uma talha de marmelada. Os doces eram os 

bocados de marmelada, a marmelada em pedaços, a marmelada em sumos, o açúcar rosado 

(de beterraba), a abóbora coberta e os demais confeitos
428

. 

Também fazia partedo conjunto de práticas terapêuticas do HNSP a purga e a 

sangria.Estes procedimentos eram enquadrados como umacoisa não natural: a retenção e a 

expulsão. Era muito comum a ideia de que a boa saúde estava associada, de certo modo, à 

remoção periódica dos humores que se encontravam em excesso no corpo. O método mais 

utilizado era a purga. Em muitos casos era uma indicação regular, portanto parte de uma 

medicina preventiva. A purga (aliás, ainda hoje se pode comprar purgantes nas drogarias e 

farmácias de todo o Brasil) estava mais relacionada ao esvaziamento do intestino. A língua 

                                                             
426SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 131.  
427SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 42. 
428 SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 378. 
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portuguesa acabou por reforçar a ideia de que o bom estado de espírito depende de um bom 

estado do corpo. Usamos, ainda que sem nos dar conta, o termo enfezado, que é empregado 

para se descrever uma pessoa de mau humor. Mau humor este que resulta do acúmulo de 

fezes nos intestinos. Desta forma, seguindo orientação da medicina hipocrático-galênica, faz-

se a associação entre a saúde do corpo e o temperamento do indivíduo.     

Mas a purga intestinal não era a única forma de se fazer sair do corpo aquilo que 

estava em excesso e, portanto, afetando seu equilíbrio. A limpeza da parte superior do corpo 

era obtida, em geral, por meio de três métodos: os vômitos, os espirros e os gargarejos. O uso 

de vomitórios era recomendado desde a antiguidade. Já é bastante conhecida a prática greco-

romana dos convidados vomitarem durante os banquetes. Mas também é conhecido seu uso 

para sanar os problemas estomacais. Na Idade Média tornou-se cada vez mais usual o uso do 

vômito como forma de terapia sendo indicado para uma vasta quantidade de moléstias. Uma 

análise dos trabalhos médicos do período revela como era constante empregar vômitos.  

Pedro Hispano, em sua obra Tesouro dos Pobres, produziu uma coletânea de 

orientações para a população mais pobre sobre dois dos três os ramos mais importantes da 

medicina medieval: a Higiene (e a Dieta), a Farmácia e a Cirurgia. A obra é, na verdade, um 

receituário que pretendia fazer chegar às pessoas mais simples formas de tratamento de muitas 

doenças. São indicadas muitas receitas para as mais distintas afecções inclusive contando com 

alternativas de ingredientes. Nela e em outras obras há invariavelmente a possibilidade de 

encontrarmos a indicação de um ou outro vomitório
429

. Essa terapia era tão habitual que até o 

final do século XVII podemos encontrar indicações dessa prática. Em 1697, foi publicado de 

autoria de João Curvo Semedo, o seu estudo mais conhecido e influente, Polyanthea 

medicinal
430

. A obra é precursora de medicina química portuguesa e está dividida em três 

tratados. De nossa parte interessa a indicação do primeiro destes tratados intitulado Dos 

grandes proveytos que fazem os vômitos, & os vomitorios; & dos authores que os louvão para 

remédio de muitas doenças.  

Provocar espirros era também uma forma de facilitar a limpeza dos pulmões e, 

portanto muito praticada. Ainda hoje podemos encontrar em lojas de plantas medicinais um 

                                                             
429MEIRINHOS, Francisco José. O Tesouro dos Pobres de Pedro Hispano, entre o século XIII e a edição 

Scribonius em 1576. In: ANDRADE, Antonio. (et al) Humanismo, Diáspora e Ciência (séculos XVI e XVII). 

Câmara Municipal do Porto/Biblioteca Publica Municipal do Porto/Universidade de Aveiro/Centro de Linguas e 

Culturas. 2013, p. 332-336. 
430Esta obra encontra-se totalmente digitalizada e disponível para consulta em: 

<http://www.fc.up.pt/fa/index.php?p=nav&f=books.0259.W_0259_000001#faimg>.   
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215 

 

preparado que provoca os espirros
431

. Os gargarejos colaboravam na limpeza da garganta e da 

boca quando se encontrava alguma doença nestas partes ou mesmo como complemento 

depois dos vômitos. 

Colaborava também com a limpeza do corpo os banhos. Tratados aqui também 

como complementares as práticas da purga, os banhos formam indicados também como uma 

forma de terapia. A medicina praticada nos mosteiros aconselhava que os banhos fossem 

tomados em certas circunstancias. Na Regra de São Bento, certamente a mais famosa do 

Ocidente Medieval, em seu capítulo 36, que tem como título “Dos irmãos enfermos” fica 

evidenciado o caráter terapêutico dos banhos: “O uso dos banhos seja oferecido aos doentes 

sempre que convém; mas aos sãos, e sobretudo aos jovens, seja raramente concedido”
432

. 

Observe, nesse excerto, que os banhos são indicados aos enfermos, mas interdito 

aos irmãos que estejam sãos e aos mais jovens. Ora se os banhos devem ser oferecidos aos 

enfermos, mas limitados aos demais é por que assumia função terapêutica evidente. 

Na Regra de Santo Agostinho, no quinto capítulo, intitulado “Serviço Mútuo”, 

item 36, aparece mais uma orientação acerca do uso dos banhos: 

“Não se negue tampouco o banho do corpo, quando a necessidade o aconselhar; 

porém, seja feito sem murmuração, seguindo a orientação do médico, de tal modo 

que, mesmo o enfermo não querendo, o faça por ordem do Superior aquilo que 

convém para a saúde. Porém, se não convém, não se atenda à mera satisfação, 

porque, à vezes, ainda que prejudique, se crê que é proveitoso o que agrada”
433

. 

 

Aqui o banho é uma necessidade e também uma indicação médica. Algo tão 

salutar que, se o enfermo se recusar, deve ser obrigado para a manutenção e o recobro da 

saúde.  Os banhos não têm um lugar específico entre as coisas não naturais. Já foi entendido 

como um complemento de outra das coisas não naturais (dos exercícios) ou no caso 

explorado, da expulsão.  

A sangria é uma das técnicas de cura mais usuais do Ocidente medieval e da Idade 

Moderna e está perfeitamente inserida no sistema teórico hipocrático-galênico. Vimos que 

essas teorias defendiam que as doenças podem resultar do excesso de humores no corpo ou 

mesmo de seu acúmulo em certas regiões. Sabemos também que o corpo tem uma tendência 

                                                             
431O preparado é conhecido popularmente como rapé. Vendido em pequenas porções e em pequenos 

reservatórios podem ser transportados facilmente no bolso do consumidor. Em geral faz-se a inalação de uma 

pitada de rapé em cada narina para provocar os espirros.  
432REGRA DE SÃO BENTO. Disponível em: <http://www.osb.org.br/regra.html>. Acesso em 28 de Setembro 

de 2014. 
433REGRA DE SANTO AGOSTINHO. Disponível em: <http://www.agostinianos.org.br/regra>. Acesso em 28 

de Setembro de 2014. 
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nata que procura manter o equilíbrio dos humores no corpo e, conseguintemente, a saúde 

excretando os excessos de forma natural. Assim a fleuma, fria, úmida e transparente era 

eliminada pelo nariz nas gripes e constipações (lembremos que os espirros provocados 

também colaboravam com isso). A bílis em excesso, quente e seca era suprimida pelos 

vômitos. A bílis negra/atrabílis escura e fria era expulsa junto com as fezes. O sangue quente 

e úmido era expelido nos ferimentos e na expectoração das doenças pulmonares
434

.         

