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1.  Cronologia do HNSP até 1683
1
. 

 

                                                             
1 Extraido 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  > Acesso em 13 Julho de 2013. 

 



7 

 

 
 



8 

 

 
 



9 

 

 
 



10 

 

 



11 

 

 
 



12 

 

 
 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 
 



17 

 

 

 
 



18 

 

 
 

 



19 

 

 
 



20 

 

 
 



21 

 

 
 

 



22 

 

 

2.  “Explicação das Obras de Misericórdia” – Códice Alcobacense do século XV. 

[fl. 180] Aqui se começam os trautados que falam por quantas maneiras leixa 

Deus pecar os homeens outrossy dos xii capitolos das xii obras da misericordia [fl. 180v]. 

 

Devedes saber que Deus leixa pecar o homem por quatro razões a primeira 

razom he arreygada e fundada em na alteza da Devindade provincia e sabedoria de Deus a 

Segunda he fundada na dita razom que he a justiça de Deus a terceira he fundada em a 

misericordia da multidoem de Deus a quarta e postumeira em a gloria dos santos. 

 

Capitulo ii da primeira razom da Devinal Provencia. 

A primeira razom he dixe que era arreygada e fundada na Devinal Provencia e 

sabedoria de Deus a esto segundo diz Santo Agostinho de tamanho mal asy como foy pecar 

Luçafel ordenou Deus que saísse tanto bem como he ornamento do homem ca o homem foy 

ordenado pera repairar as celas do Paraisso que estavom vazias pollo caimento que os angos 

ouverom por seu pecado e de tamanho mal camanho foy o pecado do primeiro homem 

ordenou Deus tanto bem como foy a encamaçom e ouvimento de Jhesu Christo o qual veo por 

salvar a humanal linhagem e este foy o moor milagre que Deus fez e porem diz Santo 

Gregorio o que bem aventurada foy aquela culpa do primeiro homem que mereceo aver tal e 

tamanho remidor e livrador como foy Jhesu Christo onde nom he grande sabedoria se huum 

meestre faz boa obra de boa materia mais he grande sabedoria se de vil materia faz boa obra 

mais he de entender que a sabedoria de Deus ordenou o pecado que he maa cousa por bem 

dos escolheitos [fl. 181] de quatro maneiras a primeira pera gabar sua gabança ca se todas 

creaturas que ham razom fezera Deus taaees que nom poderrom pecar asy como nom gabom 

o mudo por seer calado mais aquel que fala mui bem e se calla este he de louvar  porem dise 

Sam Gregorio em os moraaes que Deus fez a natureza dos angos e arcanjos e de todollos 

outros angos boos mais feze-os taaes que se podesem mudar por tal que os que nom quesesem 

estar e seer firmes caisem e os que quesesem estar tanto ouvesesem moor merito e moor 

gloria quanto o movimento que eles podiam aver refreassem e ficasem com grande estudo de 

sua voontade o segundo por acrecentar a onrra dos escolheitos ca mais dina e mais 

onradamente tem o Regno El Rey que o guanha por sua virtude de força ou de sabedoria ca 

nom o que o guaanha por emliçom do poboo asy como mais justamente guanha o homem o 

que a por sy ca nom o que ha per outrem onde se os santos forom taaees que nom poderom 

pecar por sua enliçom averiam o Reyno perduravil mais porque poderom pecar com a 

enliçom que os escolheo Deus e com sua virtude propria ajuntados em huum guaanharom 

justamente o Reyno de Deuspelegando por El com o Diaboo e porende dise Jhesu Christo no 

Evangelho de Sam Joham em o segundo capitulo des os dias de Sam Joham Bautista a ca o 

Reyno de Deus soffre força e os rigos o arevatom onde o sinal do homem rigo he que ha 

coroa assy como diz no Apocalipse nemhuum nom sera coroado salvo aquel que bem pelegar 

e contender e porende peleia forte e porque o homem meresca muito bem nom [fl. 181v] a hy 

salvo aquel que pelega e vence os pecados e o terceiro pera affirmar a virtude dos escolheitos 

ca a omildade delles he gardar e guanhadeira de todallas outras virtudes assy como mostra 

Sam Gregorio em os moraaes onde diz a pelega contra os pecados he dada aos santos e 

consentes Deus por a omildade seja gardada asy como diz o apostollo de sy meesmo duas 

autoridades xii capitulo porque a grandeza as revelaçoões nom me exalce com vaa gloria 

foii-me dado o estimolo da carne pero como quer que el esto disese nom creamos que el 

pecou mortalmente o qual pera acabar a fremosura dos escolheitos segundo aas vezes 

veemos que he proveitoso que alguma cousa se destrua porque depois se faça mais forte e 

fremosa e asi leixa Deos os justos caer alguma vez porque depois se levantem mais fortes e 



23 

 

mais fremosos e por esto diz no livro de Daniel vii capitulo que os bem ensiinados caerom em 

tal que sejam confirmados e escolheitos e quebrantados ataa tempo asiinado e desta guisa 

caeo primeiramente Santa Maria Maudanela e depois foy encendida de amor e de caridade e 

escolheita e santidade acabada e enbranquecida de resprendor de piedade. 

 

Capítulo iii da segunda razom rondada na religiom. 

A segunda cousa disy que era fundada em rigidon que quer dizer razom direita da 

justiça de Deus por tal razom que como Deus seja justo e direito a sua justiça nom poderia 

seer decrarada se pecado e virtude nom [fl. 182] ouvesse em os homeens ca a justiça ha em 

sy duas partes a primeira galardoar o bem a Segunda dar pena pello mal e esta segunda 

parte da justiça nom poderia seer declarada se nom ouvesse pecado pero em os mais avonda 

o galardom do bem que nom dar pena ao mal onde diz Mouses no Dentronomino Eu soo 

Deus que vigito as maldades dos padres em os filhos ataa a terceira jeeraçom e em quarta e 

faço misericordia em muitos milhares de gentes mais daquelles que Me amam. 

 

Capitol iiii da terceira razom da misericordia de Deus. 

A terceira razom he fundada na grande multidom da misericordia de Deus ca se 

hi pecado nom ouvese a misericordia de Deus nom se podia decrarar nem era mester por 

obra ca a misericordia he decta de mezquidade non pode seer em nenhuma maneira sem 

pecado e segundo que a arte da Fisica nom se podia decrarar se nom ouvese hy enfirmidade 

e a virtude da meezinha nom se podia decrarar se nom onde ha perigoo de morte e porem 

cousa covinhavil he que onde ha gram virtude que se decrare por grandes obras onde Deus 

he mui louvado em as scrituras de misiricordia ca segundo diz o profeta em o salmo 

amerceador e misericordioso he o Nosso Senhor e diz mais a deante as obras da sua 

misericordia som sobre todalas misericordias e sobre todalas obras e esta misericordia he 

achada sengularmente em o Novo Testamento [fl. 182v] em quatro pesoas a primeira em 

aquella molher cananea a segunda em Santa Maria Maudallena a terceira em o todo 

problicano a quarta em o ladrom que foy crucificado com Christo segundo esto todo conta na 

estoria dos Evangelhos que foy tanta a misericordia que ligeiramente lhe perdoou seus 

pecados e ainda no Testamento Velho foy demostrada primeiramente em Davi a segunda em 

Jacob a terceira em Nabucadanasor a quarta em Rey Azechias. 

 

Capitollo V da quarta razom da gloria dos santos. 

A quarta razom he fondada na gloria dos santos ca segundo mostra Santo 

Agostinho em o livro da Cidade de Deus huum contrairo conhece huum homem por outro 

onde se nunca ouvese enfermidade nom seria tam manifestamente alegria na saude onde se hi 

nom ouvese morte nunca prazeria ao homem tanto com a vida como lhe praz e assy como os 

santos fezerom em esta vida penitencia acabada de seus pecados segundo diz Sam Gregorio 

sobre o Avangelho de Sam Lucas quando penso em a penitencia de Santa Maria Maudalena 

mais me convem chorar ca faz outra cousa e esto se entende da vergonça que he na 

penitencia ca Santa Maria Maudalena nom ouve vergonça de chorar em o convite em mentre 

comia Jhesu Christo e seus discipulos onde diz huum sabio no Eclesiastico no iiii capitulo 

que ha hi vergonça que trage ao homem pecado asy como acuella porque encobre o homem 

seu pecado que a feito e a outra vergonça que trage o homem [fl. 183] a gloria assy como ao 

vella porque confessa o homem todos seus pecados porque a bondade Devinal moormente se 

declara em sua misericordia segundo a doutrina do apostollo. 

 

Capitulo vi do primeiro artigo que cousa he misericordia. 

Porem estando a Madanella aficadamente cercada da misericordia som de 

decrarar doze artigos dos quaaes o primeiro he que coussa he miesricordia e diz que 
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communalmente que as virtudes som armaduras da alma segundo a doutrina do apostolo que 

diz que assy como o homem que esta desarmado que nom pode estar na batalha asy a alma 

sem virtudes non pode contristar o diabo e som quatro maneiras d' armas das quaaes humas 

pera cometer asy como a lança outrossy outras som pera defender asy como o estudo outras 

som pera talhar asy como o coitelo outras som pera nenhuma cousa asy como os sobre 

sinaaes que som pera conhecer ou demonstrar a verdade quem he ou cujo he assy bem pera 

esta guisa som quatro maneiras de virtudes das quaaes algumas enclinando a alma pera 

cobiiçar bem assy como a caridade outras som tam solamente pera fugir ao mal asy como a 

justiça que segundo a huma parte he cousa que priva o mal segundo a outra he galardoar do 

bem outras nem a huma nem aa outra parte asy como a fera Ciencia que non som por 

respeito do bem mais som por respeito de verdade e segundo esto som quatro maneiras de 

leis [fl. 183v] devinaaes asy como parece em muitas maneiras em a escriptura algumas 

manda o bem outras deffende o mal outras que nenhuum nem outro mais demostra verdade 

asy como em as leis humaanaes se acha fegurada a misericordia he virtude que nom he do 

bem e porende segundo que diz Santo Agostinho sobre o Evangelho de Sam Joham e diz assy 

quando alguum emtrestece e virtoossamente do seu proprio mall estonce he penitencia mais 

quando do mal d' outrem entonce he misericordia e porende he decta misericordia de 

coraçom da qual diz Sam Lucas em o samaritano que se doia do chagado moveusse pera 

misericordia. 

 

Capitulo vii quantas maneiras som de misericordia. 

O segundo artigo he avantas som as maneiras da misericordia onde diz segundo a doutrina 

de Santo Deonisio que som iiiiº maneiras dos beens corporaees que som da carne raciionaaes 

outras que som da alma entaleituaaes outros que som dos angos sobrenaturaaes outros que 

som beens devinaaes e segundo esto se destinge quatro maneras de males e assy som quatro 

maneiras de misericordia acerca dos malles dos quaaes o primeiro he dos males corporaaes 

quando nos doemos dos males corporaaees do mal que veem ao proximo e das suas 

affriçoões assy como ouve misericordia a filha de farao de Mouses que andava em o mar em 

na arca em que foy deitado quando naceo e a Segunda he dos males racionaaes quando 

avernos [fl. 184] nojo e pessar dos maales das almas quando som amçusadas por malicias de 

pecados as quaaes Jhesu Christo remio por o seu precioso sange asy como se diz da piedade 

de Sam Francisco e em estamaneira ouve misericordia Jhesu Chisto a Sam Pedro quando o 

olhou segundo se lee em o Evangelho de Sam Lucas a terceira maneira dos malles 

enteleitoaaes he quando avemos tristeza dos malles dos angos que perderom grandes beens 

assy como Ysayas proffeta ouve gram tristeza quando perdeo vio que os angos da paz 

choravom amargosamente porque aqueles cujas gardas eram eram [sic] condenados e nom 

aviam agloria do Paraiso pera que forom criados a quarta maneira dos malles 

sobrenaturaaes he quando nos doemos da paixom de Jhesu Christo. 

Capitulo viii quantas son as outras obras de misericordia. 

O terceiro artigo he quantas som as outras obras da misericordia corporraaes e 

dizemos que som sete das quaaes he a primeira fartar os famiintos a segunda dar de bever 

aos que am sede a terceira albergar os que om mester pousada a quarta dar de vistir aos 

nuus a quinta visitar os enfermos a sesta servir aos emcarcerados a setima soterrar os mortos 

das seis primeiras fala Sam Mateus no Evangelho xxb capitulo que sam propostas e 

demandadas por Deus no Dia do Juizo da seitema que he soterrar os mortos avemos no Livro 

de Tobias o qual gabado especialmente de todas estas obras de misericordia onde [fl. 184v] a 

seu filho misericordia lhe leixou no seu testamento dizemdo ser misericordioso emquanto 

poderes e estas obras de misericordia forom seguradas em o Genesy por os sete anos que 

servio Jacob por sua molher lia o qual he fegura da vida autiva e em estas sete obras de 
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misericordia se compre e dizemos que em esta vida autiva teem os olhos langanhossos assy 

como tinha lia pollo poo das cousas terreaaes. 

 

Capitolo ix quantas son as obras da misericordia espritaaes. 

O quarto artigo he quantas som as obras da misericordia sprituaes e dizemos que 

sete a primeira he ensinar os que nom sabem nada cerca as cousas de Deus a segunda he 

conselhar os que am mester conselho a terceira he mostrar e guiar os que desviam da careira 

de Deus a quarta he castigar os que pecam a quinta he consollar os tristes a sesta he 

consollar os temerossos a setema he esfforçar os que som de pequeno e fraco coraçom assy 

como fez a madre dos mancebos e destas obras de misericordia foy Job acabado e porem diz 

a misericordia e as suas obras crecerom commigo des a minha menenice e destas obras fala 

o apostolo em muitas maneiras espicialmente ad tesolocitentes quinto capitulo e destas obras 

de misericordia forom feguradas por os vii anos que servio Jacob por sua molher Rachel a 

qual foy fegura da vida contenperativa porque era fremosa asy com a sciencia das cousas de 

Deus ca em estas sete obras de misericordia esta toda a vida comtenperativa [fl. 185]. 

 

Capitulo x de camanha he a misericordia de Noso Senhor Deus. 

O quinto artigo he camanha he a misericordia de Deus e dezemos que he sem 

conto asy como a sabedoria de Deus ca segundo diz Santo Agostinho em o livro da Cidade de 

Deus todallas cousas que som em Deus som inguaaes mais he de entender que ahy quatro 

maneiras de cantidade a huma entesiva segundo como dizemos este clerigo he mayor que 

aquel e segundo esto soo Deus he sem conto ahy outra cantidade que dizem entensiva 

segundo dizemos huum ceco he mais alto que os outros emquanto he a nos sem conto porque 

he mui grande ahy outra cantidade segundo a multidom segundo a qual dizemos que ha hy 

mais angos que hommees e segundo esta quantidade as estrelas som sem conto quanto a no 

mais ahy outra cantidade que he alongamento de tempo assy como dizemos que o ano he 

moor que o me e segundo esto os angos e as almas som sem conto e nom podem morer e som 

perduraviis e a misericordi de Deus entendede que he ensinada intensive em qualquer pecado 

mortal ca o pecado he en sy enfiindo  maao porque quanto maior he a pesoa que recebe a 

enjuria por o pecado seguesse que o pecado en sy seg enfiindo o segundo he infinita intensive 

ca se todolos pecadores que som infindos [fl. 185v] fosse ajuntados em huum tam 

ligeiramente averia Deus mercee deles fazendo penitencia como dhuum soo e  terceiro he 

enfindo a misericordia de Deus quanto he a multidom ca se em huum omem meesmo fosse 

ajuntados todollos pecados de todollos outros homeens e dos spiritus malinos se se tornase a 

Deus aviri del mercee e piedade o quarto enfenito segundo perlogamento de tempo ca posto 

que os diaboos fosse taaes que non ouvesem começo e des o começo pecasem e agora se 

reprendesem averiam a misericordi de Deus e porende porque era tanta e tam grande a 

misericordia de Deus dizia o proffeta Senhor Deus av mercee de mym segundo a tua grande 

mysericordia e segundo a multidom das obras della destrui as minhas maldades. 

 

Capitulo xi que tam boa e tam benina he a misericordia de Deus. 

O sesto artigo he que tam boa e tam benina he a misericordia de Deus e dezemos 

ainda que a bondade e a alteza da sua misercordia se decrara em iiiiº maneiras a primeira 

porque deixa e quita Deus grande devida por pequena pena onde devedes saber que o Noso 

Senhor Deus por grande devida de pecado mortal por o qual deve a aver o homem pene 

perduravil assy como dise no Avangelho da ao homem pena corporal em este mundo ou no 

Purgatorio a qual nom he nada a respeito da pena do Inferno e he muito menos que huma 

poca d' augua a respeito de toda a auga do mar e assy leixa o Nosso Senhor grande deveda 

de pecado mui de grado ca mayor he a obrigaçom da culpa que da pena e por esso dise no 

Avangelho de Sam Mateus que huum senhor ouve mercee de huum [fl. 186] servo que lhe 
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devia tres mil marcos e quitou a el e a toda sua devida e o segundo se decrara muita grande 

devida leixa por pequeno rogo e boamente ca ell meesmo convinha aos pecadores com o 

perdom dizendo no Avangelho pidide e receberedes o terceiro se declara que nom tan 

solamente leixa Deus grande devida quando a mercee do pecador mais ainda da-lhe gram 

perdom quando lhe da a sua graça e esta graça he joya que deve o homem muito desagar 

mais que todallas outras cousas e nom tam sollamente lhe da todo esto mais da-lhe todo seu 

Reyno o terceiro da-lhe assy meesmo e por esto disse o apostollo Deus Paadre todallas 

cousas a nos deu quando nos deu o seu filho o quarto se decrara que nom tam sollamente 

leixa a devida e da-nos does mais ainda seu amo meesmo tem em pouco ca mui grande dano 

he a morte vil e dessonrada a qual el por nos quis dar a seu filho por em toda gisa aver 

mercee de nos e portanto dise o apostollo a seu filho próprio nom perdoou Deus e porque a 

misericordia de Deus he tam benina e tam boa diz o proffeta no salmo fazi beninamente a tua 

misericordia senhor. 

 

Capitulo xii como se pode guanhar a misericordia de Deus. 

O setimo artigo he 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 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 o 

segundo se pode guaanhar por maneira de perdom assy como se perdoarmos aos homens que 

fezerom alguum pecado contra nos e porem dizemos na oraçom do Pater Noster perdoamos 

as nossas divedas assy como os nos perdoamos a nossos devedores e disse Deus no 

Avangelho se perdoardes aos homens perdoar-vos-ha Voso Padre vossos pecados e por esto 

dise no Avangelho de Sam Mateus que nos convem a aver mercee de nosos servos assy como 

Deus ha mercee de nos o terceiro se pode guanhar com verdadeira contriçom que nos 

doamos dos pecados e que os confessemos fazendo verdadeiro emenda e penitencia e porem 

diz Deus per o proffeta Ezechiel em qualquer ora que o pecador gemer seu pecado sera salvo 

e diz ainda o proffeta que Deus nom menos preza o coraçom contrito e humildoso o quarto se 

pode guaanhar per maneira de offerenda e doraçom em os sacrifficios da nova ley muito 

mais que aquelles que era na velha ley em os quaes d' outra maneira purgava o homem os 

pecados segundo que diz o apostolo em Apistola ad Ebreos e porem dise Daniel que nom avia 

em seu tempo sacrifficio per que podessem guaanhar a misericordia de Deus mais avianna de 

guaanhar por contriçom de coraçom [fl. 187]. 

 

Capitulo xiii de como se pode perder a misericordia de Deus. 

O oytavo artigo he como se pode perder a misericordia de Deus dizemos que por 

quatro maneiras a primeira he por maneira de maa Christayndade e de nom fazer penitencia 

ca o coraçom que nom faz penitencia nom faz tesouro da misericordia de Deus mais faz 

thesouro da sua yra segundo diz o apostollo e por esto perdeo Luciffel a mysericordia de 

Deus ca nunca quis fazer peendença e por esto Lucifer e os seus som chamados vassos da yra 

de Deus assy como os angos boos som dectos vassos de misericordia de Deus o segundo se 

perde por maneira de dureza e de nom creer verdadeiramente ca juizo sem misericordia 

averam aquelles que nom fezerem misericordia e por esto disse o proffeta no salmo Deus nom 

averra mercee a todos aqueles que obram mal e desta gissa perdeo a misericordia de Deus 

pharaao o terceiro se perde per esta maneira de erisia e de ipoquessia ca nom pode seer que 

aqueles que huma vez forem alomeados e gostarem a bondade da palavra de Deus e as 

virtudes do outro mundo e cairom em pecado que sejam renovados outra vez salvo por a 

penitencia assy como dise o apostolo Ad Ebreos bi capitulo e esto he verdade salvo per 
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maneira de milagre assy como foy Sam Pedro em a payxom de Jhesu Christo o quarto 

perdesse per maneira de nom se querer o homem arrepreender em a fim da sua vida e esto he 

pecado contra o Spiritu Santo do qual disse Nosso Senhor Jhesu Christo no Avangelho de 

Sam Mateus que nom sera perdoado em este mundo [fl. 187v] nem no outro o que pecar no 

Spiritu Santo e per esta gisa perde a misericordia de Deus as almas daquelles que morem em 

pecado mortal dos quaes perfeta vem asi a dizer em pesoa de Deus nom a verey jamais dollce 

misericordia mais olvidarey seus corações com grande olvidança. 

 

Capitulo xiiii de como se deve fazer a misericordia. 

O nono artigo he de como se deve fazer misericordia dizemos que quatro 

circonstancias som faladas em a Scriptura segundo as quaes se deve fazer misericordia a 

primeira he que a faça homem de sua vontade e sem necesidade ca por o que o homem fazer 

constragidamente nom merece gualardão e porem diz Sam Paulo que a esmola se nom deve 

fazer tristeza ou por necesiade ca o que o da de grado mostra que ama Deus o segundo se 

deve fazer alegremente e sem coidado ca as obras de caridade sam de sy deleitosas e de 

grande prazer e porende dise Sam Paulo que o homem deve aver misericordia ligeiramente e 

sem tardança ca o que se faz ainda parece seer feito de voontade e por tal como este merece 

o homem galardom e porem dise Sallamom em os Proverbios falando da esmola que aquel 

que pode dar por amor de Deus o que lhe pedem nom deve fazer dizer vaite o quinto deve de 

fazer misericordia liberalmente e dar por o seu Deus todo aquelo que lhes sobeja do que am 

mester pera sy e por esto dise Noso Senhor Jhesu Christo em o Avangelho de Sam Lucas dade 

por esmola todo quanto nos sobega e seredes limpos de todo enteençom se nom em outra 

gissa nom a faça. 

 

 

Capitulo xb quem son aquelles a que devem fazer a misericordia. 

O dezeno artigo he quem som aquelles a que devem de fazer misericordia e 

dezenos que ha hy quatro estados que a devem receber e outros nom o primeiro he dos que 

morom no Santo Paraiso a estes nom deve o homem misericordia propriamente ca nom ham 

en sy nenhuma mengua segundo diz no Apocalipse o segundo estado he dos que estam em 

esta vida ca a estes he razom d' aver misericordia mais aos que som fiees christaaos ca a 

outros nemhuuns he ja muito mais aos que esta em a graça de Deus e por esto dise Sam 

Paullo façamos bem a todos e moormente aos que som de nossa fe o terceiro estado he 

daquelles que estam em Purgatorio e a estes devemos fazer misericordia ca esta em 

mezquindade e podem seer ajudados de nos e desto avemos exemplo em o Livro dos 

Macabeuos de judas e esta misericordia he froricida tanto quanto he moor o mestre daqueles 

por quem o fazemos o quarto estado he daquelles que morom no Inferno e destes nom 

devemos d' aver mercee ca som vasos da yra de Deus segundo que diz no Apocalipse ca estes 

nom som assiinaados da letera tau. 

 

Capitulo [x]vi que cousas som aquellas de que devemos fazer misericordia. 

[fl. 188v] O onzeno artigoo he que cousas som aquellas de que devemos fazer 

misericordia e dezemos que misericordia segundo a doutrina de Sam Gregorio que som 

quatro maneiras de bees de huums som de dentro de nos asy como som os bees da alma os 

outros acerca de nos asy como som os bees do corpo os outros som fora de nos asy como som 

os bees da ventura os outros som em cima de nos assy como som os bees de Deus 

primeiramente devemos de fazer misericordia dos bees que som de dentro de nos doendo-nos 

do mal e da proveza do nosso proximo quando outro bem lhe nom podemos fazer e porem diz 

Sam Joham quem vir seu irmaão em alguum mester e lhe çarar suas entranhas como pode 

este dizer quue a caridade de Deus em El o segundo se deve fazer dos bees que som acerca de 
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nos trabalhando por nossas maaos porque posamos fazer esmolla aos pobres de noso 

meesmo bem guanhado e segundo esto diz o apostolo se alguum ahy antre vos outros que 

nom tenha de que fazer esmolla trabalhe com sas maaos em alguas boas cousas em tal que 

tenha queda aos pobres que estam em mester o terceiro se deve fazer dos bees que fara de 

nos fazendo comuus nossas razões requezas com os pobres segundo o consselho que nos da 

Nosso Salvador em no Avangelho de Sam Lucas onde diz guaanhade amigos com as requezas 

maas porque vos tolham em sas moradas ca as moradas do Paraiso som dos pores e nom dos 

ricos segundo diz no Avangelho de Sam Mateus bem aventurados som os pobres [fl. 189] de 

voontade ca seu he o Reyno de Deus o quarto se deve fazer dos bees que som em cima de nos 

assy como som os coraçoões e os sacrifícios e esta misericordia tanto de mais alta ca as 

outras quanto he feita mayores bees da qual misericordia falou Sam Joham dizendo rogade a 

Deus huuns por os outros porque sejades salvos e esta he a esmolla que fez onjas segundo 

conta no Livro dos Macabeus. 

 

Capitulo xbii quantos son os privilegios dos homees misericordiossos. 

O dezeno artigoo he quantos som os privilegios ds homeens mui misericordiosos 

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 arrepende muito onde diz Santo Agostinho no livro 

da Cidade de Deus  que segundo que huums dizem nunca s perde outro salvo os que som 

misericordiosos e esto se prova por o Evangelho que falla do Dia do Juizo quediz que Deus 

demandara conta aos que nom comprirom as obras da misericordia e Sam Bernardo d 

testemunho que nom se lee em as Santas Escripturas que por maao que fose o misericordioso 

que nunca se perdese e ainda se prova per tres pessoas na velha ley o primeiro por robem 

macar que foy gram pecador pero foy misericordioso quando vendera a Josep e porem em 

sua fim moreo gabado segundo se prova no testemonho das patriarcas o segundo de Davi que 

as sas misericordias conta por Isaiias profeta como quer que pecou muito o terceiro por 

Sedechias que foy mais misericordioso que os outros reys e por esto em a fim se tornou a 

Deus e provase d' outros testemunhos em o Novo Testamento dos quaes foy o primeiro Sam 

Mateus que foy o terceiro e o segundo de Zacheu segundo diz Sam Lucas e o terceiro de 

Santa Maria Madanela que comprio as obras da misericordia a par de Jhesu Christo 

segundo se mostra no Evangelho de Sam Lucas e por em se os misericordiosos nom som 

perdoados comvem que ajam a vida perduuravil a qual nos traga o que vive e rena por 

sempre em secula seculorum amen. 
 

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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3. Carta de D. Leonor à Câmara de Lisboa mandando fazer procissões e devoções a fim de 

obter a saúde do rei D. João II. -  Alcácer do Sal 14 de Outubro de 1484. 

Correjedor vereadores procurador e homees bõons Nos a rrainha vos emviamos 

muito saudar. Nos ouve ora Recado çerto como elRey meu senhor era doemte. E por tamto 

por nos lembrar como jaa em outras vezes que foy doemte sempre folgaste muito de nesa 

cidade mamdardes fazer por ello muitas prosisõees e devações por elle a noso Senhoragora 

nos pareçe que lhe sam necessárias E porem vos rrogamos mujtoe emcomendamos que logo 

vos trabalhaees por se  asy fazer com a mayor deligemcia que poderdes Cremdo que nos 

farees em ello huu gramde serviço por que esperamos em noso Senhor que com vosas booas 

prezes se lembre dellee de nos e deseu povoo posto que lho nõ mereçamos. E Asy 

encomendaaes a esas casas de moesteiros dessa çidade e pessoas outras que a jso vos 

pareçem que muy devotamente lho emcomemdem a noso Senhor E todo Reçebemos em mujto 

serviço escripta em alcaçer a xiiij dias doutubro amtonio carneiro a fez 1484. 

LRaynha+ 
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4. Carta de D. Leonor agradecendo à Camara de Lisboa pelas devoções pela recuperação de 

sua saúde – 27 de Junho de 1494, Setúbal. 

Corregedor vereadores procurador e procuradores dos mesteres da muy nobre 

e sempre leal çidade de lixboa. Nos a Raynha vos emvyamos muito saudar vimos vosa carta 

com a quall nos prouve muito E quamto as devações que mandaes fazer por nosa Saude. nos 

ho ystimamos muyto e çerto polla crareza das vomtades que de vos temos conhecido que 

tendes pera as cousas do noso serviço nã ho esperamos menos de vos E pollo amor com que 

sabemosque se fazem temos nellas muita confiança que esperamos em nosso senhor Reçeber 

delle saude muy muito vollo gradeçemos e vos Rogamos a todos quanto podemosque daquy 

em diamte nã queiraes delas fraquecer amte aguora se fação com moor fervor porque posto 

que sempre nos seja neçesaria a misericordia de nosso Senhor por nosa disposição ser ao 

presente em tal ponto agora nos he muito majs E prazera noso senhor que seres ouvjdos e 

querendo elle satisfaremos este trabalho em cousas de vosas honrasse bem desa çidade 

escrita em setuvall xxbij dias de junho diogo de lemosa fez em 1494. E por comservação de 

nosa saude nã assinamos e asynou por nos o duque meu muy amado e preçado Jrmaão. 

ho duque +   
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5. Carta de D. Leonor agradecendo, novamente, pelas devoções e diligências da Câmara de 

Lisboa por sua recuperação – 6 de Julho de 1494, Setúbal. 

Vereadores procurador e procuradores dos mesteres da muy nobre e sempre leall 

çidade de lixboa. nos a Raynha vos emviamos mujto saudar per vosa carta soubemos a bõa 

deligençia que pomdes em se por nossa saudefazerem devações como vos escrevemosa amte 

o fazeres muyta comsolação Reçebemos com yso a prazera noso senhor que sereis ouvjdos e 

a nos dara saude pera tudo conheçermos E porque temos bem conhecidos vosos corações 

escusamos nesta majs palavras somente que nos obrigaees mujto e nos fazeres asynado 

serviço aos físicos mandamos que vos escrevão nosa disposição e por comservação della nã 

asynamos esta per nosa mano e asynou ho duque meu mujto amado e preçado Jrmaão escrita 

em setuvaal 6 dias de julho diogo de lemos a fez em 1494. 

ho  duque + 

 

apresentada em biij dias de julho de iiij LRiiijº           
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6. Carta de D. Leonor enviando à Câmara de Lisboa o deão de sua capela para organizar 

algumas devoções pela saúde da cidade – 8 de Julho de 1495, Lavradio. 

Vereadores procurador e procuradores dos Mesteres, Nos a Raynha vos inviamos 

muito saudar, Nos mandamos ora a vos o preternotario nosso capelam, e Dayam de nossa 

capela, que nos diga de nossa parte algumas devaçoens que nos prezaria muito se fazerem 

por saude dessa cidade a que tanto deseiamos asy polo vosso, como por nosso mais repouso, 

muito vos rogamos que lhe deis a isso inteira crença, e toda hordem que vos parecer 

neçessaria pera se tudo fazer, como sempre, e ho de vos confiamos, crendo que ho 

receberemos em prazer, e volo gradeseremos muito, Escrita em o Lavradio oito dias de 

Julho, era de mil quatrocentos e noventa e seis = Raynha.       
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7. Carta de D. Leonor pedindo confirmação à Câmara de Lisboa da melhoria das condições 

sanitárias da cidade – 15 de Setembro de 1495, Alcáçovas. 

Vereadores Procurador e Procuradores dos Mesteres Nos a Raynha vos enviamos 

muito saudar, Cremos que sabeis que polo amor e grande afeiçam que temos a essa Cidade 

que nenhuma couza tanto deseiamos como haver de nosso senhor, comprimento de saude, 

pera nella podermos estar desesego, que o tempo que fora della gastamos, havemos que nam 

he viver, e porque temos ora ca nova vay em cresimento de saude por bem detriminamos 

emviar a vos este nosso mosso destribeira, pera per vossa carta sermos certa de tam boa 

nova, a qual veria a muito bom tempo, por estarmos ai em caminho, ao menos nos 

contentaríamos de hirmos pera mais perto della, e que por outra couza nam folgariamos com 

saude dessa cidade, senam por vosso descanso, isto só abastaria pera encher nosso deseio, 

porque nunca saira de nossa memorea, quanto cuidado, e sentimento tevesse de nossa 

doença, e asy a que de nos todos temos craramente conhesida por as couzas de nosso gosto, e 

serviço, e certo pera o que comprira a vossas honrras, e prol dessa cidade nossas forsas 

seram posta ata puderem chegar, Das alcasovas quinze dias de Setembro Diogo de Lemos a 

fes, era de mil quatrocentos noventa e sinco = Raynha          
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8. Carta de D. Leonor à Eugênia Bendetta, religiosa do Mosteiro de Santa Maria 

Annunciatta, em Florença, oferecendo dinheiro e outras coisas para a enfermaria – 16 de 

Agosto de 1497, Lavradio. 

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 e 

confiando em vossas virtudes que de tão pouca cousa nos avera perdão ho cometemos 

primeiro a vos que da nossa parte que lhe apresentes consolo e desculpa darvosey ho muito 

desejo que nos fica de sempre lhe aproveitar no que a nos for presente e porque em outra vos 

escrevemos muito compridamente avemos por escusado majs somente que em vossas devotas 

não sejamos de vos esquecida. escrita no lavradio xbj dagosto de 1497.      
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9. Carta de D. Leonor à abadessa e religiosas do mosteiro de Santa Maria Annunciatta 

enviando esmolas para a enfermaria – 12 de Julho de 1500, Lisboa. 

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 

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. Molto affectuosamente vi 

preghiamo che per hora aviate patientia e chello reciviate com quello amore que noj vollo 

mandamo. Notificandovj che a noj far di sommo piacere se in questo regno e alcuna cosa che 

fussi per vostra consolatione o a proposito che essendocj quanto sera possible agiungnero di 

voller nella mandare. Molto ci piacera et nelle vostre continove orazionj nelle qualj tenemo 

molta devotione non siamo dimentichate. Scripta jn olixbona xij di di Luglio del mille iiiijº 
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10. Carta da abadessa do Convento de Santa Maria Anunciatta apontando o recebimento de 

esmolas enviadas por D. Leonor. (1504) – fragmento. 

“(...)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 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. (...)”             
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11. Carta de D. Leonor à Câmara do Porto solicitando 30 moios de centeio, algum trigo e 

milho assim como 300 ou 400 galinhas para o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo – 28 

de Março de 1506, Óbidos. 

Juizes vereadores procurador e homes boõs da muy nobre e sempre leall çidade 

do porto Nos a Rainhavos emvyamos muitos saudar Esta nossa villa dobidos em que ora 

estamos aposentada e asy sua comarca esta muy desfalecida e myngoada de pam e por nos 

esparamos coma graça de deos estar aquy o tempo que nosso senhor prouver e henos muyto 

necessário havermos prinçipalmente pera mantença dos proves e e enfermos que ora daquy 

avamte ham de vir curar nos banhos e espritall de nossa senhora do populo setuado na nossa 

villa das caldas onde deos querendo por algus dias esperando estar comfyamdo Nos de 

vossas bondades e vertudes que a esto com todas vossasposybilidade nos socorreres 

propusemos sobre Esto vos escrepver rrogamdovos muyto que vos praza leixardes tirar pera 

nos e pelo ho que dito he desse comarqua trinta moios de triguo emtramdo nessa soma algu 

çenteo e milho ho quall pam encomendamos a nicolau nogeyra e joaneanes moradores em 

matosynhos que nollo trouxesem ao porto de nossa vila de selir e asy trezemtas ou 

quatroçentas galinhas pera os ditos emfermos os quaes am de trazer vossa çertidam de todo o 

pam que della trouverem per seu juramento que todo tragam ao dito porto de selir crendo 

que de ho asy fazerdes vollo radeçeremos muyto e teremos em grande serviço escripta em a 

dita villa a xxbiij dias de março francisco fernandez a fez ano do Senhor de mjll e bc bj. 

 

LRaynha +                                                                                      
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12. Carta de D. Leonor as religiosas e abadessa do mosteiro de Santa Maria Annnunziata de 

Florença enviando doações em açúcar e marmelada para sua enfermaria – 1 Março de 

1509, Mosteiro de Madre de Deus em Xabregas. 

Devota madre abadessa amiga e virtuosas religiosas do convento da muradas em 

froerença nos dona lianor per graça de deos raynha de purtugall etc. nos emcomendamos em 

vossas devotas orações e vos emviamos a todas muito saudar. Cremos que teens sabido 

quanto tempo ha que per a doença e ma desposição desta çidade de lixboa andamos fora 

della per outra muytos lugares pollo qual não fostes visitadas de nos como desejamos nem 

menos por esta causa temos ouvjdo nova de vos agora que nosso senhor prouve trazernos 

pera junto com esta cidade prazera a sua piadade que lhe dará tamta saude que aquy e 

dentro nella possamos ser pera nosso repouso e mays descanso e com yso poderes ser de nos 

milhor visitadas. nesta nao vos enviamos por amtoneo feorentino que nos esata nossa carta 

leva trinta e duas arrobas daçuquar e alguas caixas de marmeladapera se gastar em vossa 

enferaria avee paciamçia por ao presente não ser mais comprida que tão poucos dias que asy 

estamos não se pode majs fazer mas coma a ajuda de nosso senhor damdonos saude sempre 

de vos teremos lembrança polla muyta devação que temos em vossas virtudes muito vos 

rrogamos que asy lho peçaes com vossas orações que nolla queira dar per vosso serviço e 

nos façais saber per vossa carta como estaes que nosso Senhor sabe quanta consolação he 

pera nos ver couza nossa escrita no moesteiro de enxobregas primeiro dia de março de mil bc 

ix tão bem vos rrogamos mujto que encomendes a nosso senhor em vossas orações ho senhor 

Rey meu jrmãao e a senhora Raynha sua molher e seus filhos e asy nossa salvação não vos 

esuqça que procuraes por ella ante nosso senhor.                 
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13. Carta de D. Leonor às religiosas do Convento de Santa Maria Annunziata indicando ter 

recebido duas cartas e enviando esmolas açúcar e especiarias por Bartolomeu Marchione 

– 6 Setembro de 1510, Mosteiro Madre de Deus de Xabregas. 

Devota Madre abadessa amyga. e virtuoso convento. Nos dona lianor per graça 

de deos Raynha de purtugall e dos algarves daquem e dalem maar em afryca e senhora de 

guynee. Nos encomendamos em vossas devotas orações e vos emvyamos muyto saudar. Avera 

muyto tempo que por antoneo guydete recebemos hua vossa carta e além do que nella nos 

escrevestes dizia que ele nos falarya de vossa parte alguas cousas que atee agora nunqua fes. 

E por ser cousa que vos tocava lhe mandamos perguntar se nos trazia alguu recado vosso e 

nunqua delle pudemos saber somente per emtão os prouve muyto com a carta por ser vossa. 

E tambem soubemos por ella que por amtoneo orsyno tynhas recebido nossos recados. Nom 

vos respondemos loguo como quyseramos segundo a afeyção que vos temos per nossas 

grandes jnfermydades. E também he muyta causa nam serdes maes vezes vysytadas de nos ho 

trabalho contynuamente anda nesta cydade de lixboa onde se nom pode fazer nenhua cousa 

sem correr em grande perygo. E ora avera pouquos dias que per o doutor lujs teixeira nos foi 

dada outra carta vossa E nam menos consolação reçebemos com ella. E o que em ambas 

dizes do cuydado que tendes em nos recomendar a nosso senhor asy o senhor Rey meu 

Jrmãoo nos ho estimamos pela grande devação que temos em vossas orações rogandovos 

afectuosamente que asy o façaes sempre por que temos muyta confyança serem ouvjdas ante 

nosso senhor nom esquecendo a senhora Raynha mjnha Jrmãa  e o princepe e seus jrmãos 

que com nossa saude poderes ser mjlhor vysytadas. Com essa nossa carta vos seram 

apresentadas alguas as quaaes mandamos emtregar a bertolameo florentyn que dentro nesta 

achares apomtadas som açuquar e espeçearya pedimos ao senhor Rey meu jrmãao pera vos 

pera em algua parte pagar quanta lembrança delle tendes as outras cousas vam de nossa 

butica 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. E nosso 

senhor sabe quamto sempre folgaremos de vos comprazer escripta no mosteiro da madre de 

deos aos bj dias de setembro de mjl bc x anos. 

LRaynha+                            
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14. Carta de D. Leonor pedindo a João de Sá para desembargar produtos para a botica de 

conventos dos frades e freiras da Observância – 17 de Julho de 1511, Lisboa. 

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 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.           
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15. Carta de D. Leonor solicitando a entrega de alicorne à João Vaz, seu vedor – 28 de Julho 

de 1514, Lisboa. 

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. 

LRaynha+      
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16. Carta de D. Leonor ao convento de Santa Maria Annunziata agradecendo o livro que fora 

doado ao príncipe D. João e enviando esmolas em dinheiro e outras coisas para a botica 

– 14 de Abril de 1515, Lisboa. 

Devota madre abadessa amiga e vyrtuoso comvemto. Nos dona lianor per graça 

de deos Raynha de purtugall etc. Nos emcomendamos em vossas devotas e vos emviamos 

muyto saudar per o padre numçio se nosso Senhor o samto padre recebemos hua vossa carta 

e assy hum lyvro de rrezar e asy com ele por ser muyto espeçiall como com a vossa carta por 

vjr tudo de vossa mãoo nos prouve muyto. E pro o lyvro ser muito auto e pertemçemte pera 

Rezar ao primçipe nosso muyto estymado e presado sobrinho lhe foy logo dado per nos por 

em a vossa carta vyr joguo pera jsso apropriada ele ho estymou como cousa vossa e reçebeo 

com devação pedira a nosso senhero que lhe dará muyta vjda com que possa pagar tato 

amoor como lhe mostraes. Com nossa doemça como ja temdes sabydo e com outras 

ocupaçõoes nom sooes de nos tam ameude visitadas como queriamos e por que o padre 

numcio leva disso nossas desculpações pera da nossa parte lhes apresemtar com outras 

cousas que com elle falamos avemos escusado mais nesta lho escrepver somente que lhe 

pedymos e rogamos que e tudo que lhe disser lhe dee fee e mujta creemça e por ella ser a 

primeira he por tamto vosso devoto mandamos em sua companhya per terra duzentos 

crruzados desmolla que vos ele mandaraa dar afora outras cousas per vossa jnfyrmaria que 

vay per mãan a bertalomeu dalaballa feytor de bertalomeu marchiona que vay per capytam 

da naao do padre numcio as quaes cousas per hus jtees que demtro nesta vay sse poderem 

saber e tambem per outra carta que com ellas vay. Por vvossas grrandes virtudes rrecebemos 

afeyção que tudo vos mandamos e perdoay nom ser tamto como he nosso desejo maas por o 

nosso senhor que nollo leixara satisfazer damdonos vjda e saude a qual vos pedimos que 

sendo pera seu serviço em vossas orações lha queyraes procurar. Em espeçiall vos 

emcomendamos que nellas tenhaes sempre lembrança da vida e saude e acreçentamento de 

suas altezas do prinçepe e de todos os seus jrmãaos como somos certa que ho vos sempre 

fazees mas por ser cousa da mujta comsolaçãovos fazemos esta lembrança posto que seja 

escusado escripta em lixboa a xiiij dias dabril de bc xb. 

LRayhna+              
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17. Carta de D. Leonor enviando açúcar, especiarias para a enfermaria e esmolas para o 

Convento de Santa Maria Annunziata por intermédio de Bartolomeu della Valle – 20 de 

Abril de 1515, Lisboa. 

Devota madre abadessa a amyga e virtuoso comvento. Nos dona lyanor per graça 

de deos Raynha de purtugall etc. Nos emcomendamos em vossas devotas orações e vos 

emvyamos muyto saudar. 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. e 

por que tam bem por elle vos escrepvemos e mamdamos falar compridamente. Nom mays 

nessas se não que vos pedimos e rogamos que pollo nosso Senhor aveaes paçiemcia por nom 

ser tamto como queriamos e ho vos mereçees pollo cujdado que sempre tendes de nos 

encomendar a nosso senhor mas ele por pyedade não leixara de compryr nosso desejosa seu 

serviço muyto nos prezera saber novas de vos e se vos foy tudo entregue asy se vos cumpre 

algua cousa asynadamente que vos posamos fazer por que na carta nossa que vos sera dada 

pollo numcjo nom escrepvemos ho comtemtamento que nos fyca de suas virtudes por nom 

pasar asy sem ho saberdes vollo notefycamos e dizemos que folgamos muyto de ho ter vysto  e 

conhecydo em suas cousas lhe aproveytamos com o senhor Rey meu Jrmãao que isto nos foy 

possyvel posto que lhe nom fose neseçaryoavemdo muyto respeyto ao que acerqua dello nos 

escrepveste além do merecimento e nom menos nos prazera de ho sempre fazer quamdo de 

sua parte nos foy requerido ajnda que seja ausemte de nos. escryta em lixboa A xx dias 

dabrill  de bc xb. 

LRaynha+                   
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18. Carta de D. Leonor onde se faz a demarcação dos coutos de Alcobaça com o termo de 

Óbidos – 5 de Julho de 1490, A-Dos-Ruivos. 

“Dona lianor per graça de deos Raynha de purtugall e dos algarves daquem e dalem maar 

em afryca e señora de guyne a todolos corregedores juizes e justiças dos nosos Reinos a que 

esta nosa carta de trymjnaçam e sentença for mostrada saude sabede que nos ouvemos por 

çerta emformaçõ e nos foy dito que dom abade dalcobaça e seus ofycyaes tomavão e 

arecadavão os direitos que a nos pretençyam em algũas terras que confromtavão per seus 

termos e llemjtes e ajnda lamçavão mãao por allgũas teras que as queryão apropiar asy 

como ora fazyam ha hu yoam afomso morador em selir do mato per o quall de tudo majs 

largamente se poderya ver emformaçom e sobrelo escrevemos a alvaro diniz escudeiro da 

casa dellRey meu Señor e seu Corregedor na comarqua da estremadura e procurador das 

nosas teras que fose ao dito lugar de selyr e por escripturas e teetemunhas antigas e asy per o 

Concelho dobydos E per o noso Almozaryfe e remdeiros soubese parte desta contenda e teras 

e se pertençyã a nos ou ao dyto mosteyro trando sobrelo jnquirições e sabydo delo ho çerto 

nolo emvjase pera njso mandarmos a maneira que se em ello ouvese de teer e que elle 

Corregedor hy fose e o fyzesse sabe a dom abade pera que elle mostrase a parte que em yso 

tevese O quall Coregedor tamto que vjo nosa carta se partyo loguo e foy ter ao lugar de selirr 

do mato couto e jurdyçom do mosteiro dalcobaça e dally emvjou suas cartas .s. hũa a dom 

abade ysydro e outra aos [92] hofyçyaes e almoxarife da dyta vylla dobydos pera com elles 

ver a dyta comtemda e serem com elles jumtos ate hu dya serto e termo que lhe foy asynado 

pareseo peramte o dyto Corregedor gyll vas ouvydor de dom abade do dyto mosteiro com sua 

procuraçõ sofyçyemte E asy pareçeram os ofyçyaes dobydos e ho noso almoxaryfe e asy ho 

allmoxaryfe dellRey meu Señor com os hescripvães de seus ofyçios e asy os remdeiros das 

nosas jugadas e outros escudeiros e omẽs bõos da dita vjlla e com o dito gyll vaz ouvydor 

pareçeo Joham rodriguez feytor do dito mosteiro e o dito Corregedor com os sobre ditos e 

com outros foy ber e apegar per omde partyão os termos da dita vjlla dobidos com os lugares 

do couto dalcobasa e say foy ver as teras da comtemda sobre que he a demanda por parte do 

dito dom abade comtra Joam afomso dallcunha yonãs as quaes eram todas da parte dallesm 

da rybeira descontra a dita vylla dobydos yndo com ho dito Corregedor o dito yoam afonso 

foram pola rybeira a fumdo desde ho porto do furmjgall atee varzea da mota camjnho 

dallfeyzeram falamdo todos sobre os ditos marcos dizemdo os da dita villa dobydos que a dita 

villa partya per o Rijo a fumdo E o procurador do dito dom abade disse que era verdade mas 

que o Ryjo per tempos antygos yaa per outras partes e nom per onde agora yaa que as teras 

da contemda que fosesm da parte dallem do Ryjo e no termo dobydos quer nõ que ho dito 

mosteiro dallcobaça estava em pose daver dellas destamto tempo que ha memorya de homẽs 

nõ era em contrairo o quarto e dyzymo que sempre o pagara o dito Johanas ao dito mosteiro 

e seu pai e sua may e seus avos e elle so nom de sertos hanos que lhe nom querya pagar nem 

recunhecer o dito senhoryo das ditas teras dizemdo ho precurador do dito mosteiro 

apropriava as ditas teras asy por dizer que fyquavão no termo e ljimite de selir que hera de 

seu couto e sobre esto [fl. 92v] hos vereadores e ofyciaes da dita vjlla dobjdos queremdo 

atrybujr ao termo de salir do mato a asy allfeyzyram que he seu couto e juridiçã mujtas 

herdades he vjnhas que estam em ha varzia e Rybeira que vem da feyteura asy pela rybeira 

abajxo ate a fos de salir do porto dizemdo que has herdades e vjnhas que jos moradores de 

seu couto tynham dauguoa allem pera la era termo do dito seu couto e que queryam emtrar 

no termo da dita vylla dobydos ho quall termo da dita vjlla sempre fora asy como vynha a 

dita auguoa coremte de syma dos vydaes honde esta ha demarcaçam per marquos amtre 

samtarem e coutos do dito mosteiro he hi jaa dita vjlla dobydos e aata aho dito porto de salir 

e asy como diz pela auguos do dito Ryo per allem hera termo dovjdos e sempre fora que 

memorya dos oomẽs desertos he qua nom hera em comtrairo e que asy go queryam provar 
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per testemunhas amtygas Requeremdo ao dito corregedor que has pergumtase e se 

comfirmase com seus testemunhos e asy ho demarquase a quall pityçã per ho dito corregedor 

lhe foy reçebyda e lhe mandou que lhe mostrasem e trouvesem quais quer escripturas que se 

podese provar ho que e a dita petyçam dyzjã e que asy lhe trouvesem as testemunhas amtygas 

por que se pudesse provar o comteudo em a dita petyçã e que o dito gyll vaz ouvjdor e 

procurador do dito dom habade dese outra petyçam comtra esta que se qujsese e mostrase 

quajs quer escripturas que devese per omde se provase partyrem as teras do couto dallcobase 

com ho termo da dita vylla dobjdos e asy quajs quer testemunhas amtygas per que se pudese 

provar ho que em sua pitysam disese com ha quall petyçam ho dito procurador do mosteiro 

beo a dita vjlla dobjdos e nomeou sertas testemunhas pera provar o comteudo [fl. 93] em sua 

pityçã os quais ho dito corregedor pregumtou se com ella foy avjda a dita emqujrysam por 

haquabada e que nom tynha mays pera dar em sua ajuda somente hua escriptura do termo he 

foro porque ho mosteiro dallcobasa fora dado ao dito llugar de salir do mato sobre as 

comfromtassõis deles e que nom querya majs dar e sobre esto ho dito corregedor fez vir 

peramte sy as testemunhas que foram tyradas por parte do dito dom habade no feyto que 

helles ouverão contra o dito yanas peramte yõas de deos juz apostoliquo por que vjo a dita 

emqujrisam e seus testemunhos que testemunharão comfusamente as quais pero ho dito 

Corregedor outra vez foram preguntadas E com ellas se deu a carta da povoraçam do dito 

lugar de selijr ooferecyda por parte do dito Concelho dobydos e noso allmoxaryfe per a quall 

se mostrava que hu frey Joam abade que foy do dito moesteiro dalcobaça e convemto deram 

aos povoradores de seljr as suas herdades do dito logo .s. como se começa no Ryo de selijr e 

de sy ao enfesto pella augua da bembosya coo parte com baramtes açyma ao cume e dally ja 

a cruz de yoão do outeiro e de hy pello caryl dos encruvães com vaay as procaryças de seljr 

de desçemdemte ao vale da proquaryça e de sy polo vale a fumdo como parte com as 

traballyas e de hy em dyamte per ese cume vertemte auguoa comtra o Rijo de seljr pera çyma 

do moynho e de hy como se vay ao valee de pae martjnz e de hy dyreytamente a cabeça rrasa 

de sobela feyteyra e de hy per esse lombo a fumdo como parte com teras da feyteyra e de hy 

direitamente aho porto do formjgall e dyto lugar de se [fl. 93v] selijr a quall foy fecta a onze 

dias do mes de novembro da era de mjll e trezemtos e setemta anos e por que ho dyto 

procurador do dito mosteiro alegou a doaçam que ho dito moesteiro tynha E asy outras 

escripturas ao dito corregedor lhe mandou que has trouxese e apresentamdoo hua carta 

dellRey dom denjs que deo tem que rrecota como ho abade e comvemto do dito moesteito 

dalcobaça lhe fizera serviço de huua auguoa que tyrava da madre do Rijo e a deitava pelo 

seu erdamento que hãao na granja da mota a quall auguoa lhe fazia mester de se tyrar da 

madre do dito Riyo por razam do seu rregengo que fazya abryr e por que lhe nom querya que 

por o serviço que lhe asy fazia perdesem do seu mamdou que por ho dito mudamento da dita 

augoa que nom perdesem seu herdamento e mamdou e outorgou que ho ouvessem em paz asy 

como antes avya e uzava a quall foy feyta a oyto de novembro de mjll e trezentos e vimte e 

seis annos e com esta carta foy aprezemtada por parte do dito mosteiro hũa margaryda 

esteves molher vjuva por testemunha a quall per o dito Corregedor foy pergumtada e por 

moor crareza da verdade ho dito Corregedor mamdou asemtar no feito ho auto do libelo da 

jmquirição que se tyrou sobre o dito caso por parte do dito dom abade comtra ho dito 

yoaanas per que ha sentença fora dada per juiz apostoliquo contra o dito yoam vazz pera se 

verem os testemunhos das testemunhas em a dita jmquiryção preguntadas com a dita 

decraração que lhes per o dito corregedor foy feita nas pergumtas que lhe fez por achar que 

o testemunharam confusamente e todo nos foy emvjado e sobre esto nos escrepvemos ao 

Coregedor que nos havjamos por bem e noso serviço que llogo fose a dita vjlla dobidos e 

mandase Requerer ao dito dom abade dallcobaça que emvjasse seu procurador ou 

precuradores ao termo sobre que foy tirada emquiryção que elle tyrara sobre e por omde 

partyam hos termos da dita villa com a tera dallcobasa e que llevasse comsyguo horigynall e 



46 

 

que ouvese seus precuradores hou elle e todo que achase por omde o termo era asy tryminase 

e jullgase por sentença a quall se puzese em prubriquo na camara da dita vylla poemdo 

marquos na dita demarcasam pera se em todo saber por omde ho dito termo e parte e 

sobrello nom aver comtenda e que elle Corregedor nos emvyase ho trellado de todo feito e 

semtença pera se confirmar e estamdo ho dito corregedor per hir comprir noso mandado 

falleceo o dito dom abade yzidro, emtam nos falou dom frey yoão emlleito do dito mosteiro 

dallcobasa e nos dise como em nome do dito mosteiro querya lla ir em pessoa tamto que lla 

fose o dito corregedor pello quall lhe mandamos so dito corregedor que logo se fyzese prestes 

pera iso e lhe fizese a saber e que llevase comsygo ho noso allmoxaryfe e os officiaes da dita 

villa dobidos. E que dese hordem e avjamento como se fizese bem asy por parte nosa como do 

dito moesteiro que cada hũ ouvese ho seu sem nenhu carego de comçiemçia tamchamdo logo 

marquos antre termo e termo pera que sobre esto nõ ouvese majs duvida nem comta e depois 

nos trornamos a escrepver ao dito Corregedor fazemdolhe a saber como nos lhe tinhamos 

escripto por vezes sobre a declaraçom dos termos da dita vjlla dobidos e cousas dallcobaça e 

as demarqase e fezesse meter marcos direitamente por omde partyam segundo jaa dello 

tyrara jnquiriçam e que a nos falara o dito emleito dalcobaça pedindonos que estyvese asy a 

dyta demarquaçom pera se aver de fazer por lletermos sobre ho quall nos falamos a ellRey 

meu señor e sua allteza ouve por ber yr a dita demarcaçam o doutor Rui Boto do seu 

conselho e desembargador do Paso e noso ouvydor em todas nosas teras pera com ho dito 

corregedor ho ouvesem de fazer mamdandolhes que llogo o fosem fazer e que ho fyzesem 

saber ao dito emlejto e comvemto do dito mosteiro que fosem ou emvjasem seu precurador 

abastamte com quais quer doaçõys ou escriptutas que tyvesem a hu termo serto E asy se 

demarquarya quais quer termos com a dita nosa vjlla dobidos tyvesem allgua divjzam ou 

duvjda E por bem de todo foy ho dito emlleito e comvemto Requerido e o dito doutor e ho dito 

Corregedor ajumtarão em cornaga termo da dita vjlla dobidos e com elles agostynho jirão 

noso contador e asy o dito emlleito e frey João e frey monges do dito mosteiro e nuno 

gonçallvez seu houvydor e outros que com elle jhão e desj foram todos juntos pella varzea 

abajxo e com elles mujtos homẽs asy da parte dos coutos como da djta vjlla dobidos jndo por 

parte do dito mosteiro e seus coutos ho dito emleito e monges e ouvjdor e por nosa parte 

agostynho gyrão e por parte da dita vjlla llopo nunes juiz e yoão dobydos vereador e yõam 

gomes precurador e christovã allvarez e vjsente dias e allvaro pires e escripvão da camara e 

diogo allvares noso almoxaryfe moradores na dyta villa e outros e foram pela varzea a fumdo 

de hũa parte e da outra Refretamdo quada hu ho que lhe paresya ate chegaram a seljr do 

porto e dali se foram a ajumtaram no quasall que se chama damoreira que he no termo da 

dyta villa dobidos e des he se deseram a varzea e amdarão hao lomgo do ryo das vallas e 

vyeram ter jumto do paul de pero dalcaseva e da hy amdarão houlhando per omde partiam os 

ditos termos e [fl. 94v] quaes erã as teras que herm jsemtas e quaes erã quartagueyras 

allcobasa e se foram per toda ha rybeira ate syma de selir do mate ate o porto do formilgall e 

sama delle hũ pedaço homde acordarã praticando e refretando cada hũ seu direito hũs com 

os outros asy de hũa parte da ribeira como da outra e ouviram as ditas partes semdolhes 

apresentadas por parte do dito mosteiro sertas escripturas .s. hũa da povoasã de baramtes e 

outra da povoaçã dallfeizyrão com dous estromentos escriptos em purgamjnho hu desqaymbo 

de sertas courellas e outro de pose e per a carta da povoaçã de baramtes se mostrava que 

frey abade que foy do dyto mosteiro com seu comvento derã e outorgarã hũs seus erdamentos 

que yazem amtre as suas granjas da mota e de salir pera fazer povoasam o quall queryã que 

fose chamada baramtes aos montes do dito lugar os quais erdamentos do dito lugar sam 

primeiramente como parte com a mota pela pomte da mourarya e de como vay feryr suso per 

hũu sem os marcos a cabesa da eguoa pera cyma do courrall da mata e dij como vã aho 

camjnho que vem dallfeizirã pera sellir como som os marquos per o gram quaryll e per hos 

marcos vertemte ao ryo e de hi decemdo por emcuberto e pelo val a fomte de rramaseyra e 
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asy como som os marcos postos e vã feryr ao Ryo de selir dyreitamente e partem com ho 

termo dobidos dalem e daquem dauguoas e dy como vã feryr a varzea do ameall e dahi 

tornão ao Ryo de hi como partem com as vynhas de cornada e vam feryr a pomte de lareyra 

aho padrão como partem pelo termo dobydos ate ho marquo que se na costa e vam feryr a 

vall mujnho da mota pelos marcos ahy postos aho ryo velho e de hi como se tornã a ponte e 

se acaba e hemserã os ditos termos com sã devjzados e demarcados pelo dito abade do 

convento e pelos sysmeyros a quall carta foy feyta aho primeiro dya de yaneiro de mjll 

trezemtos e symquoenta e nove e per outra carta da pubryquaçã que foy dada a dita vjlla 

dallfeizerã e se mostra que frey fernando abade que foy do dito mosteiro e seu comvento dera 

aos povoradores dallfeyzirã e ate mota da tore do fromondo segundo erã demarquadas per 

estas dyvjzas [fl. 95] a quall foy feita o primeiro dya do mes de junho de mjll e quatrocentos e 

sesemta e na carte do escaybo se mostra que dõ frey yoham dornellas abade que foy do dito 

mosteiro com seu comvemto sedo todos em cabydo e por servjço de deos e proll do dito seu 

mosteyro e por que ho dito mosteiro avja e a hũ pedaço de chão naldea de cornaga que de 

longo tempo jazya em monturo o qual chão partya da travesya com camjnho propico que vay 

pola dita aldea e dagiyão com hũ conchouso que foy de yõam estevez e do soão e abrigo com 

ezinhagas propricas da dita alldea e majs dos talhos derdades que ho dito moesteiro avja 

açerca da dita aldea em logo que chamam dalquydosos e por quanto do dito chão nõ avja a 

nenhũ proveyto e por o dito chão e talhos pertemçya a joam lourenço e da sua molher que se 

elles lho davão em escaybo e por escaybo do dito chão e talhos por duas courelas derdades 

que ho dito yoão loureço e a sua molher avya acerqua da dita aldea de cornaga. E majs hua 

doaçom delRey dom afomso e da rainha dona uraqa sua molher escripta em llatim e aselada 

com o sello de chumbo per a quall doaçom se mostra confirmar a primeira doaçom que hao 

dyto mosteiro foi feita per ellRey dom afomso primeiro e dijz que a tera dallcobaça e asy dos 

outros coutos que com a dita vjlla dobydos comfrontam de que os os ditos Reix foy feyta 

doaçam ao dito mosteiro parte polla foz de selijr como vaay por esa auguua do furadoiro e 

de hy ha garganta de ollmos segundo este e outras mujtas cousas mjlhor e majs 

compridamente em as ditas escripturas e doações eram contehudas sobre as quaes foy dicto e 

arrozado por parte do dto mosteiro semdo majs feita pregumtas aos ditos monjes e ouvjdor e 

rrequerendores do dito mosteiro sendo majs fejta preguntas aos [fl. 95v] ditos monges e 

ouvjdor e requeredores do dito mosteiro se querya majs dar ou ofereçer em ho dito feito por 

parte do dito moesteiro alguas escripturas ou rrazões e elles diserão que nõ E foy yso mesmo 

tamto rrazoado por parte da dita vylla dobydos que com o que alegado e arrezoado era por 

parte do dito mosteiro que ho feito foy concluso. O quall visto per nos hacordamos vistos 

estes autos e ao que per elles mostrava a pitiçom dada por parte do Concelho da villa 

dobidos contra dõ yzidor abade que foy do mosteiro dalcobaça e contra ho comvemto do dito 

mosteiro e a jnquiryçom que por elle foy tirada E visto o fecto por parte do dito abade e 

comvemto foy hordenado comtra yoão afomso yonas com ho yasame que depouis foy fecto 

das testemunhas que no dito feito foram preguntadas e vysto como dom yoam emleito do dito 

mosteiro e comvemto forão rrequerydos pera falarem a este feito e estarem a demarquaçom 

do termo da dita vjlla dobidos com os termos dos coutos do dito mosteiro O quall emleito e 

asy allgums monjes do dito mosteito com outros moradores dalcobaça vierem e alegaram per 

sua parte o que qujserão e ofereserão e ofereçerão as escripturas de que se emtemdiam 

hayudar e foram houvydos com os hofyciaes e procurador da vjlla dobydos e foram vjsto 

como pella escriptura da doaçom feyta per ellRey dom afonso o segundo ao dito moesteiro 

dalcobaça em que lhe confirmou a primeira doaçom que ao dito mostero foy feyta [fl. 96] per 

ellRey dom afonso ho primeiro se mostra que ha tera dallcobaça e asy dos outros coutos que 

com a dita villa dobydos confrontam de que per os ditos reys foy feyta doaçam ao dito 

mosteiro vair ter por a foz de selijr como vaij per esa augua do furadouro e dey garganta de 

ollmos e posto que se ora nõ sayba çerto onde se chama ho furadoyro e sem duvida que deve 
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ser no Ryjo que vay ter a foz de sellijr e que a dita demarqaçom deve ser da dita sempre per 

ho ryo açyma e tee omde se chama o furadouro por na dyta carta se nom por outra 

confromtação nem divjsa antre ha dita foz e agoaa que vay per ho furadoyro per que se 

mostra que a dyta demarcaçom seyaa fora do Rijo o que fora neçesaryo se decrarar na dita 

carta se a tera por que as ditas doações que os dytos Reys fizerão ao dito mosteiro pasarão 

ho rjio de selyr comtra hobydos e visto hiso mesmo como per escriptura da povorasam de 

selir do mato por parte do comçelho dobydos hoferecyda se mostra que ho dito lugar de selor 

do mato da parte que comfromta com ho termo dobidos parte com o dyto termo dobidos per a 

augua do dito Rey E asy segundo ha emformaçã que per vysta e per testemunhas ouvemos a 

povoasã da feyteira que he do dito mosteiro parte com ho termo da dita vjlla dobidos e per a 

pomte do canudo e dahi pera fundo per o dito rryo ate o porto do frumjgall onde emtra ho 

termo de selir do mato e vista a escriptura do escajbo feita antredom yoão dornellas que foy 

abade do dito mosteiro e seu convento cm yoão lourenço morador que emtã era em selijr do 

mato em o quall se contem que ho dito abade e comvemto derrão ao dito yoão lourenço em 

escaybo dous talhos derdade que sã abajxo de cornagaa e partem do soão com o dito Rijo 

prubryqo que vay peramte o termo dobydos e o termo dos cojtos dallcobasa partem per o dito 

Riyo e vjsto ysso mesmo como na outra escriptura da pose que se tomou asy por parte do dito 

mosteiro como do dito yoão lourenço das courellas todas serão na provemsya de cornagaa 

por que se mostra serem no termo dobjdos por serem dallem do ryo comtra obidos e visto yso 

mesmo como todas as testemunhas verballmente per nos forã preguntados allgũas cujos 

testemunhos sam escriptos se afirmão que sempre ouvjrã dizer que os ditos termos partiam 

per o dito [fl. 96v] Ryo posto que nas escripturas da povoasã dallfeyzerã e de baramtes 

hoferesydas por parte do dito mosteiro se comtem allgũas teras que sã dallem do Rijo comtra 

hobidos asy na varzea de cornagaa com ha fumdo e asyma qe se mostra que os povoradores 

dos ditos lugares estyverã e estam em pose delles e que ho dito moesterio esta em pose de 

reseber os quartos e foros dos pesuydores delles e nã se mostra nem prova que as ditas teras 

que sã dalem do rryo contra hobidos de que o dito mosteiro e seus llavradores estã em pose 

fosem pesujdas por termo nem como termo dallcobasa nem de seus coutos que huzarão hy de 

autos allgũs de jurdisão per que se posa dizer que os pesujrão per termo seu em prejuizo da 

dita vjlla dobydos nem he encomvjnyemte os ditos termos partysem per o dito Ryo posto que 

as ditas teras ou allgũas dellas seyão do dito mosteiro e posto que por parte do dito mosteiro 

se allege que ho dito Rijo foy em outro tempo per outras partes e que da ponte da cornagaa 

per syma pera a ponte do canudo se mudou ho ryo por sy e da ponte de cornagaa pera baixo 

foi mudado a Requerymento dellRey dom denjs por nom fazer noyo ao seu regengo e pera 

prova desto hoferecerão a carta do dito rey dom denjs e per os testemunhos que verballmente 

pergumtamos se nom prova as ditas mudanças do Rijo seram feitos nos lugares por parte do 

dito mosteiro apontados posto que allgũas testemunhas disesem que ouvjrão dizer que ho dito 

Rio em allgũas partes soya de hi per omde por parte do dyto mosteiro se allega ho que em 

allgũs llugares per elles amostrados parece ynpusuvell jr o ryo e corer naturallmente sem 

artefycyo de omes per os ditos llugares antes parece que sempre a madre do Ryo foy por 

omde ora vay e per a dita carta dellRey dõ denjs se nom prova que ho Ryo do porto de 

cornaga [fl. 97] pera bajxo fose ter aserqua da ponte das ljziras e dy pera baixo pera o pe do 

monte que ho do termo dobydos onde esta o casall da moreyra e o da mourarya e que fose 

mudado per outra parte per onde ora core por que se na dita carta se contem que a dita 

mudança do Rijo avya de ser na granja da mota que auguo se tyrase da madre do Rijo avja 

de ser deitada per o erdamento da gramja da mota e per a escriptura da povoaçã dalfeizerão 

se mostra que a demarqaçom da granja da mota nõ pasava dalmojnha velha que foy da 

mourarya pera çyma per a varzea de cornagaa per que se mostra que a dicta mudança do 

Rijo nõ havja de ser nem foy na dita varzea de cornagua as que a madre de dito Rijo foy 

sempre na dita varzea per onde ora he e a dicta escriptura descaybo do dito johã lourenço 
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foy muyto tempo depois feita a dita carta dellRey dõ denjs a quall escriptura fallaa deste 

mesmo ryo que ora he como por as confromtações da dita escriptura se mostra a quall 

escriptura demarqa os termos da dicta villa dobidos com os dalcobaça per este mesmo Rijo 

como dito he nem se pode yso mesmo dizer que o dito Rijo foy mudado do pee do dito monte 

onde estão os ditos casaes da mourarya e damoreyra e que foy feita aberta e deitada auguoa 

per onde ora vay por que a mudança da dita auguaa se avja de fazer pera provejto do 

regengo que o dito Rey dom dinjs mandava abryr e sendo o regengo ho paull que ora he de 

pero dallcaçova que ha dita ponte das liziras pera çima como por parte do dito moesteiro se 

alega a dicta mudança dauguoa fecta em fumdo nõ pode ja fazer proveito algũu ao dito 

rregengo ajnda per vista se mostra que ho dicto Rijo nõ podia hijr pello pee do dito monte se 

o nõ fezesem per i jr artyficiallmente e aberta e valles velhos que paresem per aserquia do 

dito monte pareçe que farão feitos a mão por tornar auguoa dos montes e outras que dos 

ditos montes nase nom corerem por a varzea. O que todo bem visto e eysamjnado asy per ho 

que dito e Como por ho jsame de apegamento e vjsta decraramos hos termos dis coutos do 

mosteiro dallcobasa partyrem com os termos de selljr do porto e dobidos pera a foz de sellijr 

e dy per a madre daugoa do dito Ryo de selir asyma asy como ho [fl. 97v] dito ryo asyma ate 

chegar ao termo de samtarem. E asy decraramos todas has teras e eramsam que sam do dito 

Rijo pera hos dytos coutos serem da jurdição dallcobaça e dos termos dos ditos coutos e 

todas has que sã d outra parte do dito ryo pera obydos serem do termo e jurdiçã e sogeyção 

da dita vylla dobidos e per consegujnte noso por a dita vjlla ser nosa nõ tolhendo porem per 

esta decrarasão e demarquasão de termos ao abade e convento do dito mosteiro poderem 

aver foros e rendas de quais quer teras que no dito termo dobidos teverem segundo lhes por 

direito pertençer nõ tolhendo yso mesmo aos posoidores das eramças e teras que hora por 

esta demarquaçã fiquão no termo dobidos e se entenderem que nom som hobrigados pagar 

ao ditto mosteiro foros nem rendas allgũas poderem husar de seu direito ho reqquererem 

como devem. E quanto ao que por nosa parte se ora requere que os llavradores que pesuem e 

lavrão as teras de que ataa ora nõ pagarão jugada por se dizer que erã dos termos dos ditos 

coutos dalcobaça que se ora mostra ficarem no termo dobidos que sejã condenados que 

pagem as ditas teras e jugadas a nos por ora nõ pronuciamos cousa algũa visto como os ditos 

lavradores e pesoidores nõ forã pera jso cytados nem ouvjdos como se fazer devera pera 

particolarmente se saber a rrazão que cada hũ tinha pera nõ pagar a dyta jugada. E porem 

fique rresguardado aosditos ofiçiaes nosos seu direito açerqua desto pera poderem demandar 

os ditos pesoidores e lavradores das ditas teras per hũu e como devem e e seja sem custos 

visto o que se per o feito se mostra. E porem vos mandamos que asy o compraes e gardeis e 

faraes comprir e guardar como per nos e detremjnados e jullgado e mamdado e da dita 

detrimjnaçõ mandamos das esta sentença a dita villa dobj[fl. 98]dos que nolla pedio dada 

naldea dos dos Rujvos termo da dita vjlla dobidos a b dias do mes de Julho a Raynha o 

mandou per os ditos doutores Ruj boto do conselho dellRey seu señor e seu desembergador 

do paço e ouvjdor da dita señora Rainha em todas suas terras alvaro diaz escudeiro da cas 

do dito señor Rey e seu Corregedor na comarquia da estremadura e por a dita senõra em 

suas teras a que esto mandou livrar alvaro bareto a fez ano do nacimento do noso señor 

Jhesu christo de mjll e quatro çemtos e noventa anos”. 
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19. D. Afonso V concede uma carta de privilégios a quatro homens que quiserem viver nas 

“(...) caldas que estão acerca da nossa vila de Óbidos (...)”. 26 de Junho de 1474 – 

Santarém. 

“D. Afonso, etc. – Fazemos saber que havendo Nós informação certa de como as caldas que 

estão acerca da nossa vila de Óbidos, são de tal virtude que Nosso Senhor pôs na água delas, 

que muitas pessoas que a elas vão recebem saúde de grandes e diversas enfermidades, pelo 

qual Nosso desejo e vontade é acerca delas viverem algumas pessoas de bem, que podessem 

fazer gasalhados e dêem camas e mantimento aos que às ditas caldas forem curar, por seus 

dinheiros, por terem mais razão e vontade de o fazer e sentindo-o assim por serviço de Deus 

e Nosso, temos por bem e queremos que quatro homens, que no dito lugar das Caldas 

continuamente quiserem viver, possam fazer casas e vinhas e pomares e quaisquer outras 

benfeitorias, que sentirem por seu proveito. Os quais quatro homens queremos e mandamos, 

que sejam escusados de todos os encargos e serviços do Concelho. E que não sirvam 

connosco, nem com o príncipe nem sobre todos em guerra por mar nem por terra, nem com 

outra alguma pessoa, nem paguem peitas, nem fintas, nem talhas do dito Concelho, nem 

sejam postos por besteiros do conto, nem tenham cavalos nem armas, nem pareçam em 

alardo com outras nenhumas quantias, posto que para isso tenham bens, nem paguem jugada 

nem oitavo, sem embargo da nossa determinação e ordenação ora novamente feita sobre as 

jugadas, nem sirvam nem vão servir em carretos de nossa madeira e pedra com seus bois e 

carros, nem em alguns outros serviços nossos, nem do dito Concelho, nem lhes tomem 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. E porém 

mandamos a todos os nossos corregedores, juízes, e justiças, contadores, almoxarifes e a 

outros quaisquer que hajam os ditos quatro homens que morarem continuamente no dito 

lugar das Caldas, como dito é, por escusados e relevados das ditas cousas e encargos e os 

não constranjam nem mandem constranger para dar este nosso privilégio assim e pela guisa 

que nele é contido, por quanto assim é Nossa mercê, sob pena que qualquer que o contrário 

fizer, pague dois mil reais para os cativos. Dada em Santarém vinte e seis dias de Junho. 

Pedro Alvares a fez no ano de (mil quatrocentos) setenta e quatro.” 

 

 

 

CORREIA, Fernando da Silva. Pergaminho das Caldas. Caldas da Rainha, Patrimônio 

Histórico – Grupo de estudos, 1995. 
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20. D. João II, expede outra carta de privilégios, agora para trinta famílias. – 4 de Dezembro 

de 1488, Beja. 

“Dom Joan II por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem e dalem Mar em 

Africa, S.or da Guinea, e da Conquista, navagação, Comercio da Etiopia, Arabia, Persia e da 

India, &ª. A q.tos esta nossa carta virem, fazemos saber, q a Rajnha Dona Leonor minha 

sobre todalas m.to amada, e prezada molher, nos disse, q esguardando ella como nosso S.r 

dava a m.tos efermos, q se hião curar aos banhos das agoas das Caldas, q são no termo da 

sua villa d‟Obidos, os quaes por nãa serem corregidos, nem as cazas de apozentam.to dellas 

serem taes, como p.ª boa saude, e proveito dos d.os enfermos pertencia ella mandára fazer 

todo de novo, e q por serem em logar, em q os enfermos nãa podeem achar tão cumpridam.te 

os mantim.tos, e couzas p.ª suas Provizõs, como lhe cumpria, por cuja cauza m.tos Deixãa de 

se vjr curar aos d.os baños, nos pedia, q por esta coiza ser de tanto serviço de Deos, e ella a 

queria fazer boa, abastada, e nobre, por seu serviço quizessemos daar Privillegio de 

Liberdades p.ª aquelles, q aas d.as Caldas viessem moraar, p.q então havendo ahi mor.dores 

podiãa os d.os enfermos achar todo o q lhe cumprisse, e vendo noos como isto era assi 

serviço de Nosso S.r, e p.r neste bem „vermos parte, e como ella d.ª Senhora m.to dezejava, 

queremos, e nos apraz, q todas aquellas pessoas, q daqui em diante vierem morar, e viverem 

nas d.as Caldas até a quantia de trinta viz.nhos, hajãa e teñãa p.ª sempre este Privillegios, 

graças, e liberdades, q se ao diante seguem 

Item, q nãa serãa em nenhũas guerras, assim por mar, como por terra co nenhũas pessoas de 

qualquer estado, e condiçãa, q sejão, salvo comnosco, ou co o Pr.pe meu sobre todos m.to 

amado e prezado f.lho  

Item, q nom pagoem em nenhũs pedidos, nem „prestimos, nem em outros nenhũs encargos, q 

p.r noos, nem p.r Conce.os sejãa [fl. 5v] lançados assi em xp.al como em particolar  

Item, q todalas mercadorias, e couzas, q comprareem p.lo Reyno p.ª seus uzos, e provizõs de 

sus cazas, nãa pagoem dello nenhũa portagem  

Item, q nom sejão acouteados em cavalgaduras e armas p.r nenhũas pessoa, nem postos p.r 

besteyro do co.to, nem outras algũa qontia  

Item, q nãa pouzem com elles, nem lhe tomem nenhũa coza d seu contra su vont.e, nem sejã 

constragedos p.ª com sus pessoas, boes, carros „ver dir servir em nenhũas carregas, salvo 

com as nossas, ou da d.ª Senhora, e Principe, q.do por noos, e por elles xp.al em for mandado  

Item, q naa pagoem portagem, costomagees, nem outros algũs fóros, D.tos, nem tributo de 

cozas, q levaree p.ª vender, e troux.em aas d.as Caldas, salvo nas terras das ordees, onde se 

nãa podem tolher, s o D.tos e isto levando elles Carta de C.ãa do Provedor das d.as caldas, q 

a d.ª Sr.ª ahi ha de pôr com o d.º cargo, como saa do conto dos d.os trinta mor.dores  

 

Item, d todolos mantim.tos, bestas, vestidos, calçado, roupa de cama, q comprarem, e 

venderem adentro nas d.tas Caldas aos enfermos, e pessoas outras, q aellas vierem de corar, 

e p.ª sus provizõos nãa pagoem dello siza algũa  

Item, q nã paguem oit.uo de Vinho, q houuerem de sus novid.es nas d.as Caldas, e seu lim.te  

Item, q os mor.es d d.as Caaldas teñaa Camara e Vereaçaa e Juizes, e Officiaes de hũ anno, 

de q a leiçãa aos tp.os ordenados se fará som.te na Villa d‟Oobidos, sem mais sobre ellas, 

nem sobre os mor.es das d.as Caaldas terem outra Juridiçãa  
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Item, q a d.ª Sr.ª, e as q depos della vierem possãa ter, e teñã nas d.as Caldas seu ouvidor p.ª 

conhecer dos Feytos cjvees, e crimes dos d.os mor.es do qual venhã p.r Applaçãa, e Aggr.º p.ª 

a Caza da Relaçãa, se o Ouuidor em ella, segundo se faz dos Juizes das outras sus terras  

 

Item, q todolos os omniziados, q aas d.as Caldas ouverem dvir morar ate a qontia de vinte, os 

quaes serãa do conto dos trinta mor.es, hajam inteiram.te os Privjlegios declarados, q temos 

dado aos Omjziados do Couto da villa de Marvãa, tendo porem cada hũ delles caza e vinha 

nas d.as Caaldas, q faraa do dia, q ellas vierem a trez annos primos seg.tes, os quaes sãa 

estes, q se seguem  

 

Item, q aos d.os vinte omjziados, q assi as d.as Caldas vierem viver, nãa possãa ser prezos, 

accuzados, nem demandados por nenhũz cazos q sejão assim cjves, como crimes, em q teñã 

corrido, e seja obg.os a responder, salvo em cazos de leive, e traiçãa, porq destes sempre 

noos e nossa Justiças os podemos mandar prender, e fazer delles D.to, e Justiça  

 

Item, q esses vinte omjziados, assim continuam.te viverem nas d.as Caldas, tendo ahi sus 

cazas de morada, e o uzo dellas, q possãa participar, crear, e lavras nas d.as Caldas, e termo 

dellas, e assi andar, e tratar, conversar, e isto com lic.ª do d.º Prouedor, e Ouvidor da d.ª Sr.ª 

Rainha nas d.as Caldas, com tanto q seus maleficjos nã seja em cada hũ dos d.os logares  

 

Item, q os d.os vinte omnjziados q. os vierem, q lhes cumpre demandar por algũ pescado p.ª 

seus mantim.tos, possãa escolher ate doos delles, q continuadam.te lhes vaa por elle, os 

quaes possam seguram.te ir, e vir pllo d.º pescado, com tanto q nãa seja naquelles logares, 

onde assi tiverem os d.os maleficjos, os quaes Almocreves levaram p.ª isto Cartas assigna.as 

plo Pro.or das d.as Caldas, [fl. 6] e aselladas com çello do Concelho dellas, e com o traslado 

deste C.to; proee mandamos aos Vedores da nossa Fazenda, Contadores, Almoxarifes, 

Corregedores, Juizes, e Justiças, Officiaes, e pessoas a q esta nossa Carta for dmostrada, e o 

conhecim.to della pertencer, q s.pre em todolo o cumprãa, e guardem, e fação inteiram.te 

dcumprir, e guardar aos d.os trinta viz.os das d.as Caldas, e pella maneira q em ella he 

conteûdo, sem duvida nem embarg.º algũ, q lhe a ello poñã; porq.e assi he nossa mercê. E 

rogamos, e encõmenda.os ao Principe sobre todolos amado e prezado fjlho, e a outros 

successores, q apoz elle vierem a estos Reynos, q s.pre o assi de conservem, e façãa 

interam.te comprir, e goardar, porq por ser coza de tanto seruiço de Nosso S.or, q nos a esto 

move, e pola devoçã, q nisto tomou a d.ª Sr.ª Raynha, asi o devem fazer, p.ª assi se cumpra, e 

goarde, e darem de todala ajuda, e favor  

Dada em a Villa de Beja a iiij dias do dezembruo. Antonio Carneiro a fez, anno de Nosso S. 

or Jezus Christo de mil CCCC oytenta biiij” 

CORREIA. Fernando da Silva. Pergaminhos das Caldas. Caldas da Rainha. Patrimonio 

Histórico – Grupo de Estudos, 1995. pp. 5-8. 
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21. Carta de compra dos direitos fiscais da região do hospital que D. Leonor fez à seu irmão 

o rei D. Manuel – 23 de Janeiro de 1503, Lisboa. 