Os regimes alimentares, as mezinhas, elaboradas com elementos que tinham 

qualidades opostas aos da doença (principio dos contrários), eram parte desse tratamento. A 

sangria colaborava em especial nas situações em que se podia identificar a inflamação 

entendida como um acúmulo de humores
435

. Assim a sangria era aceita com duas intenções 

capitais: a conservação da saúde (muitas das vezes se fazia seu uso como medida profilática) e 

a curativo-terapêutica. Em suma, operava pela eliminação ou extração dos resquícios do 

humorem desequilíbrio (portanto patológico) para que se obtivesse a correçãodos exageros do 

sangue. Consistia na incisão, com navalhas e lancetas, de certas veias pulsantes e efusão do 

sangue que acreditava-se conter a mescla dos humores. 

Havia dois profissionais contratados para fazer parte do corpo de oficiais da saúde 

que deveria se ocupar especificamente desse tipo de terapia, ou seja, da purga e da sangria. O 

primeiro era o barbeiro que era “(...) obrigado quando pelo provedor ou físico for mandado 

fazer as barbas e tosquiar, sangrar e lançar ventosas aos pobres enfermos (...)”
436

. De outra 

banda temos a cristaleira que como já explicamos em outra ocasião era a responsável pelo 

manuseio e administração do clister
437

. A cristaleira e o sangrador deveriam acompanhar a 

visita cotidiana do físico e “(...) escrevera na dita tabua os clisteres e sangrias que o fisico 

ordenar a cada um enfermo, apercebendo a cristaleira e o sangrador das horas a que hão-de 

vir com os ditos clisteres e sangrias(...)”
438

. 

                                                             
434CAIRUS, Henrique. Da natureza do homem Corpus hippocraticum. História, Ciência, Saúde-Manguinhos,  

Rio de Janeiro,  v.6, n. 2, Outubro  1999. Disponìvel em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701999000300009&lng=en&nrm=iso>  

Access em  30  Setembro de 2014. 
435 SANTOS, Georgina Silva dos. Ofício e Sangue: a irmandade de São Jorge e a Inquisição na Lisboa Moderna. 

Lisboa: Colibri, 2005, p. 238. 
436Veja-se o Compromisso, no anexo documental. 
437Clister era um termo que poderia se remeter ao instrumento que era utilizado para injetar água ou alguma 

mezinha pelo reto do paciente afim de acelerar a defecação. Também pode-se referir a própria mezinha que além 

de ser laxativa poderia também ser medicamentosa, lavativa, nutritiva ou alimentícia quando administrada via 

oral. Deste modo a cristaleira era responsável pelo uso do clíster. O clíster era um instrumento que promovia a 

irrigação do cólon intestinal facilitando assim a expulsão das fezes do paciente. 
438Veja-se o Compromisso, no anexo documental. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701999000300009&lng=en&nrm=iso
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A sangria era parte fundamental da prática terapêutica do HNSP. No caso do 

hospital em estudo, tinha função curativa, pois sendo todos os que estavam internados 

enfermos de alguma maneira a sangria poderia colaborar com a restauração da saúde 

eliminando a matéria patologicamente alterada corrigindo os excessos do sangue ou sua 

alteração
439

.    

Junto com a sangria outra prática do barbeiro era a aplicação de ventosas a fim de 

extrair os humores que se encontravam abaixo de pele e acima da carne do enfermo
440

. A 

necessidade de se fazerem sangrias era tanta que o Jorge de São Paulo demonstra que, apesar 

do Compromisso não permitir que se pagasse nada além dos mantimentos ali definidos ao 

barbeiro, houve um tendência de acréscimo aos seus mantimentos “(...) uisto o m.
to 

trabalho q 

tinha de sangrar pelos m.
tos 

doentes que accrecerão (...)”
441

. Quem fazia a prescrição da 

terapia era o físico ao examinar o enfermo.  

A titulo de exemplo vejamos o caso da cura do Pe. Manoel de Santo Antonio, da 

sua congregação, que, em 1643, que fora admitido no Hospital para tratar de problemas no 

estômago. Ali o religioso “(...) posse em cura e depois de xaropes, purgas, e sangrias nos 

braços e pés, sanguixugas e outros medicam.
tos 

(...)”
442

. Em 1653 ocorre a cura de Braz de 

Deus, que tendo chegado ao HNSP entrevado de pernas e com os pés tortos tomou uma 

primeira cura e na segunda teve um acidente que quase lhe levou a morte.  

Nos casos acima, identificados o barbeiro-sangrador do HNSP recorria ao 

conhecimento do discurso médico para a sangria utilizando das incisões com navalhas e 

lancetas tanto quanto de sanguessugas. No que tange ao uso desse último era uma técnica 

utilizada pelos barbeiros-sangradores com a mesma finalidade da sangria por incisão. A 

extração do sangue do corpo, seja com sanguessugas ou não, era parte da flebotomia. Tratava-

se de um misto entre técnica e arte, pois se aprendia no cotidiano, com um mestre, ao mesmo 

tempo que as incisões eram orientadas pelos saberes do galenismo árabe
443

.  

                                                             
439SANTOS, Dulce O. Amarante dos. A Medicina Monástica em Portugal na Idade Média (Aproximações). In: 

MENDONÇA, Manuela; e SANTOS, João Marinho. Raizes Medievais do Brasil Moderno. Ordens Religiosas 

entre Portugal e o Brasil. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 2012, p. 144-145 
440

Existe um boa bibliografia acerca do da sangria. Como referencia indicamos: SANTOS, Georgina Silva. 

Oficio e Sangue. A Irmandade de São Jorge e a Inquisição na Lisboa Moderna. Lisboa: Colibri, 2005. Da mesma 
autora o artigo:  A arte de sangrar na Lisboa do Antigo Regime. Tempo, vol. X, n.º 19, julho, 2005, pp. 43-60. 

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=167013390004>. Veja-se também: HERNÁNDEZ, 

Justo. La Sangria em el Liber de Arte Medendi (1564) de Cristóbal de Veja (1510-1573).Asclepio, vol. LIV-2, 

2002. pp. 231-252. Disponível em: 

<http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/149/146>.   
441SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 457. 
442SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 130. 
443 Depois da criação da Irmandade de São Jorge o ensino desta técnica passou para a responsabilidade destes 

confrades dentro do Hospital de Todos os Santos. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=167013390004
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/149/146
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Figura 20: Imagem indicando pontos de sangria. 