“Don Manoel por graca de Deos Rei de Portugal e dos Algarves daquem e dalem mar em 

Africa Senhor da Guinee e da Conquista navegacaa e comercio da Etiopia Arabia Persia e 

da India & Aquantos esta nossa Carta virem fazemos saber que a Senhora Rainha minha 

Irmaa nos disse como ella por servico de Nosso Senhor Deos mandaara fazer hu Hospital na 

sua villa das Caldas e porque seu desejo e vontade era que a dita obra fosse durante para 

sempre e lhe queria deixar tanta renda porque se pudesse bem manter ou o por ella ordenado 

em a Instituicaao que tem feito ao dito Hospital pedindonos que porquanto ella naa podia 

logo achar a vender tantos bens de raiz que em todo hu anno rendenseem tresentos mil reis 

que para o dito Hospital manter eraao necessarios e por quanto nos lhe eramos obrigados e 

as rendas direitos bens e terras da Coroa de nossos Reinos mandar pagar seu dote que lhe 

era devido lhe quizessemos vender as jugadas de paam vinho e foros das suas villas de 

Obidos e de Aldeagalega dapar da Merciana com outros direitos que ora ella tem nas ditas 

villas e seus termos e se para ella recadaam que ao diante saa decrarados e lhe quizemos dar 

nossa authoridade que ella em sua vida ou por seu fallecimento pudesse tudo deixar o dito 

Hospital e noos visto seu requerimto posto que achassemos que por ser para obra taam 

piedoza noos podiamos por direito fazer a dita venda porem por serem rendas da Coroa de 

nossos Reinos as quaes somos tidos conservar e acrescentar quizessemos saber quantas as 

ditas Jugadas e rendas eraam e o que verdadeiramente em todo hu anno rendiaa ou podiaam 

rendar e o que poderia valer segundo comum estimacaa e estado das Comarcas e terras em 

que saa e parecer escrevemos a Anrique da Silva nosso Contador na Comarca de Leiria e 

Obidos e a Fernão da Luz de Faria nosso Contador d‟Alenquer e Cintra aos quais 

mandamos que com muita deligencia se informassem e soubessem o que renderaam as ditas 

Jugadas e direitos e assim o que poderaa render em tres annos e todo que assim achassem 

que renderaam ou poderam render fizessem avaliar a homens dos que o bem entendessem e o 

soubessem fazer aos quais dessem juramento sobre os Sanctos Evangelhos que bem e 

verdadeiramente avaliassem o que valia de compra o moio de trigo e o tonel de Vinho das 

ditas rendas e assim o dinheiro aves e quaesquer outras coizas que nellas houvesse os quaes 

Contadores cumpriraa em todo nosso mandado e se informaraa pelos Selleiros das ditas 

Jugadas e direitos e assim pellos arrendamentos que dellas era feitos e todo o que acharaa 

fizeraao juramento dos Evangelhos avaliar a pessoas que razaao tinhaam de o saber o que 

cada moio de trigo e tonel de vinho das ditas rendas assim o dinheiro e aves e outras coizas 

valiaao fazendo a avaliacaam de cada coiza sobre si e todo nos foi enviado pelos ditos 

contadores por elles e pelos ditos avaliadores assignado e sellado com seus sellos e visto 

todo por nos por maior abondamento para que melhor pudessemos saber se todas as ditas 

jugadas rendas e direitos se arrecadava como devia ou se alguns que carrego tinhaa de 

arrecadar favoreciaa alguas pessoas assim em fazerem avencas o que naa deviaa fazer como 

em lhas fazerem mais favoraveis do que deviaa por algus respeitos ou naa quererem 

constranger alguns que privilegios naa tinhaam nem outra razaam, porque fossem escuzados 

de pagar mandamos ao Doutor Rui Botto do nosso Conselho e chanceler mor de nossos 

Reinos e Senhorios e a Goncalo Figueira fidalgo de nossa Caza que fossem as ditas Villas e 

vissem todos os livros por onde as ditas jugadas rendas e direitos se arrecadavaam e por 

inquizicaa ou por qualquer outro modo que melhor pudessem soubessem se se arrecadavaam 

como deviaam ou era feito favores a alguas pessoas como naam deviaam aa cerca da paga 

das ditas jugadas e direitos e todo o que achassem que verdadeiramente renderaa ou 

poderaam render se direitamente se arrecadavaam fizessem escrever e nos trouxassem todo 

para noos vermos os quais em todo cumprira nosso mandado e feita toda diligencia que 

sobre elle podessem fazer fizeraa todo escrever e nos fizeraa delle Relacaam e nos alem das 
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avaliacooes que jaa eram feytas por se melhor fazer mandamos ao dito chanceler mor e ao 

Doutor Ioaao Facanha e a Anrique de Figueiredo, e ao dito Goncalo Figueira e Vasco Gil 

mercador que se ajuntassem todos e vissem os arrendamnentos e diligencias que os ditos 

chanceler mor e Goncalo Figueira fizeraam e todos cinco avaliassem o que verdadeiramente 

segundo commum estimacaa valiaa todas as ditas rendas os quaes em cumprimento de nosso 

mandado jurando primeiramente aos Sanctos Evangelhos que o fizessem verdadeiramente 

posto que por os primeiros avaliadores em mais baixas quantias as ditas rendas foraa postas 

avaliaraam o moio de trigo das ditas rendas de compra em trinta dous mil e quatrocentos reis 

e o moio de cevada em dezasseis mil e duzentos reis e avaliaraao o milheiro dos reais 

brancos de seis ceitis e real de compra em vinte mil reis e o tonel de vinho de Obidos em 

limpo em dez mil reis de compra e de cada galinha em dezasseis reis e dois frangos por hua 

galinha no dito preco e as de Aldeagalega em vinte reis cada galinha e feytas as ditas 

avaliacooes mandamos que se fizessem massa de tres annos de todo o que as ditas rendas e 

direitos renderaa ou poderaam render se foram arrendadas como deviaao e foi achado que 

as rendas d‟Obidos assim de jugadas como de foros e reguengos renderaa hum anno da dita 

massa cento e cinco moios e sete alqueires e tres quartas de trigo e contando a cevada a 

razão de dous alqueires por hu de trigo e foi achado rendeu o dito anno de massa de vinho 

quarenta e hu toneis e nove almudes e rendeu os foros de dinheiro em cada hu anno trezentos 

reis e de foro de aves trinta galinhas e trinta sete frangos que fazem contando frangos para 

hua galinha quarenta oito galinhas em massa e desta soma se descontara quatro moios de 

trigo que levaa em cada hum anno de mantimentos cinco mercieiras da Capella dos Passos 

da dita he quarenta oito alqueires de trigo a cada hua por anno e mais de vinho limpo dous 

toneis e dezasseis almudes isto vinte e quatro almudes a cada hua pro anno e mais a ellas em 

dinheiro mil e seis centos e vinte reis isto trezentos e vinte quatro reis a cada hua por anno e 

mais se descontara da dita soma sete mil e duzentos reis que em cada hu leva de seu 

mantimento com as candeas o Capellaa e candeas a dita Senhora Rainha ou o dito Hospital 

em que as ditas rendas possuirem seraa sempre obrigados a pagar como se atequi pagou e 

outras despezas alguas ordinarias de Officiaes nem outras senaa descontaraa por nos naam 

sermos obrigados de as pagar aos que ora saam e ao diante forem e feita a conta das ditas 

rendas e foros acima decrarados que somente entrara nesta venda se achoo que montava 

tiradas as ditas despezas de mercieiras e Capellaam seis contos e quinhentos e dez mil 

quatrocentos e quarenta reis e n‟esta venda naa entraraa rendas que a dita Senhora tinha 

dadas a D. Rodrigo de Menezes na dita Villa de Obidos que saam portagens e oitovos de 

linhos e os quastos dos ditos linhos dos Reguengos e a dizima da Lagoa e o direito do 

pescado que vem de fora e as dizimas das Sentencas e a sougagem e salario de pam e dizima 

de terca e foros de duas cazas que estaam na dita Villa e as penas de forcas e sangue sobre 

os olhos e as couzas do vento e pensooes de Tabeliooes e as ditas rendas que ora tem o dito 

D. Rodrigo por seu Fallecimento hade ficar aa dita Senhora Rainha ou a noos e a Corooa de 

Nossos Reinos nem entra nesta venda o direito que a dita Senhora tem na dita Villa de 

Aldeagalega e as jugadas do pam e oitavos de vinho e linho portagens da terra da leira da 

Merciana e a sougagem e ventos e dizima da telha e sangue sobre os olhos e forcas e feyta 

conta por tres annos de massa pela maneira sobredita se achou que rendeu o dito anno da 

massa quarenta cinco moios vinte oito alqueires e meio de trigo e de vinho trinta tres toneis e 

treze almudes em limpo e de dinheiro que vaa metidos os linhos e todas as rendas declaradas 

em sima nove mil cento e cincoenta ses reis e meio o que todo foi avaliado pela maneia 

sobredita e mais dez galinhas avaliadas a vinte reis a galinha e foi achado que valia tudo 

pelo modo sobredito dous contos e trezentos vinte dous mil reis e sete centos reis. E destas 

rendas de Aldeagalega e Aldeagavinha se naa descontara ordinarias de officiaes nem outras 

alguas nem entrara nesta compra as pensooes dos Tabelliooes as quaes ficaraa por 

fallecimento da Senhora Rainha a noos e a nossos sucessores e ajuntando ambas sobreditas 
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somas maiores fazem ao todo em soma cinco contos oito centos trinta tres mil cento e 

quarenta reis de seis ceitis o real que fazem de reaes de prata de conto e dezassete em marco 

de lei onze dinheiros que ora contem em estes nossos Reinos e Senhorios duzentos noventa e 

hu mil seis centos cincoenta sete reis de prata por os quaes duzentos noventa e hum mil seis 

centos cincoenta sete reis de prata nos vendemos aa dita Senhora Rainha as rendas e direitos 

acima declarados com os selleiros e adegas de pam e vinho em que se recolhem e lhes damos 

e outorgramos nosso real poder e authoridade que ella em sua vida possa fazer de todo 

doacaam ao dito Hospital das Caldas a qual doacaam lhe possa fazer como de coiza sua 

propria comprada por seus dinheiros o qual preco nos confesamos ter recebido e outrotanto 

que mandamos descontar aa dita Senhora do que por nos e por a Corooa de Nossos Reinos 

lhe he devido por esta guiza assim tres contos e nove centos mil reis por dez mil cruzados em 

que fora contado o Castello e os terreiros da nossa Villa de Lagos que foi dado a ElRei D. 

João meu Primo que Deos Haja em parte de pago de dote do cazamento que com a dita 

Senhora houve com tal condicaam que fallecendo elle primeiro que a dita Senhora lhe fosse 

pago e restituido o dito dote e hum conto quinhentos setenta oito mil cento e sessenta reis em 

que lhe eramos devedor e obrigado e a cumprimento de pago de dous contos trezentos 

noventa seis mil cento e seeenta reis que monta em seis mil cento quarenta e quatro cruzados 

que valem e joias que della houvemos que foram entregues a Luiz de Goes que tinha carrego 

de nosso Thesoureiro porque os oito centos e dezoito mil que falta foi a dita Senhora delles 

paga em Bartholomeu e hum dezembargo que delles tinha para Fernaa Lourenco nosso 

Thesoureiro da Caza da Guinee foi roto perante nos e os duzentos e cincoenta quatro mil 

nove centos e oitenta reis que faltem para cumprimento de paga dos ditos cinco contos e 

oitocentos trinta tres mil conto e quarenta reis nos pagou a dita Senhora por certas dividas 

em que nos lhe eramos devedor e obrigado dos quaes dinheiros nos mandamos por pago 

contente e satisfeito e esta venda lhe fazemos com tal preito e condicaa que se nos ou o 

Principe meu sobre todos muito amado e prezado filho ou qualquer outro nosso sucessor 

nestes reinos depois do nosso fallecimento quizer haver estas rendas e direitos que lhe assim 

vendemos que o possa fazer com tanto que primeiramente que delles hajaa a posse dem outra 

tanta renda ao Hospital em bens de raiz ou em direitos Reaes em alguu logar ou logares que 

não sejaao muito alongados do Hospital por onde bem e sem difficuldade se possa haver e 

prometemos por nossa fee Real de em todo termos e mantermos este contrato de venda e 

mandamos e encomentamos a nossos filhos e sucessores que em todo o queiraam assim 

cumprir conservando o como nos a isto fazer moveu principalmente ser tanto servico de Deos 

e obra taam piedoza para que a dita Senhora queira apropriar. E de nosso moto proprio 

certa sciencia e poder absoluto supprimos toda a solenidade que de direito ou de feito he 

necessario para esta venda firme ser e porquanto a dita Senhora ade por os officiaes e ao 

depois do seu fallecimento o Provedor do dito Hospital para arrecadar as ditas rendas e 

direitos queremos e nos praz que aquellas pessoas que ella ou o dito Provedor em cada hua 

das ditas Villas puzerem por recebedores dos ditos direitos tenhaa toda a jurisdicaam de 

conhecer todas as rendas demandas e contendas que se ordenarem sobre a paga dellas e de 

suas sentencas daraam appellacoom e agrabo para os juizes de nossos feytos isto sem 

embargo de quaesquer Leis Ordenacooes e Capitulos Decretos que em contrario ali haja as 

quaes quanto a isto havemos por annulladas e revogadas e em testemunho disso mandamos 

fazer esta Carta por nos assignada e asselada com o nosso sello de chumbo  

Dada em a nossa Cidade de Lisboa a vinte tres dias do mez de Janeiro Gaspar Rodrigues a 

fez anno de Nosso Senhor Jesus Christo de mil quinhentos e três” 
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CARVALHO. Augusto da Silva.Memórias das Caldas da Rainha (1484-1884). Lisboa. Tip. 

da Livraria Ferin, 1932. pp.303-308. 
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22. Carta de doação de D. Leonor dos direitos fiscais, comprados junto à D. Manuel I, para o 

hospital de Nossa Senhora do Pópulo -  11 de Dezembro de 1508, Lavradio. 

“Dona Leonor por graca de Deos Raynha de Portugal e dos Algarves daquem e d‟alem 

maar em Affrica Senhora de Guinea &ª. A quantos esta Carta de Doacom vjrem fazemos 

saber que consyderando nos como algus enfermos se vjnham curar aos banhos que estaam 

junto da Villa dobidos onde ora e a Villa das Caldas e muitos recebjam ay sauude de djversas 

Jnfirmydades e por naam haver ay cazas nem recolhjmento pera os enfermos que a elles 

vjnham se poderem gasalhar e assy por ay nam acharem mezjnhas nem terem quem os curase 

em suas doencas se partjam muito antes de acabarem de tomar os bannos que pera a cura 

lhes eram necessairos e outros deixavam de vjr aos dectos banhos por ser logar despovado e 

desesperarem de se ay poderem repayrar E vendo nos quanto servjco de Nosso Senhor e bem 

de muitos enfermos e pobres Seja fazermos no decto lugar cazas grandes e repartidas em q os 

q pera se curarem de suus ynfirmydades vjessem se podessem bem agasalhar E como 

principalmente he necessairo fazer hy huu esprytal bem repairado e abastado de leytos e 

camas e matimentos e mezynhas e de todalas outras cousas pera mantimento e repayro dos 

enfermos e pobres necessaryas Determynamos por servjco de Noso Senhor e da bem 

aventurada gloryosa sempre vjrgem Sancta Maria sua madre Nosa Senhora E por salvacaam 

da mynha alma mandar fazer em o decto lugar casas taes como pera servyr as obras de 

caridade e mysericordia E pera que homees e molheres apartadamente assy nos banhos como 

nas casas se poderem remediar e curar de suas doenças. E bem assy mandamos fazer hum 

esprital com haas dectas cazas e banhos. E pera os enfermos todos outros possam ouvyr cada 

um myssa. E terem a quem lhes mynistre os sacramentos da Confissaa e da Comunhaam. 

Mandamos fazer hua nobre jgreja de nossa Senhora do Populo em que pera sempre digam 

Myssas e celebrem os outros officios djuynos e mynistrem os sacramentos. Huum vygairo e 

trees capellaaes hordenamos que sempre na decta jgreia hy sempre sirvam. As quaes obras 

com a graca de Noso Senhor ja de todo temos bem acabadas e postas em aquella perfeicam 

que pera noso senhor hy servydo e se fazerem as obras de caridade que temos devacoo que 

pera sempre se faram parecer convenyente. Honde prazendo a noso senhor sempre os 

pacyentes que ao decto esprytal e banhos se forem curar poderaa achar provyr e remeedio 

pera aas ynfirmydades quer das almas como dos corpos. A qual Jgreia temos dotado e 

fornjcuda de cruzes calizes e de todallas outros vasos douro e de prata e de hornamentos de 

panno dojro e de todas as cousas e partencas que pera servyco de Noso Senhor e de sua 

gloryosa madre e da Sancta Jgreia bem poderam abastar e assim 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 e porque nosso 

proposito e desejo he que a ordenancaa que temos fejta para regimento e governanca e 

manteca da dita Jgreja e Esprital seja perpetua e para sempre guardada e em todo manteuda 

e sem menguamento alguu nem mudanca cumpryda e executada e o servyco de Noso Senhor 

seja ali sempre feyto e acrescentado e naam minguado e os pobres enfermos recebaao sempre 

em o dito Esprital consolacaao e repairo esprytual e corporal segundo a tencaa da nosa 

Jnstituicaao o que se nom poderai cumprjr nem manter depois de noso passamento do mundo 

se em nosa vjda naam dessemos e deixassemos ao dito Esprital tantas rendas que para as 

obras de caridade e esmolas que lhes mandamos fazer abastassem e por se naa poderem 

achar a vender bens de tal renda para prazos mandarmos cumprar e os darmos ao dito 

Esprital nos soccorremos ao muito alto e muito excellente e poderoso Senhor Rey meu Jrmão 

lhes pedimos nos qujzesse vender todalas Jugadas e Outavos e rendas e direitos e foros das 
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nosas Villas d‟oobidos de aldeagallega dapar de Merceana e sus termos assim como nos 

tinhamos e possujamos as ditas rendas e detrjtos e se para nos arrecadavaam para as nos 

darmos [v.] e dotarmos para sempre ao dito Xprital e se poderem por as ditas rendas 

cumprjr todalas obras de mizerjcordia e pjedade temos por nosa Jnstituica ordenado que se 

ahi sempre faca por servico de Noso Senhor e de Nosa Senhora e por salvacaam da mi alma 

e o dito Senhor vendeu como noos criamos as ditas rendas e direitos para cousa taa pjedoza 

e de tanto merecimento ante Noso Senhor para que elle e os que delle descenderem sejaam 

comnosco participantes em todolos sacrefjcios e esmolas e obras pjas que se em a dita Jgreja 

e Xprital fazem e ao diante fjzerem lhe aprove nos vender como de facto vendeu todas as 

ditas rendas e direitos que nos as ditas Villas tinhamos e habamos para as os darmos ou 

deixarmos para sempre ao dito Esprital e se cumprir que essa Jnstituicaam e ordenanca que 

para o dito Esprital temos feito e ao deante fjzermos como mais largamente he decrarado em 

a Carta da dita compra que nos o dito Senhor mandou dar asselada com o seu Çello de 

Xumbo e tendo o digo e querendo nosso justo proposJto proseguir para que todo o que asi 

por servico de Noso Senhor ordenado temos perpetuamente se possa realmente e effejto 

cumprir e manter nos praz fazer como defejto fazemos pura e jrrevogavel Doacaam entre 

vyvos para todolo o sempre valedora que nunca em tempo algum possa pro nenhuu caso 

cuidado ou naa cuidado que a vir possa por noos nem por outrem ser revogada diminuida 

nem mudada de todas as ditas rendas e direitos das ditas Villas de Obidos e Aldeagalega e 

seus termos assim como as nos do dito Senhor Rey meu Jrmaam por compra houvemos e 

queremos e nos praz q o dito esprytal e Adminjstr[adores?] que pelos tempos della forem as 

hajaam para por ellas se manter e cumprir todo o que na Jnstituicaam e ordenancaam e 

Regimento do dito Esprital temos ordenado e mandado que se faca e pomos e trespassamos 

em o dito Esprital e seus Provedores todo o direito propriedade posse e accaam que em as 

ditas rendas e direitos por bem da dita compra temos porque de todolo lhe fazemos para 

sempre pura yrrevogavel Doacaam como dito he e lhes cedemos todas as accooes uteis e 

direitos que a nos para haver e demandar e arrecadar as ditas rendas pertencem e para 

qualquer maneira e tornar possa e por esta nossa Carta de Doacaam damos poder e 

auctorydade ao Provedor que ora do dito Xprital he que por si e por quem lhes aprover tome 

e possa tomar e cubrar em nome do dito Xprital a posse corporal real e actual de todas as 

ditas rendas e direitos e dali em diante elle e os outros Provedores. Que pelo tempo forem do 

dito Xprital tenhaam a posse e a administracaa e governancaam das ditas rendas assim como 

de quaesquer outros bens do dito Esprital segundo em o Regimento do seu offycio declarado 

empero nossa tencaam e vontade he que as ditas rendas e bens fiquem sempre profanos e de 

nossa Jurisdicaam e depois de nosso fallecimento dos Reys e Raynhas destes Reynos e os 

arcebyspos da Cidade de Lisboa não tera Jurisdicaam alguua atirar as ditas rendas e bens 

do dito Esprital nem sobre o provimento e governancaam do dito Esprital por que ysso 

reservamos para noos e para os Reys e Raynhas que destes Reynos forem como no dito noso 

compromysso temos decrarado e somente os ditos arcebyspos poderem vjzitar a dita Jgreja 

como as outras da sua Deocese e haveraa por sua vjzitacaa o em o dito compromysso he 

contheuudo. E por quanto em a Caarta de venda que nos o dito Senhor fez das ditas rendas 

he posta hua clausula que querendo em alguu tempo o dito Senhor ou cada huu de sus 

sucessores destes Reynos haver e recobrar as ditas rendas para fjcarem da Corooa do Reyno 

como de antes da dita venda eraam que o possa fazer dando primeiramente ao dito Esprital 

tantos e taes bens patrimonyaes de que o Esprital em cada huu anno seguramente podesse 

ljvremente haver outro tanto e taa boa renda como era a renda das ditas Villas dobidos e de 

aldeagalega que nos assi vendeu segundo na dita Caarta de Venda mais comprydamente he 

contheuudo, a nos praz que quando tal caso acontecer o dito Esprital haja logo os taes bens 

como todalas as suus rendas e direitos que lhe constar pelas ditas rendas de oobidos e 

d‟aldeagalega forem dados porque d‟agora para entaam lhes fazemos dellas nossa caarta 
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ora damos a dita renda e direitos que por nossos proprios dinhejros compramos como dito 

hee e pedimos por mercee ao dito Senhor Rey meu Jrmaam e aos Reys seus Sucessores como 

aquelles aqui principalmente depois de nosso fallecjmento temos encomendado o Provimento 

do dito Xprital q queyra guardar e manter e para sempre em todolo e por todolo mandar 

decumprjr e guardar esta nossa doacaam como nella he contheuudo e por certidaam deso e 

seguranca do dito Xprital mandamos de todo fazer esta nosa Caarta por nos assignanda e 

assellada do Çello de nosas armas para ser posta e guardada na arca das Escrypturas do 

dito Esprytal e outras [duas] todalas de huu mesmo theor para huua ser posta na Torre do 

Tombo da Cidade de Lixboa e onde huua Escryptura do Compromysso do dito Esprytal 

mandamos delancar e outra no Cartoyro de Santo Eloy da dita Cidade para que em todolo 

tempo se possa saber a verdade e a forma desta doacaam que asi ao dito Esprital fazemos 

senaa posa fazer alguua mudanca nella.  

Dada em o Lavradio a xi de Dezembro Gomes Vaz, esmoler, e capelam da dita Senhora, e 

escrjpvão apostoljco a fez, era de mjl Biij  

Rainha                                                                                                     

João Alves” 

 

CARVALHO. Augusto da Silva.Memórias das Caldas da Rainha (1484-1884). Lisboa. Tip. 

da Livraria Ferin, 1932. pp.300-303. 
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23. Súplicas ao papa, da Rainha D. Leonor, solicitando o direito de indicar o capelão da 

Igreja de Nossa Senhora do Pópulo e que este esteja isento da jurisdição do pároco de 

Óbidos – 10 de Setembro de 1496, Roma. 

“Beatissime Pater, exponitur S. V. pro parte oratricis vestre et sante Romane Ecclesie filie 

Leonore regine, relicte bone memorie quondam Johannis, regis Portugalie, quod alias ipsa, 

provide considerando quod in territorio opidi Obidos, loco das Caldas nuncupato, 

Ulixbonensis diocesis, erant certa balnea destructa et fere totaliter dissipata, que propter 

deffectum mansionum ab hominibus non frequentabentur nec ad illa pro recuperanda sanitate 

confluebant, et ut christifideles ad illa confluerentet sanitatem reciperent, dicta regina, zelo 

Dei ducta, ea ipsa suis propriis sumptibus et expensis reparavit ac cameras et mansiones pro 

personis ad illa confluentibus necnon unam capelam, in qua misse et alia divina officia 

celebrarentur, construi et edificari fecit, ad que quidem balnea plures persone, varias 

infirmitats habentes, pro sanitate ibidem recuperanda confluunt ac dicta regina salarium uni 

capellano qui in capella predicta missas infirmis et aliis personis ibidem commorantibus 

celebrare teneatur solvit et quia balnea predicta per tria miliaria a dicto opido distant 

quodque grave et periculosum esset dictis infirmis pro recipiendis ecclesiasticis sacramentis 

necessitatis tempore ad eumdem locum accedere, summopere desiderat eadem regina 

capellano eiusdem capelle pro tempore existenti facultas ecclesiastica sacramenta ibidem 

ministrandi et confessiones christifidelium audiende per S. V. donetur. Suplicat igitur eidem 

S. V. dicta regina oratrix quatenus in permissis oportune providentes, capellano dicte capelle 

pro tempore existenti confessiones christifidelium in dictas balneis ete loco commorantium et 

infirmorum ad ea confluentium audienti et ecclesiastica sacramenta eis ministrandi ac 

elemosinas et offertoria, que ibidem sibi offerentur et donabuntur, recipiendi et in suos usus 

et utilitatem convertendi licentiam et facultatem concedere et si contingat aliquos infirmos 

seu alias personas ibidem decedere et pro fabrica et reparatione dicte capelle aliquid ex 

bonis suis reliquere et legare, liceat pro tempore existenti administratori eiusdem capelle sive 

fabrice illud in usus et utilitatem tam dicte fabrice quam etiam in substentationem pauperum 

et infirmorum in dicata balneis existentium convertere et insuper quod deputatio capellani 

dicte capelle, pro cuius salario dicta oratrix certa bona reliquere parata existit, ad reginam 

predictam dum vixerit et post eius obitum ad successores suos, ad quos balnea et capella 

huiusmodi devenerint, perpetuo pertineat et idem capellanus, postquam semel deputatus 

fuerit, sit perpetuus nec possit abind, nisi suis demeritis exigentibus, et iudicialiter, ammoveri 

[fl. 137v] que im premisis efficac ... cum clausula contradictores etc., etiam cum incocatione 

brachii seculares... sit, attento, Pater Sancte, quod in hoc non preiudicatur in aliquo dictis... 

misericorditer dignemini de gratia speciali, constitutionibus et ordinationibus apostolicis 

ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, cum clausulis oportunis.  

– Fiat ut petitur. R.  

Et cum licentia et facultate dicto capellano pro tempore existenti audiendi confessiones et 

ministrandi sacramenta ecclesiastica ac offertoria et oblationes etc., accipiendi ut prefertar. 

Et cum facultate magistro fabrice seu administratori dicte recipiendi bona que per 

christifideles reliquantur dicte fabrice et illa exponendi ut prefertur. Et quod deputatio dicti 

capellani pertineat ad reginam vel successores, etc. Et cum decreto et declaratione predictis 

quoad omnes illius partes. Et cum deutatione iudicum et clausula contradictores, etc. Et cum 

invocatione auxilii brachii secularis, quantenus opus sit. Et quod maior et verior specificatio 

omnium premissorum ac situationum, qualitatum et invocationis et omnium oportunorum fiat 

in litteris.  

– Fiat. R.  

Dactum Rome, apud Sanctum Petrum, quarto Idus Septembris, anno quinto. 
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COSTA, António Domingues Sousa, Hospitais e Albergarias na documentação pontifícia da 

segunda metade do século 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.1), Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973. pp. 309-310.  
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24. Bula de Alexandre VI concedendo o direito à D. Leonor indicar o capelão da Igreja de 

Nossa Senhora do Pópulo – 10 de Setembro de 1496, Roma. 

“Ad perpetuam rei memoriam. Apostolice sedis gratiosa benignitas ad ea libenter intendit, 

per que animarum christifidelium saluti, sublatis quibusvis impedimentis et incommodis, 

oportune consuli possit. Sane pro parte carissime filie nostre Eleonore, regine illustris, relicte 

clare memorie Johannis, Portugalie regis, nobis nuper exhibita petitio continebat quod olim 

ipsa, provide considerans quod in territorio oppidi de Oblados, loco das Caldas nuncupato, 

Ulixbonensis diocesis, erant certa balnea destructa seu totaliter dissipata que proter defectum 

mansionum ab hominibus non frequentabantur nec ad illa pro recuperanda sanitate 

confluebent, ut christifideles ad illa confluere et sanitatem accipere possent, zelo Dei ducta, 

dicta balnea suis propriis sumptibus et expensis reparavit ac cameras et mansiones pro 

personis ad illa confluentibus necnon unam capellam, in qua misse et alia divina officia 

celebrarentur, canonice construi et edificari fecit, ad que quidem balnea plures persone, 

varias infirmitates habentes, pro sanitate recuperanda continue confluunt ac dicta regina 

salarium uni capellano, que in capella predicta missas infirmis et alliis personis ibidem 

commorantibus celebrare teneatur, persolvit et quia balnea predicta per tria miliaria a dicto 

oppido distant ac grave et periculosum esset dictis infirmis pro recipiendis ecclesiasticis 

sacramentis tempore necessitatis ad dictum oppidum accedere, summopere desiderat prefata 

regina quod capellanus pro tempore inibi deputatus ecclesistica sacramenta christifidelibus 

ad dicta balnea confluentibus ministret eorumque confessiones audiat, quare pro parte 

eiusdem regine nobis fuit humiliter supplicatum ut in premissis oportune providere de 

benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui animarum christifidelium saluti eorumque 

commoditatibus, quantum cum Deo possumus, libenter consulimus, huiusmodi 

supplicationibus inclinati, autoritate apostolica, tenore presentium, statuimus et ordinamus 

quod capellanus inibi pro tempore deputatus confessiones christifidelium in dictis balneis et 

loco pro tempore commorantium et ad ea confluentium infirmorum audire ac ecclesiastica 

sacramenta eis ministrare necnon elemosinas et offertoria, que ibidem fient et offerentur, 

recipiere ac in suos usus et utilitatem convertere et si contingat aliquos infirmos seu personas 

alias ibidem decedere ac pro fabrica et reparatione dicte capelle aliquid ex bonis suis 

relinquere et legare, pro tempore existens eiusdem capelle seu fabrice administrator illud is 

usus et utilitatem tam dicte fabrice qum sustentationem pauperum et infirmorum in dictis 

balneis consistentium etiam convertere libere et licite possint ac deputatio dicti capellani, pro 

cuius salario dicta regina certa bona relinquere parata existit, ad ipsam reginam, quamdiu 

vitam duxerit in humanis, et posteius obitum ad successores suos, ad quos balnea et capella 

huiusmodi devenient, perpetuo pertineat et capellanus predictus, postquam semel deputatus 

fuerit, sit perpertuus nec possit inde, nisi suis demeritis exigentibus et iudicialiter [fl. 144] 

cognitis, amoveri ipsaque capella ab omni iurisdictione et superioritate parrochialium 

ecclesiarum dicti oppidi, quibus, ut dicta regina asserit, in aliquo non preiudicatur, libera sit 

et exempta nec illorum rectores pro tempore existentes super capellam et cappellanum 

predictos aliquam iurisdictionem et dominium exercere neque de bonis capelle ac capellani 

pre dictorum ullo umquam tempore se intromittere possint. Quocirca dilectis filiis cantori et 

archydiacono de Santarem ecclesie Ulixbonensis ac officiali Ulixbonensi mandamus quatenus 

ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios faciant auctoritate nostra statutum et 

ordinationem huiusmodi firmiter observari. Contradictores, etc., invocato etiam ad hoc, si 

opus fuerit, auxilio brachii secularis. Non obstantibus constituionibus et ordinationibus 

apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab 

eadem sis sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras 

apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbum de indulto huiusmodi 

mentionem. Nulli ergo, etc., nostrorum statuti et ordinationis infrigere, etc. Si quis autem etc.  
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Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice m.cccclxxxxxvi, quarto 

Idus Septembris, pontificatus nostri anno quinto”. 

 

COSTA, António Domingues Sousa. Hospitais e Albergarias na documentação pontifícia da 

segunda metade do século 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.1), Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973. pp. 310 - 311. 
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25. Lista dos livros deixados por D. Leonor ao Mosteiro de Madre de Deus segundo o códice 

11352 da Biblioteca Nacional de Portugal acrescido daqueles identificados na tese de Ivo 

Carneiro de Sousa
2
. 

 

I. MANUSCRITOS. 

 

1. COMPROMISSO do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. 

1518 

2. COMPROMISSO da Misericórdia de Lisboa. 1498. 

3. FREIRA de Santa Maria Annunziata de Florença (OSB). Libretto. 1501. 

4. LEIRIA, Frei Diego de. (OFM) (trad). Regra Primeira de Santa Clara, Privilégio da 

Pobreza, Testamento e Bençãoe Constituição da Santa Coleta. 1523. 

5. LEIRIA, Frei Diego de. (OFM) (trad). Vida Feitos e milagraes de S, Clara de Assis. 

1520-1525. 

6. LIÇÕES dos Sete Mártires de Marrocos. 1520-1525. 

7. LIVRO de horas. (último quarto do séc. XV). 

8. LIVRO de horas. (último quarto do séc. XV) – segundo exemplar. 

9. LIVRO de Rezar. 1515. 

10. ORDO Breviarium Frate Minorum secundum consuetudinarem Romane ecclesie. 

(1491-1495). 

11. PONTIFICIAL (outro) de pena velho.  

12. QUEIRÓS, Frei Pedro de (CSJE), (trad). Milagres e exemplos do Saltério ou Rosário 

de Nossa Senhora a Viregm Maria. 1520. 

13. TOMAR, Frei António de. (OFM) (trad). Regra de Santa Clara, Privilégio da 

Pobreza, Testamento e Benção de S. Clara. Primeiro quarto do século XVI. 

 

II. INCUNÁBULOS. 

 

14. APULÉIO, Lucio. Opera. Sem indicação de ano de produção. 

15. ARISTÓTELES. Ethica ad Nicomachum. 1492. 

16. BAPTISTA DE SALIS. Summa cassum conscientiae.1484. 

                                                             
2 Aqui indicaremos apenas autor/tradutor, ano de produção/publicação e a obra. Informações mais detalhadas 

devem ser encontradas nas publicações de onde retiramos estas informações. 
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17. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De Propietatubus rerum. 1491. 

18. BOAVENTURA, Pseudo. Sermones quattuor novissimorum. 1500. 

19. BOAVENTURA, Pseudo. Stimulus amoris.1493 

20. CASSIODORO. Historia accleisatica tripartita. 1492 

21. CRISÓSTOMO, S. João. Sermões. Sem indicação de ano de produção. 

22. DUNS SCOTUS. JoahannesConclusiones Scoti. Sem indicação de ano de produção. 

23. DURANDUS, Guillerlmus. Rationale divinorum officiorum. 1499. 

24. GUILHERME PARISIENSE. Evangelhos e Epístolas com suas exposições em 

romance. 1497. 

25. HEROLT, Johanes (OP). Sermonis Discipuli de tempore; Sermones Discipuli de 

sanctis; Promptuarium exemplorum; Promptuarium de miraculis Beatae Mariae. 

1486-1494. 

26. JERONIMO, Santo (pseudo). Vitae sanctorum patrum (fragmento). Sem indicação de 

ano de produção. 

27. LIRA, Nicolau de. Glosam Ordinariam cum expositione lyre litterali  et morali nec 

non additionibus ac replicis. Esaie. Hieremie. Threnorum. Baruch. Ezechielis. 

Danielis. Osse. Amos. Abdie. Super libros. 

Jone. Nichee. Naum. Abacuk. Sophonie. Aggei. Zacharie. Malachie. Machabeoum. 

1496. 

28. LIRA, Nicolau de. Glosam in quattuor evangelistas. 1496. 

29. LUDOLFO DA SAXÔNIA. Vita Christi (Livro de). 1495. 

30. MARCHESINUS, Johannes. (OFM). Mammotrectus super Bibliam. 1498. 

31. MELOSINA. (Estoria de). 1489. 

32. NIDER, Johannes (OP) Preceptorium divinae legis sive Expositio Decalogi. Sem 

indicação de ano de produção. 

33. RÁS, Frei Luís de. (OFM), (trad). Regimento Proveytoso contra ha pestenença. 1495-

1496. 

34. TORQUEMADA, Juan de. Summa de ecclesia contra impugnatores potestatis Summi 

Pontificis. Flores sententiarum sancti Thomae de Aquino de auctoritate Summi 

Ponificis. 1496. 

 

III – OUTROS IMPRESSOS. 
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35. AGOSTINHO. Pseudo. Meditaciones (Las) y soliloquio del bienaventurado sant 

Augustin. 1509. 

36. ALONSO DE HERRERA, Gabriel. Obra de Agricultura. 1513. 

37. BEJA, Frei António de (OSH), (trad) Espístola de São João Crisóstomo “ Nemo 

laeditur nisi a se ipso”. 1522.  

38.  BEJA, Frei António de (OSH), Contra os juyzos dos astrologos. 1523. 

39. BERNARDO, Pseudo. Sermones de Sam Bernardo ad sororem em romance. 1513. 

40. BOECIO. De consolaçam. 1511. 

41. BOOSCO deleytoso. 1515. 

42. BRIUHEGA, Bernardo (comp). Autos (Os) Apóstolos. 1505. 

43. BRIUHEGA, Bernardo. Livro (Este he o) e legenda que fala de todolos feytos e 

payxoões dos santos mártires em lingoagem português. 1513. 

44. CARNEIRO. António. Regra (A) e definições da Ordem do Mestrado de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 1504. 

45. CIRILO, Pseudo. Speculum sapientiae Beati Cirilli. 1503. 

46. CLARO, Frei João e FERNANDES, Luís. Horas de Nossa Senhora segundo o 

costume romano. 1501. 

47. COMPROMISSO da Misericórdia. 1516. 

48. ESPELHO da vida humana. 1534 (?).  

49. ESTAÇO, Frei Manuel (OP), (trad). Vida (Começase a) de nosso poder Sam 

domijngos [ver. Frei Joreg Vogado, Frei Ambrósio de Oliveira e Frei Francisco de 

Lemos]. 1525. 

50. FLOS (Ho) Sanctorum. 1513. 

51. JERÓNIMO, Pseudo. Vita Patrum em romance. 1515. 

52. LIVRO (Ho) de Marco Paulo. Ho livro de Nycolao Veneto. T trallado da carta de huû 

genovês das ditas terras. 1502. 

53. LUDOLFO DE SAXÔNIA. Vita Chisti Cartuxano romãçado por Fray Ambrosio 

(trad. Frei Ambrósio de Montesino). 1502-1503. 

54. MENA, Juan de. Coronación (...) al muy ilustre Ynigo López de Mendonça, marques 

de Santillana. 1512. 

55. ORTIZ DE VILLEGAS. Diego. Cathecismo pequeno da doctrina e instruçam que os 

xpaãos ham de crer e obrar pera consegui a benaventurança eterna. 1504. 

56. PHILIPPUS BERGOMENSIS, Jacobus. Suma de todas las Cronicas del Mundo, 

llamado em latin Suplementum Cronicarum. 1519. 
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57. PIO II, Papa. Historia (la) de Bohemia em romance. 1509. 

58. PISA, Bartolomeu de (OFM). De conformitate vite beati Francisci ad vitam Domini 

Jesu Christi. 1510. 

59. PISAN, Christine de. Espelho de Cristina (Aqui começa o livro chamado). 1518. 

60. SACRAMENTAL (Este livro he chamado). 1503. 

61. SÍCULO, Cataldo Parísio. Espistola et orationes quedam Cataldi Siculi. Poemata 

Cataldi. Cataldi espistolarum et quarundã Orationum secunda pars. 1500-1513. 

62. XIMÉNES, Francisco. Natura (La) angélica. 1516. 

 

IV – OBRAS NÃO IDENTIFICADAS. 

63. BREVIAYROS (quatro). 

64. BRIVIAS (duas). 

65. COMTEMPLAÇAM da paixam de Sam Joham. 

66. COUSAS (Das) que ha em Roma. 

67. DIURNAES (quatro). 

68. DOUYTRINA (Outro de) evangélica. 

69. ELECTIONE (De) Romani Pontificis. 

70. EXEMPLARIO. 

71. HOMELIAE diversorum auctorum. 

72. LIVRO (outro) de doutrina cristã. 

73. LIVROS (quatro) de rezar de purgaminho. 

74. MISSAYS, (V) s.1 de pena. 

75. MISSAL (Hûu) domingal. 

76. ORNATU (De) mulierum dialogus. 

77. PONTIFICIAL de forma. 

78. SALTEIROS (dous) grandes e II pequenos. 

79. VICIOS (Dos) e ds virtudes. 

80. VIDA (A) de Nossa Senhora. 

81. STELLA clericorum. 
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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.  

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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26. BULA EX DEBITO SOLLICITUDINIS (13 de Agosto de 1479) – papa Sisto IV permite 

D. João II, ainda príncipe, a construir um amplo hospital em Lisboa reunindo neste 

outras casas de assistência. 

Sixtus, etc. Venerabili fratri Nunio, episcopo Tingensi, in civitate Ulixbonensi 

commoranti, et dilectis filiis archidiacono de Sanctarem ac Fernando Gundisalvi, canonico 

ecclesie Ulixbonensis. Salutem, etc. Ex debito sollicitudinis officio pastoralis circa 

hospitalium aliorumque piorum locorum quorumlibet statum salubriter confovendum sollicitis 

vigilamus studiis eaque sic cupimus apostolice provisionis ope dirigi ut nedum dispendiosis 

concutionis incommodis sed prosperis auctore Domino iugiter proficiant incrementis. 

Sane pro parte dilecti filii nobilis viri Johannis, principis Portugalie, carissimi in 

Christo filii nostri Alfonsi, regis Portugalie illustris, primogeniti, nobis nuper exhibita petitio 

continebat quod licet in civitate Ulixbonensi sint quamplura pauperum hospitalia pluresque 

domus ad hospitalitatem deputate, tamen cuiuslibet hospitalium et domorum huiusmodi 

fructus ad decentem inibi hospitalitatem servandam et alia eorum onera perferenda commode 

non sufficiant et si in eadem civitate de novo construeretur unum amplum et solemne 

hospitale pauperum cum amplis et necessariis ac commodis officinis ad caritativam 

hospitalitatem pauperum, peregrinorum, lauguidorum, infirmorum et aliarum miserabilium 

personarum inibi decenter servandam et eidem hospitali unirentur, annecterentur et 

incorporarentur singula alia hospitalia pauperum civitatis predicte et domos ad 

hospitalitatem huiusmodi deputate, ex his solum omnium hospitalium huiusmodi fructus, 

redditus et proventus [fl. 38v] in eodem de novo erigindo hospitali caritativa hospitalitas 

huiusmodi commodius teneri et confluentes ad illud inibi recipi et refocillari valerent idque 

ad dicte civitatis decorem et pauperum, infirmorum, peregrinorum et aliarum miserabilium 

personarum predictarum maximam cederet commoditatem. Quare pro parte dicti principis 

nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi quod unum magnum hospitale pauperum huiusmodi 

cum amplis et commodis officinis pro hospitalitate observanda in civitate predicta, in loco ad 

id commodo et convenienti, de novo fundari et construi facere possit licentiam concedere et 

illi omnia et singula alia hospitalia pauperum dicte civitatis cum omnibus bonis suis 

mobilibus et immobilibus atque iuribus universis omnesque domus ad hospitalitatem 

predictam deputatas intra ipsam civitatem consistentes et preter illa tot beneficia 

ecclesiastica secularia et regularia cum cura et sine cura de iure patronatus regis et principis 

predictorum tantum, quorum fructus, redditus et proventus trecentorum florenorum auri de 

camera insimul vallorem annuum non excedant, perpetuo unire, annectere et incorporare 

necnon hospitalium, domorum et beneficiorum huiusmodi ab hiis qui illa obtinent et pro 

tempore obtinebunt, si illas sponte et libere facere voluerint, resignationes ad effectum 

unionum huiusmodi admitti mandare ac alias in premissis oportune providere de benignitate 

apostolica dignaremur. Nos igitur qui dudum inter alia voluimus et ordinauimus quod 

petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri tenerentur [fl. 39] exprimere verum valorem 

annuum secundum communem extimationem tam beneficii uniendi quam illius cui uniri 

peteretur, alioquin unio non valeret, veros valores annuos fructuum, reddituum et proventuum 

hospitalium et domorum predictorum presentibus pro expressis habentes ac pium dicti 

principis propositum in hac parte plurimum commendantes ac alias de premissis certam 

notitiam non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni vestre per apostolica 

scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum, vocatis quórum interest, de 

premissis omnibus et singulis eorumque circumstantiis universis auctoritate nostra vos 

diligenter informetis et si per informationem ipsam ita esse repereritis, eidem principi quod 

unum Magnum hospitale pauperum cum amplis et commodis officinis pro hospitalitate 



70 

 

observanda in civitate predicta in loco ad id commodo et convenienti de novo fundare et 

construere possit auctoritate nostra licentiam concedere et nichilominus eidem hospitali, 

postquam fundatum et erectum fuerit congruenter, omnia et singula hospitalia pauperum 

dicte civitatis cum omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus atque iuribus universis 

omnesque domus ad hospitalitatem predictam deputatas intra ipsam civitatem consistentes et 

preter illa tot beneficia ecclesiastica secularia et regularia cum cura et sine cura que 

videlicet de iure patronatus regis et principis predictorum tantum existant, de consensu 

ipsorum quorum fructus, redditus et proventus trecentorum florenorum predictorum valorem 

annuum secundum communem extimationem insimul non excedant, perpetuo unire, annectere 

et incorporare eadem auctoritate curetis, ita quod cedentibus seu simul vel successive 

decedentibus [fl. 39v] rectoribus hospitalium, domorum et aliorum beneficiorum uniendorum 

huiusmodi, liceat rectori pro tempore dicti magni hospitalis de novo erigendi per se vel alium 

seu alios corporalem aliorum hospitalium, domorum et beneficiorum predictorum 

possessionem auctoritate propria apprehendere illorumque fructus, redditus et proventus in 

usum et utilitatem dicti magni hospitalis de novo erigendi convertere et perpetuo retinere, 

diocesani loci et cuiuscumque alterius licentia super hoc minime requisita. Preterea, si qui ex 

rectoribus hospitalium, domorum et beneficiorum predictorum illa aut aliqua ipsorum ad 

effectum unionum, annexionum et incorporationum huiusmodi in manibus vestris sponte et 

libere resignare voluerint, vobis ad effectum antedictum resignationes huiusmodi admittendi 

necnon resignantibus predictis pensiones annuas super fructibus, redditibus et proventibus 

hospitalium, domorum et beneficiorum predictorum, etiam si ille ad  valorem annuum 

omnium fructuum, reddituum et proventuum hospitalium, domorum et beneficiorum 

eorumdem ascendant, per resignationes huiusmodi quo ad vixerint percipiendas in terminis et 

locis de consensu partium statuendis ac sub censuris et penis in talibus apponi solitis, 

respective reservandi, constituendi et assignandi necnon quascumque possessiones, domos et 

bona immobilia hospitalium, domorum et beneficiorum predictorum sub annuis censibus sive 

canonibus convenientibus et honestis quibuscumque personis etiam laicis, in evidentem tamen 

utilitatem dicti novi hospitalis, concedendi eadem auctoritate plenam et liberam, tenore 

presentium, concedimus facultatem. Nos enim, si erectionem novi hospitalis huiusmodi fieri et 

illi per vos alia hospitalia, domos et beneficia supradicta uniri, annecti et incorporari 

contigerit ut prefertur, [fl. 40] quod hospitale novum predictum ad vitam prefati principis 

provida eius ordinatione regatur et gubernetur quodque omnes et singuli, quos in eo ab hac 

vita migrare contigerit, sacerdotem idoneum secularem vel regularem in suum possent eligere 

confessorem qui, confessionibus eorum diligenter auditis, pro commissis per eos peccatis et 

delictis plenam remissionem concedere valeat ipsumque hospitale omnibus et singulis 

privilegiis, immunitatibus et indultis, quibus alia hospitalia et domus unita huiusmodi 

potiebantur et gaudebant uti et gaudere debeat in omnibus et per omnia perinde ac si eidem 

novo hospitali specialiter et expresse concesse fuissent prefata auctoritate statuimus pariter 

et decernimus. Non obstantibus priori voluntate et ordinatione premissis ac aliis 

constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus eorumdem 

hospitalium, etiam iuramento, confirmatione apostolica seu quacumque firmitate alia 

roboratis ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus seu 

commissionibus sibi faciendis de hospitalibus ac huiusmodi speciales vel aliis beneficiis 

ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras 

impetraverint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias 

quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem et 

quecumque inde secuta ad hospitalia, domos et beneficia predicta volumus non extendi, sed 

nullum per hoc eis quo ad hospitalium seu beneficiorum aliorum preiudicium generari, et 

quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, 

quorumcumque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta 
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[fl. 40v] effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque 

totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Proviso quod hospitalia et 

beneficia huiusmodi debitis propterea non frandentur obsequiis et animarum cura, si que illis 

imminet, nullatenus negligatur, quinymmo omnia et singula illis incumbentia onera per 

eorumdem hospitalium rectores debite supportentur. Nos enim ex nunc irritum decernimus et 

inane si secus super hiis a quoquam, quavis, auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit 

attemptari. 

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno, etc, M.CCCCLXXVIIII.º, Idibus 

Augusti, pontificatus nostri anno octavo. 

 

 

COSTA, António Domingues de Sousa.Hospitais e albergarias na documentação pontifícia da 

segundametade do século XV. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA 

MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 de Setembrode 1972 – A pobreza e a assistência aos pobres na 

Península Ibérica durante a Idade Média: actas. Lisboa: Institutode Alta Cultura, 1973, tomo 

I, doc. 8, p. 259-327: 301-303. 
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27. BULA INJUNCTUM NOBIS (21 de Fevereiro de 1486) – papa Inocêncio VIII permite 

D. João II a promover o mesmo processo de união dos hospitais menores em outros 

maiores, assim como em Lisboa, nas cidades mais importantes de Portugal. 

Innocentius episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. 

Iniunctum nobis desuper apostolice servitutis officium mentem nostram excitat et inducit ut ad 

ea per que hospitalium et aliorum piorum locorum necnon miserabilium personarum ad illa 

pro tempore declinantium necessitatibus oportune consulitur operosis studiis et remediis 

favorabiliter intendamus. Sane pro parte carissimi in Christo filii nostri Johannis, Portugalie 

et Algarbii regis illustris et Guinee domini, nobis nuper exhibita petitio continebat quod in 

plerisque civitatibus et aliis terris insignibus regnorum et dominiorum suorum sunt nonnulla 

parva pauperum et aliarum miserabilium personarum ac infantium expositorum hospitalia 

que adeo tenues redditus habere noscuntur ut pauperes et alie persone miserabiles ad illa 

declinantes in illis commode nequeant sustentari, verum si dicta parva hospitalia maiori 

hospitali uniuscuiusque civitatum et terrarum predictarum perpetuo unirentur, annecterentur, 

incorporarentur et apllicarentur, profecto pauperes et alie persone miserabiles ac expositi 

predicti in dicto hospitali melius et commodius recipi et tractari possent quam nunc in parvis 

hospitalibus predictis recipiantur et tractentur et etiam necessitatibus maiorum hospitalium in 

unaquaque civitate et terra non parum subveniretur. Quare pro parte eiusdem regis nobis fuit 

humiliter supplicatum [fl. 309v] ut omnia et singula hospitalia parva predicta eidem maiori 

hospitali in unaquaque terra et civitate huiusmodi perpetuo unire, annectere et incoporare et 

applicare aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. 

Nos igitur qui dudum inter alia voluimus quod semper in unionibus commisio fieret ad partes, 

vocatis quorum interest, dictorum hospitalium fructuum, reddituum et proventuum veros 

annuos valores presentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, 

hospitalia parva predicta cum omnibus juribus et pertinentiis suis eidem hospitali maiori 

videlicet in unaquaque civitate et terra, prout erunt constituta, auctoritate apostolica, tenore 

presentium, perpetuo unimus, annectimus, incorporamus et applicamus, ita quod, cedentibus 

vel decedentibus modernis dictorum hospitalium parvorum rectoribus, si qui sint perpetui, vel 

illa alias quomodolibet dimittentibus, et si perpetui rectores non sint, ex nunc dilectis filiis 

modernis rectoribus et gubernatoribus maiorum hospitalium predictorum per se vel alium seu 

alios corporalem hospitalium parvorum unitorum juriumque et pertinentiarum predictorum 

possessionem propria auctoritate libere apprehendere illorumque fructus, redditus et 

proventus in dictorum maiorum hospitalium usus utilitatemque iuxta constitutionem felicis 

recordationis Clementis pape V, predecessoris nostri, in concilio Viennensi super hoc editam 

convertere ac perpetuo retinere, diocesanorum [fl. 310] locorum et cuiusvis alterius licentia 

super hoc minime requisita. Non obstantibus voluntate nostra predicta ac constitutionibus et 

ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque aut si aliqui super commissionibus sibi 

faciendis de huiusmodi vel aliis hospitalibus in illis partibus speciales vel generales 

apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, 

reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et 

processus habitos per easdem et inde secuta quecumque ad dicta unita hospitalia volumus 

non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem hospitalium aliorum preiudicum 

generari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel 

specialibus, quorumcumque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter 

non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque 

totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Volumus autem quod in dictis 

hospitalibus maioribus illa pia caritatis opera exerceantur, que in aliis unitis hospitalibus 

predectis consueverunt exerceri ... 
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Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice m.cccclxxxv, 

nono Kalendas Martii, pontificatus nostri anno secundo. 

 

 

COSTA, António Domingues de Sousa – Hospitais e albergarias na documentação pontifícia 

da segundametade do século XV. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA 

MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 de Setembrode 1972 – A pobreza e a assistência aos pobres na 

Península Ibérica durante a Idade Média: actas. Lisboa: Institutode Alta Cultura, 1973, tomo 

I, doc. 10, p. 259-327: 305-306. 
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28. TESTAMENTO DE D. JOÃO II (Fragmentos) 

“Em nome do mais alto Senhor Deos todo poderoso Padre Filho e Spirito Sancto 

hum so Deos meu Senhor que humildosamente creo e simpresmente como fiel catholico e 

verdadeiro christão confesso e em nome de Nossa Senhora Virgem Sancta Maria sua Madre, 

e em nome e virtude de Sanct Miguel com todos angios e de São João Evangelista, Sanctiago, 

Sam Jorge, Sam Christovão, Sancto Antonio, Sam Bento meus padroeiros speciaes e em nome 

de todos os sanctos do Reyno Celestial amen. Este he o testamento que eu Dom Johão o 

segundo per graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves d’ aquem e d’ alem mar em 

Africa Senhor de Guine, temendo o meu Senhor Deos e seu grande juizo faço com todo meu 

juizo e entendimento por salvação de minha alma e bem destes meus Regnos e senhorios e 

sua governança e regimento e deffensão delles a que tenho muita obrigação e singular 

affeição e amor. 

[1] Item porque tenho muita devação nas obras de charidade que são muito 

aceitas a Nosso Senhor e proveitosas pera as almas dos que as fazem e hedificão e consolão 

os proximos mando que se despendão mil e quynhentos e vinte justos ao uso da moeda que 

ora corre de trinta e oyto peças em marco de ley de vinte e dous quirates em esta maneira 

que se segue scilicet a quarenta e h˜ua orfãas pera ajuda de seu casamento a cada h˜ua 

dellas vinte justos. 

[2] E pera ajuda de tirarem quorenta e hum captivos portugueses os mais 

desemparados que se acharem. 

[3] Item porque 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 Sena e 

todos os espritaes da Cidade de Lixboa se converterão em elle com todalas rendas e 

propriedades e cousas como mo them outorgado o Sancto Padre por sua bulla apostolica e 

mando que neste dito sprital se diga cada hum dia h˜ua myssa rezada a qual seja cantada 

com todalas festas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e de Sanct Miguel e dos apostolos e 

de Sam Jorge e de Sam Christovão e de Santo Antonio e de Sam Bento e dia de Todolos 

Santos e dia dos Finados. 

[4] Outro si tanto que o dito sprital for acabado mando que oy em diante em cada 

hum anno se tyrem dous captivos portugueses dos mais desempregados que se acharem e se 

tragão ao ditto esprital a tempo que possão começar a servir nas vesporas do dia de Todos 

Sanctos e esse dia lhes dem novamente de vestir e não fação as barbas ou cabellos por mayor 

lembrança de em cada hum anno se tirarem dous captivos de terra de mouros e darem 

licença aos que tiverem servido no hospital hum anno cumprido e mande-lhes que tenhão 

continuadamente os cirios em as vesperas a Magnificat em os dias que per ordenança se 

ouverem de teer e asy aas missas todo aquele anno ate o outro dia de Todolos Sanctos em que 

os outros dous ão de começar de servir e como huns acabarem de servir seu anno as barbas e 

den-lhe outra vez de vestir honestamente e licença pera se hyrem e esta maneira mando que 

se tenha dy em diante em cada hum anno e se alguns captivos vierem durando ainda o tempo 

em que os outros servem mando que comecen loguo a aver seu mantimento e servirão em os 

outros serviços da casa segundo as pessoas que forem. 

[5] Item mando que se comprem terras de pão perque pareça que se podem aver 

postos em Lisboa valia de cento e setenta justos d’ ouro de ley e pesso ja dito de renda em 

cada hum anno pera o dito hospital e emquanto se não comprar mando que se paguem os 

ditos cento e setenta justos em cada hum anno dia de Sam João Bautista da renda que ouver 

de Sam Jorge da Mina e pera ajuda desto tenho feita doação ao dito espital dos meus lugares 



75 

 

da Romeira e da Povoa que são no termo da minha villa de Santarem e da minha de Todolos 

Santos que soyã chamar Quintam do Judeu que he a cerca do Reguenguo da Valada termo da 

dita villa de Santarem. 

[6] Outrosym queria que de padroados de igrejas da Coroa ouvese o dito hospital 

outros cento e setenta justos d’ ouro de renda em cada hum anno alem do que das ditas 

igrejas se tirar pera o terço das vigayras. 

[7] Outrosym trabalhe-se meu testamenteiro de aver letra do Sancto Padre que 

quaisquer pessoa que tiverem padroados e quiserem anexar ao dito hospital ygrejas que em 

cada hum anno rendam cento e setenta justos alem de se paguarem delles as vigayras que o 

possa fazer e o dito hospital possa aver este espital renda pera a cura dos doentes e cousas 

que se nelle ouverem de fazer por serviço de Nosso Senhor. 

E porque com minhas grandes occupações eu não pude escrever per minha mão 

todo este meu testamento encomendey e mandey ao padre Fr. Johão da Povoa meu confessor 

que mo escrevesse por sua mão como elle mui verdadeiramente fez dizendo-o eu livremente e 

notando-o todo o por elle escrito e despois de per elle escrito o torney a leer e examinar todo 

e cada h˜ua parte delle e o achey todo escrito verdadeiramente e certo segundo que lho eu 

notado tinha e por maior firmeza o sobescrevi destas regras de minha mão e asiney todo de 

meu sinall acustumado porem de meu poder real me praz e quero e mando que todo ho 

escripto per o dito fr. João meu confessor e por mim sobescripto e asisado faça fee pubrica 

asym e tam inteiramente como se fosse feito per mão de notairo publico sem embargo de 

quaisquer lex ordenações que em contrario forem ou se façam, feito nas Alcaçovas a vinte e 

nove dias de Septembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil e 

quatrocentos e noventa e cinco. El Rey.” 

 

 

PORTUGALIAE MONUMENTA MISERICORDIARUM – volume II: Antes das 

Misericórdias. 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. 536-537. 
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29. BULA GERENTIS IN DESIDERIS (27 DE Outubro de 1501) – o papa Alexandre VI 

autoriza D.Manuel I, a promover união dos hospitais menores em outros maiores nas 

localidades mais importantes do reino. 

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Uenerabili fratri episcopo Egitaniensi et dilecto 

filio vicario Vicariatus de Thomar nullius diocesis salutem et apostolicam benedictionem. 

Gerentes in desideriis cordis nostri ut hospitalia et alia pia loca sub bono et felici regimine 

gubernentur singulorum presertim catholicorum regum uotis per que eorumdem hospitalium 

conseruationi et augmento ac pauperum et infirmorum aliarumque miserabilium personarum 

commoditatibus et subuentioni ualeat salubriter prouideri libenter annuimus ac ea prout 

expedire cognoscimus fauore beniuolo confouemus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte 

carissimi in Christo filii nostri Emanuelis Portugalie et Algarbiorum regis illustris petitio 

continebat quod si singula  hospitalia singularum ciuitatum et diocesis Portugalie et 

Algarbiorum regnorum ac aliorum dominorum eidem regi subiectorum singulis hospitalibus 

principalibus seu maioribus nuncupatis singularum ciuitatum regnorum et dominiorum 

predictorum perpetuo unirentur annecterentur et incorporarentur ita ut deputati regimini 

singulorum hospitalium principalium predictorum curam aliorum hospitalium eis respectiue 

unitorum haberent profecto ex hoc in eisdem hospitalibus sic unitis hospitalitas diligentius 

obseruaretur ac peregrini et infirmi alieque miserabiles persone cum maiori caritate et 

affectione reciperentur et eis pia subuentionis suffragia exhiberentur ipsorumque etiam 

unitorum hospitalium fructus et bona non solum conseruarentur sed etiam augerentur ex quo 

etiam in eisdem principalibus seu maioribus hospitalibus pia caritatis opera magis exercere 

possent. Quare pro parte dicti Emanueli regis nobis fuit humiliter supplicatum ut singula 

hospitalia singulorum ciuitatum et diocesarum regnorum et dominiorum predictorum singulis 

hospitalibus principalibus seu maioribus earundem ciuitatum et diocesarum perpetuo unire 

annectere et incorporare aliasque in premissus oportune prouidere de benignitate apostolica 

dignaremur. Nos igitur qui dudum inter alia uoluimus quod petentes beneficia ecclesiastica 

aliis vniri tenerentur exprimere uerum valorem annium secundum communem extimationem 

tam beneficii uniendi qua illius cui aliud uniri peteretur alioquim unio non ualeret et semper 

in unionibus uocarentur quorum interest quique hospitalium singulorum felicem successum 

ac ut pauperibus et miserabilibus personis subueniatur sinceris desideramus affectibus ac 

quantum cum Deo possumus illorum subuentionem et comoda procuramus. De premissis 

alias certam notitiam non habentes ac singulorum hospitalium predictorum tam principalium 

dictarum ciuitatum quam illis uniendorum denominationes situs et inuocationes ac ueros 

ualores annuos presentibus pro expressis non haberi uolentes huiusmodi suplicationibus 

inclinati discretioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus nos uel alter nostrum 

de premissis omnibus et singulis nobis expositis auctoritate nostra nos diligenter informetis et 

si per informationem eandem unionem singulorum hospitalium predictorum si aliis singulis 

hospitalibus principalibus singularum ciuitatum predictarum fiat ut prefertur ad ipsorum 

hospitalium conseruationem et augmentum et ipsorum pauperum et miserabilium personarum 

subuentionem et maiorem curam cedere reppereritis singula hospitalia dictarum ciuitatum et 

diocesarum regnorum et dominiorum predictorum cum omnibus et singulis iuribus et 

pertinentiis suis singulis hospitalibus principalibus earumdem ciuitatum respectiue perpetuo 

unire annectere et incorporare auctoritate nostra predicta curetis. Ita quod liceat etiam 

cedentibus uel decedentibus modernis dictorum uniendorum hospitalium rectoribus seu 

administratoribus aut illa alias quomodolibet dimittentibus deputatis ad regimina singulorum 

hospitalium principalium predictorum per se uel alium seu alios corporalem possessionem 

unitorum hospitalium uirumque et pertinentiorum predictorum propria auctoritate libere 

aprehendere et perpetuo retinere ac dicta unita hospitalia illorum nunc rectores regi et 
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gubernari facere ac illorum fructus redditus et prouentus in dictorum hospitalium tam 

principalium quam unitorum ac pauperum et miserabilium personarum ad illa pro tempore 

declinantium usus et utilitatem iuxta constitutionem felicis recordationis Clementis pape v 

predecessoris nostri super hoc in concilio Viennensis editam conuertere diocesanorum 

locorum et quorumuis aliorum licentia super hoc minime requisita. Non obstantibus uoluntate 

nostra predicta ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon quibusuis 

unionibus annexionibus incorporationibus suppressionibus extintionibus de dictis 

hospitalibus quibusuis aliis etiam hospitalibus aut monasteriis seu mensis episcopalibus 

capitularibus seu aliis beneficiis ecclesiasticis secularibus et ordinum quorumcumque 

regularibus quauis auctoritate ordinaria uel apostolica factis necnon eorumdem hospitalium 

fundationibus et instituitionibus etiam si in illis caueatur quod illa aliis hospitalibus uniri 

annecti et incorporari alias supprimi et extingui aut illorum status quomodolibet mutari uel 

alterari non possunt quibus illorum tenores presentibus pro expressis habentes quoad 

premissa specialiter et expresse derogamus ac alias uniones annexiones incorporationes et 

suppressiones predictas ut prefertur factas suspendimus contrariis quibuscumque. Aut si 

aliqui super commissionibus sibi faciendis de huiusmodi uel aliis hospitalibus in illis partibus 

speciales uel generales dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint etiam super eas ad 

inhibitionem reseruationem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quasquidem 

litteras et processus hab[itas] per easdem et inde secuta quecumque ad predicta unienda 

hospitalia uolumus non extendi sed nullum per hoc eis quoad assecutionem hospitalium 

aliorum preiuditium generari et quibuslibet aliis priuilegiis et indulgentijs et litteris 

apostolicis generalibus uel specialibus quorumcumque tenorum existant per que presentibus 

non expressa uel totaliter non inserta effectus earum impediri ualeat quomodolibet uel differi 

et de quibus quorumque totis tenoribus de uerbo ad uerbum habenda sit in nostris litteris 

mentio specialis prouiso quod propter faciendas per nos uniones annexiones et 

incorporationes huiusmodi ipsa postmodum sic unita annexa et incorporata hospitalia debitis 

non fraudentur obsequiis sed illorum congrue supportentur onera consueta. Nos enim ex nunc 

irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel 

ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud sanctum Petrum. Anno Incarnationis 

Dominice millesimo quingentesimo primo. Decimo kalendarum Nouembris. Pontificati nostri 

anno decimo.  

(Assinaturas)  

Adrianus  

Johanes de Saldania 

 

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. p. 37-39. 
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30. REGIMENTO DO HOSPITAL DE TODOS OS SANTOS – dado por D. Manuel  

(1507, segundo Fernando da Silva Correia
3
) 

 

Regimemto do Esprital de Todollos Samtos d’el-Rey Nosso Senhor de Lixboa 

Tavoada deste Regimento 

 

Regimento que el-Rei Dom Emanuel que Deus tem deu ao Hospital. 

 

Titulo de quamtos oficiaes ha no Stprital e seus mamtymemtos que ham d’aver as 

folhas 2. 

Titulo do Regimemto dos capellãaes e serviço da ygreja as folhas 6. 

Titulo do proveador as folhas 15. 

Titulo do fisyco as folhas 22. 

Titulo do veedor as folhas 25. 

Titulo do despenseiro e conprador as folhas 28. 

Titulo do allmuxarife as folhas 29. 

Titulo do estprivam do dito allmuxarife a as folhas 31. 

Titulo do boticairo as follhas 33. 

Titulo dos enfermeiros mayores e pequenos as folhas 35. 

Titulo do estpritalleiro as folhas 41. 

Titulo dos sollorgiães as folhas 45. 

Titulo da allfayata as folhas 46. 

Titulo da lavamdeira as folhas 47. 

Titulo da Estpritalleira as folhas 48. 

Titulo do barbeiro e sangrador as folhas 49. 

Porque recebeo a provizão per que o padre cura com 3 testemunhas pode fazer os 

testamentos dos enfermos deste Hospital Real e vallem como feitos por taballiam publico. 

[fl. 86v] Dom Manuel per graça de Deus Rey de Portugual e dos Allguarves 

d’aquem e d’allem maar, em Africa, Senhor de Guyne e da comquysta, navegaçam e 

comercyo d’Etiopia, Arabya, Persya e da Yamdya. A quamtos esta nossa carta de regimemto 

virem dado e feito por nos com a graça e ajuda do etero Deus pera a governamça do nosso 

Estprital de Todollos Samtos desta cidade fazemos saber que vemdo nos loguo como pella 

merce de Deus viemos a ser Rey destes regnos como el-Rey Dom Joham meu primo movydo 

com bõoa emtemçam por que os pobres e pessoas myseraves tevesem allguum mais certo 

recolhymemto e remedyo de suas necesydades em esta cidade do que nella pera elles ate 

emtaam avia posto que em ella espritaes ouvese. 

Item Sopricou ao Samto Padre que porquamto elle tynha hordenado de em esta 

cidade por ser a primcipal destes regnos e de gramde povo e maneo dos homens asy 

naturaaes como estramgeiros fazer huum Estprital sollene lhe dese autoridade pera que ao 

Estprital que asy queria fazer se ajumtasem todos os outros estpritaes que nella ouvese e asy 

todas suas remdas porque ally jumtos e suas rendas recolhydas allem das ajudas e esmolas 

que elle de sua fazemda fezese. 

Item Os emcarreguos do dito Estprital e os pobres e suas necesydades podesem 

ser melhor soportadas e remediadas e elles melhor provydos e curados. 

                                                             
3
CORREIA, Fernando da Silva.Origem e formação das misericórdias portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte, 

1999,p. 517. 
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O que Sua Samtydade visto seu boom preposyto e temçam lhe comcedeo e 

outorgou segundo que dello hy ha sua bulla autemtyca e passada em forma devida. 

Item Per vertude da qual comcessam asy feita por Sua Samtydade o dito senhor 

Rey meu primo por comseguyr seu preposyto e o poer em obra quamto nelle fosse e por lhe 

parecer cousa de gramde serviço de Deus e esmolla começou a edificar ho dito Estprital no 

luguar homde ora esta feito e a obra delle amdou em seus dias tamto adiamte que quamdo 

falleceo era muyta parte do primcipio delle feita.  

Item E nos vendo como a obra era de tam gramde fruyto de servyço de Noso 

Senhor e por o dito senhor Rey meu primo nos leixar em seu testamento como a seu 

testamemteyro que por seu fallecymemto ficamos emcomemdado que o dito Estprital se 

acabase e porque yso mesmo nos pareceo cousa de gramde proveito e caridade e em que 

muyto serviço a Deus se podia fazer tomamos gramde devoçam e cuydado de com grande 

dellyjencia o dito Estprital se acabar e o posemos em tal avyamento e hordem que com ajuda 

de Noso Senhor [fl. 87] he quaise de todo acabado semdo asy gramde a obra e ho edeficio em 

sy tal como a todos he visto que he. 

Item Pello qual e porque tambem nos pareceo que as remdas do dicto Estprital 

asy aquellas que a elle se ajumtaram dos outros estpritaes como aquellas que nos lhe 

doctamos e demos de nosas propriedades remdas e dinheiros nosos poderam bem sofrer os 

emcarreguos do dito Esprital e esmollas e obras de caridade que nelle se ham de fazer por 

que acerqua dellas e das outras cousas da governamça do dito Estprital ouvese regra certa e 

regimemto per que se ouvese de fazer em todos tempos e os oficiaes hordenados ao serviço e 

maneo do dito Estprital l tevesem por homde se reger e governar e todas as cousas delle 

prover e hordenar a todo serviço de Deus e nosso e bem do dito Estprital com gramde 

delliberaçam segumdo que por nos bem visto nos pareceo com a graça de muy allto Deus 

fazemos e hordenamos pera o dito Estprital e oficiaes que nelle hordenamos ho regymemto 

abaixo decrarado. 

Item primeiramente hordenamos que no dicto Estprital aja os officiaes abaixo 

decrarados pera o serviço delle. Os quaes mamdamos que se posesem no começo deste 

regimento e asy seus mamtimemtos que a cada huum hordenamos e avemos por bem que em 

cada huum anno ajam d ’aver. 

Por bem dos quaes mamtimemtos elles seram obriguados a servir o dito Estprital 

segumdo forma do regimento que a cada huum adiamte em seu titollo sera decrarado. 

Item hordenamos que no dito Estprital aja dous capellãaes cada huum dos quaes 

ha d’aver de seus mamtymemtos por anno seis myl reaes_______________bj reais. 

E mais ham de comer cada dia jamtar e cea no refeitoyro do dito Esprital pella 

regra que pera os que ham de comer no dito refeitorio adiamte em seu titollo sera decrarado. 

Estes capellães ham de ter apousemtamemto no dito Estprital e dentro nelle ham de morar 

nas casas que lhe sam hordenadas. 

[fl. 87v] Item dous moços que sirvam na capella e cada huum delles ha d’aver de 

seu mamtymemto em cada huum anno dous myl reaes e mais ham de comer pella dita 

maneira no refeitoiro do Estprital e pousaram dentro no Estprital___________ij reais. 

Item ha d’aver huum proveedor do dicto Estprital. Este avera em cada huum anno 

de seu mamtymemto trimta myl reaes e nam ha d ’aver outro mais comer____xxx reais. 

Ha de viver dentro no Estprital nas casas que pera seu apousemtamento lhe sam 

hordenadas. 

Item ha d’aver huum veeador o qual avera em cada hum anno de seu 

mamtymento oyto myl reaes._________________________________________biij reais. 

E mais ha de comer no refeitorio do Estprital pella maneira que dito he nos 

capellãaes. Este veedor ha-de viver dentro no Estprital no apousemtamemto que lhe esta 

hordenado. 



80 

 

Item ha-de aver no dito Estprital huum fisyco ao qual hordenamos de seu 

mamtymemto por anno dezeoyto myl reaes sem mais outro comer. Este fisyco ha-de viver 

dentro no Estprital nas casas que lhe sam hordenadas.______________xbiij reais. 

Item hordenamos que aja no dito Estprital dous sollorgiães a saber huum que 

seja obrigado de viver e viva dentro no Estprital nas casas que lhe sam hordenadas e ho 

outro que viva de fora. E ao que asy ha-de viver dentro porque ha-de ter mais comtinuo 

trabalho hordenamos de seu mamtymemto por anno doze myl reaes e ao que ha-de viver de 

fora sete myl reaes._______________________________xij reais. 

Item Ao sollorgiaam que ha-de viver demtro hordenamos pello mais trabalho que 

asy ha-de ter dous mooços [fl. 88] que o ajudem a cada huum dos quaes mamdamos que seja 

dado em cada huum anno dous myl reaes e ham de comer no refeitorio.________ij reais. 

Item ha-d’aver e hordenamos no dito Estprital huum allmuxarife o qual avera em 

cada huum anno de seu mantimento doze myl reaes e nam ha-d’aver outro comer. Este ha-de 

viver dentro no Estprital nas casas que pera seu apousemtamemto sam 

hordenadas._________________________________xij reais. 

Item huum estprivam damte ho proveador do dito Esprital. Este nam ha-d’aver 

mamtimento allguum pelo proveito de seu oficio ha-de estprever em todollos feitos que se 

trautarem peramte o proveador e fara as estprituras dos emprazamemtos das propriedades e 

todo o mais que a ysto pertencer segumdo que agora ja ho faz. 

Item ha-d’aver huum estprivam da recepta e despesa do allmuxarife. Este ha 

d’aver de seu mamtymento por anno doze myl reaes sem mais outro comer. Este ha-de pousar 

dentro no Estprital. 

Item ha-d’aver quatro emfermeiros mayores a saber tres das emfermarias de 

demtro do dito Estprital e hum da casa das bubas e ha-d’aver cada huum delles de seu 

mamtymento por anno seis myl reaes e mais hamde comer no refeitorio do Estprital. 

Estes todos quatro ham de viver demtro no Estprital nas casas que lhe sam 

hordenadas pera seu apousamento. 

Item pera estas quatro emfermarias hordenamos sete [fl. 88v] enfermeiros 

pequenos pera ajudadores dos emfermeyros mayores a saber seis nas emfermarias de demtro 

do Estprital dous em cada h˜uua. 

E huum na casa das boubas e ha-d’aver cada huum destes de seu mamtymento 

por anno dous myl reaes e mais ham de comer no refeitorio do Estprital e ham de pousar 

dentro nelle com os emfermeyros mayores. 

Item huum despenseyro o qual ha-d’aver de seu mantymemto por anno seis myl 

reaes e mais hade comer no refeitorio do Estprital como atras fica decrarado e ha-de viver 

demtro no Estprital no apousentamemto que pera elle esta hordenado. 

Item huum cozinheiro o qual ha-d’aver de seu mantimemto por anno seis myl 

reaes e mais o comer no refeitorio. Ha-de viver demtro no Estprital no hapousentamemto que 

lhe he hordenado.________________________bj reais. 

Item a este cozinheiro sam hordenados tres ajudadores a cada huum dos quaes 

hordenamos de seu mamtymento por anno tres myl reaes. E mais ham de comer no refeitorio 

e ham de viver dentro no Estprital no apousentamento que lhe he 

hordenado._______________________________iij reais. 

Item ha-d’aver no dito Estprital huum porteiro e guarda das portas o qual avera 

de mamtymemto por anno quatro myl reaes. E mais a de comer no refeitorio. Este ha-de viver 

dentro no Estprital no apousemtamento que lhe he 

hordenado.________________________iiij reais. 

[fl. 89] Item ha-d’aver no dito Estprital huum boticairo ao qual temos hordenado 

de seu mantymemto por anno quinze myl reaes sem mais outro comer. Este botycairo ha-de 
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viver dentro no Estprital nas casas que lhe sam hordenadas pera seu 

apousemtamento.____________________ xb reais. 

A este boticario temos hordenado tres moços que o ajudem e a cada huum delles 

há d’aver de seu mamtymemto por anno tres myl reaes e mais ham de comer no refeitorio. 

Estes se ham de agasalhar demtro no Estprital com o dito boticario.___________________ 

iij reais. 

Item h˜uua emfermeira das molheres. Esta ha-d’aver de seu mamtymemto por 

anno três myl reaes. E mais ha-de comer no refeitorio e ha-de viver demtro no Estprital no 

apousemtamemto que lhe he hordenado. 

Item A esta emfermeyra hordenamos h˜uua ajudadeira a qual ha-d’aver por anno 

dous myl reaes.___________________________ij reais. 

E mais ha-de comer no refeitorio e ha-de viver dentro no Estprital e agasalhar se 

ha com a dita emfermeira. 

Item ha-d’aver h˜uua cristalleira a qual ha-d’aver de seu mamtymemto por anno 

tres myl reaes.___________________________iij reais. 

E mais ha-de comer no refeitorio do Estprital e ha-de viver demtro nele no 

apousemtamento que lhe he hordenado. 

Item ha-d’aver h˜uua lavamdeyra a qual avera de seu mamtymemto por anno 

quatro myl reaes.___________________________iiij reais. 

E mais ha-de comer no refeitorio e ha-de viver demtro no Estprital no 

apousemtamento que lhe he hordenado. 

[fl. 89v] Item h˜uua allfayata a qual ha-d’aver de seu mamtymemto por anno 

quatro myl reaes.___________________________iiij reais. 

E mais ha-de comer no refeitorio do dito Estprital e ha-de viver demtro nelle no 

apousemtamemto que lhe esta hordenado. 

Item ha-d’aver huum estpritalleyro o qual ha-d’aver de seu marntymemto por 

anno doze myl reaaes sem mais outro de comer do Estprital. Este estpritalleiro ha-de viver 

demtro nelle no apousemtamemto que lhe esta hordenado. 

Jtem huum barbayro e samgrador o qual ha-d’aver por anno de seu mamtymemto 

tres myl reaes sem mais outro comer. Nam ha-de viver 

demtro.___________________________ iij reais. 

Item hordenamos que aja mais no dito Estprital huum atafoneiro e h˜uua 

amasadeira e h˜uua forneira. E estes seram pagos a custa do Estprital per solldadas que com 

elles se talhara pello proveador do Estprital segumdo que melhor e com mais proveito ho 

poder fazer porque pera estes ofycios nos pareceo que abastaria fazer se asy e asy 

mamdamos ao dito proveedor que o faça escolhemdo porem pera yso taes pesoas que muy 

bem saibham servyr nos ditos oficios e o façam com toda fyeldade. 

Item hordenamos que aja no dito Estprital allem [fl. 90] destes oficiaes 

hordenados quatro pessoas extraordynarias pera servyrem nas cousas que pello proveedor 

lhe for hordenado e mamdado. A cada huum dos quaes hordenamos de mamtymemto por 

anno tres myl reaes. E mais ham de comer no refeitorio do Estprital e ham de pousar demtro 

no Estprital .________________________________iij reais. 

Item hordenamos mais que aja nelle quatro escravos do dito Estprital pera 

varrerem e pera quallquer outro serviço que nelle se aja de fazer e que lhe for mamdado que 

façam. 

Item hordenamos que aja mais no dicto Estprital duas escravas que sejam delle 

pera ajudarem a lavamdeyra a lavar a roupa. 

Estes escravos e escravas ham de comer no refeitorio do dito Estprital e o 

proveador lhe ha-de mandar daar de vestir e callçar asy como vyr que lhe he necesario em 

seus tempos de maneira que hamdem sempre bem repairados. 
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Item hordenamos que aja no dicto Estprital duas atafonas que parece que podera 

abastaar há necesydade do dito Estprital. As quaes teram has bestas que pera ellas 

comprirem e seram mamteudas de sua cevada como viir o proveador que lhe poder abastar. 

Item ha d’ aver no dito Estprital forno no luguar que pera elle he hordenado pera 

se cozer o paam e o dito proveador mamdara fazer a provysam da lenha que pera elle 

comprir aos tempos e na [fl. 90v] maneyra em que com mais proveito do Estprital se posa 

fazer. 

Item porquamto allguuns oficiaes do dicto Estprital sam agora casados e o podem 

asy ser ao diamte e por bem dyso nam poderam comer no refeitorio do dito Estprital como 

amtes fica mamdado e hordenado na hordenamça de todos os oficiaes. Queremdo ysto prover 

por que nam aja nyso duvida em tempo allguum hordenamos e mamdamos que aos oficiaes 

do dito Estprital que casados forem seja dado seu mantymemto e reçam de pam vinho carne e 

pescado que aviam de comer no refeitorio do Estprital pera o comerem com suas molheres 

em seus apousemtamentos que no dito Estprital lhe sam hordenados nesta maneyra a reçam 

do pam em propyo triguo pago de mes em mes por respeito da estiba que se ha-de fazer pera 

cada h˜uua pesoa como adiamte neste regimemto sera decrarado e carne e pescado se lhe 

pagara em dinheiro asy como valler e o vinho em propio vinho poorque ao Estprital teemos 

dado renda de vinho que abasta pera toda a necesydade da casa. E nesta mesma maneira 

mamdamos que se faça as molheres merceeyras que no dito Estprital esteverem e as outras 

molheres offyciaes do dito Estprital asy como cristalleira, lavamdeyra, allfayata e 

emfermeyra porque estas nam seria rezam nem cousa onesta comerem no dito refeitorio 

homde he hordenado que comam todas as pesoas e hofycyaes do dito Estprital e asy 

mamdamos ao proveador que em todos tempos o cumpra e guarde. 

 

[fl. 91] Titollo do Regimemto que hordenamos pera os dous capellãaes do dito 

Estprital e obrigaçam que ham de teer em suas capellanyas e serviço da igreja do dito 

Estprital. 

Item primeiramente hordenamos que os ditos dous capellãaes do dito Estprital 

sejam obriguados de servir e sirvam na igreja do dito Estprital comtinuadamemte e diguam 

ambos mysa cada dia a saber h˜uua mysa que seja como mysa do dia as oras que se costuma 

dezer nas igrejas perrochiaes e a outra mysa dos finados pella allma d’el-Rey Dom Joham o 

segumdo que o dicto Estprital começou a edeficar e pella nossa e na mesma do dia sempre a 

oferta della emcomendara a allma do dito Rey Dom Joham que o dicto Estprital asy começou 

a edificar e a nosa. 

Item allem das dictas mysas que asy sam hobrigados dezer em cada huum dia 

como dito he sam obrigados de menystrar a todos os pobres emfermos sãaos e doemtes que 

no dito Estprital ouver todos sacramemtos a saber comfysões umções comunhões e todas e 

quaesquer outras cousas que a saude das hallmas todollos outros oficios devinos asy como 

nas igrejas parrochyaes se faz posto que esta do dito Estprital ho nam seja. O que faram o 

mais devotadamemte e com a mayor sollenydade que poderem comprindo suas obrigações 

das ditas mysas imteyramente e sem desfallecimemto allguum e sy errarem seram apomtados 

pollo apomtador que ham [fl. 91v] de ter e perderam por yso aquello que adyante no titollo 

do apomtador sera decrarado. E se allguum polla vemtura tever necesydade tal per que nam 

posa dizer a sua mysa seram obrigado[s] de dar por sy outro capellãao que por elle a digua 

em tal maneira que senpre sejam ditas ambas as ditas misas e asy se emtemdera semdo 

allguum delles doemte porque neste caso sempre satisfara sua mysa por outro e asy 

decraramos e mamdamos que se cumpra. 

Item porquamto allem dos doemtes que ouver nas emfermarias os quaes podem 

ver Deus e ouvyr mysa de demtro dellas na capella do Estprital podera aver outros em 

allguuas camaras e casas de fora e estes capellãaes por as mysas que sam obrigados dezer 
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em cada huum dia na capella nam podem acodyr a dezer mysa aos taes doemtes de fora das 

emfermarias. 

Porque queremos que lhe seja dita hordenamos que aos taes doemtes que asy de 

fora das emfermarias jouverem se digua mysa aos domynguos e festas primcipaes do anno 

per capellam que pera yso se buscaraa que nos ditos tempos lha digua ao qual sera paguo 

quamdo as ditas mysas diser sua esmola a dinheiro asy como comumemte se costumam 

paguar por cada huua mysa porque pera estas mysas nam hordenamos capellam hordenado e 

soomemte se buscaraa pera yso quem lha digua quamdo comprir como no regimento do 

procurador do Estprital adiamte sera decrarado.  

Item hordenamos por nos parecer asy mais serviço [fl. 92] de Noso Sennhor e 

porque podera ser que muy amyude sera necesario pera comsollaçam e sallvaçam dos 

doemtes do dito Estprital que na igreja delle estee sempre o Samto Sacramemto nosa groria 

que pera yso he hordenado diamte o qual dia e noite sempre estara a lampada acesa e 

allomyada e o sacrario hornamemtado e asy limpamemte corregido como a tal luguar 

comvem e o mylhor que se posa fazer por acatamento do Samto Sacramemto. 

E muy espiciallmemte rogamos e encomemdamos ao proveador do dito Estprital 

que por ysto e por todo o outro servyço da igreja delle olhe como no titollo de seu oficio 

compridamemte lhe sera emcomemdado. 

Item hordenamos que na igreja do dicto Estprital aja luguar homde este a Samta 

Humçam pera hos doemtes que he huum dos sacramentos que se ha-de fazer e dar aos 

emfermos per hordenamça da Samta Igreja pera que este certa pera quamdo convyer se dar 

aos ditos emfermos e doemtes. 

Item porque ho serviço desta ygreja do Estprital se posa fazer mais 

hordenadamemte e mandar mais certo hordenamos e mamdamos que huum destes dous 

capellãaes que ao dito Estprital sam dotados e hordenados por nos qual delles parecer mais 

auto e pertemcemte pera yso a noso proveador delle tenha carguo principall como cura da 

dita ygreja. O qual tenha mamdo e poder sobre todo o serviço e cousas dela como vigayro e 

rega o Estprital com toda soperioridade e os outros capellãaes que na dita ygreja esteverem 

e nella resydyrem e servirem em quallquer maneyra que em ella servam e estem lhe 

obedeçam [fl. 92v] e acatem e por sua hordenamça façam todo ho serviço que na igreja 

ouverem de fazer. E por este mesmo cura seram feitas as comfysões aos doemtes e dados e 

mynystrados todos os samtos sacramemtos como cura e pesoa primcipal da dita igreja e que 

della e do serviço them ho espycial carreguo. 

E quamdo polla vemtura ho trabalho destas cousas fose tamto que elle por sy so 

nam pode se a todo acodyr neste caso elle escolhera huum outro capellam que o ajude qual a 

elle melhor visto for e pera yso lhe parecer mais auto e aquelle que a dita cura tever muyto 

roguamos e emcomemdamos que das comfisões e todos outros serviços sacramemtos que aos 

emfermos ouverem de ser dados tenha muy gramde cuydado e lhos mynystre e de com grande 

devaçam comsollamdo os em suas ynfermydades e ajudamdo os com toda caridade assy como 

por seu careguo e oficio deve em maneyra que depois de com elles ser comprido e satisfeito 

com os ditos sacramentos. 

Allem dyso sempre de pallavra e obra sejam os doemtes delle muyto consollados 

e ajudados atee que Noso Senhor delles desponha como for mais seu serviço porque esta he a 

primcipal cousa em que a Deus neste carego podem serviir e em que as allmas dos taes mais 

podem aproveitar. 

Pero posto que por este capitollo a soperiodade e cura das cousas da igreja asy 

deemos e emcarregamos a este capellam no modo que aquy he decrarado sem embarguo dyso 

elle sempre reconhecera ao proveador do dito Estprital como a proveador e oficial principal 

delle e em todo estara a sua hordenamça e comprira o que por elle lhe for mamdado. 
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[fl. 93] Item quamdo a Noso Senhor aprouver de levar pera sy qualquer doemte 

que ouver no dito Estprital este cura que asy ha-de ter carreguo primcipal da igreja tera 

cuydado d’ajumtar os outros capelães que ouver no dito Estprital e nelle servirem pera todos 

jumtamemte o emcomemdarem como a igreja o mamda pero porque se nas propias 

emfermarias os taes fallecidos se ouvesem de emcomemdar pella vemtura causaria gramde 

torvaçam aos outros doemtes e emfermos que hy estevesem. 

Por que se posa este pejo escusar hordenamos e mamdamos que ha 

emcomemdaçam que aos finados per hordenamça da igreja se costuma fazer nos lugares e 

casas em que se finam se nam faça aos taees salvo despois de posto na igreja. 

E quamdo ouverem de ser tyrados das emfermarias em que fallecerem se tiraram 

pellos corredores que pera yso sam feytos detras dos leitos por que os outros doemtes os nam 

posam ver nem recebam com yso torvaçam e seram levados a ygreja por as crastas por baixo 

e se meteram na igreja pellas portas travesas e nam por nenh˜uua das emfermarias. E fazer 

se ha em tal maneira que os taes fallecidos nam os posam ver os outros doemtes que ficarem 

nas emfermarias domde sairem. 

Item porquamto o Samto Padre them outorguado pella Bulla do dito Estprital no 

artyguo da morte asolluçam a cullpa e a pena a todos a quaesquer que no dito Estprital 

fallecerem segumdo que pela dita Bulla compridamente esta decrarado lembramos aquy ao 

dito cura que por vertude da dita Bula ha-d’assolver aos que asy no dito Estprital morrerem 

de todos seus pecados a cullpa e a penna no artyguo da morte segumdo que pella dita Bulla 

esta outorguado e sera avisado de asy o fazer. 

Item o thesoureiro da igreja do dito Estprital que hor[fl. 93v]denamos que nella 

aja tera nella pera os taes fallecidos huum leito em que sejam levados a igreja sobre o qual 

avera huum pano preto em cima com sua cruz  bramca e avera outro pano tymto de linho 

pera ser posto debaxo do leito e despois do finado asy ser emcomendado na igreja como em 

cima he decrarado lhe diram o dito cura e capellães huum noturno e se for tempo pera se 

dizer misa dir se lhe a sua mysa e seu respomso segumdo a hordenamça da igreja. 

Item hordenamos e mamdamos que quamdo se levar a comunham [a] allguum 

doemte vam senpre com ella acesos dous cirios gramdes de dez arrates cada huum os quaes 

sejam bramcos. 

Item com os finados hordenamos que vãao ate o emterramemto quatro cirios 

gramdes que sejam d’outros dez arratens cada huum. Os quaes sejam yso mesmo bramcos e 

estes levaram os mercieiros que ouver na casa e sy os hy nam ouver os emfermeiros e moços 

da capella. Pero se allg˜uuas pesoas de fora por sua devaçam os quyserem levar nam lhe 

sera tolhydo e pode-lo-ham fazer. 

Item hordenamos que allem da allampada que hordenamos que 

comtynuadamemte este acesa na igreja do dito Estprital diamte do Samto Sacramento aja hy 

mais outra diamte do alltar da capella do dito Estprital a qual comtynuadamemte nella este 

acesa dia e noite. Emcomendamos e mamdamos que asy sempre se cunpra e guarde. 

Item porque a ygreja do dito Estprital seja melhor [fl. 94] servida e as cousas do 

serviço dela sejam postas em toda bõoa hordenamça e cada h˜uuas fiquem a seu carego 

hordenamos que aja hy huum tesoureiro da igreja do dito Estprital o qual queremos e 

mamdamos que seja o capellam segumdo dos dous que ao dito Estprital hordenamos. Este 

tesoureiro estara sempre comtynuadamente no dito Estprital e hygreja delle pera a 

necesidade dos sacramemtos que se ham de dar aos doemtes porque segumdo a gramdez do 

Estprital parece que deve ser cousa muy comtynua. 

E tera a dita igreja bem linpa e a capella bem corregida e hornamentada dos 

hornamemtos que lhe seram hordenados segundo que os dias e festas forem e tera cuydado 

da lympeza das allampadas e de as acender e por ellas olhar como sempre esteem acesas e 

de pera ellas requerer ho azeyte que lhe comprir. 
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Item tera em guarda as vistimemtas e todos os outros hornamemtos do serviço da 

igreja asy pera os dias da somana como pera os Domymguos. 