Fonte: KETHAN, Johannes. Compendio de la salud. Impresso por Pablo Hurus. Zaragoza, 1494. Fólio 8 (v). 

Disponível em: < http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176840&page=1 > Acesso em 04 Janeiro 2015. 

 

A sangria era orientada pelo conhecimento da rede venosa do organismo e pela 

queixa do enfermo. A incisão era feita sempre a certa distancia dos lugares onde se acreditava 

estar atingido pelos humores corruptos. Por exemplo, se houvesse uma queixa de dores nas 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176840&page=1
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costas, ou nos quadris, deveria ser feito um talho na parte externa do tornozelo, pois ali 

passava um dos pares de veias que do pescoço descia pela parte externa da coluna, do quadril 

e das pernas ligando a cabeça ao tornozelo. O outro par de veias percorria o mesmo caminho 

(da cabeça aos pés) saindo do lado das orelhas, passando pela parte interna da coluna, 

chegando às coxas de onde percorriam a parte interior das pernas terminando nos pés
444

. 

Assim, o que orientava o corte e o uso das lancetas eram tanto a queixa do enfermo como a 

aparência do tecido atingido, pois, caso fosse identificado algum sinal de infecção ou 

inflamação nos tecidos, era feita a sangria para dar vazão aos humores corrompidos que ali 

tinham se acumulado. 

Por outro lado, a purga era imperiosa. Os clisteres eram utilizados para facilitá-la 

assim como era ordinário o uso de xaropes pelos enfermos nos dias que antecediam o inicio 

da tomada dos banhos. Os xaropes certamente eram produzidos na botica do HNSP pelo 

boticário. Eram consumidos, por todos os enfermos, nos quatro ou cinco dias que antecediam 

o primeiro banho. Não é possível sabermos a composição destes xaropes. Segundo Bluteau, 

os xaropes eram um preparado líquido composto por extratos de plantas, ervas, ou mesmo 

frutas que eram cozidas com açúcar até ficarem em uma consistência que era esperada pelo 

boticário. Eram utilizados para facilitar a purga e eram consumidos de preferência em jejum 

para melhor se distribuírem no estômago
445

. 

Na obra de António Pires da Silva a purga e a sangria faziam também parte dos 

procedimentos preparatórios para o uso dos banhos nas caldas e colaboravam para o sucesso 

do mesmo. O médico brigantino afirma:  

“(...) ffer necessário, que os doentes antes de irem tomar Caldas, fe preparem 

muuito bem co fangrias, & purgas, como a idéia do acharque o pedir, até se 

purificarem (...) ao que não he bafatante hua fó purga, como alguns Medicos 

confiderão, salvo fe pouco antes, v.g. hum, ou dous mezes, em que guardou o doente 

regimento, fe fez cura radical, (...) o doente entre a cura de noffos Banhos, & 

fuorescom a preparação de alguas ajudas, ou ordinárias, ou purgantes, para mais 

segurança: he efte preceito tão effencial, que diz Cornelio Celso que por fua falta 

diffamantur remedia, quae multis faere utilia. (...)”
446.  

Se não estiveram bem purgados e sangrados os enfermos que acorrem às Caldas 

sem dúvida não teriam sucesso na cura. Era, portanto, procedimento obrigatório a ser 

realizado na cura por meio de caldas. Caso o enfermo não conseguisse evacuar eram feitas 

                                                             
444SANTOS, Georgina Silva. Oficio e Sangue. A Irmandade de São Jorge e a Inquisição na Lisboa Moderna. 

Lisboa: Colibri, 2005.p. 237-238. 
445 Veja a definição em: <http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/xarope> 
446PIRES, António Pires da. Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696. p. 163-64. 

http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/xarope
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“(...)a preparação de alguas ajudas, ou ordinárias, ou purgantes (...)”. Preparação de ajudas 

significa o uso de clisteres ou mesmo xaropes para facilitar a purga.  

O modo como eram preparados os clisteres não está claro. Todavia, Lisbeth 

Oliveira Rodrigues, afirma que, em 1520-21, a cristaleira do HNSP recebia da dispensa todos 

os meses azeite e mel para a preparação de 25 clisteres
447

. Para a botica do hospital só 

restaram livros do boticário referentes ao século XVIII
448

. Nenhum dos exemplares dos 

séculos XVI-XVII, chegou até nós.  

Para o período em estudo restaram as indicações feitas por Jorge de São Paulo que 

apresenta a botica e os produtos que ali se encontravam.  

“(...) hua caza não muy grande, compendiosa porem pello muito que comprehende 

em rezão da perfeita Botica do Hospital, e das melhores e mais providas do Reino, 

pello muito gasto e grandes despezas de mezinhas, nos mezes de sua cura com todo 

o genero de Enfermo, e pera toda espécie de Enfermidade; porque deixandode parte 

sua grande limpeza, e não fallando na fabrica de varios e fermozos vidros, vazos de 

persolana Boyões da India pêra ministerio dos medicamentos; nella se achão as 

melhores drogas do Oriente, e demais virtude e efficacia obrar, pedras Bezares, 

Iacintos, Aliofares, Esmeraldas, Maná, Ruibarbo, Sene, canafistola com todas as 

mais medicinas simples e compostas, e muita variedade de estillações de Ervas 

medicinaes, flores, violetas, rozas e de laranja e de todas as mais que a terra cria 

porporcionadas aos medicamentos dos banhos (...)”
449

.   

 

Além destes produtos também afirma que ainda no século XVI “(...) dauasse ao 

Boticário quada anno dous Cantaros e meyo de Azeite pera fazer os oleos pera os Enfermos 

(...)”
450

.  

Apassagem acima o provedor apresenta várias informações sobre a matéria 

médica da época, em especial dos componentes para a formulação das mezinhas. Estas podem 

ser classificadas em simples e compostas (por isso o loio diz que a botica tinha “medicinas 

simples e compostas”). Mezinhas simples eram aquelas que tinham apenas um componente, 

em geral de origem vegetal. As compostas, por sua vez, tinham vários componentes sendo 

obrigatoriamente formulada com ingredientes do reino vegetal, animal e mineral. As 

substâncias utilizadas no preparo das mezinhas seguiam uma ordem de hierarquia em que os 

                                                             
447 RODRIGUES, Lisbeth Oliveira. Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa 

Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Tese de Doutorado em História Moderna (policopiada), Braga: 

Universidade do Minho, 2013. p. 327. 
448 Existem referências aos livros do boticário, pois afirma que “(...) dos livros da botica achei variedade (...)”. 

SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 455. O mais antigo data de 1776 (ADLRA, Real Hospital das 

Caldas da Rainha, Botica, Dep VI-1-A-1), e encontra-se na guarda do Arquivo Distrital e Leiria. Ali encontram-

se o registro do custo com a confecção das mezinhas para os enfermos e mesmo algumas fórmulas. Para o inicio 

do século XIX (ADLRA, Real Hospital das Caldas da Rainha, Botica, Dep VI-1-A-3) encontra-se uma 

farmacopéia com fórmulas de eméticos, pílulas, purgantes, pós-purgantes, cozimentos, infusões, vinho medicado 

e anti-espasmódicos. 
449SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 190. 
450SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 455. 
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elementos vegetais eram considerados a matéria prima fundamental, os de origem animal 

eram utilizados em menor proporção e os de origem mineral ainda menos. Era da mistura 

destes elementos que se produziam os emplastros, eletuários, ungüentos, elixires assim como 

as tisanas
451

.    

No trecho identificamos essas substancias representantes dos três reinos. Do reino 

vegetal encontramos “(...)Ruibarbo, Sene, canafistola,(...) flores, violetas, rozas e de laranja 

(...)”e o Jacinto. Do reino animal as “pedras Bezares”, ou pedra Bezoar, que não é uma rocha, 

mas uma espécie de calcificação que se desenvolve no estômago de certos animais e era tida 

como pedra de propriedades curativas. Do reino mineral indicamos os “(...) Aliofares, 

Esmeraldas”. 

Uma vez que não restaram os livros da botica são os livros de receita e despesas 

que nos dão notícia dos produtos adquiridos para o consumo na botica do hospital. Eram 

comprados produtos para a elaboração das mezinhas como o enxofre, a zaragatoa, a teriaga, o 

sangue de dragão, a caparrosa, pez, alvaiade, azinhavre. Também existem indicações de 

compra de especiarias como a trementina, sândalos, noz-noscada, canela, gengibre, cominhos 

e açafrão
452

. Apesar destes produtos (as especiarias) serem utilizados na culinária não 

parecepelas informações que obtivemos da dieta dos enfermos, que eram utilizados na 

cozinha. Isso nos faz acreditar que essas especiarias eram mesmo para a preparação das 

mezinhas
453

.   

                                                             
451 SCHILLER, Reinhart. Fórmulas Magistrales de la Edad Media. Girona: Tikal Ediciones, s/d, pp. 23-24. 
452RODRIGUES, Lisbeth Oliveira. Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa 

Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Tese de Doutorado em História Moderna (policopiada), Braga: 

Universidade do Minho, 2013. pp. 896. 
453

Todas as definições foram consultadas e extraídas de: Dicionário de Raphael Bluteau Disponível em: 

<http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/edicao/1> acesso em 04/02/2015 ; também do Glossário “Portas 

adentro” Disponível em: <http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/> acesso em 04/02/2015; e de ROSA, Maria 

Carlota. Regimento proueytoso contra ha pestenença – Glossário. História, Ciências, Saúde. Manguinhos. v. 12, 

n. 3, set/dez, 2005. p. 869-981. 

Aljôfares: espécie de pérola pequena. 

Ruibarbo: raiz espinhosa, proveniente da China, de cor amarela com funções terapêuticas: apazigua a cólera, o 

estômago, o fígado, o baço, purifica o sangue e resolve a hidropisia e as febres. 

Trementina ou terebentina: resina de uma árvore chamada Terebinto. 

Sândalo: madeira proveniente do sudeste asiático (Índia e Timor). Desta árvore eram extraídos óleos aromáticos  

a sua madeira era utilizada na marcenaria. Há várias espécies de sândalo: o amarelo o citrino empregue no alívio 

das dores de cabeça; o vermelho ou roxo utilizado contra o catarro. 
Zaragatoa:ervas cuja semente quando demolhada se desfaz logo numas babas excelentes para tirar o amargor da 

boca e as asperezas da língua nos febricientes. 

Teriaga era uma mezinha complexa que foi exaltada pelos boticários, servia para aliviar um número significativo 

de estados, desde febres, hidropisia, epilepsia, entre outros. Também era considerado um antídoto utilizado para 

muitas coisas. 

Sangue de dragão: resina de cor muito vermelha usada nas boticas e retirada de uma árvore semelhante ao 

pinheiro. 
Caparrosa: espécie de sal mineral, predominante nas minas de cobre; designação utilizada no comércio de 

determinados sulfatos, sobretudo o do ferro. Existem várias cores de caparrosa: azul (sulfato de cobre), pedra-

http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/edicao/1
http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/
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Assim  “tomar a cura”, como diz Jorge de São Paulo, no HNSP era efetivamente 

estar internado recebendo tratamento para sua enfermidade com várias terapias espirituais e 

corporais. Entretanto a cura que os enfermos logravam no HNSP era sempre entendida como 

resultado da ação de águas termais salutíferas que minavam abaixo do edifício da instituição 

hospitalar. 

 

A rotina do tratamento no HNSP estava organizada da seguinte forma:  

1º dia: Confissão, comunhão, matrícula e receita de xaropes. 

2º, 3º, 4º, 5º e 6º dias: Xaropes. 

7º dia: Purga. 

8º dia: Folga. 

9º, 10º, 11º dias: Banhos. 

12º dia: Folga. 

13º, 14º, 15º dias: Banho. 

16º dia: Folga. 

17º, 18º, 19º dias: Banho. 

20º dia: Convalecência. 

 

 Assim que o enfermo chegava na vila das Caldas da Rainha procurava o hospital, 

pela manhã, para ser examinado pelo físico. Este deveria fazer a anamnese do enfermo e 

verificar se as Caldas poderiam colaborar na cura assim como definia se a doença era 

incurável ou contagiosa. Caso o enfermo fosse admitido o provedor, que se encontrava junto 

ao físico, faria um registro em um caderno que trazia consigo. Então os enfermos eram 

orientados a iniciar o tratamento espiritual.  

Depois de disso tomava os xaropes continuamente nos próximos cinco dias. Só 

havia exceção na toma dos xaropes diários caso fosse observado que a purga iria coincidir 

                                                                                                                                                                                              
lápis, branca (sulfato de zinco) e verde (sulfato de ferro). Pode ainda referir-se a um arbusto do qual se extrai 

matéria tintorial preta que serve para fazer água e tinta de escrever. 

Pez: resina do pinheiro queimado. 
Alvaiade: carbonato de chumbo de cor amarela ou branca, dissolvido pelo vapor do vinagre. Trata-se de uma 

matéria pesada e fria usada por pintores e mulheres que se maquilhavam. Segundo Bluteau o melhor alvaiade é 

aquele que depois de moído na pedra é seco. Atribuía-se propriedades singulares por se apresentar como uma 

matéria refrigerante. As mulheres que o usavam sofriam, segundo o mesmo autor, consequências imediatas como 

o apodrecimento dos dentes, rugas precoces e achaques. 