Item tera cuydado de fazer as hostyas e de menystrar todo outro serviço e 

necesydade das mysas. 

Item hordenamos que aja hy dous moços da capela que servam na dita igreja 

ajudem a todas as mysas que nella se diserem. 

Estes sam hobriguados de levar a cruz quamdo se emterrar allguum finado e 

allymparam e varreram a ygreja e samchristia e faram todo o mais que pello dito tesoureiro 

lhe for mamdado que serviço da igreja e sera [sic] e lhe seram nyso obedyemtes e cumpram 

seus mandados. 

Item hordenamos que aja hy huum apomtador destes capellães e dos outros que 

no dito Estprital esteverem o qual hordenara o proveador do dito dos estpri[fl. 94v]tal como 

lhe parecer que pera ysso sera auto e pertemcemte ao qual sera pello dito proveador dado 

juramento dos Samtos Avamgelhos que bem e verdadeiramente apomte os desfallecimemtos 

que ouver em todos os ditos capellãaes segumdo a obrigação do serviço que cada huum tever 

e dara os pomtos dyso ao proveador. O qual segumdo as falltas de cada huum lhe descontara 

de seu sollairo, a saber, se a fallta for de nam dezer mysa descomtar se lhe a de seu sollairo 

outro tamto com que se posa dezer outra de maneira que sempre as obryguações das mysas 

sera satisfeito e comto delas nam desfalleça em maneira allg˜uua e se a fauta for nas oras ou 

em allg˜uua outra resydemcia descomtar se lhe a pello dito proveador aquello que bem visto 

lhe for segumdo a callydade da causa. 

Pero se allguum por tamta negryjencia ou mallycia pella vemtura tamtas fautas 

fezese que parecese rezam ser sospemso e tirado da tal capellanya este caso ficara em 

allvidro e juizo do proveador do Estprital o sospemder e tirar e buscar e poer outro capellam 

tal que nyso bem servise e damos ao dito proveador pera yso ymteiro poder. 

Item porque he bem que aquellas pesoas que hao Estprital forem recebidas 

quamdo nelle emtrarem se allg˜uua roupa trouxerem comsyguo se lhe ponha em todo bom 

recado e asy aja hy pessoa hordenada que lhe faça seus testamemtos hordenados e 

mamdamos que o capellam que tever a cura e carreguo primcipal da igreja tenha cuydado de 

fazer e faça huum livro no qual asemte todollos emfermos e pesoas que no dito Estprital 

emtrarem e dia e mes e era em que emtrarem em elle forem recebidos pera com elles se fazer 

caridade e obra piadosa e no asemto de [fl. 95] cada huum decrara per nome o tal emfermo e 

de honde he natural e se he casado ou sollteyro e como ha nome seu pay e may e que 

allcunhas them e homde o dito seu pay e may sam moradores. 

E allem dyso se comsyguo allg˜uua cousa trouxesem de dynheiro ou vestydos ou 

quallquer outra cousa fara dyso yso mesmo asemto peramte duas testemunhas bem decrarado 

e o que lhe asy for achado se emtregara ao estpritalleyro presemte ho preveador ou veador 

do Estprital se o proveador hy nam estevese e sera a dita emtregua sempre presente o dito 

cura que escrevera em livro apomtado que diso fara todo o que asy ao dito Estprital das 

cousas dos taes for emtregue no qual lyvro asynara o dito estpritalleiro ao pe de todo o que 

asy receber e asy o proveador ou veador quallquer delles que for presemte a emtregua e com 

elles todos o dito cura por mais certo recado do que nysto se deve fazer. 

E [se] pella vemtura o tal emfermo amtes quyser ther suas roupas e quaesquer 

outras cousas suas que lhe forem achadas na casa que he hordenada pera cada hum em cima 

de cada huum leito leixar se lhe ham ally teer e ficara a sua desposisam. 

Pero o dinheiro que a cada huum for achado se poera em h˜uua harca em casa do 

dito estpritalleiro a qual sera forte e muy bem fechada e tera tres fechaduras com tres chaves 

e tera h˜uua dellas ho dito estpritalleiro e a outra o proveador e a outra o cura que destas 

cousas hordenamos por estprivam e esta harca mamdara logo fazer o dito proveador. 
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Item este mesmo cura tamto que asy os ditos emfermos e doemtes por elle forem 

asemtados em seu lyvro no modo que dito he loguo co[fl. 95v] mo forem agasalhados nas 

emfermarias ou casas outras do Estprital homde os agasalharem os amoestara e lhe 

lembrara suas comfysões e os comsollara com boas pallavras amoestamdo os que em suas 

emfermidades tenham pacyemcia e se emcomemdem a Nosso Senhor e trabalhe com elles 

como loguo se comfesem e recebam todos seus sacramemtos se loguo tudo se poder fazer. 

E hordenem e façam seus testamemtos pera as quaes cousas fazerem depois de 

asy serem pelo dito cura amoestados teram os taes doemtes espaço de dous dias do dia que 

emtrarem e se emfim deles se nam comfesarem e receberem os sacramentos nem fezerem seus 

testamemtos nam receberam do dito Estprital mais caridade nem esmola allgu˜ua nem seram 

hy mais agasalhados porque asy o avemos por bem. 

 

Sobre os testamentos que pode fazer o cura deste Hospital Real. 

Item porque seria cousa trabalhosa pera os taes testamemtos se fazerem 

buscarem se taballyães damos poder e autoridade ao dicto cura da ygreja do dito Estprital 

que elle posa fazer os testamentos de todos os doemtes do dito Estprital . Os quaes façam fe 

como se fosem feitos por taballyães pubricos semdo porem feitos com tres testemunhas que 

hordenamos e mandamos que nos taes testamentos senpre se ponham e que nelles asynem e 

se sem elas forem feitos mamdamos que nam sejam vallyosos e a custa das remdas do 

Estprital nos praz que aja pello trabalho da estpritura diso allem do hordenado que them 

como capellam tres myl reaes por anno. 

[fl. 96] Item hordenamos e mamdamos que todos os testamemtos que asy por elle 

forem feitos dos ditos doemtes e emfermos do dito Estprital sejam loguo como forem cerrados 

lamçados em h˜uua arqua que pera yso sera hordenada e que sera posta na emfermaria da 

cabeça no luguar em que tenha parecer que pode estar preguada e asemtada de maneyra que 

com ella se nam posa bollyr nem dally se mudar. A qual harqua sera de tres fechaduras e 

tera demtro tamtos apartamemtos como forem as emfermarias do Estprital com estpritos do 

nome de cada h˜uua emfermaria pera no tal apartamemto se lançar o testamemto do doemte 

que na tal emfermaria estever da qual harqua tera ho proveador do Estprital h˜uua chave e o 

dicto cura outra e o veador do Estprital outra e se o tal doemte que asy seu testamemto fezese 

fallecese abrira o dito proveador com o dito capellam a dita harqua dos ditos testamemtos e 

abrira seu testamento peramte allg˜uuas testemunhas pera em todo ser comprida sua 

vomtade segumdo que por elle se achar hordenado e porque nos taes testamemtos por asy 

averem de ser lamçados jumtos na dita harqua os de cada h˜uua emfermaria nam aja 

embaraço mamdamos ao dito cura que os ha-de fazer que depois de os çarrar lhe ponha nas 

costas titollo do nome do doemte cujo for e da emfermaria homde jaz por que enelho se posa 

achar quamdo for mester e despois de o proveador comprir e fazer comprir aquellas cousas 

que pello tal testamemto logo poderem ser compridas o dito proveador a [sic] tornara a 

mamdar lamçar na dita harqua asy aberto ficamdo nelle aimda allg˜uuas cousas por 

satisfazer que pertemçam a allguum seu herdeyro ou que seja de tal callidade que por elle 

nam posa ser satisfeita e nam avemdo hy ne [fl. 96v] nh˜uua cousa por comprir do tal 

testamemto emtam se podera romper e o dito cura fara asemto no livro da emtrada do tal 

como seu testamemto: Foy comprido e se rompeo. 

Item se os taes doemtes receberem saude no Estprital ao tenpo em que delle se 

forem lhe seram dadas e entregues todas suas cousas presemte aquelas pesoas peramte quem 

o estpritalleyro as recebeo e asy os ditos seus testamemtos da emtrada como sayo sãao do 

Estprital e como asy lhe foy emtregue todo o que lhe foy achado quamdo entrou. 

Item pello ajumtamento que por vertude da Bulla do Samto Padre se fez de 

todollos estpritaes desta cidade se am de comprir neste dito noso Estprital todas as 

obriguações delles asy de mysas como de camas e mercearias e todas outras esmollas que 
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nelles se faziam e a que eram obriguados per vertude dos compromysos delles e asy 

dallg˜uuas capellas que por vertude da dita Bulla aquy se mudaram e anexaram.  

Dos quaes compromysos nos mandamos fazer huum compromyso no qual sam 

estpritos e decrarados todollos estpritaes que a este noso Estprital se ajumtaram e asy 

capellas e os compromysos e obrigações de cada huum pera segumdo eles se satisfazer e 

comprir o que em cada huum Estprital e capella se fazia e era obriguado fazer segundo a 

posybillidade de suas remdas. 

Porem mamdamos que em todos tenpos as obrigações de todos os ditos estpritaes 

e capellas que a este noso Estprital se ajumtaram se cumpram e satisfaçam segundo no dito 

compromyso que asy de todo mandamos fazer e asentado e decrarado e aos merceeyros e 

merceeyras e capellães a que nos taes estpritaes per vertude de seus compromysos avya 

obrigaçam de se dar recolhymento e apousentamemto mandamos yso mesmo que se de no 

dito noso Estprital em maneira que comprimdo com a obrigaçam elles posam ser bem 

agasalhados e o melhor que lhes posa fazer. 

 

[fl. 97] Titollo do proveador do Estprital e o regimemto e maneira em que ha-de 

servir o dicto seu oficio. 

Item ho proveador deste noso Estprital por ser cousa tam gramde e de tam 

gramde maneo e sobre que deve aver muy gramde recado asy pello que toca a serviço de 

Noso Sennhor como por comservaçam da mesma Casa que he feita pera obras de piedade e 

de serviço de Deus yso [sic]  mesmo proveito e acrecemtamento das remdas beens 

propriedades e heramças do dito Estprital deve ser pesoa homrrada e de bom saber e zelloso 

de todo bem caridoso e de gramde requado pera em todas cousas sobredytas prover e as 

saber governar e hordenar pera toda comservaçam. 

Item Porem muyto rogamos aos Reys nosos socesores e se a Noso Sennhor 

aprouver que de nos decemda por nosa bemçam lhe emcomendamos que sempre pera o dito 

oficio de proveador hordenem pesoa da callydade que dyto he porque nella caregua toda a 

conservaçam e bem desta casa. 

Item E porque nosa temçam he que este proveador do dito Estprital por mais 

descamsadamemte e sem pejos temporaes nos parecer que podera servir o dito oficio ser 

pesoa rellygiosa a saber da hordem dos cllerigos emcomendamos e mamdamos que sempre 

dos taes se escolha pera o dito oficio tal pesoa em que bem caiba e tenha as callidades 

sobreditas ou quamdo desta callidade de clleriguos tal se nam achase emcomendamos que 

avemdo de ser [fl. 97v] dos leiguos nam seja casado e nas cartas que aos taes do dito ofycio 

pellos tempos se derem sempre seja posta cllausulla que os tenham e servam emquamto ho 

elles bem fezerem e proverem as cousas de seu carreguo como devem e asy emcomemdamos 

que se cumpra e faça. 

Item Ao qual proveador damos o regimento abaixo decrarado segumdo ho qual o 

dito oficio servira. 

Item primeiramemte o dito proveador he obryguado de todollos dias, a saber, 

duas vezes em cada huum dia h˜uua pella menhãa e outra a tarde, ser presemte as vesytações 

que os fisicos e sollorgiãaes ham de fazer aos emfermos pera prouver e mamdar prover aos 

oficiaes do dito Estprital em todo o que das ditas vesytações sayr e se ouver de menystrar e 

fazer pera os ditos emfermos. 

Item he obriguado de prover e governar todas as cousas do dito Estprital e 

segumdo os tempos e as necesidades asy mamdara fazer os fornymemtos de todas as cousas 

que pera o dito Estprital comprirem asy de mamtymemtos de pam vinho carnes pescados aves 

mezynhas e toda outra cousa segumdo que as necesydades do Estprital ho requererem. 

Item he obriguado de ter carrego de todollos bens [fl. 98] propiedades eramças e 

toda outra fazemda que ho dito noso Estprital tever, a saber, de ho arremdar aforar e 
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emprazar em seus tempos a quem por yso mais deer amdamdo em preguam os tempos 

hordenados e acostumados e guardam do se niso todas as sollenydades que por dyreito e 

costume nos taaes casos se devem guardar aproveitando e trabalhamdo quamto nelle for e 

com todo cuydado de as remdas do dito Estprital se acrecentarem. 

Porem o dito proveador nam aforara por nenhum modo nem maneira que seja 

nenh˜uua propiedade de quallquer callidade que posa ser nem cousa do dito Estprital que 

soya d’andar em aremdamento sem pera ello aver mandado espiciall noso ou dos reys que 

pello tempo depois de nos forem e sem elle o nam fara per maneira allg˜uua e fazemdo nam 

sera vallyoso a quem semelhamte cousa fezer. 

Item nam aforara nem emprazara nenh˜uua propiedade nem cousa emfatiota e 

soomente o fara em tres pesoas segumdo que ora se faz per noso regimemto sobre ello dado 

amdamdo prymeiro em preguam e nyso se guardam do todas as sollenydades que em tal caso 

per direito e costume se deve guardar. 

Item he obriguado de mandar correjer e repairar todas as casas bens e 

propiedades do dito Estprital que aforadas ou arremdadas nam forem de maneira que todo 

am de melhorado e nam pejorado.  

Item damos lhe poder que tenha toda soperiorydade e mamdo sobre todos os 

ofyciaes do dicto Estprital gramdes e pequenhos de quallquer sorte que sejam e todos e cada 

huum delles cumpriram [fl. 98v] em todas as cousas que a seus oficios pertemçam seus 

mamdados esto naquelas que por bem e serviço do dito Estprital lhe elle mamdar e 

comprirem que a seus carguos pertemça. 

Item por seus mamdados se faram todas as despesas do Estprital gramdes e 

pequenas e ho nosso allmuxariffe ou recebedor do Estprital despendera e fara por seus 

mamdados por elle asynados todas as despesas asy de dinheiro como triguo vinho e 

quaesquer outras cousas do dito Estprital e nosas que em seu poder forem e que elle receber. 

E pellos ditos seus mamdados com o asemto de seu estprivam em seu livro 

mamdamos que lhe seja todo levado em comta. 

Item damos lhe poder que proveja em todo ho guasto do dito Estprital e 

mamdamos e defendemos ao dito noso allmuxariffe que nam compre nenh˜uua cousa que se 

aja de comprar em groso sallvo peramte o dito proveador segumdo que no regimento do dito 

allmuxarifee sera decrarado em seu titollo e o dito proveador tera gramde cuydado de as 

cousas pera o gasto do dito Estprital mamdar comprar em seus tempos e nyso fazer toda 

provisãao pera se averem quamto for mais barato. 

Item damos lhe poder que posa sospemder os ofyciaes do dito Estprital que nam 

servirem bem seus hoficios e nelles poer outros que o bem façam resallvamdo porem aquelle 

a que allguuns oficios tever[fl. 99]mos dados por nosas cartas porque quamdo os nam 

servisem como devesem e lhe parecese que deviam ser privados ou sospemsos no-lo faria 

saber e nos notificaram seus herros e vicios pera ho provermos como for nosa mercee. 

Item o dicto proveador he obriguado prover sobre a cura dos doemtes e teraa 

muy gramde cuydado de saber como sam remediados e pellos emfermeiros das emfermarias 

sam curados como devem e se os taes emfermeiros sam caridosos e as obras da caridade de 

seus oficios comprem com os doemtes como devem e sam obriguados pera que se asy o nam 

fezerem beem como he rezam o prover e correjer como se emende e faça o mylhor que ser 

posa e se comvier os premder e poer hy outros que o bem façam e em tal maneira que os 

emfermos sejam muy bem curados e provydos em suas necessidades e comsollados com 

booas pallavras.  

Item he obrigado de prover se as mezinhas lhe sam dadas como lhe forem 

hordenadas pellos fisycos e sellorgiães se as dam as suas horas e tempos hordenados e asy 

sobre seus comeres. 
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Item he obriguado de prover sobre a botyca e saber se nella ha as cousas que 

comvem pera as necesydades das meesynhas dos doemtes e asy se o boticairo em seu oficio 

guarda e faz ho que deve e se o serve com aquella dellygemcia [fl. 99v] e bom cuydado que 

he obriguado e asy se tem aquella abillydade e saber que pera tal oficio e tal casa comvem. 

Item he hobriguado de prover sobre a cozinha e ver se ho que nella he dado pera 

se fazer de comer he menystra[do] e faz como deve e se todo o que nella emtra say pera as 

emfermarias o que vera pellas tavoas da cozinha e dos ernfermyros e nysto tera muy gramde 

recado e provera yso mesmo se os ernfermeyros com aquella caridade que devem dam de 

comer aos doemtes ou sy do dito comer que as emfermarias for se arreda allg˜uua cousa ou 

nyso se faz cousa que nam deva e achamdo que se faz o provera e castyguara com gramde 

dellyjemcia naquela maneira que lhe bem parecer e muito lho emcomemdamos.  

Item provera assy mesmo sobre a despensa e vera se ho que nella emtrar se gasta 

como deve e se allg˜uua cousa achar que nyso se faz desordenadamemte o ememdara e fara 

correjer a todo proveyto e bem do Estprital. 

Item he obriguado de prover sobre todollos outros oficiaes e sobre todos fara 

correiçam e os corregera como vir que he melhor e mais proveito do Estprital nam 

consemtymdo que se faça nnh˜uua cousa ymdevida e mal feita. 

Item he obriguado de prover o dito proveador com muy grande cuydado sobre a 

limpeza das emferma[fl. 100]rias e de todas as outras cousas do Estprital em que ouver 

doemtes de maneyra que sempre esteem muy lympas e sem nenh˜uum maao cheiro porque 

ysto he cousa que muyto aproveitara pera a saúde dos ernfermos e o comtrairo lhe sera 

cousa muyto danosa. 

E mamdara dar aos emfermeyros alguuns boons cheiros naquella camtydade que 

lhe parecer que posa abastar pera que as ditas emfermarias tenham sempre bom cheyro e os 

emfermos recebam com yso comsollaçam. 

Item no refeitorio do Estprital provera em cada huum dia e veera como se faz o 

gasto delle e se se them nyso toda boa regra e se se aproveita o pam e o vinho e todo o outro 

comer ou se nyso se faz allg˜uua desordem ou se ho despemseiro gasta no comer e beber do 

dito refeitorio mais do que for hordenado aos que nella comerem e faram as vesitações disto 

asy em cada huum dia porque he cousa em que muyto se pode aproveitar pasamdo em 

allg˜uua desordem e remedyara o que nyso achar que se faz mal asy como lhe prover que ho 

deve pera ficar dado remedyo e dysto lhe mamdamos que tenha muy especial cuydado. 

Item o dito proveador he obriguado de veer e asinar duas vezes na somana os 

livros da despesa do allmuxarife do dito Estprital e do despenseiro e de quallquer outro 

oficial que despesa fezer e veera e provera muy bem todas as despesas que fezerem e aquellas 

que achar que sam bem feitas lhe asynara e as que taes nam achar lhe [fl. 100v] lamçara 

fora e as nam pasara. 

Holhara muy bem pellos preços das cousas e estara dellas muy bem emformado 

pera que se pellos ditos livros os preços achar mayores do que devem nam o pasar senam 

naquyllo que verdadeiramemte as cousas vallerem. E mamdamos ao comtador da Casa que 

ao dito allmuxarife e oficiaes outros noom leve em despesa sallvo aquello que pello dito 

proveedor for pasado e asynado em seu livro segundo em seu regimemto adiante sera 

decrarado. 

Item o dicto proveedor fara quamto posyvel lhe for por ser presemte e peramte 

elle se fazerem todas as compras e cousas da necesidade do Estprital em tal maneira que se 

posyvel for nenh˜uua compra se faça sallvo presemte seu olho e em especial ao menos nas 

cousas que por groso se ouverem de comprar e tera diso tal cuydado que nenh˜uua das taes 

se posa comprar sem elle a yso ser presente. 

Item porque ysto he cousa que podera trazer muy gramde dapno a saude dos 

doemtes e se bem nom fose provydo seguyr se hya dyso muy gramde ynconvynyente 
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mamdamos per este capitollo ao dito proveador que mamde muy ameude prover a lympeza 

das necesairas do dito Estprital de maneira que posam senpre estar muyto limpas e sem 

nenhuum maao cheiro e muyto lhe emcomendamos que tenha disso gramde e espicial 

cuydado. 

Item hordenamos e mamdamos que no dito noso Estprital nam seja recebido 

nenhuum emfermo pera nele [fl. 101] ser curado nem prove nem pesoa outra que ao dito 

Estprital se queira viir pera hy receber esmolla e ser curado sallvo que primeyro seja visto 

pello dito proveador com os fisycos e cellorgiães do dito Estprital . O qual proveador fara 

com elles a examynaçam da pesoa que he e da doemça ou necesydade que them pera hy dever 

ser recebido e se pella vemtura sua doemça he de callydade que pareça ymcuravel porque 

aquelles que forem ymcuraves e sem remedyo avemos por bem que nam sejam no dyto 

Estprital recebidos. 

Item E se a elle dito proveador parecer com conselho dos ditos fisicos e 

cellorgiães que deve [ser] hy recebido o tal doemte ou quallquer outra pesoa que no Esprytal 

se deva receber mamda-lo a receber e agasalhar no dito Estprital pera hy ser curado e 

remediado e lhe ser feita esmolla e obra de caridade. 

Item E se lhe parecer e asy aos ditos fisicos e cellorgiães que nam se deve receber 

nam se recebera porque o dito procurador com os ditos fisico e cellorgiães queremos e 

hordenamos que tenha o cuydado primcipall e a eiximinaçam diso. 

Item E se fose caso que por allg˜uua necesidade o dito proveador a eiximinaçam 

dos taes por sy com o dito fisico e cellorgiães nom podese fazer como dito he comete-lo a 

emtam ao fisico ou sollorgiães do Estprital a quallquer delles que a vista por bem de seu 

oficio tocase e per sua comformaçam mandara que se receba no Estprital ou que se nam 

receba segumdo que a elle bem visto for pella emformaçam que dos taes o dito fisico ou 

sollorgiam lhe fezese. 

Item E se pella ventura allguum doente ouvese hy [fl. 101v] tal que nam podese 

por sy viir ao Estprital e mandase requerer que o mamdasem levar a elle neste caso o dito 

provedor he obriguado de o hyr por sy veer homde quer que o tal doemte estever e ally fara 

sua eixeminaçam com o dito fisico e cellorgiam que comsyguo pera yso levara e achamdo 

todos tres que he tal que deve ser recebido e curado no Estprital por ser desemparado e 

pobre de callidade que no Estprital deve ser curado e provido segumdo forma do capitollo 

daquelles que se ham de receber que adyante yra asemtado mamda-lo a elle levar e comprir 

se a com ho tal com toda esmolla e caridade e nam podemdo o dito proveador por allguum 

ympidimemto ou necesidade hir ve-lo por sy emtam ho mamdara veer ao dito fisico ou 

sollorgiam e por sua emfromaçam fara o que melhor for como em cima dito he. 

Item porque aja hy regra certa dos doentes e pesoas que no dito noso Estprital 

avemos por bem que sejam recebidos pera nelle serem curados e remediados e acerqua diso 

nam aja divida nem debate decraramos e detrimynamos por este capitollo que as pesoas que 

ouverem de ser recebidas no dito Estprital pera nelle serem curados tenham estas comdições. 

Comvem a saber pesoa que adoecesse demtro em esta cidade ou que adoecese ate 

dez legoas della nam semdo porem natural do luguar em que asy adoecese e semdo pesoa 

pobre e que manyfestamemte seja sabido e conhecydo que nam them remedyo pera se poder 

curar nem remedyar em outra parte estes desta callidade [fl. 102] sejam recebidos e nam 

outros allguuns e quer sejam naturaes quer estramgeiros nam semdo suas doemças e 

imfermidades imcuravees e sem remedyo porque os imcuravees nam se receberam no dito 

Estprital. 

Item as pesoas desta callidade acima decrarado que vierem doemtes do mar posto 

que de mais lomje adoecesem que das ditas x legoas como conhecydamemte for sabydo que 

nam tem quem os remedye nem elles teverem pera yso fazemda mamdamos que sejam 

recebidos no dito Estprital e nelle curados e remediados nam semdo suas ymfmnydades e 
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doemças ymcuraves como dito he. E mandamos ao dito procurador que estes destas 

callidades mamde receber no dito Estprital e nam outros allguuns e elle sera muyto avysado 

de saber e fazer toda a delligemcia por que se sayba se os taes tem as callidades que dito he 

pera deverem ser recebidos por tal que nyso nam recebam emgano. 

Item o dicto proveador he obriguado de prover todas as emfermarias e ver a 

desposyçam dos doemtes e se allguuns hy ouver que sejam asy remediados e comvalleçidos 

que se posam bem hyr e escusar despesa ao Estprital porque os que vierem posam melhor ser 

curados e providos espidira os taes e mamdara que se vam em paz lembram do lhe sempre 

que pello beneficio e esmolla que ally receberam roguem senpre a Noso Senhor pellas allmas 

dos edefica[fl. 102v]dores do dicto Estprital e bemfeitores delle. 

E se allguuns dos taes se viesem ao dicto proveador a dizer lhe como estavam já 

comvalleçidos e se achavam em booa disposysam e com saude e que lhes dese licemça pera 

se hyrem mamda-los ha o dito proveador ver pello fisico e achamdo que estam curados e 

comvalleçydos de maneira que lhe deva dar licemça pera se hyrem lha dara e os mamdara 

hyr em boa ora emcomemdamos lhe que sempre roguem a Noso Senhor ponas allmas dos 

edeficadores do dito Estprital e bemfeitores delle. 

Item hordenamos e mamdamos que no dicto Estprital sejam recebidos e se 

recebam e mamde o dito noso proveador delle receber todos os meninos emjeitados que nelle 

se ymgeitarem e a elle forem trazidos que emgeitados sejam e mamdamos ao dicto 

procurador que como no dito Estprital se emjeitarem saiba se sam christãos e nam o sendo os 

faça loguo bautizar e como bautizados forem lhe mamde loguo buscar as hamas e os dee a 

criar por tempo de tres annos em que se costuma os menynos serem criados de suas hamas e 

com aquellas ha que os der talhara e comcertara o dito proveador o que pella criaçam dos 

taes menynos em cada huum dos ditos tres annos ajam d’aver e aquello que com ellas 

asemtar lhe mamdara muy bem pagar [fl. 103] e em maneira que ellas devam ser comtemtes 

e tenham rezam de com amoor e boa vomtade cryarem os taes emgeytados. 

Item E acabados os dictos tres annos de sua criaçam seram trazidos ao Estprital 

e hy seram mamteudos de seu comer e vestiir e serviram ate que sejam de ydade pera 

deverem de ser dados a soldada ou os poerem a allguuns oficios como adiamte em seu 

capitollo sera decrarado. E o dito proveador tera muy gramde cuydado d’ollhar por elles e 

de os fazer curar e repairar como posam ser bem criados e provydos emquamto no Estprital 

esteverem. Pero decraramos e mamdamos que se no tempo dos tres annos que ham de ser 

criados os ditos menynos pollas amas a que forem dados como tambem depois de estarem no 

Estprital allg˜uua pesoa ou pesoas requerer allguum ou allguns dos taes emgeitados dizemdo 

que sam seus fllhos ou por quallquer outro respeito per que os queiram tomar lhe sejam 

dados nam semdo porem a pessoa que novamemte seja comvertida a fe de Noso Sennhor 

porque nas taes nam queremos que aja luguar e defemdemos e mamdamos que lhe nam sejam 

dados.  

Item o dito proveador mamdara fazer ao esprivam do noso allmuxarife huum 

livro em cada huum anno no qual sejam asemtados todos os emgeitados que ao Estprital 

vierem com decraraçam de seus nomes e das amas a que foram dados pera se criarem e 

homde vivem. E se forem casadas os nomes de seus maridos e o que pella criaçam [fl. 103v] 

dos taes ham d’aver de maneira que este pellos ditos asemtos tudo bem sabido decraramdo 

nelles o dia mes e anno em que se ejeitaram e asy o em que foram dados a criar. 

Item hordenamos e mamdamos que depois de os ditos menynos criados e serem 

de hydade de sete annos e de hy pera cima da quallidade por diamte se costuma serem dados 

a solldada ou postos apremder allguuns oficios o dito noso proveador os de por solldadas ou 

os ponha aprender allguuns offycios segumdo que a elle melhor visto for e da abellidade de 

cada huum moço lhe parecer e com aquellas pessoas a que asy os deer fara estprituras 

pubricas do modo em que lhos da e obrigaçam que lhe fazem as quaes todas de verbo a verbo 
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mamdara asemtar ao estprivam do dito allmuxarife em lyvro apartado que pera yso lhe 

mamdamos que faça de cada huum anno ou de dous como per capitollo do regimento do dito 

estprivam per nos lhe he mamdado. 

Item o dito noso proveador tera muy grande cuydado amtre todas as outras 

cousas de prover e olhar como o oficio devino seja feito na ygreja do dito Estprital com a 

mayor sollenydade e mais devota e homrradamente que ser posa e de a casa da dita ygreja e 

capella e alltar della estar bem limpa e muy bem comcertada e o melhor hornamemtada que 

ser posa de maneira que por tudo estar em toda [fl. 104] booa hordem posam os homens ally 

ther devaçam e muyto em espicial lhe emcomemdamos e mamdamos que disto tenha gramde 

carreguo e cuydado. 

Item provera asy mesmo sob ha obrigaçam das mysas dos capellães e de toda e 

quallquer outra obrigaçam que teverem pera que em todo satisfaçam e cumpram com o que 

sam obriguados e damos lhe por este capitollo poder que aquelles que nam comprirem e 

satisfezerem ou fezerem allg˜uuas fautas pellos pomtos que dyso ha-de fazer o apomtador que 

pera yso ha-de ser hordenado segumdo que vay dito per capitollo nas cousas do regymemto 

da capella e ygreja lhe mamde fazer os descomtos de seu sollairo de maneyra que pellos ditos 

descomtos se satisfaça a fauta que fezerem e quamdo tantas fosem as fautas que parecese 

ynoramcia ou mallycia os podera sospender e tirar e poer outros em seu luguar que o muy 

bem faça e o dito proveador amoestara senpre os ditos capellãaes e trabalhara como vivam 

em toda onestydade e bom enxempro de vyda e aquelles que taes nam forem nam comsymtira 

no dito Estprital e o lamçara fora e tomara outros como dito he. 

Item o dicto proveador tera gramde cuydado de prover como amtre as pesoas e 

oficiaes do dito Estprital nam aja nenhuum escamdallo e vivam em todo comcerto e boa 

hordem[fl. 104v]sem amtre eles aver myxiricos nem cousa de que se posa seguyr escamdollo 

allguum e asy mesmo que nam aja hy brados nem mollheres bradadeyras nem bravas nem 

cousa outra semelhante. E se allg˜uua pesoa fose tal em que cada h˜uua destas cousas ouvese 

se for tal que seja noso oficial sospemde-lo a e nos fara saber quem he e o vicio que tem pera 

nyso provermos como for nosa merce e emquamto asy o tever sospenso atee aver nosso 

recado poera em seu luguar peesoa que o tal oficio sirva e tal que o bem faça e semdo pesoa 

doutra callidade lamça-la fora do Estprital e nam servira nem estara mais nelle e poera 

outra em seu luguar que aja de servir no que o tal sirvya e ysto mandamos que se cunpra e 

guarde asy em todos tempos. 

Item hordenamos e mamdamos que o vestido que se ouver de dar no dito noso 

Estprital asy aos menynos emgeitados como ha escravos e todas outras pesoas que o ouverem 

d’aver seja de pano azul d’aquella sorte e preço que ao dito noso proveador bem parecer 

pero que seja azul e nos vestidos traram todos aqueles a que se der nos peitos huum. scilicet. 

por synal que sam do dito Estprital.  

Item por que se saiba a regra e mamtimento que hordenamos que seja dado em 

cada huum dia aquelles que ouverem de comer per vertude de noso regimemto no refeitorio 

do Estprital mamdamos aquy no regymento do dito pro[fl. 105]veador asemtar e poer a 

hordenamça de ysto a qual he esta. 

Item de pam se dara a cada h˜uua pesoa por dia jamtar e cea. 

Que sayram por estiva que diso mamdamos fazer de tres allqueires e meo que 

comtamos a cada homem por mes.  

 Item de vinho tres quartylhos por dia jantar e cea. _____________iij quaryilhos.  

 Item de carne por dia jamtar e cea huum arratal. __________________j arratal.  

 Item de pescado pella dita maneira hum arratal.________________ hum arratel.  

Item E neste modo e per esta regra se dara a rezam dos doemtes quamdo nam 

esteverem em cura porque doutra maneyra segundo ha hordenança do fisyco e cellorgiães 

ouverem de comer. E ao dito proveador mamdamos que per esta hordenamça mande dar o 
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comer dos que no Estprital ouverem de comer no dito refeitorio e asy aos doemtes como dito 

he e nam em outra e proveja muy ameude se se faz asy como amtes lhe fica mamdado em 

capitolo que nyso falla. 

Item o dito proveador mamdara sempre leer no refeitorio emquamto nelle 

comerem as pesoas que nelle ham de comer allguum livro de vida de Samtos ou quallquer 

outra boa doutrina e de bom emxempro segundo que melhor e pa[fl. 105v]recer e nam se 

herrara [sic] comer nenhuum em que se nam faça e lera huum dos moços da capella qual 

melhor o fezer ou o faram ambos a somanas ou em quallquer outro modo em que o dito 

proveador o hordenar. 

Item ho dicto proveador provera muy ameude este noso regimento que lhe [é] 

dado da maneira em que ha-de servir o dito seu oficio e asy todollos outros oficiaes e ao 

menos ho fara h˜uua vez na somana por que mais avysado e lembrado posa estar das cousas 

em que ha de prover e emtemder e milhor as fazer comprir e guardar a cada huum e asy lhe 

mamdamos que o faça. 

 

[fl. 106] Titollo do fisyco do Estprital e da maneyra que ha-de ter em servyr seu 

oficio. 

Item hordenamos e mamdamos por que os pacientes e emfermos do dito Estprital 

sejam vesytados e remedyados como devem que o fisico do dicto Estprital faça a vesitaçam de 

todos os doemtes dele duas vezes no dia, a saber, pella menhãa em saymdo do Sol e a tarde 

amte as duas e as [sic] e quamdo aquy nestes tenpos as ditas vesitações ouver de viir fazer 

sera tamgida pello dito fisico ou mamdada por elle tanjer biij ou x gollpes h˜uua canpam que 

no dito Estprital estara per ello hordenada em luguar comvenyemte pera ello synal da dita 

campam ser sabido no dito Estprital como o dito fysyco he viimdo pera fazer sua vesytaçam e 

como o dyto synal for ouvido loguo se ajumtaram com ho dito fisico o proveador e veador e 

estpritalleiro e todos os outros oficiaes do Estprital que a vesytaçam ouverem de estar 

segumdo que em seu regimento lhe sera decrarado. 

Item E loguo o dicto fisico emtrara a fazer sua vesytaçam na emfermaria mayor e 

vesitara os emfermos que esteverem nas camas começamdo da mãao direita como emtrar e o 

emfermeiro mayor desta emfermaria yra com o dycto fisico corremdo a dita vesytaçam com 

elle levamdo na mãao h˜uua tavoa que elle tera em que sera estprito o numero de todollos 

emfermos da sua emfermaria e que a seu carreguo tever comtados e asemtados da mãao 

direita pera a ezquerda levamdo o numero e comto dos leitos por primeyro e segundo atee 

acabar todo o comto dos leitos segumdo que no tytollo do regimemto dos emfermeyros sera 

[fl. 106v] compridamente decrarado. E com o dito fisico sera yso mesmo presemte a 

vesytaçam ho botycairo do Estprital ou ao menos huum dos seus mamcebos. E feita a 

vesitaçam dos pullsos dos doentes pello fisico vera yso mesmo as auguoas de cada huum que 

lhe seram dadas pellos emfermeyros pequenos desta emfermaria e bem comsyramdo pello 

dito fysyco sobre o remedyo de cada huum paciente hordenaraa as mezinhas de cada huum 

segumdo que lhe melhor parecer e as mamdara compoer e hordenar ao botycairo do dito 

Estprital que com elle nas vesytações ha-de ser presemte ho qual botycairo traera comsygo 

h˜uua ymemta comprida da folha de papel da marqua grande emcadernada na qual o dito 

fisico asemtara as receptas e mezinhas que hordenar pera cada huum doente em tytollo 

apartado que dos ditos doentes se fara na dita ymemta. 

Item Comvem a saber de purguas apartadas per sy e de todas outras callidades 

de mezinhas debaixo doutro tytollo porque por huas mezinhas serem tam desvayradas das 

outras nos parece bem estarem asy apartadas em tytollos por sy. E por que nysto aja milhor 

despacho se polla ventura o botycairo for mylhor estprivam e mais despachado que o fisico 

screpvera o dito boticairo as receptas das mezinhas na hordem que o fisico lho diser e 

mamdar e asynara o fisico na dita ymemta as ditas receptas. 
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Item E se o fisico formais despachado fara por suamão as ditas receptas e asyna 

las ha como comumemte pellos fisicos se faz porque ysto nam o hordenamos asy salIvo pera 

mais despacho da visitaçam e por que melhor e mais leve se posa fazer todas [fl. 107] as 

visitações. E esta ymemta das receptas sera feita das mezinhas sera feita de cada huum mes e 

nam se estpreveram as receptas em cada huua mais que huum mes soomemte porque em 

outra maneira parece que serya tamanho o livro que se nam poderya bem manear e por a 

hordenamça destas ymemtas se escusaram outras receptas de fora e nam se faram salIvo nas 

ditas ymentas como dito he. 

Item feitas as receptas das mezinhas no modo acima decrarado hordenara o fisico 

o que ajam de comer os paciemtes que asy vesitar e o que pera seu comer mamda que a cada 

huum se faça escrepvera o dito emfermeiro moor desta emfermaria na tavoa que ha de trazer 

dos emfermos e doemtes que nella tever debayxo do tytollo de cada huum segumdo o dito 

fisico lho hordenar pera por ally se mamdar fazer o comer na cozinha pello veador segumdo 

que adiante ao dito veador lhe sera decrarado em seu regimento. 

Item E asy o fara cada huum dos outros emfermeiros mayores em sua emfermaria 

de que for emcarregado nas vesitações que asy o dito fysyco nella fezer aos doemtes que nella 

esteverem como adiante no regimento dos emfermeiros sera decrarado. 

Item Esta regra e maneira tera o dito fysyco em todollas vesytações que em cada 

huum dia a menhã e tarde e as outras emfermarias asy de homens como de molheres ouver de 

fazer e asy em quaesquer outras casas e lugares do dito Estprital em que doemtes ouver. 

[fl. 107v] Item o fisico do dicto Estprital he obriguado pello sollairo que do dito 

Estprital ha de vesytar e ver todollos emfermos que ha porta do Estprital vierem e de ally a 

porta lhe ver suas agoas e tomar seus pullsos e dar todo comselho e remedio que pera suas 

curas lhe parecer compridoiro em toda comsollaçom e boa vontade todas e quantas vezes ally 

vierem sem mais os taes do dicto Estprital averem so a vesitaçam do seu fisico na maneira 

que dito he. 

Item o dito fisico sera obrigado de curar e vesitar os doentes das bubas em todo 

aquello que a fisica tocar e remedialos ha e curara o milhor que poder na casa apartada que 

pera os ditos doemtes hordenamos no dito Estprital. 

Item o dito fisico he obriguado de sempre prover a ymenta das receptas das 

mezinhas pera saber se gastaram todas porque as vezes se mamda fazer h˜uua mezinha e o 

paciente a nam toma asy por falecer como por quallquer outro respeito que pera yso aja e 

portamto por que nysto aja todo bom recado o dito fysyquo provera sempre as ditas receptas 

e aproveitara as mezinhas o melhor que se posa fazer e fa-lo-há de maneira que se nam posa 

fazer cousa ymdivida e seja tudo aproveitado como deve. 

Item este mesmo regimento abasta pera os cellorgiães nas vesytações que de seus 

oficios de cellorgiães ouverem de ser curados no dito Estprital e esta mesma hordem e regra 

teram que os fysicos ham de guardar per este seu regimento o qual pera os ditos cellorgiães 

tambem damos. 

 

[fl. 108] Titolo do veeador do Estprital e o regimemto e maneira que ha-de servir 

o dito oficio 

 

Item hordenamos que no dicto Estprital aja huum veeador o qual deve ser pesoa 

de bem e caridosa e de bom zello e saber porque tal convem pera tal carreguo por sobre elle 

aver de carregar a primcipal parte do governo do dito Estprital e da booa hordem e 

comservaçam das cousas dele. 

Item este veedor ha-de ser presemte como os fysycos e cellorgiam a todas as 

vesitações que se fezerem aos doemtes do Estprital menhãa e tarde segumdo que esta 

decrarado no capitollo da vesitaçam dos fisicos. O qual veador tamto que asy as vesitações 
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forem feitas e hordenadas pello dito fisico as viamdas e comer que se aja de fazer pera os 

doentes segumdo que a cada huum for mester por causa da sua ymfirmidade o que todo o 

emfermeyro mayor das emfermarias ha-de estprever e asentar em sua tavoa debaxo do novo 

emfermo como no dito tytollo dos ditos emfermeyros sera adiamte compridamemte 

decrarado. Emtam o dito veador com os ditos emfermeiros vera as tavoas do dito comer com 

elles demtro na cozinha do Estprital e por ellas fara a soma do que em todas as emfermarias 

he hordenado pera o comer dos ditos doemtes e fara a soma de quantos framguãos ou de 

quamtas gallynhas ou de quamtos arrates ou arrovas de carneyro se ham d’aparelhar e fazer 

preste sua cozinha homde quallquer outro comer que se aja de fazer e todo o dito veador 

asemtara e poera com h˜uua tavoa que [fl. 108v] por elle sera feita e asynada pera a dicta 

cozynha pella qual o dito cozinheiro todo requerera e avera da despensa e o corregera e 

manystrara pera ser dado aos emfermos a as oras e tempos que se ordenar e na tavoa que 

asy o dito veador ha-de dar na cozinha de toda a viamda que se ha-d’aparelhar pera os ditos 

doemtes fara o dito veador decraraçam e apartamemto do que a cada h˜uua emfermaria se 

ha-de daar de toda sorte de comer a saber tamtos framgãos e tamtos arrates de carneyro a 

tal emfermaria e asy das outras cousas que nella se ajam de dar do dito comer por que nyso 

nam posa aver embaraço e se nam posa levar huum comer desvairado do que estever 

hordenado a h˜uua emfermeyra e outro a outra. E quamdo forem as oras do comer polla 

tavoa do dito veeador se levara o comer de cada h˜uua emfermarya asy como pella dita tavoa 

o cozinheyro moor viir que esta pera ella hordenado e sera o tal comer de cada emfermaria 

dado e emtregue aos emfermeiros mayores segundo que pello fisico lhe for mamdado e 

hordenado e pella tavoa do dito veador ho fara o cozinheiro toda a viiamda que se ouver de 

menystrar e fazer na cozinha pella qual o despemseiro yso mesmo todo o que se ouver de 

menystrar e fazer lhe emtreguara fazemdo seu estprivam asemto de todo ho que lhe deer em 

seu lyvro. 

Item o dito veador sera sempre presemte a ver comprar todallas cousas que o 

allmuxarife ouver de comprar quamdo o proveador as taes compras nam estever e asy mesmo 

aas oras do comer dos emfermos sera presemte em todollas emfermarias se em todas po[fl. 

109]der ser se nam fa-lo-a nas mais que poder e vera muy bem se se traz a cada emfermaria 

todo o que lhe foy hordenado e se nam vier ally todo dy-lo-há ao proveador pera o castygar e 

prover como for rezam e lhe bem parecer e vera asy mesmo como os emfermeiros dam de 

comer aos emfermos e se o fazem limpamemte e bem e com caridade e comsollaçam dos 

doemtes e se vyr que o nam fazem repremde-los-ha e dira ao preveador o que nyso fezerem 

como nam devem pera o castygar e prover asy como lhe mylhor parecer. E esta mesma 

maneyra guardara e tera em outros oficiaes da casa e cousas della e repremdera o mal feito 

pera se ememdar e correjer e dira ao preveador sem embargo diso o que viir que se faz mal e 

quem o faz pera a yso acodiir e o remediiar como melhor for e mais bem do Estprital. 