Azinhavre: hidrocarboneto que se forma na superfície do cobre ou latão quando exposto ao ar e à umidade; o 

mesmo que verdete ou ferrugem de cobre. Segundo Bluteau há um azinhavre artificial que é feito com bagaço 

sobre lâminas de cobre que depois de algum tempo fica com uma camada de ferrugem verde-azul. Quando 

aplicado externamente, este azinhavre artificial “alivia e consome as carnes babosas”. 
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com a mudança da fase da lua. Nesse caso “(...) he necess.
o
 por euitar purgarse na coniunção 

da Lua tomar dous quada dia huma pela menham outro à noite ao lançar na Cama”
454

.  

Terminada a etapa da toma dos xaropes, que durava cinco dias, o físico, no último 

dia desta etapa, lhe receitava a purga ou pílulas para tomar no outro dia. Dia seguinte purgava. 

Depois da purga, descansava um dia. Na sequência, tomava três banhos, um em cada dia. 

Cada vez que tomava seus banhos deveria ir para sua enfermaria para suar durante duas ou 

três horas. Tomados o conjunto de três banhos, folga um dia e volta a fazer o mesmo processo 

de tomar três banhos, folga um dia por mais duas vezes até totalizar nove banhos. Tomados os 

nove banhos, convalesce por um dia. Na sequência, volta a ser examinado pelo médico que 

vendo que ficou são o despede, caso contrário repete a terapia.  

Desta maneira cada cura durava cerca de 20 dias. O provedor afirma que essa 

sequência só fora alterada no período da União Ibérica (1580-1640), por mandado de D. 

Felipe II de Portugal (1598-1620) que, em 1603, ordenou dar quatro dias de convalescência 

aos enfermos para se recuperem melhor da cura. Assim, a duração da cura passava a 24 dias. 

Entretanto após o fim da União voltou-se ao sistema anterior
455

.   

Tal necessidade de dar maior descanso para os enfermos surge como uma 

associação com outra das coisas não naturais: o sono e vigília. O sono foi tema importante 

dos regimentos de saúde medievais e orientações dos médicos desde a antiguidade e ainda o é 

atualmente. Inúmeras pesquisas da medicina contemporânea apontam para a importância do 

sono de qualidade e seus efeitos benéficos para a saúde física e mental e para a manutenção da 

disposição individual. Atualmente, no Brasil, existe até mesmo uma área de atuação médica 

que é a medicina do sono
456

. Desde a Antiguidade indicava-se dormir por volta de 8 horas 

diárias e não exceder 10 horas de sono diárias.  

A relação entre o sono e a vigília deve seguir a orientação geral acerca das coisas 

não naturais, ou seja, deve ter a medida equilibrada. A falta de sono tem suas consequências 

nefastas eaquele que sofre de insônia (excesso de vigília) é pego de surpresa pela ansiedade e 

pela tristeza. Seu corpo e, por consequência, sua alma poderiam definhar, a digestão seria 

                                                             
454SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 473. 
455SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 224. 
456No Brasil a área de atuação de Medicina do Sono foi criada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 26 

de Janeiro de 2011 para as especialidades de otorrinolaringologia, psiquiatria, neurologia e pneumologia e 

oficializada por meio da resolução Nº 1973/2011 de 1º de Agosto de 2011.    
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alterada e sua disposição de julgamento enfraquecida. O excesso de repouso não traz 

vantagem alguma, pois permite o acúmulo nocivo de humores
457

.   

A maior preocupação dos físicos medievais, ao tratar do sono, parece estar 

relacionada com sua colaboração para com a digestão. Em um regimento de saúde, intitulado 

As regras da saúde, escrito em 1308, para o monarca de Aragão, Jaime II (1267-1327), o 

físico catalão, Arnaldo de Vilanova, reforça a importância do sono para a boa digestão dos 

alimentos e para a saúde do cérebro458
. 

Dormir depois de se alimentar é, como pudemos ver acima, essencial para a 

digestão, pois colabora com a manutenção do calor natural que é fundamental para o bom 

funcionamento do corpo uma vez que “(...) sem calor natural, nenhuma obra de vida pode ser 

concluída (...).”               

Voltando aos banhos termais, vemos que sua duração dependia exclusivamente de 

determinação do físico excetuando o primeiro banho que “(...) sempre he menor de meya 

hora ate três quartos por relógio de areia”
459

. Antonio Pires da Silva afirma que devem nos 

banhos devem ficar os doentes “(...) meya hora (...) no difcurfo da qual fe reza, ou canta a 

Ladainha de Noffa Senhora da Saude (...)”
460

. Durava, no máximo, uma hora pois, de acordo 

com a distribuição do horário, cada categoria de enfermo tinha esse período para usufruir das 

piscinas.  

O cronograma de horários estava assim definido. Na piscina dos homens entre a 

meia-noite e duas da manhã os banhos eram reservados aos religiosos. Das duas às três da 

                                                             
457

PEREIRA, Rosalie Helena de Souza. A arte médica de Avicena e a teoria Hipocrática dos humores. In: 

PEREIRA, Rosalie Helena de Souza (org). O Islão Clássico: itinerários de uma cultura. São Paulo, Perspectiva. 

2007. p. 398-401   
458“Após comer, conforme a ordem da natureza, é conveniente descansar e dormir, porque a comida é recebida 

para ser digerida e, após a digestão, ser transformada e se tornar substancia dos membros. Isso porque a 

digestão da comida não pode ser concluída (especialmente aquela que se faz no ventre, onde a comida é 

recebida) caso seja alterada nos membros. Assim, o calor natural no qual a digestão é feita deve, sempre que 

possível, ocorrer onde acontece a digestão. Além disso, não é conveniente àqueles que comeram 

moderadamente que viajem, trabalhem, velem, especialmente se seu corpo não abunda muito em calor natural, 

para que, no movimento ou no trabalho, o calor natural se disperse pelos membros que se movem. O calor 

natural também se espalha pelos membros dos cinco sentidos no velar, embora não se movam os pés ou as 
mãos, assim como ocorre com os ouvidos quando ouvem, os olhos quando vêem, e o mesmo dos outros. Do 

mesmo modo, o calor se difunde pelo cérebro, onde são feitas as obras do pensamento, pois, sem calor natural, 

nenhuma obra de vida pode ser concluída”ARNALDO DE VILANOVA. As Regras de Saúde a Jaime II.  

Disponível em: <http://www.ricardocosta.com/traducoes/textos/regras-da-saude-jaime-ii-1308>. Acesso em: 

22/09/2014. 
459SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II. p. 473. 
460PIRES, António Pires da. Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696. p. 168. 

http://www.ricardocosta.com/traducoes/textos/regras-da-saude-jaime-ii-1308
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manhã, era o período dos entrevados. Das três às quatro da manhã, os febris da enfermaria de 

São Pedro. Das quatro às cinco, os enfermos que estavam nos camarotes
461

. Entre as cinco e 

às nove, o espaço estava reservado para uso daqueles que se curavam a sua custa e dos 

fidalgos. 

 

Tabela 10: Cronograma do uso das piscinas. 