Item o dicto veeador ha-de ter cuydado de saber as rações que ha no Estprital 

das pesoas que no refeitorio delle ham de comer e fara em cada huum dia asy de carne como 

de pescado a soma do que pera a dita salla se ha-de fazer e manystrar na cozinha e mamdara 

ao despemseyro que o emtregue a [o] cozinheiro e dar-lho ha cada dia em tavoa apartada 

por sy em que decrara como aquelle he o comer pera o refeitorio e quamdo forem as oras do 

comer mandara picar a campam do dito refeitorio e loguo o cozinheyro como a ouvir 

mamdara a ella comer pellos servidores e o dyto veador se hyra ao dito refeitório e olhara 

pello que se faz nelle e nam comsymtyra que delle se arrede nem tire cousa allg˜uua nem 

nelle se esperdiçe e tera diso gramde e espicial cuydado. 

[fl. 109v] Item o dito veador comera jumtamemte no dito refeitorio as oras que 

todollos outros que nelle houverem de comer comerem e coma na mesa primcipal e com elle 

os capellães e os emfermeiros mayores e dally olhara e provera nas cousas do dito refeitorio 

como atras fiqua dicto. 
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Item pera os emfermeiros pequenos e pera todas as outras pesoas que no dicto 

refeitorio ham de comer averam outras mesas hordenadas em que cada huuns ajam de comer 

as quaes seram postas em tal hordem e comcerto como viir o dito veeador que sera mylhor. 

Item hordenamos que as oras hordenadas do jantar dos que ouverem de comer no 

dito refeitório sejam despois de se acabar de dar de comer a todos os doentes de todas as 

emfermarias do dito Estprital e das outras casas em que esteverem de fora das ditas 

emfermarias se de fora dellas allguns ouver e as oras da cea sejam em tal maneira que 

sempre se cee com de dia. 

Item hordenamos e mamdamos que o serviço das mesas do refeitorio seja feito 

pellos emfermeyros pequenos e das outras pesoas desta callidade e servidores que nella 

ouverem de comer segundo que pello dito veeador for hordenado e mandado que o façam os 

quaes neste serviço compriram e faram o que lhe ele mamdar. E o dito veador os hordenara 

de maneira que cada huuns sirvam a seus giros e far-se-ha o serviço do dito refeitorio no [fl. 

110] modo e maneira que costumam fazer nos refeitorios dos moesteyros e os que servirem 

ficaram pera comer per derradeyro e o dito veador tera nyso tal maneyra como seu comer e 

reçam ajam sempre ymteiramemte e de maneyra que por ficarem pera comerem a derradeira 

nam lhe myngoy do seu nada. 

Item hordenamos e mamdamos que na emtrada da mesa sempre os capellães que 

no refeitório ham de comer façam sua bemçam e deem graças a Noso Senhor como se 

costuma fazer e o melhor que se poder fazer o que se guardara asy na emtrada como na 

saida. 

Item hordenamos e mamdamos que senpre emquamto no refeitorio se comer 

jamtar e cea se lea allg˜uua vida de santos ou outra allg˜uua lemda e dotrina proveytosa 

segumdo que pello proveador hordenado como per capitollo de seu regimento lho 

mamdamos. 

Item hordenamos e mamdamos porque caso que pode aquecer que procurador do 

dito Estprital podera hyr por allg˜uua necesydade ou cousa por que comvenha fora da cidade 

allg˜uua vez e pella vemtura sera doemte que quamdo cada huum destes casos acomtecer ho 

dicto veador fique em luguar do dito proveador pera provenir em todollas cousas e 

necesidades das portas ademtro do Estprital asy como o dito proveador o faria se presemte 

fose e com aque[fl. 110v] / lle poder e autoridade que pera ello lhe temos dado. 

Pero nas cousas que tocarem arendamemtos e aforamemtos dos beens 

propriedades e cousas do Estprital e asy a sospensam d’ofyciaes nam avera luguar e em 

todas as outras cousas fara o que faria ho proveador quamdo por quada huum dos ditos 

casos el fose ausemte e ao dito Estprital nam viese. 

 

[fl. 111] Titolo do despemseiro do dito Estprital e da maneyra que ha-de teer de 

servyr seu oficio. 

Item hordenamos e mamdamos que o despemseiro tenha a seu carrego todallas 

cousas da despemsa a saber carne vinho azeite mel vynagre aves e todollas outras cousas de 

comer e que na despensa devam e ajam d’estar asy ho das reções hordenadas dos servidores 

da casa que ham de comer no refeitório como do que se ouver de dar aos emfermos do 

Estprital e pelas tavoas do veador do que em taboas cada huum dia se ouver de menystrar na 

cozinha emtregara todo o comteheudo nas ditas tavoas ao cozynheiro do Estprital e do que 

asy lhe emtregar fara o estprivam do dito despemseyro que hordenamos que seja o estprivam 

do allmuxarife do Estprital asemte bem decrarado em seu livro do que se gastou em cada 

huum dia, a saber, apartamdo a despesa do jantar por sy e da cea por sy decraramdo dia mes 

e era e todas as cousas da despesa lhe seram emtregues per hordenamça e mamdado do 

proveador e per elles o recebera o dito despemseyro do almuaxarife e dos outros ofyciaes que 

lho ouverem d’emtreguar. 
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Item o dito despemseiro nenh˜uua compra nem despesa [fará] sallvo presemte ho 

estprivam de seu carreguo e com elle e fazemdo em outra maneira nam lhe sera levado em 

comta. 

[fl. 111v] Titolo do allmuxarife do Estprital e da maneyra em que ha-de servir seu 

oficio. 

Item hordenamos e mamdamos que no dicto Estprital aja huum allmuxarife que 

seja homem de bem e de fiamça e bem criado ao qual damos este regimento. 

Item elle tera carreguo de receber todas as remdas do dito Estprital asy dinheiro 

como de pam vinho azeite e vinagre e todas as outras cousas que o Estprital tever de sua 

propia renda e asy mesmo de todas e quaesquer esmollas que das sobreditas cousas e 

quaesquer outras de qualquer callidade que forem lhe forem feitas o que todo recebera 

presemte seu estprivam que lhe he hordenado e sem elle nam recebera cousa allg˜uua sob 

pena de perdimento do oficio e mais quallquer outra que for nosa merce. 

Item hordenamos que receba assy mesmo ho dito allmuxarife todos os açuquares 

e conservas que cousa de comer sejam nam semdo mezinhas e asy todas as auguoas de cheiro 

e asy especiarias pera comer em comserva e tambem pera dellas se fazer mezinhas emquanto 

he ho boticairo nam ouverem de ser emtregues as ditas especiarias pera as mezinhas da 

botyca e todas estas cousas asy daquellas [fl. 112] que nos ao Estprital deermos e 

mamdarmos como quaesquer pesoas fezerem ally d’esmolla e o dicto seu stprivam carregara 

todo sobre elle em recepta e elle nam recebera nenh˜uua das ditas cousas salvo presemte elle 

sob as penas atras decraradas. 

Item hordenamos e mamdamos que este allmuxarife nam faça nenh˜uua despesa 

de nenh˜uua cousa gramde nem pequena sallvo por asynados e mandados do proveador do 

Estprital e presemte ho estprivam que temos hordenado da recepta e despesa do dito 

allmuxarife sob pena que se allg˜uua despesa fezer sem seu mamdado e sem o estprivam delle 

dito allmuxarife lhe nam seja levado em comta. 

Item este allmuxarife per asynados e mamdados do proveador do Estprital 

pagara pagamentos as temças e mamtymemtos dos oficiaes e capellães e merçeeiros e todas 

outras pesoas que no dito Estprital servirem e delle teverem temças aos quartes de cada 

huum anno e segumdo que pello dito proveador lhe for mamdado. 

Item hordenamos e mamdamos que o dito allmuxarife tenha carrego de comprar 

todas aquellas cousas que se ouverem de comprar per groso e em camtydade asy como pam 

pano lenço e todas outras cosas que em groso e em soma se ouverem de comprar pera o 

gasto e despesa do dito Estprital esto presemte ho proveador que hordenamos e mandamos 

que todo veja e a yso seja presemte e segumdo que em capitollo de seu regimemto esta 

decrarado tiramdo porem as cousas da despem[fl. 112v]sa de cada huum dia que ha-de 

comprar o comprador. 

E quando o dito proveador por allg˜uua necesidade ou ympidirnemto nam podese 

ser a yso presente fara o dito allmuxarife as compras das ditas cousas presemte ho veador do 

Estprital o qual fara de todo o que nas ditas compras se fezer fe ao dicto proveador e lhe 

dara dyso ymteira rezam as quaes cousas sempre quando se ouverem de comprar seram 

trazidas ao Estprital e demtro nelle se compraram se for posyvel de asy se fazer. 

Item o dicto allmuxarife emtregara per asynados e mamdados do proveador ao 

despenseyro todo o dinheiro que se ouver mester pera ha despesa da despemsa. Cobrara 

allem do mamdado do dito proveador certydam do dito despenseyro feito por seu estprivam e 

asynado per ambos no qual decrare como sobre elle fiqua carreguado em receyta o que he 

asy emtreguar. 

Item hordenamos e mamdamos que o dicto allmuxarife tenha carreguo de dar a 

criar todos os menynos que se emgeitarem no dito Estprital e de paguar as hamas que pera a 

criaçam delles se tomarem e acerqua dysto fara e guardara o que lhe per o proveador do 
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Estprital for mandado e as solldadas pagara segumdo que pello dyto proveador for 

comcertado e per seus asinados lhe mamdar que pague. 

[fl. 113] Item ho dicto allmuxarife he obriguado de tomar todas as fiamças de 

todollos arremdamemtos que forem feitos pello proveador d’allguuns beens heranças 

propiedades e quallquer outra cousa do dicto Estprital que arremdada for e recadar e 

receber os dinheyros dos taes arremdamemtos aos tenpos que os remdeyros e arremdadores 

forem obrigados per seus comtrautos e nam o pagamdo como teverem suas obrigações fazer 

a eixecuçam das taes dividas pellas ditas fiamças segumdo he hordenado pello regimento dos 

nosos allmuxarifes e sob as penas que sobre ello lhe sam postas pellos ditos nossos 

regimentos em nosa fazenda. 

Item he obrigado ho dito allmuxarife de arrecadar muy bem todos os foros das 

remdas e propiedades do dito Estprital que aforadas e emprazadas amdarem em tal maneira 

que sejam paguas a seus tempos porque se por elle nam forem asy recadados como deve 

pagara de sua casa e fazemda aquello que por elle se nam recadar e a sua mymgoa falleceer. 

[fl. 113v] Titolo do estprivam que hordenamos ao allmuxarife do dito Estprital e 

a maneyra em que o dito estprivam ha-de servir seu oficio. 

Item hordenamos e mamdamos que o dicto allmuxarife do Estprital tenha huum 

estprivam de sua recepta e despesa. Este estprivam servira o dicto seu oficio na maneira 

seguymte. 

Item elle he obrigado de ter e tera livro bem decrarado de todas as remdas beens 

propiedades e fazemda quallquer outra que seja que o dito Estprital tever e a quem sam 

aforadas e emprazadas e o que dellas se ha-de paguar de foro em cada huum anno e em que 

tenpos delles se ham de fazer as paguas com toda boa e necesaria decraraçam. 

Item o dito estprivam sera muyto avisado de senpre ser presemte a todo o que o 

allmuxarife receber e de todo o que por elle for recebido das remdas do dito Estprital o 

carregar sobre elle em recepta de maneira que se nam posa poor ynoramcia nem por 

maliycia nyso fazer cousa que nam deva. 

Item Pero porquamto o dicto Estprital them foros e remdas certas de cada huum 

anno as quaes se paguam em certas pagas dele segumdo que com cada huum foreiro he 

comcertado estes foros e remdas certas que asy o dicto Estprital tever de cada huum anno 

seram loguo em co[fl. 114]meço delle carregados em recepta sobre ho dito allmuxarife pello 

dito estprivam em seu lyvro como se recebido o tevesse e elle os requerera aos tempos da 

pagua e ficara logo do começo do anno asy carregado sobre elle por nam se fazer asemto de 

cada pagua que se fezer e ser asy milhor recado d’arrecadaçam das taes remdas do dicto 

Estprital nesta forma dados. Nenhuuns outros do dito allmuxarife nam faram fe nem seram 

vallyosos. 

Item porque no regimento do dicto allmuxarife lhe defemdemos e mamdamos que 

nam faça despesa allg˜uua sallvo por mamdado do proveador e presemte o estprivam delle 

dito allmuxarife o dicto estprivam tera muy grande aviso e requado que o dito allmuxarife 

nam faça despesa allg˜uua sem elle dyto seu estprivam. E se sem elle a fezer mamdamos que 

lha nam asemte em seu livro em despesa sallvo quamdo pello proveador lhe fose mamdado e 

entam quamdo asy lho mamdase fara de yso decraraçam no asemto que da tal cousa fezesse. 

E se o comtrairo fezer o dito estprivam mamdamos que perqua por yso seu oficio. 

Item nos temos hordenado e mamdado que no dicto noso Estprital se recebam 

todos os meninos emgeitados que nelle se lamçarem e que sejam dados a criar segumdo que 

esta decrarado per capitollo no regimemto do proveador. 

Porem mamdamos ao estprivam do dyto allmuxaryfe que elle faça livro em cada 

huum anno apar[fl. 114v]tado por sy de todollos menynos emgeitados que hao dito Estprital 

vierem e que delle se derem a criar a saber o dia mes e anno em que foy lamçado e se era 

bautizado quamdo se achou poer lhe a seu nome no dito asemto e se aimda o nam fose 
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requerera ao proveador que o mamde bautizar e o nome que lhe for posto asentara em o dito 

livro no asemto que delle fezer. 

Item tamto que for dado a criar poera mais no dito asemto de cada huum a hama 

ha que foy dado a criar e como ha nome e homde vive e se he casada o nome de seu marido e 

asy o tempo por que lhe foy dado pera o criar e quamto ha d’aver por sua criaçam em cada 

huum anno todo bem decrarado. 

Item despois de os dictos menynos criados mandamos que sejam dados como 

forem de hydade de sete annos a solldadas ou postos hapremder oficios segumdo que milhor 

parecer ao proveador e viir da desposisam e abellidade de cada huum como compridamemte 

no regymemto do dito proveador he decrarado. 

E posto que esto posa amdar em todo bom recado e hordem mamdamos ao dito 

estprivam que faça livro yso mesmo de cada huum anno ou de dous em dous annos no qual 

asemtara todollas estprituras e comtrautos que se fezerem pelo dito proveador com aquelles 

a que os ditos moços forem dados pera em todo tempo se poder saber a obrigaçam e 

comcerto que sobre os taes se fez. 

 

[fl. 115] Titolo do boticairo do dicto Estprital e a maneira e regimento que ha-de 

ther em o dito oficio. 

 

Item hordenamos pera mais certo e prestes remedio dos doemtes do dito Estprital 

e cura deles que demtro nelle ouvese boticairo o qual tevese sua botyca hordenada e asy 

provyda como pera o maneo de tam sollene casa comvem ao qual hordenamos e damos o 

regimento abayxo decrarado. 

Item o dicto boticairo deve sempre ser homem que saiba muy bem o oficio e tenha 

a pratyca delle asy como pera o maneo de tal casa comvem que seja muy prestes e 

despachado nas cousas do dito hoficio e tal emcomemdamos muyto e mamdamos que pera a 

botica do dito Estprital sempre busque. 

Item Este boticairo tera carrego de sua botyca e tera em tamto comcerto e 

limpeza como he rezam e estara comtynuadamemte as vesytações que os fisicos e cellorgiães 

fezerem aos enfermos em cada huum dia asy como aos dito fisico e cellorgiam esta mamdado 

per seu regimemto que o façam. E se o dito boticairo por allg˜uuas outras ocupações de seu 

oficio ou por outra necesidade estreyta que tevese a todas as ditas vesitações estara huum 

dos seus mamcebos qual mais auto e pertemcemte for pera yso e mais souber das cousas da 

botyca [fl. 115v]. 

Item E por que as mezinhas que a cada huum doente o dito fisico ou cellorgiam 

hordenar em suas vesitações sejam feitas como devem e aja hy outras receptas das 

costumadas que parece que no dito Estprital se devem escusar hordenamos e mamdamos que 

o dito botycairo tenha nyso esta maneira. 

Item Convem a saber elle ou o seu mamcebo como dito he hyra a todollas 

vesitações com o físico e cellorgiam e levara comsygo h˜uua ymemta comprida de papel da 

marqua gramde a qual fara de cada huum mes em maneira que em cada huum anno aja hy 

destas ymemtas doze porque se mais tempo durassem parece que seriam muy gramdes. E 

nesta ymemta fara ho dito butycairo dous titollos, a saber, huum titollo de purguas apartado 

por sy e o outro de todas as outras mezinhas misticas que se ouverem de fazer e nesta ymemta 

asy hordenada esprevera o dito boticairo se mais despachado estprivam for que o fisico ou 

cellorgiam, a saber, em cada huum dos ditos tytollos a recepta da mezinha que a cada huum 

emfermo for hordenada decraramdo o dia e mes e anno da vesitaçam e assinara ally o fisico 

a dita recepta e se o físico mais despachado fose que o botycayro estprevera asy as ditas 

receptas e as asynara na dita ymemta decraramdo se como dito he debaixo de cada huum por 

este emxempro, a saber, em o titollo das purguas dira em tal dia de tal mes e anno na 
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vesitaçam que se fez em tal [fl. 116] emfermaria pera este doemte de tal leito, a saber, 

primeyro ou 2.º ou 3.º ou qual leyto for se ha-de hordenar purgua tal e tal. E asy de cada 

huum emfermo e no titollo das outras mezinhas mysticas porque nos pareceo que deviam 

estar apartadas das purguas asy mesmo de maneira que posa estar bem certo decrarado o 

que he pera cada huum paciemte e se nam trocarem as mezinhas no que o dito botycairo tera 

muy grande temto e recado. 

Item E feito asy se vira o dicto boticayro com a dita ymemta a sua botyca e 

hordenara e compoera as suas mezinhas pera cada huum paciemte e em cima de cada purgua 

huum leitoairo ou mezinha qualquer que for na vasylha em que for poera estprito em que 

diga o nome do paciemte pera que a tal mezinha he e em que emfermaria esta e de que leito 

he se primeyro se segundo se terceiro se de qual o que tirara por sua ymemta pera nyso nam 

aver embaraço e o emfermeyro mylhor e mais descamsadamemte poder servir a cada huum e 

neste modo o fara e comprira em todas as vesytações que se fezerem e nam seram necessárias 

outras receptas de fora sallvo as ditas ymemtas pellas quaes yso mesmo o dito botycairo dara 

sua comta das mezinhas e cousas que na botyca lhe forem emtregues a custa do Estprital 

porque ele nam ha-de meter nella cabedal seu nenhuum. 

[fl. 116v] Item o dicto boticairo sera obrigado de istyllar todas as agoas em seu 

tempo e de se prover de todas as hervas e necesidades semelhamtes da botyca e de as 

mamdar apanhar e colher. 

Item compoera as ditas purgas e todas outras mezinhas dara os em xaropes aos 

emfermos e asy as purguas e todas as outras mezinhas quando por sy os poder fazer e nam 

temdo tamta ocupaçam no botica per que a yso nam posa hacodyr. Pero quamdo o poder 

fazer sempre o fara por sy mais certa cura dos doemtes e quando o nam poder fazer emtam o 

faram os emfermeiros semdo muyto avisado ho dito boticairo de sempre nas mezinhas 

mamdar o dito estprito de pera quem sam como atras fica decrarado. 

Item Fara auguas de cevadas asy limpa e boa como deve ser e fa-la-ha em cada 

huum dia porque se faz azeda se he de mais tempo cozera as hervas com que se fazem os 

lavatoreos e os banhos e se as nam tever colhe-las-ha nos tenpos porque ysto he de seu oficio. 

Fara todollos estomaticos e emprastos que sam mezinha e os saquynhos asy pera os de 

picoiys (?) como pera as outras dores. Tera muy limpos todos os vasos da sua botica e te-la-

ha muy varrida e limpa. Sera sempre presemte ao comer dos emfermos por que veja a 

hordem que se them com elles em seu comer e se allg˜uua cousa viir desordenada e que os 

emfermeiros nam fazem como devem diir-lhe-ha a maneira que devem ther porque esta he 

h˜uua das primcipaes cousas em que comsiste a saude dos paciemtes. 

 

[fl. 117] Titolo dos emfermeiros mayores e o regimento e maneira que ham de ter 

em servyr seus oficios. 

 

Item hordenamos e mamdamos por que os doentes sejam mylhor curados e 

remediados em suas doemças e necesidades que aja em cada h˜ua das emfermarias do dito 

Estprital huum emfermeiro moor que tenha o cuydado primcipal da cura e vesitaçam dos 

doemtes que ouver na emfermaria de que for emcarregado o qual deve ser omem caridoso e 

de boa comdiçam e sem escamdallo e que os remedios e cura dos doemtes sofra com 

pacyemcia e aimda o faça mais por serviir a Noso Senhor que por esperar outro allguum 

ymterese. 

A cada huum dos quaes emfermeiros mayores hordenamos dous ajudadores que 

os ajudem ao serviço dos ditos doemtes e a cura e necesydades delles a cada huum dos quaes 

emfermeyros mayores hordenamos e damos o regimento seguymte. 

Item primeiramemte os ditos emfermeiros mayores ham de ser presemtes a 

visitaçam dos doemtes de suas emfermarias como esta hordenado e mamdado pello capitollo 
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do regymemto dos fisicos e cellorgiães. Este emfermeiro mayor de cada emfermaria tera 

tavoa feita de todollos doemtes que na sua emfermaria ouver decrarados por nome e em que 

leito jaz cada huum a saber primeiro e segundo e terceiro e asy per todo o comto delles ate o 

derradeiro começamdo a dicta tavoa da mãao direita pera [fl. 117v] a ezquerda e na dicta 

tavoa ao poer do nome de cada huum doente da sua emfermaria esprevera o dito emfermeiro 

mayor o que o dito fisico per bem de sua visitaçam a cada huum doente hordenar pera comer 

e sera asynado na dita tavoa pello fisico como ho ha-de fazer nas receptas do boticairo e 

fisico asy em todas as emfermarias. Todos os ditos emfermeiros mayores se ajumtaram logo 

com o veador do Estprital na cozinha delle e lhe mostraram todas suas tavoas e o que por 

ellas estara hordenado pello fysyco que ajam de comer os doemtes de cada h˜uua emfermaria 

e o dito veador a somara pellas ditas tavoas dos ditos emfermeiros quamtos framgão, 

gallynhas e quamtos arrates ou arrovas de carne per ellas se ha-de gastar e fazer prestes 

pera os doemtes e asy de todo outro comer, a saber, ovos e quallquer outro comer que se aja 

d’aparelhar e pasara o dito veador a soma de todo o que se ouver de fazer e aparelhar na 

cozinha aquele dia a h˜uua tavoa que diso fara pera o cozinheyro do Estprital na qual asy 

ha-de decrarar e asemtara a soma dos ditos framguãos gallynhas carneyro e todo outro 

comer com decraraçam nella do que pera h˜uua emfermaria se ha-de levar nesta maneira, a 

saber: 

Dira tal dia tamtos de tal mes e de tal anno ao jamtar pella visitaçam que fez o 

fisiquo e cellorgiam dos doemtes do Estprital em todas as emfermarias delle e pellas tavoas 

que mos[fl. 118]traram os emfermeiros maiores asynadas pello fisico se ham de fazer prestes 

na cozynha pera todos os doemtes das emfermarias as cousas abaixo decraradas: 

Item de framgãos 

Item de gallynhas 

a saber cozidas e asadas e carneiro arratens e d’ovos. 

E asy de huum comer em outro como pello dyto fisico for hordenado. 

Item E feito asy em soma na mesma tavoa asentara logo asemto que diga dos 

quaes framguãos se ham de levar ao dito jamtar a tal emfermaria tamtos e de carneiro tanto 

e tantos ovos e asy de huum comer em outro e de h˜uua emfermaria em outra a qual tavoa 

sera asynada pello dito veeador segumdo que vay decrarado em seu regimemto. 

Item os dictos enfermeiros mayores com os pequenos que lhe sam hordenados 

pera ajudadores cada huum em sua emfermaria sam obrigados de ter carrego de todo o 

serviço dos doemtes e os serviram com toda caridade e amor que devem por Deos e por os 

proximos. 

Item Fa-lhe-ham as camas o mais limpamemte que o poderem fazer. Faram 

allimpar aos escravos do Estprital os camareiros em que os emfermeiros ouverem de fazer 

suas necesidades e te-los-ham sempre bem limpos e os ditos emfermeiros mayores theram 

poder pera aos ditos escravos a lympeza dos ditos camareiros mamdarem fazer. 

[fl. 118v] Item sam obriguados de terem muy bem lympos os hourinoes teram muy 

bem limpas e varrydas as emfermarias e varre-las-ham os ditos emfermeiros pequenos e a 

limparam tantas vezes ao dia quamtas comvyer pera que sempre estem limpas e fora de maao 

cheyro. 

Item teram cuidado e sam obriguados os ditos emfermeiros de os escravos do dito 

Estprital no Ymverno h˜uua vez na somana fazerem lavar as necesarias do Estprital por tal 

que estem limpas e fora de maao cheyro e no Verãao duas vezes cada somana. 

Item sam obriguados os ditos emfermeiros mayores e asy os pequenos de cada 

emfermaria de vellarem todas as noites a giros todos os emfermos das suas emfermarias que 

teverem a seu carego e esto naquelles em que ouver necesydade de serem vellados por suas 

dysposições o requererem de maneira que nam possa nenhuum doemte acordar ou posto que 

acordado este a que nam acudam e que lhe mamdem quallquer remedyo que lhe comprise asy 



102 

 

de mezinhas como de quallquer outra cousa. E quamdo nam podesem soprir as necesidades 

dyso por serem os doemtes muytos emtam requereram ao procurador que lhe de quem os 

ajude o qual lhe mandara dar pera yso pesoas que os ajudem a tal necesydade da vella dos 

ditos doemtes asy das extrahordynarias ao Estprital como de [fl. 119] quaesquer outros dele 

como também dos emfermeiros das outras emfermarias se o poderem fazer e esteverem 

desacupados de maneira que sempre sejam bem vegiados. 

Item tamto que fallecer allguum doemte e teever necesidade tal per que se lhe 

deva fazer o dicto emfermeiro mayor o mamdara levar aos emfermeiros pequenos e amorta-

lha-lo-ham e requereram ao estpritaneiro o lençol que aja de hir a cova por que mamdamos 

que seja dado a cada huum finado seu lençol em que va a cova e em que seja emterrado. 

Em todo o mais o corregeram segundo que em tal auto e tempo se requere e como 

se costuma fazer e tira-lo-ham do leito homde jouver pello corredor que esta detras dos leitos 

por que os outros doemtes hos nam posam ver nem recebam com yso torvaçam e levaram o 

tal finado a ygreja pellas crastas por baxo e o meteram pelas portas travesas e nam por 

nenh˜uua das emfermarias e far-se-ha em tal maneira que os doemtes que ficarem nam 

posam ver os taes fallecydos e logo como o tal doemte fallecer quer seja de dia quer de noite 

comprira o dito emfermeiro mayor em ho amortalhar e correjer todo o que dito he e ho 

levaram logo a ygreja por que asy se posa escusar torvaçam aos outros doemtes e nam 

saibam se fosse como ally estava o tal fallecydo. 

[fl. 119v] Item tamto que asy for posto na ygreja poeram os ditos emfermeiros o 

tal falecido demtro no leito que nella he hordenado que aja o qual cobriram do pano preto 

que pera cobrir o dito leyto ho outro que ha-de ther pera asy debaxo delle ser posto e faram 

poer a cabeceira do tal leito em que asy jouver ho finado ha que pera yso ha-de ser 

hordenada e ally sera o tal finado encomemdado segumdo se acustuma fazer aos finados e 

asy se lhe dira logo huum noturno e se for tempo pera dizer mysa ser-lhe-a dita loguo. Se 

nam ficara pera se lha dyzer como for dia e oras pera yso se o tal finado fallecer de noyte 

porque se lhe logo nam posa dizer. Na qual mysa se dira responso segumdo hordenamça da 

ygreja e como mais largamemte esta hasemtado no capitollo do cura e capellam primcypal 

da ygreja do Estprital que na hordenança disto falla. 

Item depois de o tal finado posto asy na ygreja pellos ditos emfermeiros e nella 

comprirem em todo o que dito he neste capitollo atras yram loguo requerer ao que tever 

cargo de fazer as covas que lhe va fazer a cova no lugar do jazygo hordenado pera os finados 

do Estprital e fa-la-ham fazer de maneira que acabado o ofycio do finado esteeja a dita cova 

aberta pera elle. 

[fl. 120] Ytem hordenamos que a cada huum fynado seja levado d’oferta com seu 

corpo de vinho meo allmude e meo allqueire de pam cozido a custa do Estprital e os 

emfermeiros mayores requereram há ho proveador a dicta oferta o qual lha mandara daar 

como lhe vay mandado per capitollo de seu regymemto. 

Ytem depois de feito o hoficio do tal finado como atras he dito os ditos 

emfermeiros da emfermaria em que asy fallecer seram obrigados de o levarem a emterrar e 

sy per sy se os nam poderem buscaram no dito Estprital quem lhe ajude e requereram pera 

yso ao proveador se tam prestes nam achasem quem a yso lhe ajudase e nam se partyram 

dally ate que de todo nam fique enterrado e depois de enterrado seram obrigados de tomar o 

leito a ygreja e asy lemções e pano com que o leito se cobre e poeram todo em recado e 

entregaram ao estpritalleiro a roupa que com o tal finado fosse que com elle a cova nam 

ouvese de hyr. 

Ytem o dito emfermeiro moor e emfermeiros pequenos da emfermaria homde asy 

o tal fynado fallecer despois de asy o finado ficar emterrado seram obrigados de tirar a 

roupa da cama do leito em que o tal finado jazia e de ha emtregarem ao estpritalleiro sem 

cousa alg˜ua della fallecer pera a mamdar correjer, lavar e allympar e emxugar se estever 



103 

 

molhada e aproveytar de todo o que lhe comprir e teram de yso gramde cuydado de maneira 

que nam se posa denaficar a dita roupa a sua nigregençia. 

[fl. 120v] Ytem o dicto emfermeiro moor e emfermeyros pequenos seram 

obrigados de dar as purgas aos doemtes da sua emfermaria e asy toda outra mezinha que lhe 

ouver de ser dada e lamedores e toda outra cousa que mezinha for naquelles tempos e oras 

que comvier e pellos fisicos lhe for hordenado o que faram com toda delligemcia e cuydado e 

com tamta caridade e comsollaçam pera os doemtes que allem da vertude da mezynha os 

doemtes recebam com yso em suas emfermidades proveito e consollaçam porque se o 

comtrairo dyso fosse serya cousa muyto dapnosa e [sic] saude dos emfermos. 

Ytem sam os ditos emfermos de lavar [sic] os doemtes todas as oras e tempos que 

lhe comprir ou pello fisico for mamdado e de os banhar com os lavatoryos e banhos que o 

fisico mamdar de maneyra que esteem nos leitos em toda limpeza porque esta he h˜uua das 

primcipaes cousas que aproveita aos doentes e de que os emfermeiros devem ther mayor 

cuydado. 

Ytem quamdo se ouver de dar a comunham ou extrama umçam a allguum 

emfermo os ditos emfermeiros mayores e emfermeiro aparelharam pera yso sua emfermaria e 

ha teram muy limpa e fora de todo maao cheyro e requereram ao proveador que lhe mamde 

pera yso daar emtam allguuns boons [fl. 121] cheyros allem dos que hordenadamemte ham 

de teer nas emfermarias pera comsollaçam dos doemtes e pedyram ao estpritalleiro os 

lemções que sam hordenados pera se lamçarem sobre as camas quamdo asy ouverem de 

comungar. 

Item correjeram e poeram o alltar em que Noso Senhor aja de ser posto e cobri-

lo-ham com booas toalhas limpas que pera yso pidyram ao estpritalleiro o qual pera o dito 

alltar lhas dara e asy os ditos lemções. E acabado o oficio tornara a cobrar todo. 

Item seram sempre ally presentes emquamto o oficio da comunham durar pera 

ajudar ho emfermo que ouver de comumgar e servi-lo em todo o que lhe for mester pera 

receber Noso Senhor e se se ouver de humgir lava-lo-am e aparelha-lo-ham de todo o que 

comprir pera yso semdo asy sempre presemtes pera o revollverem e ajudarem a todo o que 

pera yso mais lhe comprir. 

Ytem sam obrigados de humtar os emfermos com todas e quaesquer humções de 

mezinhas que o fisiquo mamdar. 

Ytem sam obrigados de fazer todas as camas aos doemtes e de pera ellas requerer 

a roupa que comvyer ao estpritalleiro segumdo que o fisico pera sua cura e saude o hordenar 

que ha tenham e seram obrigados de levar as camysas e lemções ao estpritalleiro pera todo 

lhe mamdar lavar a lavamdeira do Estprital e de lhe requererem outra roupa lavada e lympa 

a qual devem ther os doemtes de oyto em oyto dias ao mais. E de menos tempo quamdo [fl. 

121v] comvier e o fisico mamdar por respeito das ymfirmidades que teverem segumdo no 

regymemto do estpritalleiro sera compridamente decrarado a diamte em seu titollo. 

Item quamdo allguum emfermo se ouver de samgrar seram obriguados de ser 

presemtes ha suas samgrias e de lhe menystrar e fazer todo o que pera ellas comvier e 

requererem ao estpritalleyro as ataduras e panos que pera yso conprirem e de com gramde 

cuydado e dellijemcia nyso servirem. 

Item são obriguados de terem sempre muy lympas e varridas e aguadas se 

comprir as emfermarias de maneira que estem senpre em toda limpeza e de nellas terem por 

consolaçam dos doemtes boons cheiros. Os quaes requereram ao proveador que lhe mamde 

daar pera os poerem aos tempos necesarios o qual lhos mamdara dar segumdo lhe vay 

mamdado por capitollo de seu regymento. 

Item em cada h˜uua emfermaria mamdamos fazer huum allmario no lugar em que 

pareceo mais comvenyemte no qual hordenamos e mamdamos que os emfermeiros mayores 

tenham pera os doemtes de suas emfermarias allguuns repairos comvem a saber d’açuquar 
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rosado e augoas de cheiro e outros cordeaaes e asy cheiros pera os darem aos doemtes de 

noyte e de dia quamdo lhe parecer [fl. 122] necesario. As quaees lhe o dito noso proveador 

mamdara dar e emtregar pera asy nos ditos allmarios terem em tamta camtidade que posa 

abastar pera toda h˜uua somana e quando asy a[s] ditas cousas ouverem de ser emtregues 

aos emfermeiros o proveador avera pratica com o fisico do que sera mais proveitoso pera os 

doemtes segumdo suas paixões e ymfirmydades e aquellas que pello dito fisyco forem 

hordenadas lhe mandara dar e emtregar e os ditos emfermeiros as gastaram e despemderam 

pellos dictos paciemtes naquelles tempos e oras em que mais proveitosas e necesarias lhe 

parecerem. E pera as ditas cousas poderem ter em milhor guarda teeram os ditos allmarios 

fechados com suas chaves que delles teeram e gastaram as dictas cousas com todo bom temto 

e de maneira que sejam aproveitadas quamto bem poderem. E como as taes cousas do 

repairo dos doemtes forem gastadas requereram ao dito proveador outras. 

Item de todas estas cousas sam obrigados os ditos emfermeiros terem muy 

gramde cuidado pera com toda delligemcia nyso servyrem e com toda caridade remedyarem 

e curarem os doemtes e os repayrarem em todo o que lhe comvyer e teram allem de todo o 

que dito he muy gramde aviso de sempre pregumtarem ao fisico de que reme[fl. 122v]dio 

proveram os emfermos se de nom lhe sobreviese allguuns acidemtes porque por o fisico por 

avemtura nam poder a yso tam prestes acodyr sempre he bem que esteem disso avisados. 

Faram e compriram todas estas cousas com toda booa vomtade mansydaam e 

sem escândalo dos doemtes e com toda caridade e consollamdos em suas paixões e muy 

ameude lhe lenbrando que se emcomemdem a Noso Senhor e a Nosa Senhora. E dysto devem 

ther e tenham os ditos emfermeiros muy gramde cuidado amtre todollas cousas que por bem 

de seus oficios ham de comprir e sam obrigados fazer. 

 

[fl. 123] Titulo do estpritalleiro e do regimento e maneira que ha-de ther em 

servyr seu oficio. 

Ytem ho estpritalleiro deste Estprital deve ser zelloso de todo bem e conhecydo 

por homem caridoso e de boa temçam e mamso e que com caridade proveja as cousas de seu 

oficio e allem dyso tal que das cousas delle de boa comta e requado porque este hofycio de 

estpritalleiro he de muyta fiamça. Porem muyto emcomemdamos e mamdamos que em todos 

tempos tal se escolha. 

Ytem este estpritalleiro he obriguado de ter carego de receber toda a roupa de 

serviço do Estprital a qual lhe ha-de ser emtregue per comto e medyda e ha-de ser carregada 

sobre elle em receita pello estprivam do allmuxarife do dito Estprital que ao dito 

estpritalleiro ordenamos por estprivam de sua recepta e despesa. 

Ytem o dicto estpritalleiro ha-de ter na dita rouparia todollos vestidos feitos e asy 

camysas que hordenamos que na dita rouparia esteem feita pera serem dados aos pobres 

quamdo ao provedor do Estprital bem parecer e lhe forem necesarios. 

Ytem ho dito estpritalleiro he obrigado de dar a [fl. 123v] lavar a lavamdeira do 

Estprital toda a roupa do serviço delle a qual lhe dara por comto e asy a tornara a receber 

della. Pero se da mãao da dita lavamdeira allg˜uua fallecese elle sera obrigado a paga della 

e demamdara peramte o proveador a dita lavamdeira pella que lhe nam emtreguar o qual lhe 

fara nyso comprimemto de dyreito sem delle nysto aver apellaçam nem agravo. 

Item he obrigado de dar aos emfermeiros mayores das emfermarias toda a roupa 

que comprir pera as camas dos doemtes aos tempos que lhe comprir. Pero que em ysto aja 

regra certa hordenamos e mamdamos que cada oyto dias seja dado pera as camas dos 

doemtes lemções lavados. Porem se por causa de suas emfyrmydades parecer ao fysyco que 

lhe devem dar os ditos lemções e quallquer outra roupa da cama que lhe cumpra mais 

ameude far-se-ha nyso ho que o dito fysyco mamdar e dara o dito estpritalleiro os ditos 

lemções e roupa de cama aos ditos emfermeiros naquelles tempos em que o dito fisico 
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hordenar segumdo as doemças dos paciemtes e necessidades della com que se o dito fisico 

comformara e nam avemdo hy necesidade pera mais ameude nam passara porem do prazo 

dos ditos oyto dias e este sera o mais larguo pera yso. 

[fl. 124] Ytem hordenamos e mamdamos que posto que sobre os emfermeiros 

mayores das emfermarias aja de carregar o carrego e cuydado primcipal da limpeza dellas o 

dito estpritalleiro sempre allem dyso tenha cuydado de holhar pella lympeza das ditas 

ymfermarias e de as mamdar allympar e fazer varrer quamdo lhe parecer que nam estam tam 

limpas como devem e asy mesmo o comprira e fara na lympeza e varrimemto dos patyos e 

crastas e todos outros lugares do Estprital de maneira que allem do cuydado que dyso ha-de 

ser dado ao proveador das portas do Estprital elle tambem sempre proveja nyso e faça como 

tudo este muy limpo porque na lympeza da casa comsiste muyto a saude dos doemtes della. E 

os escravos do Estprital e asy varedeiros delle compriram nysto todo o que pello dito 

estpritalleiro lhe for mamdado posto que estas cousas estem a carreguo dos sobreditos outros 

ofyciaes. E por seus mamdados o ajam de fazer porque nysto da limpeza queremos que 

proveja tambem o dito estpritalleiro. 

Ytem o dicto estpritalleiro he obrygado de prover muy ameude e ao menos duas 

vezes no dia as emfermarias e olhara pello comcerto dellas pera veer se os emfermeiros 

cumprem o que por bem de seus ofycios devem e se fazem de dia e de noite as piedades e 

serviços aos doemtes que por bem de seus [fl. 124v] regimemtos sam obrigados segumdo ha 

necesidade que cada huum tever e naquelo que vyr que nam cumprem segumdo sua 

obrigaçam os amoestara que se ememdem e fara saber ao proveador o quenam fezerem bem 

feito ou de todo nam comprirem pera nyso prover e fazer como o cumpram e façam o que 

nyso estam obriguados. 

Ytem o dito estpritalleiro he obrigado de muy ameude prover nas camas dos 

doemtes e veer se a roupa que nellas them he daneficada de maneira que se deva dellas tirar 

pera se correger e aproveitar e achamdo que he tal que se deva tirar a tirara e dara outra 

pera nellas se lamçar e tera diso muy gramde e espycyal cuydado porque comsyste nysto 

muyto o proveyto da dita roupa e se asy ho nam fezesse se danefycaria muyto e ao menos as 

ditas camas devem ser mudadas e asoelhadas e revolltas por que não apodreçam h˜uua vez 

no mes por que sempre estem limpas e sem çugidade e se nam posam danyficar. E este 

maneyo fara o dito estpritalleiro com os escravos de casa os quaes compryram nyso sem 

mamdado e se mais ouver mester requere-lo-ham ao procurador. 

Item he obriguado de a roupa asy a que estever nas ditas camas como toda a 

outra da rou[fl. 125]paria mamdar correjer e repairar de maneira que este em todo 

aproveitada e os lemções e toalhas e toda outra roupa de linho mamdara coser e repairar a 

allfayata do Estprital que a yso he obrigada e a outra asy como allmadraques collchões 

cabeçaes e mamtas e cubertores se dara a repairar e correjer de fora aos oficiaes que o ajam 

de fazer e os trabalhos dyso requerera ao proveador que mande pagar como for justo. Pero 

quamdo ouver de mamdar correjer as ditas cousas senpre primeyro o fara saber ao 

proveador e por sua hordenamça o fara. 

Ytem a careguo do dito estpritalleiro hordenamos e mamdamos que este toda a 

roupa da rouparia do dito Estprital e que a elle seja emtregue. Da qual fara sobre elle 

recepta seu estprivam em maneyra que todo o que lhe for emtregue seja sobre elle carregado 

e nesta roupa da rouparia provera muy amyude de maneira que pellos ratos nam posa 

receber dapno. Sera por elle muy amiude sacudyda e asoelhada de guysa que ha mymgoa 

destas cousas nam receba dapno allgum. 

Ytem o dito estpritalleiro he obrigado de ter carreguo da casa dos pedymtes 

amdamtes que se ham de recolher na casa que pera elles he hordenada no dito Estprital e 

olhara pela [fl. 125v] roupa das camas que na dita casa sam hordenadas aver e tera diso tal 

cuydado que a sua mymgoa se nam arrede da roupa das ditas camas nenh˜uua cousa porque 
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se fezese a mymgoa de seu bom recado ficara elle obrigado a pagar o dapno que se nyso 

fezer. 

Ytem elle dicto estpritalleiro he obrigado de nesta casa dos ditos pedymtes 

mandar fazer fogo no tempo do Ymverno nas chamynes que a dita casa them pera os ditos 

pedymtes se aquemtarem e terem gasalhado e asy mesmo de lhe mamdar ally poer augoa 

pera beberem em abastamça porque do Estprital nam ham d’aver os ditos pedymtes mais e de 

pella menhãa quamdo sairem os ditos pobres pidymtes a pedyr mamdar fechar as portas da 

dita casa e asy de lhas mamdar abrir aos tempos e oras em que se ouverem de recolher. 

E porque antre elles podera as vezes aver allg˜uuas volltas o dito estpritalleiro os 

comcertara e fara amygos e pora em toda amyzade e bom comcerto. E se pella vemtura 

allguum fosse escamdalloso e descomcertado ou brigoso este tal lamça-lo-ha fora damtre os 

outros porque asy o avemos por bem. 

Ytem porque podera ser que o dito estpritalleyro por suas outras muytas 

ocupações que ha-de ter de seu oficio e a que por sy ha-d’a[fl. 126]codyr nam podera per sy 

em pesoa prover nesta casa e nas cousas que por bem destes capitollos que nella fallam se 

ham de comprir e fazer quamdo asy fose e que elle por sy o nam podese fazer o proveador do 

Estprital escolhera e hordenara h˜uua pesoa das do dito Estprital que o faça e que desta casa 

e das cousas della tenha cuydado. E este tal o fara da mãao do dito estpritalleiro porque 

sobre o dito estpritalleiro ham senpre de carregar as cousas da dita casa e elle ha-de dar 

dellas comta e este que asy nyso for posto dara de tudo comta e rezãa ao dito estpritalleiro e 

sera ally posto como de sua mãao posto que asy o dito proveador aja d’escolher e hordenar a 

pesoa pera yso como dito he. 