Relação 

piscina/horário 

00:00 às 

01:00 hs 

01:00 às 

02:00 hs 

02:00 às 

03:00 hs 

03:00 às 

04:00 hs 

04:00 às 

05:00 hs 

05:00 às 

09:00 hs 

Piscina dos 

Homens 

Religiosas Religiosos Entrevados Enfermaria  

S Pedro 

Enfermos 

dos 

camarotes 

Fidalgos 

e gente a 

sua custa 

Piscina das 

Mulheres 

Desocupada Religiosas Entrevadas Enfermaria 

de cima 

Enfermas 

dos 

camarotes 

Nobres 

senhoras 

e gente 

sua custa 

Fonte: SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibdem. Vol. II.  475-476. 

 

No HNSP, havia três piscinas, ou simplesmente banhos, no edifício. Eram uma 

piscina para os homens, outra para as mulheres e o “banho da rainha”. Encontravam-se no 

piso inferior do edifício. Ao sul encontra-se a piscina que era utilizada pelos homens: 

“(...) de 56 palmos de comprimento numerados do ultimo degrao da porta até a 

buxa, e 14 palmos de largo; que tem por todo a longitude de ambas as partes seus 

assentos que servem de corredores pera o Vestuario: rematesse o Tanque em hum 

grande loto com buxa que serve de encher e vazar nas horasdos banhos (...)”
462

.   

 

Deste modo, com um palmo valendo aproximadamente 22 centímetros, a piscina 

masculina tem por volta de 12,5 metros de cumprimento por 3.08 metros de largura de modo 

que tem aproximadamente 38 metros quadrados. Sua capacidade era de até 30 homens por 

vez, quinze em cada lado da piscina. A duração do banho deveria dependia da quantidade de 

enfermos homens aceitos no hospital. Com mais de 30 enfermos era necessário equilibrar a 

duração dos banhos para que todos pudessem aproveitar os benefícios dessa terapia. 

                                                             
461Jorge de São Paulo informa que eram 6 camarotes para homens nobres e 4 para as mulheres de maior 

condição. Veja-se: SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. II.  57. 
462SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 183. 
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Figura 21: O banho dos homens. 

Fonte: Foto do autor em Julho de 2013. 
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Figura 22: Perspectiva do Banho das mulheres. 

Fonte: Foto do autor em Julho de 2013. 
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Figura 23: O banho dos homens. (Imagem do século XIX). 

Fonte: PINTO, Helena Gonçalves. E MANGORRINHA, Jorge. O programa e a arquitectura termal. In: AIRES-

BARROS, Luís (coord.).Caldas da Rainha: património das águas. Caldas da Rainha: Assírio e Alvim, 2005. p. 

138. 
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Além no mesmo espaço onde se encontrava a piscina dos homens havia um 

passadiço de madeira onde os enfermos se trocavam e também ficavam aqueles a quem o 

físico tinha indicado os banhos secos. Estes aparecem com a denominação de estufas. Na 

concepção de Antonio Pires da Silva era administrado para fazer os enfermos suarem tendo os 

mesmos efeitos dos banhos úmidos. Limita a duração dos banhos secos à meia hora
463

. 

 A piscina das mulheres era pouco menor do que os dos homens. Tinha “(...) de 

comprimento quarenta e seis palmos, e treze de atrevessado (...)
464

”, ou seja, cerca de 10 

metros de comprimento por 2,8 metros de largura tendo assim algo em torno de 29 metros 

quadrados de área. Contava o mesmo espaço para troca de roupas ao largo da piscina que 

também era utilizado para os banhos de vapores.  

Além da piscina feminina há um tanque que ainda hoje é chamada de “banho da 

Rainha”
465

 mas que depois fora chamado “Banho da Sarna”. Conta o provedor que obteve 

informações precisas deste banho, que em sua época se encontrava entulhado. Foram seus 

testemunhos “(...) hum Pero Frz. Morador desta villa homem de 103 annos o mais antigo 

nella (...)” e “(...) Ioão Francisco o Trinca dalcunha que nestes annos tinha o officio de 

alimpar os canos do Hospital (...)”
466

.  

Jorge de São Paulo relata que: 

“(...) iunto do banho das molheres a entrada mais pera dentro estava um outro 

Banho pequeno que cahmavão da Raynha, onde Ella somente tomava banho em 

suas Enfermidades, e hera tradição sarara nelle de hum Cancro que lhe nacera no 

peito direito; e depois de sua morte se fechara o banho da parte de dentro, e se 

abrira porta pera fora por baixo da varanda que fica no andar da praça, e nelle se 

curavão homes e mulheres de qualquer idade do mal de sarna, as fêmeas pela 

menham , os machos a tarde (...)”
467

.   

 

   O uso deste banho foi permitido, temporariamente, a alguns doentes não 

admitidos no HNSP por caridade, ou seja, aos enfermos de sarna. 

 

                                                             
463PIRES, António Pires da. Chronographja Medicinal das Caldas de Alafoens: oferecida ao Illustríssimo 

Senhor Duarte de Almeida & Sousa. Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes impressor de Sua Magestade, 

1696. p. 180-181. 
464SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 184. 
465 Atualmente o local está restaurado, se encontra aberto à visitações orientadas pelos servidores do Museu do 

Hospital e das Caldas. 
466SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 185. 
467 SÃO PAULO, Jorge de. Idem ... ibidem. Vol. I. p. 185. 
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Figura 24: O banho da rainha. 

Fonte: Foto do autor em Julho de 2013. 
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O uso delas era feito de acordo com a hierarquia social do enfermo e sempre no 

período noturno começando à meia noite. Acreditamos que a escolha do período noturno era 

uma forma de evitar que os enfermos fossem acometidos por mal estar durante o calor do 

verão e pudesse prejudicar o tratamento. 

Na piscina das mulheres tínhamos uma divisão muito parecida, mas que se 

iniciava a uma da manhã. Portanto, da uma às duas da manhã, era o momentodas religiosas. 

Das duas às três, era o período das entrevadas. Das três às quatro os febris da enfermaria de 

cima. Das quatro às cinco, as enfermas que estavam nos camarotes. Entre as cinco e nove da 

manhã, o espaço estava reservado para uso daquelas que se curavam a sua custa e das nobres 

senhoras. 

Enfim, pelo que ficou demonstrado neste capítulo, o HNSP foi um hospital de 

vanguarda em seu tempo. Oferecia uma medicina e práticas terapêuticas que estavam 

orientadas pelos princípios das teorias hipocrático-galênicas que, por sua vez, eram o 

fundamento de medicina ensinada nas universidades europeias desde o desenvolvimento da 

escolástica. 

Os enfermos que procuravam o hospital e eram admitidos na instituição recebiam  

um tratamento que se assentava em 5 (cinco) práticas terapêuticas a indicar: a medicina 

espiritual, a dieta, a sangria e a purga, as mezinhas e os banhos. Os enfermos ficavam 

hospedados nas enfermarias de acordo com sexo e sua categoria social recebendo os banhos 

em lugar e horários que obedeciam aos mesmos critérios de hierarquia social.  

O hospital ainda existe, oferece tratamento termal até os dias de hoje e estamos 

convictos de que obteve sucesso na sua obrigação central definida no Compromisso e que ali 

encontramos nos seguintes termos: “QUEREMOS E MANDAMOS(...) QUE O DITO 

HOSPITAL(...) CURE OS ENFERMOS(...)”. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando, na segunda metade do século XV, surgiram em Portugal o Hospital de 

Nossa Senhora do Pópulo, nas Caldas da Rainha (termo de Óbidos) e o Hospital de Todos os 

Santos, em Lisboa, não se tratava da criação de mais instituições assistenciais do modelo 

medieval. Os hospitais que ali nasciam, sob a orientação dos monarcas lusos, objetivavam 

ofertar aos enfermos a terapia adequada para a cura de seus males. O que ocorreu no reino 

português foi pioneiro frente aos outros da Europa. Não a criação de hospitais, mas, no caso 

específico do HNSP, a criação de uma instituição hospitalar moderna que tinha uma estrutura 

(inclusive jurídica e financeira), funcionamento e uma terapêutica única frente aos outros 

hospitais do reino que permitiu a execução de seu objetivo médico: a cura dos enfermos. 

Marc Bloch já havia nos ensinado que o momento em que se desenvolvem as 

ações humanas são como o plasma em que se banham os fenômenos e o lugar de sua 

inteligibilidade
468

. O contexto de que estamos tratando era caracterizado por uma crise do 

modelo de assistência medieval. E não só, por uma crise das instituições de assistência como 

as gafarias, as mercearias, e os hospitais. Nossa indagação era a de saber: o que havia naquele 

ambiente, da segunda metade do século XV, que motivou a ação direta dos monarcas D. João 

II e D. Leonor para instalar um novo tipo de instituição assistencial? Foi aí que nos 

deparamos com a questão da religiosidade tardo medieval. Ao compreendermos este ambiente 

em que se desenvolveu uma nova devoção e a exigência de ação piedosa, que explicamos as 

motivações da criação dos hospitais reais. Encontramos na literatura espiritual e devocional 

daquele momento o debate acerca das obras de misericórdia, tanto espirituais como corporais. 

Assim, analisamos as influências, em especial de mote religioso, recebidas pelos homens 

deste tempo, que orientaram o erigir destas obras voltadas para a saúde do reino com destaque 

para o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo. 

Mas havia mais. No ambiente da corte da dinastia de Avis havia certo tempo em 

que as questões concernentes à Física (Medicina) e em especial à da saúde do reino estavam 

em circulação.   Identificamos, para o caso e para o momento da gênese da instituição em 

estudo, a relação entre poder e medicina. Observamos que a constituição do hospital foi um 

dos mecanismos que também colaborou com o processo de legitimação do poder monárquico 

junto aos súditos e aos poderes locais.  

                                                             
468 BLOCH, Marc. A história, os homens e o tempo. Introdução à História. Lisboa: Europa-América. s/d. p. 30. 
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Deste modo, procuramos para além das questões de ordem política e deste 

combate pela definição de lugares de exercício do poder, outras motivações (dos monarcas 

fundadores e da monarquia portuguesa). Identificamos que o ambiente da corte dos monarcas 

portugueses permitiu, inclusive, que as questões concernentes à Física fossem tratadas. Foi aí, 

nesse período com uma religiosidade que buscava se exercitar no auxílio aos pobres e no 

acesso à cultura médica por parte dos agentes políticos, que encontramos a explicação para 

dedicação pessoal de D. Leonor aos temas ligados à medicina. Assim as missivas entre a 

rainha perfeitíssima e as religiosas de Florença demonstram o envio de materiais para a botica 

da enfermaria do mosteiro florentino, o empenho na criação da Misericórdia de Lisboa e no 

HNSP corrobora nossa ideia de que a cultura médica também foi outro fator que se 

encontrava na gênese da instituição em estudo. 

Afirmamos desde o início que o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo constituiu-

se como um hospital no sentido moderno do termo. Por moderno não entendemos como 

oposto ou contrário ao modelo medieval. Moderno no sentido que pretendeu ser a resposta 

efetiva e concreta ao desafio que se colocava á medicina galênica no final da Idade Média: 

melhorar a saúde e promover a cura
469

.   

Ao mesmo tempo seu caráter moderno foi identificado, para além de sua 

preocupação fundamental com a cura, em sua estrutura e funcionamento. Verificamos em 

primeiro lugar que o HNSP se constituiu como uma instituição autárquica, para utilizar um 

termo com sentido mais contemporâneo. Desde sua raiz esteve provido de fontes de 

financiamento exclusivos doados pela rainha D. Leonor, bem observáveis no texto do 

Compromisso e em outros documentos como os que encontramos no Tombo do Hospital 

confeccionado no século XVI. Também nas doações e privilégios concedidos por outros 

monarcas e por pacientes que legaram ao hospital a propriedade de bens moveis e imóveis 

identificamos as condições da constituição de sua gestão. Era gerido com recursos próprios, 

oriundos de várias fontes, que permitiu ao hospital atender às exigências do seu tempo
470

.  

O aspecto moderno também foi evidenciado na sua autonomia com relação às 

questões religiosas. D. Leonor fez questão de assegurar, da cúria pontifícia, certamente com 

apoio de D. Jorge da Costa, o cardeal de Portugal, a emissão de documentação papal que 

                                                             
469 BALLESTER. Luiz Garcia. Un reto para el galenismo: mejorar la salud. Artifex factivus sanitatis. Granada: 

Editorial Universidad de Granada. 2004.  p.533-553. 
470 Para mais sobre o economato do HNSP veja-se a já referida tese de Lisbeth de Oliveira Rodrigues atualmente 

disponível no Repositório da Universidade do Minho. 
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permitia a tomada de decisões, das questões de cunho religioso da igreja de Nossa Senhora do 

Pópulo e de seus servidores, sem que para isso fosse preciso a consulta ao patriarca de Lisboa.  

Este foi um aspecto importante. Apesar de ter foro religioso assegurou aos monarcas a 

influência necessária para gerir o HNSP de acordo com suas vontades e consciências. Mais 

uma vitória no processo de afirmação do poder monárquico. 

Mas sua modernidade também se encontra no seu ordenamento institucional, ou 

melhor dito, na sua organização estrutural dos ofícios que servem no hospital. Todos os 

oficiais são declarados no Compromisso, com suas funções, obrigações e provimentos. Do 

provedor, figura mais relevante do ordenamento hospitalar, aos escravos, todos deveriam 

colaborar para que efetivamente se promovesse a cura dos enfermos. Confirmamos que além 

de carta de intenções o Compromisso do HNSP de fato orientou a estrutura e o funcionamento 

da instituição para o período em análise. O confronto entre aquilo que era defendido no 

documento aludido e uma série de outras fontes, em especial aquelas que se encontram 

arquivadas para a Mesa de Consciência e Ordens no ANTT, demonstraram que havia 

aplicação de certas exigências. Veja-se, por exemplo, os vários documentos de confirmação 

da nomeação de físicos, provedores e as querelas acerca da permanência ou não de religiosas 

no hospital. Essa documentação aponta para o cumprimento das prerrogativas definidas no 

Compromisso. 