Ytem por que o dicto estpritalleiro saiba a roupa que hordenamos em cada huum 

leito das emfermarias a saber asy na da cabeça como nas dos braços que estam jumto da 

ygreja do dito Estprital mamdamos que lhe fose aquy asemtada pera elle saber a que cada 

leito das ditas emfermarias ha-de ter e asy lha poer e revazar em seus tenpos como atras per 

capitolo deste regimento lhe vay mamdado. 

Item em cada leito huum emxerguam de palha. 

Item E huum allmadraque de lãa. 

Item E huum traveseyo de trez bramco cheo de pena. 

Item E dous lemções de linho. 

[fl. 126v] E huum cobertor de chapristol bramco. 

Item E outro cobertor de tanaby branquo. 

Item E duas allmofadinhas de trez cheas de pena emfronhadas em suas fronhas. 

Item Em cada leito ha d’aver duas corrediças de pano de linho diamte dos leitos 

com que sejam cubertos quamdo comprir. 

Ytem na casa dos doemtes das boubas ha-de ter cada huum leito esta roupa, a 

saber: 

Item E huum emxergam de palha. 

Item E huum allmadraque de pano de lona cheo de lãa 

Item E dous lemções d’estopa. 

Item E huum cabeçal cheo de lãa do pano das mantas d’Allemtejo. 

Item E h˜uua cubertura de lãa. 

Item E h˜uua mamta d’Allemtejo. 

Item Outra tamta roupa como esta ham de ther os leitos da casa debaixo desta 

que he hordenada pera recolhymemtos dos pedyntes amdamtes.  

Ytem as tohalhas da comunham seram lympas e lavradas e dellgadas e boas e 

nam servyram em outra cousa. 
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[fl. 127] Titolo dos sollorgiãaes do Estprital e o regimemto e maneira que ham de 

ter em servi seus hoficios. 

Ytem ao dito Estprital hordenamos por que seja mylhor servido e os doemtes que 

de cellorgia ouverem de ser curados milhor remediados que tenha dous sollorgiães a saber 

huum que seja obrigado de viver demtro no Estprital no apousemtamento que lhe esta 

hordenado e o outro que viva de fora delle. 

Item Estes ambos teram esta maneira no servyço de seus oficios. 

Ytem o sollorgiaam que ouver de viver dentro no Estprital he obrigado de teer 

dous moços que o ajudem e o outro que ha-de viver de fora nam ha-de ther obrigaçam de 

moços. Estes sollorgiães ambos sam obrigados de vesytar duas vezes ao dia todos os 

emfermos que ouveer no dito Estprital e que de sollorgia ouverem de ser curados e dar-lhe-

ham seus remedyos segumdo que por elles for hordenado e nas vesitações teram a maneira e 

regimento que atras fica decrarado no regimento do fisico a saber asy no receptar das 

mezinhas do botycairo como no que se ouver de hordenar pera o comer dos taes doemtes que 

de sollorgia ouverem de ser curados e na qual maneira o compriram e satisfaram os ditos 

so[fl. 127v]llorgiães como aos fisicos esta mamdado que o façam. 

Item Porem allem do dito regimemto das ditas vesitações hordenamos e 

mandamos que o dito sollorgiam que ha-de viver demtro no Estprital leya cada dia h˜uua 

liçam aos seus dous moços que ha-de ter e que ham de ser pagos das remdas do Estprital 

pera apremderem theorica e pratica e poderam ficar ymsinados pera o serviço do dito 

Estprital e asy o comprira o dito çellorgiam.  

Ytem estes dous moços que asy o dito cellorgiam ha-de ter seram obrigados a 

servyr em todo o que por elle lhe for mamdado no serviço de seu oficio e que ao dito Estprital 

e doemtes delle que de sollorgia ouverem de ser curados comprir e for necesario e seram a 

yso prestes e dellyjentes faram todollos fios que comprirem pera as curas e chaguas dos 

doemtes. 

 

[fl. 128] Titolo da allfayata do Estprital e da obrigaçam e maneira em que ha-de servyr seus 

oficios. 

Ytem hordenamos que no dito Estprital aja h˜uua allfayata a qual he obrigada de 

coser e repairar de seu oficio e fazer de novo todos os lemções todos os mamteis e allmofadas 

toalhas carapuças lemções guardanapos e toda outra roupa de lynho desta sorte que 

collchões e allmadraques nam sejam asy. Aquella que servir como a que estever na rouparia 

posto que nam sirva como alguum repairo e corregimemto deva d’aver mudara yso mesmo os 

ramos dos lenções quando lhe for mamdado pello estpritalleiro e as linhas e didaes e agulhas 

lhe seram dadas a custa das remdas do Es[pri]tal quamdo as ouver mester e ella por seu 

trabalho das ditas cousas nam recebera nada por ho mamtimemto que ha d’aver do Estprital 

em cada huum anno por respeito dyso. 

 

[fl. 128v] Titollo da lavamdeira e hobrigaçam que them no serviço de seu oficio. 

Ytem hordenamos que no dicto Estprital aja h˜uua lavamdeira que tenha carrego 

de lavar toda a roupa do Estprital que lhe pello estpritalleiro for dada. A qual a lavara com 

toda limpeza e fara com tamta dellyjemcia e cuydado que a sua mymgoa os doemtes e pobres 

que no dito Estprital forem agasalhados nam leixem de ser provydos. 

Item E esta lavamdeira hordenamos por o mantimemto [e] tra[ba]lho que ha-de 

ter duas escravas pera ajudadeiras as quaes seram do dito Estprital e ella pello trabalho de 

seus oficios nam ha-d’aver dynheiro allguum porque pello mamtymento que lhe esta 

hordenado nam ha-de levar nada. 

 

[fl. 129] Titollo da estpritalleira e da hobrigaçam que them em servir seu oficio. 
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Ytem hordenamos que aja no dito Estprital h˜ua estpritalleira a qual deve ser 

muyto dellyjente edestra no serviço de seu oficio. 

Item Esta he obrigada de servyr no dito ofycio em todallas oras e tempos que for 

requerida todollosdoemtes e emfermos que ouver no dito Estprital a qual fara ho servyço de 

seu ofycio com toda caridade. 

Item Esta estpritalleira se posivel lhe for deve ser presemte a todas as vesitações 

dos fisicos ecellorgiães. 

 

[fl. 129v] Titollo do barbeiro e samgrador e como ha-de servyr seu ofycio e a 

obrigaçam quenelle them. 

Ytem hordenamos que no dito Estprital aja huum barbeiro e samgrador que o 

servyço do Estprital em ambas as ditas cousas faça. 

Item Este barbeiro e samgrador he obrigado de fazer todas as barbas e trosquyar 

todos os doemtes e emfermos do dito Estprital, a saber, cada vez que lhe comprir e o ouverem 

mester e elles o requererem. 

Item He mais obrigado de samgrar todos os doemtes emfermos do dito Estprital 

em todas as oras e tempos pera que for requerido e pello fisico for hordenado que o faça o 

que comprira com toda dellijemcia e por o trabalho que nyso ha-de levar nam ha-d’aver 

nenhuum premio sobmemte o mamtimemto que em cada huum anno lhe esta hordenado a 

custa do Estprital. 

 

Concertado foy este regymento com o propio comyguo Martym de Crasto stprivam. 

 

 

[fl. 130] Padre Reytor Jeral da Congregaçam de Sam Yoão Avanjelysta e padres 

da ditaCongregaçam. Por ter sabido que os doentes que se tomão no Esprital de Todolos 

Santos desta minha cidade de Lisboa nom sam curados com aquela caridade e lympeza que 

se requere pera remedio de suas enfyrmidades o que da causa a enfyrmidade e ma 

desposyção do proveador polo qual respeito elle nom pode nysso oulhar nem prover como 

fyzera se fora mylhor desposto asy por iso como por outras causas justas que me a iso movem 

e primcipalmente por saber que sendo o dito Esprital em mão vosa sera asy reguido e 

governado como a serviço de Deus e meu compre e a boa cura dos ditos doentes he neseçario 

ey por bem e me praz da feytura deste em diamte enquamto nom mandar o contrairo esa 

Congregaçam tenha a governança e reguimento do dyto Esprital e portanto vos encomendo 

muito asy a vos como aos outros reytores que apos vos na dita Congregaçam forem e padres 

dela que por serviço de Deus queyraes tomar e aceytar a dita governança e em voso capytolo 

com os padres de Santo Eloy da dita cidade e de Sam Yoão que esta junto dela ordenes e 

nomees os padres que vyrdes que sam neseçaryos pera governarem e menystrarem o dito 

esprital e os ponhaes loguo nomeando hum que seja sopriol dos que no dito Esprital ouverem 

d’estar e a que os outros obedeçam e agardecer vos ey muito asy a vos como aos padres da 

dyta Congregaçam que na enleyçom dos ditos padres sempre tenhaes respeito aos mais 

carydosos e que souberdes que com toda caridade e amor curarom os dytos doentes e 

amanystrarom a dita casa como conpre a serviço e a Deus e meu e a bem della. 

Item E este a que asy ordenardes por sopriol dos outros tera todo o careguo que 

te ora teve o proveador do dyto Esprital asy [fl. 130v] no que tocar a arrecadação de suas 

rendas e aforamentos de suas eranças como cura dos doentes e despesa da casa e todo o 

mais que ha governaçam dela conprir com tal lymytaçam que nom ha-de fazer cousa alg˜ua 

sem conselho e asentimento dos companheyros que lhe forem dados e asy elle como os ditos 

companheyros que no dyto Esprital ouverem destar gardaram acerqua da governança dele os 

reguimentos e provysões que acerqua diso sam dadas a dita casa per el-Rey meu senhor e 
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padre que santa gloria aja e per mym e no em que tyverem duvida e segundo a calydade de 

seu vyver nom poderem conprir mo farom saber pera eu o prover como me bem parecer. 

Item E porem no que toquar aos aforamentos das eranças e propyedades do dyto 

Esprital despois de amdarem em pregão os dias decrarados no dyto reguimento e se 

gardarem as outras solenidades que se requerem nom se arrematarom sem vos dito Reytor 

Gerall ou os que polos tempos forem serdes presentes e asy o reytor do Mosteiro de 

Sant’Aloy ou ao menos hum de vos quando ambos nom poderdes ser presentes pera verdes os 

pregões que se lançarom e lanços que se fyzeram e proverdes com o padre que no dito 

esprital ouver destar por sopriol se se guardarão todas as dytas solenidades e como se todo 

fara asy bem e verdadeiramente como se deva fazer. 

Item E porque vos tendes ja nomeados o padre Yoão de Santo Amtonio por 

sopriol do dito Esprital e a Pero de Sam Migel e Luis de Santa Maria e Yoão de Santiago e 

Pero da Consolaçam e Bernaldo de Santa Maria por companheiros seus eu ey por bem que a 

estes seja logo entregue a dita casa com todallas cousas que nele estam pera a governarem e 

menystrarem segundo vyrem que conpre a servyço de Deus e gardando os reguimentos 

segundo acyma he decrarado aos quaes e a cada hum deles e primcipalmente ao dito sopriol 

[fl. 131] encomendo muito asy a eles como aos outros que ao diante na dita casa forem 

postos que queyram aceytar a dita governança e o façam asy bem e como se deles espera e 

loguo tanto que no dyto Esprital forem espedyram todos os ofeciaes delle que lhe nam 

parecerem necesaryos aos quaes mando que loguo tanto que per o dito Yoão de Santo 

Amtonio lhes for dyto e mandado que se sayom do dyto Esprital se vão loguo dele e cunpram 

imteyramente seu mandado e asy se sayram todas as outras pessoas que das portas ademtro 

do dito Esprital esteverem apousentadas a que o dito padre dyser que se sayam. Nem daram 

mais nh˜ua reçam a nh˜ua pessoa das a que se ate quy no dyto Esprital deram sem embargo 

de quaesquer alvarás e provysões minhas que tenham salvo aos que aos ditos padres parecer 

que devem fyquar por serem nesecaryos pera serviço da casa. E a estes que asy fyquarem lhe 

sera dado reçam de mantimento ou em dinheiro ou comer em refoitoyro segundo forem as 

calidades das pessoas e aos dytos padres milhor parecer. 

Item E porem mando a todos os ofeciaes do dito Esprital e servidores e pessoas 

outras que nele ouverem de fycar que obedeçam ao dito Yoão de Santo Amtonio sopriol dos 

outros e asy aos outros sopriores que pelos tempos per esa Congregaçom forem dados a dita 

casa em todo que a governança dela conprir e tocar asy e da maneira que obedeciam aos 

proveadores que delle forom porque per este lhes dou os mesmos poderes que os dytos 

proveadores teveram. 

Item E en [fl. 131v]comendo a vos dito Reytor Geral e aos outros reytores que 

polos tempos forem que em cada hum anno vesytes o dyto Esprital no espritual e temporal 

asy como fazeis as casas da dita Congregaçam e sem embargo de vos asy per este cometer a 

dita amenystraçam governança e reguimento do dyto Esprital fyquara a mim a sopriorydade 

de todo pera nysso entender ou mandar entemder como me parecer bem. 

E esta minha provisam mandamos treladar no lyvro do dito Esprital e dar o 

trelado dela ao dito Yoão de Santo Amtonio e aos outros sopriores que a dita casa ouverdes 

de envyar asynada per vos dicto Reytor Geral o qual trelado mando que se cumpra como o 

proprio e este propio esta no cartorio do dyto mosteiro de Sant’Aloy no qual quero e me praz 

que valha e tenha tanta força e vigor como carta passada per minha chancelaria. E posto que 

este nom pase per ela sem embargo de minhas ordenações que mandam o contrairo e sem 

embargo da ordenaçam que manda que se nom aja por derrogada nh˜ua ordenaçam se da 

sustancia della nom fyzer expresa mençom. Amdre Pirez o fez em Lisboa a biijº dias de 

Março de¯I bc xxx. Rey. 
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Concertado foy este regimento com o propio comigo Martim de Crasto estprivam 

com Diogo Lobo estprivam da receyta despesa do dyto Estprital e asynamos aqui anbos. 

Foy concertado comigo Diogo Lobo. 

(Assinaturas) Diogo Lobo 

Martim de Crasto 

 

 

CORREIA, Fernando da Silva. (transcrição). COMPROMISSO do Hospital das Caldas dado 

pela rainha D. Leonor, sua fundadora em 1512. In: O Instituto. Revista Scientifica e Literária 

(Separata). Coimbra. 1930, 4ª série. nº 9. 
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31. APONTAMENTOS DA RAINHA D. LEONOR PARA A MISSÃO EM ROMA DO 

BACHAREL DIOGO DIAZ (23 de Novembro de 1507) – Orienta o bacharel a procurar 

o cardeal de Portugal  D. Jorge da Costa e solicitar correção ao texto do Compromisso do 

Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, por ele iniciado, e outras mercês. 

 

Estas são as cousas que vos bacharel diogo diaz avees de fazer e rre querer per 

nos em corte de rroma pera omde deos querendo ora partijs as quais por vosa lembrança 

apontamos nesta ynstrução per nos asynada:  

Primeiramente visitares da nosa parte ho reverendíssimo cardeall de purtugal la 

damdolhe muytas encomendas nosa e dizendolhe quanto contentamento E consolação 

rrecebemos com boas novas de sua desposição a quall nosso senhor queira sempre 

comservar com muyta saude como elle deseja e nos queríamos E após ysto lhe dares nosa 

carta de crença que levaces. 

Item despois disto 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 memoria 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 sua reverendíssima p. 

queira da nosa parte sopricar ao nosso samto padre que nollo queira asy confirmar e venha 

per breve ou logo acabado per bulla se lhe parecer ornada com muytas escumunhões e 

prraguas a quem contra elle em alguu tempo quiser hir em parte ou em todo em maneira que 

faça grande espanto e temor a quem soomente nyso cudar açerca da quall cousa lhe falarees 

majs compridamente na forma que ho com vosco praticamos per virtude da nosa carta de 

crença. [1 v] 

Item mais dires a sua reverendissima p. que tão bem lhe pidimos que nos aja 

liçemça per que na igreja da dita villa que se chama samtamaria de populo posão Rezar ho 

ofiçio Romão comtinuamente como na nossa capela. 

Item outros tão bem pidimos que sua reverendissima p. que nos aja outra liçemça 

que por nosa devação se possa Rezar na nossa propria capela ao sabado ho ofiçio de nossa 

Señora. 

Item majs lhe apontares que lhe pidimos muy afeituosamente que nos aja tão bem 

liçemça que semdo neçesario posamos tirar de quall quer hordem que segundo nosa devoção 

nos bem pareçer huua freira que posa estar em nosa casa e rezar com nosco. 

Tem majs lhe falares açerca da igreja de são bertolameu de lixboa da quall nos 

tynha comemdado a vigairaria della pera diogo gomez tesoureiro de nosa capela da quall he 

em pose afonso vaaz beneficiado na se da dita çidade que he tão neçesaria pera o 

apousentamento da dita nosa Capela a qual cousa lhe apontares na forma que ho com vosco 

fallamos. 
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Item majs seres lembrado falar a sua reverendissima p. acerca da rração que 

temos dada a domyngos gonçalvez noso moço da capela Em são pedro de torres vedras per 

virtude de huua letra sua per que comçedeo apresentação das rrações que vagasem nas 

jgrejas de diogo gonçalvez noso Capelão môr prior da dita jgreja em sua vida delle a quall 

letra nos foy trazida per ho bacharel pero da costa noso capelão a primeira vez que ho la 

emviamos e sem embargo do dito moço da capela ser apresemtado [2] a dita rração em vida 

do dito diogo gonçalvez e estar em pose della, sua reverendíssima p. proveo ora dela per sua 

letra huu pero Cardoso e por lhe não ser dada a pose della tirou estormentos per llaa que lhe 

pidimos que tenha disto lembrança e não comsenta o comtrairo como se espera de suas 

gramdes virtudes.  

Item mais dares as Cartas que levaees sobre outra rração que tão bem nos tem 

dada na dita villa de santa maria pera amtoneo de lião noso capelaõ acerca da quall nesa 

corte lhe he feito gramde demanda per huu sobrinho de mestrescola que foy da sse de lixboa 

sem embargodaver muyto tempo que ho dito amtoneo de lião esta em pose della que pidimos 

a sua reverendissima p. ho carrega e não leixe asy pasar pojs que nola tem dada.   

Item outrosy lha direes que lhe pidimos que per noso descarrego e satisfação 

dalguuas cousas a que temos obrigação nos queira fazer graça das apresentações das Rações 

que vagarem nas jgrejas do noso padroado Cremdo que avemdo asy por bem ystimaremos 

muito de sua reverendissima p. 

Muyto vos rrogamos que todas estas cousas aquy apontadas percurees e façaes 

com muyta diligemçia na forma que vollo emcomendamos per virtude de nosa carta de 

crença que levaees E açerca do espidir das letras pera este negoçio teres a maneira que com 

vosco falamos. Crendo que de tudo fazerdes como de vos comfiamos que por ser cousa de 

noso gosto fares muyto serviço e vollo gradeçeremos escrita em a nossa villa dalanquer xxiiij 

dias de novembro diogo de lemos a fez de milbc bij. 

Item outrosy dires majs a sua reverendissima p. que lhe pedimos que nos aja letra 

que em nosa vida posamos apresentar vigairo a dita jgreja de santamaria de populo que seja 

cura della ao quall temos hordenado qujnze mill reais por anno que posa tão bem aver 

alguuas obrações que a dita jgreja vierem sem embargo  de ser asetuada na freguesia são 

Johão de mocharro asetuado açerca da nosa villa dobjdos E que per noso faleçimento posa 

apresentar a dita vigairia quem nos leixarmos por minystrador como se contem no dito 

comprimiso. 

L[eonor] Raynha   
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32. COMPROMISSO DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO PÓPULO DADO POR 

D. LEONOR SUA FUNDADORA -  18 de Março de 1512 

 

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. 

 

Capítulo I 

Capítulo dos oficiais que sempre havera no dito hospital e de seus mantimentos. 

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 e assim seus mantimentos que a cada um ordenamos e serão 

obrigados a servir no dito hospital, segundo a cada um em seu capítulo e em a ordem da cura 

dos enfermos largamente declaramos. 

Item ordenamos que haja na dita igreja de Nossa Senhora do Populo um perpetuo 

vigario, segundo o Santo Padre nos tem concedido, que sera homem honesto e de boa vida e 

bom eclesiastico e letrado se se puder haver. O qual havera em cada um ano, pelas rendas do 

dito hospital, quinze mil reais pagos aos quartéis do ano, de que tera nossa carta. E assim 

havera toda oferta de mão beijada, assim seja dinheiro e pão cozido e vinho e trigo e ofertas 

de enterramentos e saimentos e mais não; e as ofertas das indulgencias serão repartidas na 

fabrica da igreja e hospital, assim como o Santo Padre manda. 

Item queremos e ordenamos que haja ai na dita igreja tres capelães, que serão 

homens de boa vida e honestos costumes e que saibam bem cantar e rezar e fazer o oficio 

divino. E haverão cada hum de seu mantimento por ano nove mil reais pagos aos quarteis do 

ano pelas rendas do dito hospital. 

Item queremos e ordenamos que haja na dita igreja um tesoureiro que saiba e 

possa bem servir em seu oficio e havera em cada um ano pelas rendas do dito hospital quatro 

mil reais pagos aos quarteis do ano. E assim havera seis alqueires de trigo e seis almudes de 

vinho e sera obrigado a dar hostias e vinho e agua a todas as missas e comunhões. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um provedor, homem 

discreto e virtuoso que com muita caridade cumpra e faça cumprir este nosso compromisso e 

regimento, o qual sera clérigo ou leigo, qual deles se achar mais pertencente para o dito 

ofício. Porém não queremos que seja frade, nem comendador, nem pessoa poderosa que 

passe de cavaleiro para cima. E pedimos por merce dos Santos Padres que em nenhum tempo 

lhes praza nesta parte mudar nossa vontade por nenhumas razões que lhe pelos reis nem 



114 

 

provedores nem oficiais deste hospital lhe sejam alegadas, porquanto esta é a nossa última 

vontade; e assim lhe suplicamos que nunca o queiram mudar. 

E rogamos afectuosamente ao arcebispo de Lisboa que pelos tempos for que 

quanto ele for favoreça e ajude a se cumprir esta nossa vontade, sendo para isso requerido 

como pertence a seu oficio. O qual provedor havera pelas rendas do dito hospital, pagos aos 

quarteis do ano, trinta mil reais, de que terá nossa carta. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um almoxarife, que seja 

homem fiel e apto para tal cargo, o qual sera comprador e dispenseiro; e tera sempre um 

servidor fiel e diligente, que saiba ler e escrever, que o ajude no serviço da dispensa. E 

havera de mantimento o dito almoxarife, pelas rendas do dito hospital, oito mil reais e o 

servidor tres mil reais, de que tera nossa carta. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um escrivão, homem de 

muita verdade e boa consciencia; e havera em cada um ano, pelas rendas do dito hospital, 

pagos aos quarteis do ano, oito mil reais. 

Item queremos e mandamos que o dito Hospital tenha sempre em nossas vilas de 

Obidos e Aldeia Galega aqueles almoxarifes e homens do almoxarifado e escrivães que nos 

sempre em elas tivemos; os quais haverão com os ditos ofícios aqueles mantimentos que ate 

aqui tiveram. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um fisico e cirurgião que 

cure os enfermos segundo em seu regimento mandamos; o qual havera pelas rendas do dito 

hospital, por seis meses que em cada um ano é obrigado a nele servir, quinze mil reais. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um boticário, o qual será 

homem que saibamui bem seu oficio e a pratica dele, por ser coisa perigosa se pelo contrário 

for: o qual havera pelas rendas do dito hospital, pelos ditos seis meses, segundo o fisico, em 

cada um ano oito mil reais, fora o que se lhe montar das mezinhas que para os pobres e 

enfermos der. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um hospitaleiro e uma 

hospitaleira, os quais haverão em cada um ano de seu mantimento seis mil reais cada um, 

pagos pelas rendas do dito hospital. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital tres enfermeiros, sejam dois 

enfermeiros e uma enfermeira, os quais haverão cada um seis mil reais pagos pelas rendas 

do dito hospital. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um barbeiro e sangrador, o 

qual havera em cada um ano pelas rendas do dito hospital quatro mil reais. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital uma cristaleira, a qual 

havera em cada um ano de seu mantimento quatro mil reais pagos pelas rendas do dito 

hospital. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital uma escrava amassadeira 

do pão, para os enfermos pobres e servidores da dita casa. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um escravo e uma escrava 

cozinheira parafazer de comer aos pobres enfermos e a esses a que a casa der de comer, a 

qual sera dada outra escravaque a ajude. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital duas escravas lavandeiras 

para a roupa do hospital e fato sujo dos pobres. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital um escravo que ande com 

um carro a carretar todas as coisas necessarias para o serviço do dito hospital. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital outro escravo hortelão que 

tenha cuidado da horta e destilador das aguas para a botica da casa. 

Item queremos e mandamos que haja no dito hospital dois escravos, seja um para 

andar com as vacas e outro com as cabras e ovelhas que o hospital tiver. 
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Os quais escravos e escravas que do dito hospital forem serão bem tratados e 

providos a custa do dito hospital, do comer, beber, vestir e calçar, segundo o provedor vir 

que o hão mister e assim por ele castigados quando cumprir. E terão seus vestidos dos 

Domingos para irem a igreja e serem ensinados porque saibam e mereçam, pois que em 

serviço de Deus hão-de servir. 

Item queremos e ordenamos que se os enfermeiros ou enfermeiras, cozinheiros e 

oficiais semelhantes adoecerem ou não puderem servir seus cargos, que o dito provedor 

possa tomar homens ou mulheres assoldadados que sirvam e ajudem a servir os ditos oficios 

segundo que vir a necessidade. 

E tambem os paceiros, adegueiros, carreteiros e outros quaisquer cargos que 

forem necessários em os ditos almoxarifados de Obidos e Aldeia Galega, assim no por deles 

como em a paga de suas soldadas, queremos que se faça como o dito provedor ordenar. 

 

Capítulo II 

Capitulo dos livros e inventarios que sempre havera no dito hospital. 

Item queremos e mandamos que haja ai sempre um livro de tombo de todos os 

bens de raiz e propriedades que o dito hospital tivere no qual se fara menção que bens são, 

sejam herdades ou vinhais, olivais, casas ou outros quaisquer bens que sejam. Os quais se 

porão com suas demarcações e confrontações e medidas de longo e de largo. E os nomes das 

pessoas que os deixaram e das vilas, lugares, aldeias, casais, vales sitios onde estiverem e 

assim os nomes das pessoas que os trouxerem aforados ou arrendados ou emoutra qualquer 

maneira, dizendo a era e o dia em que lhe assim foram dados e os preços porque as tem  o 

tempo em que são obrigados a pagar e onde hão-de fazer as pagas, das quais o dito provedor 

mandar fazer assento em cada um ano para se saber a falta que cada um faz ou quando cai 

em comisso. 

Item havera aí outro livro de tombo de todas as escrituras, sejam bulas, 

privilegios, padrões, confirmações, doações, cartas de compras e vendas, aforamentos, 

escambos e contratos que o dito hospitaltiver e quiser. 

Item queremos e mandamos que em cada um ano quando o dito hospital acabar 

de curar se faça um inventario de todos os bens moveis e coisas que na dita igreja e hospital 

houver, as quais serão carregadas em receitas aos oficiais que com que com elas houverem 

de servir, sejam as da igreja ao vigário dela. E as do hospital aos hospitaleiros. E as da 

despensa, com todos os gados, ao almoxarife e assim as dos outros oficios aos oficiais deles e 

porque destas coisas algumas são tais das quais os ditos oficiais que as tem se podem lograr 

os seis meses que o hospital não cura, queremos que os mesmo oficiais as tenhamneste tempo 

fechadas da sua mão na casa da despensa em armarios que para isso havera. Dos quais 

umtera sua chave e o provedor mandara fechar a dita despensa com duas chaves das quais 

ele tera uma e o escrivão tera outra e por este inventario o dito provedor tomara conta a 

todos estes oficiais das ditas coisas em cada um ano ano e as que achar perdidas ou 

danificadas mandara pagar a cada um segundo achar que é direito a custa de seus 

mantimentos. 

Item havera ai sempre outro livro de todas as pessoas que no dito hospital 

falecerem, declarandoas, se são homens ou mulheres, leigos ou religiosos, solteiros ou 

casados e os nomes, alcunhas deles e do pai e da mãe, mulher ou marido se casados forem e 

do Reino, cidades, vilas e lugares donde forem naturais e o dia e era em que foram recebidos 

e outrossim falecerem. E se foram confessados e comungados e ungidos e se fizeram 

testamento em maneira que em todo tempo que as partes que rezão tiverem com os ditos 

defuntos possam ser inteiramente informados de tudo o que deles quiserem saber. 

Item se fara cada ano um canhenho de todos os enfermos pobres e ricos de 

qualquer condição que se ao dito hospital vierem curar, no qual se fara declaração das suas 
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enfermidades e dos nomes de eles e dos lugares donde forem e do tempo em que os 

receberam, e se são pobres ou ricos e aos pobres escrevam em eles os vestidos, dinheiro e 

coisas que trouxerem; e os vestidos serão logo entregues aos enfermeiros para que lhos 

façam logo lavar e limpar. E os dinheiros serão metidos na arca que para isso havera na 

rouparia do dito hospital e entregues ao hospitaleiro dele da qual o dito hospitaleiro tera 

uma chave e o escrivão outra e tanto que os enfermos forem acabados de curar os ditos 

enfermeiros e hospitaleiro lhe tornarão a entregar perante o escrivão, pelo dito canhenho 

tudo o que dele receberam. E falecendo-se alguma coisa o 

provedor lhe fara logo pagar a custa de seus mantimentos. 

 

Capítulo III 

Capitulo da prata e ornamentos que sempre havera na igreja. 

Item queremos e mandamos que haja ai sempre na igreja do dito hospital, uma 

cruz de prata dourada que pese quinze marcos. 

Item mais havera ai um calix de prata com sua patena, dourado, para as festas 

principais. Que pesara cinco marcos e meio. 

Item havera três calices de prata branca com suas patenas ou dourados para 

servir de cote de marco e meio cada um. 

Item umas galhetas de prata brancas ou douradas de marco e meio cada uma.  

Item uma custodia de prata dourada, de seis marcos e meio.  

Item um turibulo de prata dourado, de quatro marcos. 

 

Item uma naveta de prata dourada com sua colher de dois marcos e meio. 

Item uns castiçais de prata, brancos, de tres marcos cada um. 

Ornamentos: 

Item queremos e mandamos que haja ai sempre na dita igreja, um pontifical de 

brocado, seja uma capa e manto, dalmaticas e frontal, para as festas principais. 

Item havera ai outro pontifical doutras tais peças para as festas menos principais, 

de veludo ou damasco ou setim de cores. 

Item havera uma capa e manto de veludo damasco ou cetim preto com seus 

sebastos para os Domingos do Advento e Quaresma. 

Item outra capa e manto de cores para os outros Domingos do ano. 

Item um manto de chamalote preto para dizerem a missa do dia do tempo do 

Advento e Quaresma. 

Item outro manto da mesma sorte de cores para todo outro tempo do ano. 

Item quatro vestimentas para servirem de cote. 

Item um pano de seda, preto, para servir na estante no Advento e Quaresma. 

Item outro pano de estante de cetim ou damasco de cores para todas as festas. 

Item um palio de veludo ou damasco de cores para levar o Sacramento aos 

enfermos. 

Item panos de paz para armar a igreja. 

Item alcatifas ou tapetes para os degraus dos altares. 

Item todas as outras peças miudas que o provedor vir que são necessarias para 

serviço da dita igreja ficarão em sua disposição. 

 

Capítulo IV 

Capítulo das camas, vestidos e coisas que havera sempre no dito hospital para 

serviço dos enfermos. 

Item queremos e mandamos que haja ai sempre no dito hospital cem camas de 

roupa, das quais as sessenta servirão nos dormitorios dos homens e mulheres enfermos, 
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segundo for necessario. E tera cada uma enxergão de palha e um almadraque de tres cheio 

de lã. E um cabeçal de tres cheio de pena e uma almofada, tudo enfronhado, e meia duzia de 

lençois de linho avincado e um feltro que cubra esta roupa e dois cobertores um de chapristol 

branco ou de pano semelhante e outro de quecheira ou ilhandra. 

Item das quarenta que ficam, as vinte servirão com pessoas honradas e com 

religiosos e religiosas, e terão outras tantas peças, salvo que os colchões e lençois serão mais 

delgados e assim toda a outra roupamelhor e o cabeçal sera enfronhado com sua almofada, 

outrossim enfronhada. 

Item as outras vinte servirão com os peregrinos e servidores e escravos da casa e 

tera cada uma um almadraque cheio de lã e um cabedal cheio de pena, e quatro lençois de 

estopa e uma manta da terra. 

 

Capítulo V 

Capítulo de vestidos e coisas necessarias para os enfermos. 

Item havera no dito hospital cinquanta mantos brancos para se cobrirem os 

enfermos enquanto se curarem e tomarem banhos. 

Item havera sempre no dito hospital 50 saios e trinta jaquetas e 50 carapuças de 

pano branco de lã para serviço dos ditos enfermos. 

Item havera duzentas camisas de linho sejam cento e vinte de homens e oitenta de 

mulheres para trazerem os ditos enfermos e enfermas enquanto se curarem. 

Item havera doze carapuças de pano de linho redondas e quatro de pernas e vinte 

e quatrobeatilhas, para serviço dos ditos enfermos e enfermas. 

Item havera trinta pares de meias, ceroulas para levarem os que houverem de 

tomar banhos. 

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. 

Item havera doze pares de calções e uma duzia de faixas de pano de lã branco 

para cingirem os enfermos se for necessario. 

Item havera sempre 220 toalhas das mesas dos pobres, de uma vara cada uma. 

Item havera quatro lençois da copa e seis toalhas de quatro varas cada uma para 

as mesas dosreligiosos e homens honrados e meia duzia de mantas e lençois para servidores 

e escravos e todas as outrastoalhas de mãos e panos de linho e estopa que forem mister para 

serviço da casa. 

Item havera 60 vasos de pau para beberem os ditos enfermos. 

Item havera no dito hospital todas as coisas da cozinha e despensa, copa, 

amassaria, muito fornecidas, e de quaisquer outros oficios a que fizeram mister, as quais 

miudezas não declaramos aqui por estar tudo no que bem parecer ao dito provedor que 

inteiramente fara que tudo ande consertado e como deve. 

 

Capitulo VI 

Capitulo das rendas ordenadas para as despesas do dito hospital. 

Item para que no dito hospital haja sempre por onde se possa cumprir este nosso 

compromisso e regimento lhe ordenamos todas as rendas das jugadas e direitos reais das 

nossas vilas de Obidos e Aldeia Galega. As quais lhe compramos ao senhor rei D. Manuel 

meu irmão, o primeiro destes Reinos de Portugal, e lhe temos de tudo feito doação e assim 

outros bens herdados e que lhe temos comprado, de que outrossim lhe temos feito doações e 

bem assim outros quaisquer bens que o dito hospital agora tem e ao diante tiver que por 

qualquer maneira tenha havido e ao diante houver. E se porventura os bens do dito hospital 

em algum tempo vierem em tanto crescimento que passem de setecentos mil reais de renda 

que é a quantia de que lhe temos havido carta de licença do dito senhor rei meu irmão para 
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que possa ter bens de raiz que lhe rendam os setecentos mil reais segundo se nela contem, 

queremos e nos apraz que o provedor que então for os possa vender, não sendo eles daqueles 

que lhe temos nos feito doação, nem, dos outros, peça que valha de vinte mil reais para cima, 

porque para este lhe não damos lugar de os poder vender sem licença e consentimento dos 

reis que então forem e quando quer que se houverem de vender assim uns com os outros. 

Queremos e mandamos que se vendam em pregão nas praças das vilas e lugares onde 

estiverem com toda a solenidade que o direito requere e as tais vendas fara o dito provedor 

sempre perante o escrivão do dito hospital e outros alguns oficiais dele principais por que 

não possa ai haver alguma suspeita dele e sendo os ditos bens em lugares que os sobreditos 

procedor e oficiais não possam ser presentes as tais vendas ou sendo alguma coisa de pouca 

substancia então o dito provedor dara poder a um dos oficiais do dito hospital, que lhe mais 

pertencente para isso parecer, que va fazer as ditas vendas, guardando em elas tudo o que é e 

fazendo-as sempre perante algum tabelião publico e juiz ou juizes daquelas vila ou lugar 

onde se tais vendas fizerem e de tudo o que assim fizer e preço que receber e despesas que 

sobre isso houver fara certo ao dito provedor por instrumento publico feito pelo tabelião 

perante quem as ditas vendas fizerem e por autoridade do juiz ou juizes que as tais vendas 

presentes forem. 

Item assim lhe damos licença e poder que o dito hospital tiver alguns bens tão 

longe ou lhe forem pouco proveitosos, que ele os possa escambar por outros mais perto e que 

venham mais em proveito ao dito hospital, fazendo sempre os ditos escambos perante o dito 

escrivão e oficiais, como em cima é declarado. 

 

Capítulo VII 

Daquelas 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 minhae do príncipe D. Afonso nosso filho que a Santa Gloria hajam, seja 

uma da terça a qual sera do santo deque 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. 

Item seraá mais obrigado o dito vigario a ministrar os santos sacramentos a seus 

fregueses e aos que se vierem a curar ao dito hospital de noite e de dia segundo for 

necessario. 

Item sera o vigário obrigado a requerer aos enfermos que confessar que façam 

seus testamentos enquanto estiverem em disposição para isso, e os visitar com palavras 

consolatorias e especialmente os que estiverem em artigo de morte para os esforçar e 

consolar quanto a ele possivel for. 

Dos capelães. 

Item serão obrigados os capelães a dizer as duas missas rezadas, seja: cada um 

dira em cada um ano duzentas e oito missas e os outros dias terão de estatuto para suas 

necessidades. E em tal maneira se repartirão as ditas tres missas as semanas entre o vigario 

e capelães que cada dia se digam por obrigação na dita igreja tres, segundo dito temos, e em 
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nenhuma maneira não fiquem por dizer e para que se cumpra assim nossa vontade 

mandamos ao nosso provedor que agora é, e aos que ao diante forem que façam sempre 

escrever a regra e ordenança que se agora tem acerca do dizer das missas em uma tabua, a 

qual mandara sempre por no coro da dita igreja para se por ela regerem o vigario e 

capelães; e a ordenança é esta que se segue: 

A regra da tabua para se regerem as missas. 

Item o primeiro dia de Agosto o vigario dira missa e dois capelães mais antigos 

que nomeamos por primeiro e segundo e o terceiro ficara de fora para dizer qualquer missa 

de devoção que ai houver, e no segundo dia dira outrosim o vigario missa e dois capelães, 

seja primeiro e terceiro, e o segundo ficara de fora. E no terceiro dia dira o dito vigario 

missa e os dois capelães, seja segundo e terceiro e o primeiro ficara[m] de fora; e no quarto 

e quinto dia dirão missa os tres capelães e o vigario ficara de fora, e no sexto dia tornara a 

roda ao dito vigario e dois capelães, seja primeiro e segundo, e o terceiro ficara de fora, e 

por esta maneira prosseguira ate 25 dias de Novembro que se acaba em dia de S. Clemente e 

dali em diante não tera o dito vigario mais de um dia em cada roda até ao fim do ano que se 

acabara no derradeiro dia de Julho. E no primeiro de Agosto começarão sempre esta roda. 

Regimentos de como se hão-de contar e apontar os ditos capelães e vigario 

quando perderem. 

Item o que não disser missa no dia que for obrigado mandamos que o provedor a 

mande dizer logo nesse dia ou o mais cedo que puder a custa do seu mantimento. E o que não 

for presente ao ministrar dos sacramentos ou enterramentos dos defuntos do hospital. 

Ao vigário sera descontado dez reais por cada vez. 

E a cada um dos capelães seis reais. 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, que bem e verdaderamente aponte as faltas que cada um fizer. E o que assim 

perderem o dito vigario e capelães, sera repartido por aqueles que foram presentes. 

Item queremos e mandamos que o dito vigario e capelães sejam obrigados a rezar 

em coro na dita igreja a todas as horas canonicas, com muita devoção e honestidade. E a 

cantar as missas de todos os Domingos e festas do ano que forem de guarda como dito é, e 

outrosim todas as vesperas primeiras das festas principais de Nosso Senhor e de Nossa 

Senhora e de São João Baptista e São Pedro e São Paulo e dos outros apóstolos se puderem. 

Item serão obrigados os ditos capelães a ajudar ao dito vigario a ministrar os 

Santos Sacramentos da comunhão e unção assim aos enfermos do hospital como aos 

fregueses e a todos os enterramentos e saimentos dos sobreditos enfermos e fregueses e bem 

assim serão obrigados a virem cada dia a jantar e ceia benzer as mesas aos ditos enfermos e 

lhe rogamos muito e encomendamos e ao dito vigario que em cada um dia digam a Salve 

Rainha, cantada a trindade, enquanto o hospital curar. E o capelão que benzer as mesas 

havera aquele dia ração de pão e vinho e carne. 

 

Capitulo VIII 

Do que o tesoureiro é, segundo bem parecer, obrigado fazer na dita igreja. 

Item sera o tesoureiro obrigado a ajudar a oficiar todas as vesperas e missas 

cantadas e rezadas e assim as outras horas canonicas que se disserem na dita igreja e tera 

cuidado de a ornamentar, varrer e limpar e as coisas dela, quantas vezes cumprir; e 

temperara o relogio e fara quaisquer coisas que o vigário vir que são necessarias a dita 
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igreja. E sera obrigado a ir pelo oleo a cidade de Lisboa no tempo em que se der e o 

provedor lhe mandara dar a despesa para o caminho. 

 

Capitulo IX 

Capitulo do regimento e obrigação do provedor. 

Item o provedor sera obrigado ir as visitações dos enfermos duas vezes no dia e 

mais se cumprir, não sendo ocupado em serviço do hospital e provera sobre eles e sobre 

todos os oficiais, rendas, foros e quaisquer outras coisas que houver na dita igreja e hospital 

fazendo reparar e corrigir o que para isso for. 

Item sera mais o provedor obrigado mandar meter em pregão todas as 

propriedades que são e forem do dito hospital, e as aforara em tres pessoas ou arrendara por 

ano ou anos, segundo lhe bem parecer e for serviço de Deus e proveito do dito hospital. E as 

que aforar em pessoas se pagara o foro por Natal e Pascoa. E os tais aforamentos e 

contractos será sempre perante o escrivão e alguns dos oficiais principais que então se 

acharem. 

Item sera mais o dito provedor obrigado mandar fazer todos os livros e 

inventarios que necessários forem segundo é conteudo no capitulo dos livros que sempre 

havera no dito hospital. 

Item sera o dito provedor obrigado ir de dois em dois anos visitar as ditas 

propriedades do hospital, fazendo correger as que estiverem danificadas. 

Item sera o dito provedor obrigado mandar trazer em pregão as jugadas das ditas 

vilas de Obidos e Aldeia Galega e começara no mes de Maio ate ao tempo da arrematação 

segundo o costume para sernotorio aos que nelas quiserem lançar e perante o almoxarife 

tomar suas fianças bastantes para que tenhaseguras as rendas do dito hospital. 

Item sera obrigado o dito provedor mandar receber e arrecadar ao almoxarife ou 

a quem pertencer tudo o que se oferecer e der a dita igreja e hospital, sejam dinheiros, 

ornamentos, joias de ouro e prata, trigo e gados e todas as propriedades moveis e de raiz que 

quaiquer pessoas por seus falecimentos ou em vidas deixarem a dita igreja e hospital, 

fazendo carregar tudo em receita a quem o receber e o que for para dispender se dispendera 

com os pobres enfermos do dito hospital, porquanto as ditas coisas assim oferecidas e dadas 

a dita igreja e hospital, o santo padre por sua bula, da qual o treslado em papel esta no cabo 

deste nosso compromisso, concede que todo o fiel cristão homem ou mulher, que de sua 

fazenda lhe deixar ou oferecer alguma coisa segundo sua faculdade e sustencia para reparo 

dos ditos pobres enfermos que se a ele vierem curar possam ser absolutos, no artigo da sua 

morte, a culpa e pena de todos os seus pecados contritos e confessados e isso mesmo concede 

de qualquer nação que falecer em o dito hospital posto que não deixe que sejam absolvidos. 