No seu ordenamento interno, o HNSP seguiu de perto o que havia sido 

estabelecido no Compromisso e em consonância com o ordenamento dos mais avançados 

hospitais da cristandade ocidental de sua época. Vimos, por meio da comparação com o 

Hospital de Todos os Santos, de Lisboa, este mesmo inspirado no modelo do hospital 

Florentino e de Siena, nomeadamente indicados no testamento de D. João II, que eram 

instituições pensadas institucionalmente para atender à exigências de um momento que 

demandava atenção aos enfermos.  

Nosso objeto de estudo organizava-se com um corpo de oficiais, alguns lidavam 

com as questões administrativas, ou seja, aquelas mais relacionadas com o cotidiano da 

instituição como é o caso do provedor, do tesoureiro, do escrivão entre outros. Também havia 

o que atualmente conhecemos como corpo médico. Tratava-se de pessoas que tinham suas 

obrigações e seu cotidiano dentro do hospital voltado para a terapia e cura dos enfermos. 

Físico, enfermeiros e enfermeiras, cirurgião, barbeiro e sangrador, boticário (sem excluir os 
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sacerdotes) compunham a equipe que ordinariamente se dedicavam ao cuidado e tratamento 

dos enfermos daquela instituição. 

Organização dos ofícios, mas também do cotidiano do HNSP foi o que 

comprovamos no confronto entre as fontes que utilizamos para a nossa análise. Certamente 

que podemos considerar o hospital como uma instituição que assumia um caráter 

disciplinador e moralizador. O ordenamento do espaço físico, com separação das alas entre 

homens e mulheres, e ainda mais destes com os fidalgos e com espaço reservado aos 

religiosos e religiosas aponta para a reprodução da hierarquização social dentro do hospital. 

Mas seu funcionamento em regime de internato indicava mais. Apontava para a possibilidade 

de implantar determinados comportamentos aos utentes dentro e, quiçá, fora das paredes do 

hospital. 

Sob a ótica dos aspectos que elegemos (estrutura, funcionamento, enquadramento 

jurídico, econômico e religioso) trata-se de um hospital na vanguarda de seu tempo. Mas e no 

tocante à medicina praticada no hospital? Aqui percebemos a longa duração. Em primeiro 

lugar na prática e na teoria da Física em geral. Seus pressupostos e seus axiomas foram 

herdados de uma tradição grega e romana. Os fundamentos da Física medieval e moderna 

estavam em Hipócrates e Galeno. Mas não apenas na obra original dos esculápios da 

Antiguidade, também em seus comentadores da Idade Média. Na península Ibérica da Idade 

Média encontrava-se, nos centros mais importantes do saber, uma sociedade multicultural 

composta por cristãos, muçulmanos e judeus que na tradução, transcrição e comentários das 

obras dos antigos colaborou para a construção de um saber erudito acerca da Física. Esse 

saber que foi a base das práticas dos físicos que atuaram no HNSP. 

Ao mesmo tempo localizamos a longa duração naquela que foi a característica 

especifica do HNSP, ou seja, a utilização terapêutica dos banhos. Vimos que, ao contrário do 

que se pode pensar, os banhos não desapareceram nem da Europa, nem de Portugal, na Idade 

Média. A prática balnear permaneceu, com intensidade e popularidade inferior ao que se 

assistiu na Antiguidade, e se manteve mesmo sob a influência islâmica. Os banhos, criticados 

pela Igreja, foram absorvidos, no ocidente medieval, pela Física. Vimos surgir, no desenrolar 

do século XIII e seguintes, um novo gênero da literatura médica medieval: os tratados De 

balneis. Tal medicalização dos banhos representou uma nova forma de controle e de 

enquadramento da prática balnear, que permaneceu em toda a Europa Ocidental. 
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Em Portugal vimos que também permaneceu essa prática. Sabemos, inclusive, que 

D. Afonso Henriques fez uso e tirou proveito dessa terapia na atual São Pedro do Sul, antiga 

Caldas de (A)lafões. Do mesmo modo outros monarcas assim o fizeram e com orientação dos 

médicos da corte, disso sabemos para o caso de D. João II, por exemplo. Os banhos se 

mantiveram em Portugal, seu uso foi regulado nos Costumes e Foros de algumas cidades 

portuguesas datados de fins do século XII e inicio do século XIII, como foi no caso de Castelo 

Maior, Alfaiates e Castelo Rodrigo. Os banhos existiram e foram utilizados no medievo e 

deles demos notícia para o território português.  

Infelizmente não encontramos nenhuma obra médica do gênero De balneis escrita 

em Portugal no período medieval. Localizamos notícias pulverizadas do uso de banhos como 

terapia em obras médicas do medievo como, por exemplo, em Pedro Hispano. Todavia, foi no 

período moderno que vimos a hidrologia médica portuguesa se apresentar, em fins do século 

XVII, com a obra de Antonio Pires da Silva.  

Prática balnear e indicação medicinal dos banhos eram certamente do 

conhecimento dos físicos que orientaram D. Leonor na construção de um hospital que tinha 

nesse procedimento o fundamento de sua terapia. Que o HNSP utilizava dos banhos quentes 

isso era de conhecimento geral daqueles que tinham notícia da existência do dito hospital. 

Entretanto como a terapia se desenvolvia e quem recebia esse tratamento era sempre coisa 

nebulosa na produção científica sobre a instituição em análise. Confrontando nossas fontes 

identificamos as doenças tratadas no hospital assim como a visão geral do publico atendido. 

Entretanto o mais relevante, o que até então não estava evidenciado em nenhuma das obras 

por nós consultadas, foi traçar os procedimentos e identificar uma rotina clara para aqueles 

que eram admitidos para serem curados no hospital até a primeira metade do século XVII. 

O cuidado com o espiritual e corporal eram dois procedimentos que compunham o 

corpo da terapia do HNSP. Declaradamente temos a confissão, comunhão, purga e a sangria, a 

dieta, o descanso, as mezinhas e os banhos como os meios que pretendiam levar o paciente à 

cura. Podemos afirmar que em absolutamente nada o HNSP deixava a desejar em comparação 

com qualquer outro hospital do Ocidente.  

Atualmente os tratamentos médicos de vanguarda buscam assegurar a cura dos 

enfermos por meio de práticas multidisciplinares, ou seja, em conjunto, vários especialistas 

em suas áreas de atuação indicam o melhor caminho a se proceder para curar certo achaque de 

seu paciente. Assim, guardadas as devidas proporções e as especificidades espaço-temporais, 
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a terapia oferecida naquela instituição hospitalar, ainda hoje, pode ser considerada de 

vanguarda. Afinal, a terapia ofertada no HNPS, que ia da confissão até os banhos, também 

não era uma terapia multidisciplinar?             
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