Item mandara o dito provedor isso mesmo receber e por recado em as ofertas dos 

dias das indulgencias do dito hspital que segundo forma da outra bula do Santo Padre aqui 

também trasladada, serão para a fabrica de Nossa Senhora do Populo. Na qual fabrica o dito 

provedor as mandara dispender quando necessario for. 

Item sera obrigado o provedor mandar pagar a custa das rendas do hospital em 

cada um ano quinhentos reais ao arcebispo ou a seus visitadores para um jantar quando 

vierem visitar a igreja e assim ao seu escrivão. E isso mesmo mandara pagar a despesa que 

fizer quem for pelo oleo. 

Item tera cuidado o provedor de ver e assinar as receitas com o fisico; as que 

forem para os pobres enfermos que por nossa ordenança mandamos curar, e assim de ver e 

assinar cada dia a despesa do despenseiro e comprador, assinando ao pe de cada folha para 

que se lhe tome conte certa da despesa que fizer. 

Item tera cuidado o provedor, ante que o hospitaleiro lhe der recado que veio 

algum enfermo, ir visita-lo e saber quem é e de que qualidade e de enfermidade se quer 
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curar. E com o fisico fara sua examinação segundo inteiramente no regimentoe ordem da 

cura dos enfermos se vera, agasalhando-os ou despedindo-os segundo nele se contem. 

Item tera cuidado o dito provedor, falecendo o vigario ou vagando o dito 

beneficio por qualquer maneira, de apresentar outro, com consentimento dos reis que então 

forem e sera idoneo segundo as condições que dito temos. 

Item isso mesmo tera cuidado se algum dos capelães ou oficiais do dito hospital 

falecerem desta vida ou não quiserem servir seus oficios ou capelanias ou forem desonestos e 

fizerem o que não devem. Sendo primeiro admoestados, queremos e mandamos que ele os 

possa remover e tirar de suas capelanias e ofícios e da-los a tais pessoas que tenham as 

condições que em seus oficios mandamos. E quanto aos almoxarifes e escrivães, queremos e 

mandamos que, fazendo eles tais erros por que percam seus oficios, que o dito provedor os 

possa suspender deles e por outros em seus lugares ate no-lo fazer saber ou aos reis que 

depois de nos vierem e achando nos que merecem ser privados dos ditos oficios, o dito 

provedor sera obrigado por outros aptos e pertencentes para os servirem, com nosso 

consentimento ou dos reis que então forem e isso mesmo por seus falecimentos. 

Item 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. 

Item por seu mandado se farão todas as despesas hospital, sejam grande e 

pequenas e os almoxarifes, assim do hospital como das jugadas de Obidos e Aldeia Galega e 

Aldeia Gavinha, dispenderãopor seus mandados assinados e pelos ditos mandados com o 

assento do escrivão em seu livro, mandamos que lhe seja tudo em despesa. 

Item queremos e mandamos que o dito provedor conheça e possa conhecer de 

todos os feitos quedante os almoxarifes da nossa vila de Obidos e Aldeia Galega a ele vierem 

por apelação e agravo para os juízes dos feitos d’ el Rei, segundo a forma da carta que para 

isso temos havido do dito senhor rei meu irmão. 

Item 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. 

Item sera obrigado o dito provedor ir visitar ou mandar aos enfermos entre dia 

com algumas conservas e leituarios, principalmente aqueles que o houverem mister. 

Item sera obrigado o provedor a fazer correcção sobre todos os oficiais cada dia: 

se fazem e cumprem tudo o que lhes foi mandado, seja sobre as mezinhas e cozinha e 

despensa, compras e diligencias que se mandarem fazer, e assim sobre toda a limpeza dos 

leitos e dormitórios, casas e necessarias, roupas, vestidos, etc., mandando reparar e 

assoalhar segundo lhe bem parecer. E sobretudo lhe encomendamos muito e mandamos que 

proveja sobre o vigario e capelães e tesoureiro da dita igreja: se dizem em cada um dia as 

missas que são obrigados a dizer, e se rezam e cantam os ofícios divinos como são obrigados 

e em seus tempos, e se são diligentes ao ministrar dos sacramentos aos enfermos, fazendo 

tudo fazer e cumprir o mais solenemente e honradamente que se possa com toda honestidade 

e devoção, e outrossim fazendo sempre limpar e consertar a dita igreja, em maneira que 

assim ande tudo limpo e consertado, que Nosso Senhor seja em ela servido e os que a ela 

vierem bem edificados. 

Item por que nos capitulos dos oficiais, assim da igreja como do hospital, não se 

pode tanto pelo miudo dizer o que cada um é obrigado fazer, nem isso mesmo se podem assim 

repartir os serviços e cargos por eles, que não seja necessário muitas vezes uns servirem 

pelos outros, queremos e mandamos que as tais coisas fiquem em disposição e ordenança do 

provedor e tudo o que ele assim ordenar e mandar por serviço do hospital aos ditos oficiais 

eles cumpram em tudo o seu mandado. 

Item por que sobre o dito provedor carrega todo o bom regimento e ordenança do 

dito hospital, em cumprir e fazer cumprir e guardar este nosso regimento, a todos os outros 
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oficais, o que ele não poderia bem fazer não lhe obedecendo eles no que lhe ele mandasse o 

que não seria serviço de Deus Nosso Senhor, queremos e mandamos a todos em geral e a 

cada um em especial, grandes e pequenos, assim vigario e capelães, almoxarifes e escrivães, 

como a todos os outros, que em tudo cumpram e guardem seus mandados no que lhe ele 

mandar por serviço do dito hospital, guardando ele este nosso regimento e os visitara 

fazendo sobre todos correição que assim lho encarregamos como em os mais. 

Item tera cuidado o dito provedor de prover a fabrica da dita igreja e hospital e 

de mandar correger tudo o que necessario for e podera dispender na dita fabrica cada ano 

ate trinta mil reais e mais não; e se não abastarem o fara saber aos reis que então forem e 

por seu mandado se faça. 

Item sera obrigado o dito provedor de mandar abrir o dito hospital e banhos para 

curar os ditos enfermos no primeiro dia de Abril e os mandara varrer, limpar e caiar, se 

cumprir. E em o derradeiro dia de Setembro, os mandara cerrar por ser ja o tempo frio para 

os que se nele houverem de curar. 

Item sera o dito provedor obrigado, ele com todos os outros oficiais do hospital, 

quando algum enfermo falecer, ir por ele, e manda-lo enterrar com toda sua solenidade, seja 

missa, ladainha e um nocturno de finados, tudo cantado. E mandar levar seis tochas acesas e 

um alqueire de pão cozido e seis canadas de vinho para a oferta da missa do seu 

enterramento e isto a custa do hospital. 

Item depois de cerrados os banhos, segundo dito temos, o dito provedor tomara 

conta ao vigário e almoxarife e despenseiro e assim a todos os outros oficiais do hospital, de 

tudo o que lhes foi entregue para seus ofícios servirem, para tudo se ver se anda arrecadado, 

aproveitado e guardado como deve. Eachando alguma coisa menos, que por culpa do oficial 

se perdesse ou danificasse, o dito provedor, a custade seu mantimento, o mandara comprar e 

correger e, depois de tomada a conta da entrega, lhe sera outra vez tornada a entregar e 

carregar em receita, para o ano seguinte estarem prestes, não se aproveitando delas ele nem 

outrem. E assim sera obrigado tomar conta das boticas e a todos os oficiais do dito hospital e 

da-la a nos ou aos reis que ao diante forem. 

 

Capitulo X 

Capitulo do que é obrigado a fazer o almoxarife. 

Item sera obrigado o almoxarife a viver sempre na nossa vila das Caldas e 

recebera e arrecadara todas as rendas, foros, gados e quaisquer outras coisas que o dito 

hospital tiver e lhe deixarem ou derem segundo dito temos, por mandado do provedor. E por 

seu mandado comprara, assim em grosso como pelo miudo, todas as coisas que necessario 

forem para a provisão do dito hospital e enfermos. 

Item isso mesmo dispendera por mandado do dito provedor, assim em grosso 

como pelo miudo, sejam dinheiros, pão, vinho, azeite, vinagre e todas as outras coisas que o 

hospital tiver de suas rendas ou de comprar, as quais despesas fara por assinados e 

mandados do dito provedor para lhe ser levado em conta, sejam assim as tenças e 

mantimentos dos oficiais do dito hospital, como quaisquer outras despesas que por seu 

mandado fizer. 

Item sera obrigado o dito almoxarife tomar todas as fianças de todos os 

arrendamentos a arrematações que forem feitas pelo dito provedor. 

Item isso mesmo sera obrigado, quando os rendeiros ou fiadores não pagarem 

aos tempos devidos, de fazer execução em seus bens, segundo suas obrigações. 

Item outrossim recebera e tera em seu poder, dentro da dispensa, todas as coisas 

necessarias ao oficio de dispenseiro, de que tera sua chave. E sera obrigado a ir a todas as 

visitações dos enfermos para 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 
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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. 

Sera obrigado mandar a amassadeira que limpe o trigo e manda-lo-a fazer em 

farinha todo de medida, mandando cada dia amassar aqueles alqueires que vir que são 

necessarios segundo forem os enfermos, poucos ou muitos, e pora tal diligencia na dita 

amassaria, que tudo fielmente e como deve se faça. 

Item sera o dito almoxarife obrigado, tanto que for feito de comer para os 

enfermos, mandar fazer prestes e dar a companhia aquelas horas que em o regimento da cura 

dos enfermos se dira, e tera aquelaordem e maneira segundo nele se contem. 

Item sera o dito almoxarife solicitador das demandas e cousas do dito hospital 

quando pelo provedor lhe for mandado e a despesa que nelas se fizer sera a custa do 

hospital. 

 

Capitulo XI 

Capitulo do escrivão. 

Item sera o dito escrivão obrigado a escrever tudo o que se receber e comprar e 

dispender no dito hospital, assim em grosso como pelo miudo, fazendo titulos de cada oficial 

por si, segundo o que receber e do oficio que tiver. 

Item sera o dito escrivão tabelião geral segundo para isso temos carta do senhor 

rei meu irmão, porque em qualquer lugar do Reino possa escrever publico naquelas coisas 

que cumprem ao dito hospital. 

Item sera mais obrigado de escrever todos os arrendamentos e aforamentos dos 

bens e rendas dohospital que se em cada um ano fizerem e assim quaisquer outras escrituras 

que ao dito hospital pertencerem e bem assim todos os livros e inventarios que necessarios 

forem. 

Item sera obrigado o dito escrivão fazer um livro dos homiziados e moradores 

privilegiados que na dita vila houverem de viver, segundo lhe for mandado pelo provedor, o 

qual assinara no assento de cada um homiziado ou morador, segundo se contem nos 

privilegios que el-Rei meu irmão tem confirmados. 

Item sera obrigado a fazer todos os testamentos e aprovações deles, de todos os 

enfermos que se ao dito hospital vierem curar, e os fara com toda sua solenidade e 

testemunhas, segundo o direito manda; os quais testamentos se lançarão em uma arca, da 

qual o provedor tera uma chave e o escrivão outra. E se o tal enfermo falecer abrira o dito 

provedor, com o escrivão, o dito testamento perante algumas testemunhas. E, antes de se 

cumprir, o farão saber aos herdeiros que o venham ver para em tudo se cumprir a vontade do 

dito defunto e se dara a eles mais cedo que puder ser devida execução. E ficando ainda nele 

alguma coisa que se cumprir não possa, o dito provedor o tornara a mandar lançar na dita 

arca para quando a algum seu herdeiro relevar, fazer ou haver por ele alguma coisa, se lha 

deixar. E não havendo nele coisa alguma por cumprir o tal testamento, fazendo primeiro 

saber aos ditos seus herdeiros, o poderão romper. E o dito escrivão fara assento em o livro 

dos finados do dito defunto, como o tal testamento foi cumprido e se rompeu. 

Item sera o dito escrivão obrigado ser sempre presente ao jantar e ceia dos 

enfermos para lhes contar e ver o que se dispende aquele dia com eles para tudo assentar em 

seu livro das despesas, do qual dara vista cada dia, fazendo 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 para pelo dito assento se tomar conta ao 

almoxarife de tudo o que com eles se dispender. 

 

Capitulo XII 
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Capitulo dos almoxarifes, escrivães e homens do almoxarifado, assim das nossas 

Vilas de Obidos e Aldea Galega como das Caldas. 

Item queremos e mandamos que os almoxarifes das nossas vilas de Obidos e 

Aldeia Galega conheçam de todos os feitos e demandas que a seus oficios pertencerem, assim 

e pela maneira que o ate aqui fizeram por nosso mandado e de todos os feitos que ouvirem e 

julgarem darão apelação e agravo para o dito nosso provedor. 

Item queremos e mandamos aos ditos almoxarifes de Obidos e Aldeia Galega que 

não deemnenhumas terras de sesmarias daqui em diante a nenhumas pessoas sem 

consentimento e licença do ditoprovedor, ao qual farão primeiro saber que terras são e quem 

as pede e que foro lhe fazem ou em que maneira as dão, o que tudo lhe assim farão certo por 

certidão feita pelo escrivão do dito almoxarifado, em a qual o dito provedor pora seu 

consentimento se vir que eé bem de se darem. E quanto é a algumas propriedades do dito 

hospital se as ai houver para se haverem de aforar ou de dar em qualquer maneira que seja, 

queremos e mandamos que nem os ditos almoxarifes nem outros nenhuns oficiais do dito 

hospital o possam fazer; somente o dito provedor ou aquele a quem ele cometer especial 

poder para isso. 

Item queremos e mandamos a todos os almoxarifes do dito hospital, que não 

recebam nem arrecadem nenhumas rendas dele senão perante os escrivães de seu oficio, os 

quais lhas carregarão em receita; e, se as tais rendas que assim houverem de receber, forem 

incertas, assim como são das propriedades dadas a terço e a quarto e em qualquer outra 

maneira, queremos e mandamos, alem de as não poderem receber nem arrecadar senão 

perante os ditos escrivães, como dito é, que as não recebam nem arrecadem dos lavradores e 

pessoas que as tais propriedades trouxerem sem lhe darem conhecimento de tudo o quedeles 

receberem; e aos ditos lavradores e pessoas mandamos que lhas não deem sem cobrarem 

primeirodeles os ditos conhecimentos. 

Item queremos e mandamos aos ditos almoxarifes que não recebam trigo, vinho, 

azeite nem outras quaisquer coisas do dito hospital em que couber medida senão pelas 

medidas afiladas do concelho pelas quais outrossim serão obrigados a entregar e assim 

mandamos a todas as pessoas que lhas sobreditas coisas houverem de dar que lhas não deem 

senão pelas ditas medidas afiladas. E serão os ditos almoxarifes, escrivães e homens do 

almoxarifado obrigados a servir seus oficios assim e por maneira que os ate aqui serviram, e 

cumprirem em tudo aos mandados do dito provedor. 

Item queremos e mandamos que o dito almoxarie do hospital ou almoxarifes das 

jugadas em cada um ano deem conta de tudo o que receberem e dispenderem ao dito 

provedor e ele a nos, enquanto vivermos e depois de nos ao senhor rei meu irmão e dai em 

diante aos reis ou rainhas que forem de Portugal que apos eles vierem. 

Item aos quais pedimos por merce que, por serviço de Deus e por obrarem de 

misericordia que Deus haja com eles, queiram tomar cargo de prover o dito hospital, se se 

cumpre tudo o em este nosso compromisso conteudo, e mandem tomar conta em cada um ano 

ao dito provedor, como dito temos, para se saber se se dispendem e se cumprem inteiramente 

como nele mandamos; e, achando que o não faz bem e como deve, lhe tire o dito oficio e 

ponha outro que o melhor faça, o que tambem farão quando o dito provedor falecer. 

 

Capitulo XIII 

Capitulo da obrigação e regimento do fisico. 

Item o fisico sera obrigado a estar no dito hospital seis meses do ano, continuos, 

seja do primeiro dia de Abril ate ao derradeiro de Setembro, ou mais, segundo o provedor vir 

que é necessário para curar dos enfermos que ficarem dos seis meses e de curar todos os 

enfermos pobres de graça, sejam aqueles que por nossa ordenança mandamos que se curem e 

recebam no dito hospital, segundo a pessoa que for e a enfermidade que tiver. 
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Item sera o dito fisico obrigado a fazer examinação em os enfermos com o 

provedoor para se saber se se receberão ou não segundo as condições da dita ordenança e 

cura dos enfermos em que largamente o declaramos. 

Item sera o dito fisico obrigado a visitar os pobres enfermos duas vezes no dia, 

seja de manhã cedo e a vespera e mais quantas vezes for necessario, assim em geral como em 

particular. 

Item sera obrigado o dito fisico dar em cada visitação regimento a cada enfermo 

do que houver de comer e beber. E lhes receitara as mezinhas para sua cura, assinadas por 

ele e pelo provedor. E lhes mandara fazer a cada oficial segundo o oficio que tiver. 

Item sera o dito fisico obrigado de sempre prover a ementa das receitas e 

mezinhas para se saber se se deraam ou gastaram todas, porque as vezes se manda fazer uma 

mezinha e o enfermo a não toma, assim por esquecimento ou negligencia dos oficiais como 

por o enfermo não poder. 

 

Capitulo XIV 

Capitulo do boticario: que maneira tera em dar as mezinhas e o preço delas e da 

sua obrigação. 

Item o boticario sera obrigado ter sua botica muito bem abastada de todas as 

mezinhas que forem necessarias para os enfermos do dito hospital, as quais dara aos 

enfermeiros por receitas assinadas pelo fisico e pelo provedor para por elas lhe sera feita sua 

conta e pago o que lhe montar, as quais mezinhas lhe serão contadas e pagas segundo bem 

parecer e for coisa razoavel e segundo o tempo e a valia delas. 

Item sera obrigado o dito boticario a estar no dito hospital seis meses do ano 

continuos, seja do primeiro dia de Abril ate ao derradeiro de Setembro, ou mais, segundo o 

provedor vir que é necessário aos enfermos que ficarem dos seis meses. 

Item sera o dito boticario obrigado a ir a todas a visitações dos enfermos, seja 

duas vezes no dia, com o fisico, para se melhor informar nos remedios e mezinhas que houver 

de fazer. E porquanto o dito boticario sera ocupado as vezes em fazer mezinhas para os 

enfermos, queremos e havemos por bem que mande o seu livro por um seu criado à dita 

visitação para se escrever nele as receitas que o fisico ordenar. 

 

Capitulo XV 

Capitulo dos hospitaleiros e do que são obrigados. 

Item serão obrigados os hospitaleiros servirem cada um em seu dormitorio, seja o 

hospitaleiro aos homens e a hospitaleira as mulheres se houver necessidade. 

Item terão em seu poder todas as coisas, seja roupa, feltros e vestidos, camisas, 

bernios e pantufos para os enfermos, que mandamos que sempre haja no dito hospital. E 

assim terão todas as coisas que pertencerem a seus oficios e o provedor vir que para serviço 

dos enfermos cumprem, que lhes serão carregadas todas em receita pelo escrivão, por 

medida e peso e conto certo. Outrossim os ditos hospitaleiros 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. 

Item serão os ditos hospitaleiros obrigados a tratar e guardar toda a dita roupa 

muito bem, e limpamente, assoalhando-a e reparando-a em maneira que se não dane. 

Item darão e entregarão os ditos hospitaleiros a dita roupa e coisas que em seu 

poder tiverem por mandado do dito provedor; e sem seu mandado não darão coisa alguma. 

Item serão os ditos hospitaleiros obrigados serem presentes em todas as 

visitações dos pobres enfermos, cada um em seu dormitorio, quando forem necessarios. 
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Item sera o hospitaleiro obrigado, tanto que chegar qualquer enfermo para ser 

curado no dito hospital, logo a fazer saber ao provedor para o ir visitar e saber quem é e o 

que quer. 

Item sera o dito hospitaleiro obrigado a guardar todo o dinheiro dos pobres 

enquanto se curarem,o qual lhe sera todo entregue perante o escrivão. E depois de toda sua 

cura feita lhes tornara a entregarperante o dito escrivão tudo o que deles recebeu. 

Item não consentirão os ditos hospitaleiros que nenhum homem durma no 

dormitorio das mulheres nem mulher no dormitorio dos homens. 

Item fechara cada noite a porta dos dormitorios e casas das mulheres e banhos 

para tudo andar a recado e como deve. 

Item os ditos hospitaleiros serão obrigados prover muito a miudo as enfermarias 

e ao menos duas vezes no dia para verem se os enfermeiros cumprem e fazem tudo o que são 

obrigados. E achando alguma negligencia os admoestem até o fazerem saber ao provedor. 

Item serão os ditos hospitaleiros obrigados proverem a roupa das camas para 

verem se se dana com alguma humidade, suores ou mau trato, assoalhando-a e fazendo-a 

assoalhar e tratar que se não dane. 

Item serão obrigados ter cargo da casa dos peregrinos sãos e de os agasalhar 

pela primeira noite ou mais segundo mandamos. 

 

Capitulo XVI 

Capitulo dos enfermeiros e o que são obrigados a fazer. 

Item os enfermeiros serão obrigados serem presentes sempre a todas as visitações 

dos pobres enfermos, sejam os dois enfermeiros no dormitório dos homens, e a enfermeira no 

dormitorio das mulheres. 

Item serão obrigados os ditos enfermeiros curarem dos pobres enfermos cada um 

em seu dormitorio, com muita diligencia e paciencia. E terão tão bom cuidado de cumprir e 

fazer tudo o que lhes o fisico mandar como a tal oficio pertence, sejam lavatorios, unturas, 

emplastros e quaisquer outras diligencias que do seu oficio forem. 

Item serão obrigados os ditos enfermeiros fazer as camas aos ditos enfermos e 

varrerem os dormitorios duas vezes no dia ou mais, se cumprir, sejam as camas antes de 

comer e o varrer depois de comer, assim do jantar como da ceia. 

Item serão obrigados acender as lampadas e vasar e limpar os banhos cada noite 

e torna-los a tapar para que se encham e haja cada dia neles agua limpa e fresca. 

Item serão obrigados a velarem quando ai houver necessidade dos enfermos, 

velando a seus giros. 

Item queremos e mandamos que um destes enfermeiros saiba ler e escrever sera 

obrigado ir a botica com as receitas para trazer as mezinhas por que avisadamente e sem 

(enleio) saiba dar a cada um enfermo o que lhes pelo fisico for mandado. 

Item serão os ditos enfermeiros obrigados terem os urinois e bacios muito bem 

lavados e os pucaros dos xaropes e purgas. 

Item serão obrigados mostrarem ao fisico em suas visitações as aguas e os bacios 

dos enfermos, dando-lhe certa informação dos acidentes e sinais que lhes viram e sentiram e 

de como estiveram de dia e de noite. 

Item lhe darão certa informação dos que são enxaropados ou purgados e dos 

banhos que tem tomado e quantos para tomar, o que tudo terão escrito em sua tabua. 

Item serão obrigados a velarem sobre os ditos enfermos, que não tomem mais 

banhos nem façam mais horas das que lhes foram ordenadas. 

Item serão obrigados os ditos enfermeiros a levarem e trazerem as costas todos 

os enfermos que por seu pe não puderem ir aos banhos. 
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Item serão obrigados a apresentar as iguarias aos enfermeiros quando comerem, 

servindo e ajudando em tudo o que puderem. 

Item serão obrigados os ditos enfermeiros a amortalhar quaisquer finados que no 

dito hospital falecerem sejam os enfermeiros aos homens e a enfermeira as mulheres. E assim 

serão obrigados a ir chamar o vigario de noite ou de dia, quando cumprir aos enfermos. 

 

Capitulo XVII 

Capitulo do barbeiro e sangrador. 

Item o barbeiro e sangrador sera obrigado quando pelo provedor ou fisico for 

mandado fazer as barbas e tosquiar, sangrar e lançar ventosas aos pobres enfermos, de 

graça, sem lhe levar por isso nenhuma coisa, para a qual sera mui diligente de noite e de dia 

cada vez que lho mandarem. E assim aos enfermeiros e servidores da casa, e amolar e limpar 

toda a ferramenta do dito hospital. 

 

Capitulo XVIII 

Capitulo da cristaleira. 

Item a cristaleira sera obrigada a fazer todo o seu oficio por ordenança do fisico 

aos pobres enfermos, assim homens como mulheres, tudo de graça o que fara com muita 

diligencia cada vez e a quaisquer horas, assim de noite como de dia, que lhe for mandado ou 

requerido. 

 

Capitulo XIX 

Capitulo da amassadeira cozinheira e outros escravos. 

Item a amassadeira cozinheira ou cozinheiro e assim outros escravos do dito 

hospital farão em seus ofícios e cargos tudo o que lhes o provedor mandar segundo vir que 

cumpre e se deve fazer. E por isso neles não pomos regimento nem certeza do que hão-de 

fazer, pois em tudo o que lhes mandarem são obrigados a servir. 

 

Capitulo XX 

Capitulo do regimento e cura dos enfermos que todos os oficiais hão-de ter e 

daquelas pessoas que devem receber para se curarem no dito hospital. 

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 

misericordia. 

 

Capitulo XXI 

Capitulo que maneira se terá com os enfermos quando chegarem ao hospital. 

Item todo o homem ou mulher de qualquer condição que seja que se vier curar ao 

hospital, tanto que chegar, o hospitaleiro o fara saber ao provedor, o qual, com diligencia o 

ira ver e trabalhara honestamente de saber quem é e se é pessoa que tenha de seu e, depois 

de saber quanto puder, o mandara agasalhar por amor de Jesus Cristo, com muita caridade, 

segundo ao diante declaramos. 
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Capitulo XXII 

Capitulo das pessoas que se devem receber no dito hospital e das enfermidades 

que se hão-de curar. 

Item queremos e mandamos que no dito hospital não seja recebido nenhum 

enfermo pobre nem que se ao dito hospital vier curar, salvo que primeiro seja visto pelo dito 

provedor, com o fisico do dito hospital, os quais farão examinação da pessoa que é e da 

doença ou necessidade que tem para ser recebido e curado a custa do hospital ou não. 

Ou se sua doença é de qualidade que pareça incuravel, porque aqueles que forem 

incuraveis e sem remedio havemos por bem que não sejam no dito hospital recebidos. 

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 a tal pessoa enferma, homem ou mulher, tiver de seu e se quiser curar 

ou tomar banhos, o dito provedor o mandara aposentar em seus aposentamentos, segundo a 

qualidade e enfermidade de cada um. E as mezinhas e fisico e tudo o que houverem mister 

haverão a sua custa e por seus dinheiros. Somente pousadas e camas haverão do hospital por 

amor do Senhor Deus. E não achando porem as ditas pessoas algumas coisas para seus 

remedios e mezinhas e o provedor souber bem certo que as não há na terra ou as não podem 

achar por seus dinheiros, queremos que, havendo-as no dito hospital, lhe sejam dadas de 

graça. 

Item e se o tal enfermo for clerigo ou frade, o dito provedor o mandara agasalhar 

nas casas dos religiosos, apartada por sua honestidade. 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 

necessário a custado hospital. 

 

Capitulo XXIII 

Capitulo da maneira que se tera com os pobres enfermos. 

E se o tal enfermo for pobre, homem ou mulher, feita a examinação, assim de sua 

doença como de sua pobreza, o dito provedor o mandara agasalhar dentro do hospital, e 

depois de agasalhado, o despirão os enfermeiros, presente o escrivão do dito hospital, que 

logo escrevera os tais enfermos e todo o conteudo no capitulo atraz escrito do livro que o dito 

escrivão é obrigado a fazer de todos os enfermos que se no dito hospital vierem curar. 

E tanto se o dito enfermos [sic] for despido dos ditos vestidos o tomara o 

enfermeiro, ou enfermeira se for mulher, e o levara coberto com um manto e uns pantufos nos 

pes a lavar aos banhos e o limpara com uma toalha grande, por não sermos do senhor 

repreendidos como foi o Fariseu (Luc. VIIº), dizendo: “aquam pedibus meis non dedisti, etc”. 

E depois de lavado o vestirão os enfermeiros ou enfermeira uma camisa lavada e 

um saio ou saiabranca e carapuça com os ditos pantufos e manto e o levarão a seu leito. E 

enquanto o dito enfermo curar trazera o dito vestido do hospital. 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. E bem assim fara fazer testamentos aos que for 

necessario; e vivendo, lhos fara entregar quando os expedirem, falecendo, manda-los-a meter 

na arca que para isso é ordenada e far-se-a o conteudo no capitulo do escrivão que fala da 

diligencia que se ha-de fazer acerca dos tais testamentos. E dai em diante mandamos que 

com muita diligencia e amor do Senhor Deus todos os oficiais que para isso temos ordenados 

se esforcem com muita caridade em os servir e curar e fazer todos os remedios que para sua 
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saude lhe poderem buscar, segundo o regimento do fisico, por ser este o fim principal de 

nossa vontade e serviçode Deus. 

E, depois de ser são o dito enfermo, lhe tornarão os ditos enfermeiros todo seu 

vestido e o que lhe for achado, perante o escrivão. E se o seu vestido for tal que lhe apareçam 

as carnes, o provedor o cubrira com o que ai houver dos finados que no hospital falecerem, 

se for da casa ou não tiver herdeiros. 

E se o tal enfermo for entrevado e em tal disposição para se não poder ir e 

parecer ao fisico que as aguas nem outro remedio lhe não aproveita e que a sua enfermidade 

é confirmada, depois de lhe ser feita caridade e remediado quanto possivel for, o provedor 

lhe mandara alugar uma bestaa à custa do hospital e o enviara ate Santarem ou Leiria, Vila 

Franca ou Sintra, ao hospital dos ditos lugares, para alihaverem seu remedio e despejarem o 

lugar aos outros que tambem vierem buscar caridade. E lhe mandara dar para comer no 

caminho vinte ou trinta reais ou mas segundo for a necessidade do enfermo. 

E se o tal enfermo entrevado tiver de seu e for dos que se curam a sua custa e lhe 

for feita toda sua cura e lhe não prestar por ser sua enfermidade confirmada, o dito provedor 

honestamente e sem nenhum escandalo o despejara para outros que tambem virão buscar 

remedio e caridade. 

 

Capitulo XXIV 

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, 

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. E 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. 

 

Capitulo XXV 

Capitulo da ordem e maneira que se tera em a visitação dos enfermos. 

Item cedo pelo manhã, as horas que o provedor com o fisico ordenar, se juntarão 

os oficiais na casa da copa e começarão de visitar em o dormitorio dos homens e, depois, em 

o dormitorio das mulheres, e, visitando um a um enfermo, de leito em leito, por ordem, 

tentando e perguntando-lhe por suas enfermidades, por pulsos, aguas e sinais e em tal 

maneira que sem nenhum erro se conheça e acerte a física e mezinhas para a saude, detendo-

se um pouco em cada um um enfermo para os esforçar. E os enfermeiroslhe mostrarão as 

urinas e bacios e lhe darão certa informação de como passaram de noite. E os que tomam 

xaropes e os que são ja enxaropados. E os que tem purgados e quantos banhos tem tomados e 

quantos para tomar, dando o dito fisico regimento do que a cada um se ha-de fazer para sua 

saude. 

Outrossim o dito fisico na dita visitação de cada um enfermo ou enferma 

receitara todas as mezinhas que lhe forem necessarias, de que tera cuidado um dos 

enfermeiros que para isso temos ordenado, com sua tabua ir por elas a botica e de as dar aos 

ditos enfermos aquelas horas que o fisico mandar. E as mezinhas que forem para as mulheres 

ele as dara a enfermeira, avisando-a e admoestando-lhe o que cada uma ha-de dar e as horas 

a que o ha-de fazer. E bem assim 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. 
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Outrossim o dito fisico dara regimento aos ditos enfermeiros dos banhos que 

cada enfermo houver de tomar e de quantas horas, segundo vir sua disposição e 

enfermidade; e os que não puderem ir por seu pe os ditos enfermeiros os levarão e trarão as 

costas, os quais vigiarão sobre os enfermos que não tomem mais banhos nem jazam mais 

horas das que lhe o fisico mandar. E enquanto os enfermos estiverem em os banhos lhes 

farão as camas pela manhã e a tarde por que quando sairem achem limpas e para seus 

suadoiros. 

Outrossim o dito fisico dara regimento ao dispenseiro do que cada um dos 

enfermos houver de comer e beber. O qual escrevera tudo em uma tabua declaradamente, 

segundo é conteudo no capitulo do almoxarife atras escrito. E feita a dita visitação os 

hospitaleiros e enfermairos, cada um em seu dormitorio, e assim os outros oficiais, satisfarão 

e cumprirão com muita diligencia e cuidado de tudo o que lhes o físico mandar fazer, seja 

assim o comer e beber, como dietas, purgas e sangrias, banhos, lavatorios e unturas, 

emplastros e ventosas e quaisquer outras mezinhas que por regimento houveram. 

Item o despenseiro ira a cozinha para dar logo aviamento. E por sua tabua 

mandara fazer de comeraos enfermos, assado ou cozido, amendoadas ou epistos, e quaisquer 

outros manjares e agua cozida e dara aviamento ao cozinheiro ou cozinheira de tudo o 

necessario para o jantar e ceia dos ditos enfermos. E ira a despensa fazer prestes o vinho e 

agua-lo para o jantar. E isso mesmo fara na visitação da tarde para fazer restes para a ceia 

o que lhe o fisico receitar. 

Item tanto que forem nove horas o dito despenseiro armara a copa com uma 

toalha grande e em cima dois bacios de agua as mãos e duas albarradas com agua e duas 

toalhas de mãos e tera ai prestes dois cestos de pão e dois picheis de vinho aguado com agua 

cozida  e saleiros, cutelos e vasos e tudo o necessario. 

E depois de isto prestes os dito [sic] despenseiro dara a campainhia que estara 

junto com a copeira, para todos os convalescentes que andarem levantados acudirem a seus 

leitos, e assim todos juntos irão os enfermeiros cada um em seu dormitorio, pondo-lhe as 

mesas, os quais lhe darão agua as mãos, sejam os enfermeiros aos homens e a enfermeira as 

mulheres. E, as mesas postas, ira o despenseiro com o cesto do pão e seu vaso com vinho ou 

agua segundo lhe for ordenado. 

E tudo isto feito virão os ditos capelães e benzerão as ditas mesas em ambos os 

dormitorios, a que todos estarão com grande acatamento e devoção e, entretanto, o 

despenseiro repartira por sua tabua as iguarias e o escrivão cortara, e os enfermeiros as 

apresentarão aos doentes de seus dormitorios e visitarão as mesas para tudo o que houver 

mister lhe fazerem, os quais lhe lançarão o vinho e agua nos vasos que pelas mesas vazios 

acharem, sejam tres vezes a cada um. 

E, acabando o comer, tangerão outra vez a campainha, para os ditos capelães 

acudirem aosdormitórios e darem as graças e os enfermos rezarem tres vezes o Pater Noster 

e Ave Maria, cada um pela alma de el-Rei meu senhor e minha e do principe D. Afonso nosso 

filho. E esta maneira e ordem que se teve no jantar se tera na ceia dos ditos pobres enfermos. 

Capitulo XXVI 

Capitulo de como velarão de noite os enfermos que estiverem em artigo de morte. 

Item quando algum enfermo ou enferma estiverem trabalhados que hajam mister 

quem os vele e esforce de noite, os velarão por esta maneira; seja: far-se-ão duas velas em a 

noite, seja um dos enfermeiros velara ate meia noite e tera cuidado de dar de cear a alguns 

doentes que por estarem com febre ou por sua doença ficaram por cear. E fara quaisquer 

unturas e emplastros e outras coisas que a tal enfermo o físico mandar que de noite se faça. 

A segunda vela da meia-noite por diante. 

Item da meia noite por diante chamara o dito enfermeiro ao outro enfermeiro, 

que velara ate pela manhã; o qual terá cuidado de dar os urinois aos doentes e lhes fara 
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fazer as aguas e dara os xaropes e mezinhas que forem ordenadas pelo fisico. E pela manhã, 

na visitação que o fisico fizer, lhe darão todos muita certa informação do que viram e 

sentiram em suas velas de noite, aos ditos enfermos. E se mais de um doente estiver em este 

artigo ordenara o provedor que o vele de noite, e o que ele mandar se faça. 

 

Capitulo XXVII 

Capitulo de quando de todo aparecerem em os enfermos sinais mortais que 

chamem o vigário que os venha absolver e ungir. 

Item quando em alguns dos enfermos aparecerem sinais mortais, os enfermeiros, 

com muita diligencia, chamarão o vigario que o venha ungir e absolver antes que faleça, 

porque quando o tal enfermo deste Mundo partir va provido dos sacramentos da Santa Igreja 

e absoluto de todos seus pecados plenariamente, segundo a bula do Santo Padre ao dito 

hospital concedida. 

E quando dito enfermo estiver assim em passamento, o dito vigario estara com ele 

e lhe pora um cirio aceso na mão direita e o consolara e esforçara que tenha firme esperança 

na misericordia de Deus todo poderoso e em sua virtude da sua sacratissima paixão, que lhe 

perdoara seus pecados e dara sua glória. E rezara o dito vigario e os que souberam rezar, 

com ele, os sete salmos, com suas ladainhas e outras algumas orações e os que não souberem 

ler dirão com devoção o Pater Noster e Ave Maria e o Credo e lançarão agua benta sobre ele 

e por todo o leito. 

E, depois do dito enfermo dar alma ao senhor Deus, os enfermeiros o lavarão e 

amortalharão em um lençol do dito hospital. E o porão em um ataude em a casa da copa por 

estar mais despejada; e se estiver ai de noite o velarão os enfermeiros ate pela manhã. 

 

Capitulo XXVIII 

Capitulo de como enterrarão os pobres que no dito hospital falecerem. 

E depois vira o dito vigario com os capelães e tesoureiro e o encomendarão. E 

acabado de encomendar, o provedor e oficiais do dito hospital o levarão a Igreja com seis 

tochas acesas, as quais levarão seis pobres. E sairão pelo alpendre fora. E levarão de oferta 

24 pães em que haja um alqueire de farinha e seis canadas de vinho e, deposto na igreja, dir-

lhe-ão uma missa com um oficio de finados e ladainha com os responsos costumados, tudo 

cantado, e se não forem horas para se dizer este oficio dir-se-a no dia seguinte. 

 

 

 

Capitulo XXIX 

Capitulo que depois de tudo ser cumprido e acabado e as despesas feitas em cada 

um ano que tudo que sobejar seja para tirar cativos. 

Item pedimos por merce ao senhor Rei meu irmão e assim aos reis ou rainhas de 

Portugal que ao diante vierem que, depois de mandarem tomar conta ao dito provedor, 

segundo dito temos, que tudo o que em cada um ano sobejar, mandem dar para se tirarem 

alguns cativos portugueses pobres, desamparados, moços se os ai houver. E quando não 

houver cativos portugueses, sejam castelhanos, e dai em diante, quaisquer cristãos, por se 

dar de tudo cumprimento as obras de misericordia. E entender-se-a sobejar, não sendo 

necessario ao dito hospital para o ano seguinte ou para algumas coisas se cumprirem. 

Item queremos e mandamos que se façam tres compromissos deste teor escritos 

em pergaminho, dos quais, um, estara na Torre do Tombo da cidade de Lisboa, e outro, 

estará no cartorio de Santo Eloi em Lisboa. 

E outro, estara no dito hospital, em a arca das escrituras que dito temos, para por 

ele se regerem e governarem os ditos oficias. O que praza a Nosso Senhor Deus que tudo 
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queira deixar sempre bem fazer e cumprir a seu santo serviço. Amen. Feito em Lisboa a 18 

do mês de Março. Jeronimo de Lião o escreveu. 

Ano de quinhentos e doze anos. 

(Assinatura) Raynha. 

 

 

 

CORREIA, Fernando da Silva. (transcrição) COMPROMISSO do Hospital das Caldas dado 

pela rainha D. Leonor, sua fundadora em 1512. In: O Instituto. Revista Scientifica e Literária 

(Separata). Coimbra. 1930, 4ª série, nº 9. 

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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33. Imagem digitalizada do Treslado da doação que a rainha D. Lianor fez a este hospital 

da vila das Caldas.  Arquivo Histórico do Hospital Termal das Caldas da Rainha,. Livro 

Primeiro de Notas. Pasta MHC-HDL-BA01  
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34.  “CAPITOLO II DE COMO OS OFFICIAIS SE IUNTÃO PERA SE LER O 

COMPROMISSO QUANDO SE ABRE O HOSPITAL.  

Mal se podem guardar as leis se não forem impressas na memoria, e mal se podem imprimir 

na memoria se não forem muitas uezes repetidas. Dezia um filosofo q a culpa de mor castigo 

commetida por hua pessoa em se aleuantãdo da cama hera não repetir as leis de bem uiuer por 

primeira e necessária acção daquelle dia. Quem quer obrar sem culpa aduvertidam.
te
 recorre 

ás leys que prohibem, se não são negatiuas, ou as que obrigão fazer se são affirmatiuas; porem 

o que se deliberou a obrar acções contra o que as leys dispooem consideranse descúlpados 

allegando ignorancia mais afectada q inuencivel. A Sr’a R.
a
 D. Leonor attentando q o bom 

governo e administração deste seu Hospital dependia de todos os seus ministros, e oficiais, 

por não recorrerem em ignorancias culpaueis, nem as alegarem na deuassa de seus 

procedimentos, saberem o que contiunha aquada um na recta e fiel execução de seu officio 

conforme ao que despunha e mandaua por leis em seu compromisso: ordeno nelle que no 

mesmo dia em que se abrisse o Hospital pera dar principio á cura dos Enfermos o Escriuão da 

fazenda em presença de todos os ministros da Igreja e officiais do Hospital lesse em uoz alta e 

intelligiuel o seu compromisso, para que todos soubessem como hauião de proceder na 

intereza de seus officios, e o que hauião de euitar pera em suas culpas não se aiudarem da 

desculpada Ignorancia. 

O modo como se uza nesta celebre acção de ler o compromisso, e a forma em que nella 

procede apontarei por se executar sem desordens em com açertos de assistentes. Em dando 

duas horas da tarde tange o thesoureiro o sino mayor hum largo quarto pera que os oficiais do 

Hospital por obrigação, e algua gente da terra e forasteira por cortezia se aiunte toda na sala 

dos Prouedores pera acompanharem com toda a authoridade ao p
e
 Prouedor. O thezoureiro 

tem a Igreja mui bem concertada com suas flores e boninas, seis uellas no altar q acende q.
do

 o 

p
e
 Prouedor e mais assistentes estão de ioelhos fazendo oração: tem posta no meyo da Igreja 

hua meza com sua alcatifa, e hua estante em que se pem o liuro do Compromisso, e hua 

cadeira de espaldas iunto á coluna em que se assenta o Prouedor. A mais gente se assenta nos 

bancos. 

Pellas duas horas e meya pouco mais ou menos sahe o p
e 
Prouedor da sala dos Reys com sua 

Bengalla, e o Almox
e
 á mão esquerda fas sua cortezia a todos os q estão na salla dos 

Prouedores, pera o acompanharem: uão todos cubertos andando ate a porta da Igreja onde o p
e 

Vig
o
 com os P

es
 Capellães e tesoureiro o estão esperando; eo p

e
 Vigayro da o hisoppe ao P

e
 

Prouedor e lançando agoa benta a toda a companhia se poe todos de ioelhos a fazer oração em 

que se detem ate se acabarem as seis uellas do altar mor; assentanse todos descubertos, e só o 
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p
e 
 Prouedor está com o barrete na cabeça, tirao com universal cortezia a todos os assistentes, 

e cubrindosse da principio á sua pratica em que se da a saber aos circunstantes quem foy a R
a
 

fundadora daquelle Hospital; as obrigações que todos lhe tem de fundar tal edifício tão 

necessario pera todos; as obrigações que todos os Ministros deste Hospital tem a executar 

pontualmente, tudo o q a Raynha fundadora mandou em seu compromisso, e finalm.
te
 lhes 

encomenda o bom procedim
to

 e fidelidade na administraçãode seus officios e charidade e 

Amor no seruiço dos pobres Enfermos; e porque os P.
es

 Prouedores meus socessores saibam 

mais de raiz a forma da pratica e a materia relatarei no Cap.
o
 seguinte as do meu triennio.  

Em o p.
e 

Prouedor dando fim á sua breue pratica manda ao Escriuão do Hospital lea o 

compromisso os cap.
os

 mais necess.
os

 q apontarei no cap.
o
 4º desta 3ª par.

e
, porquanto se se 

houuera de ler todo o compromisso serião horas mui lemitadas, pera tanta leitura mormente 

q
do

 muita parte delle se se lesse seruiria mais de enfadamento q de necessidade. 

Lidos os capitolos mais importates do compromisso e outros das visitações Del Rey, e dos p.
es

 

geraes da nossa Congregação alleuantesse o Prouedor  e a mais companhia dos officiais vig.
o
, 

capellães e mais pessoas aduertidas uão todos correr as Enfermarias que de preposito podem 

os curiozos de m.
tas

 legoas com particular gosto porense a caminho a gozarem as delicias de 

suas perfeições, como defeito acontece aos fidalgos mais uezinhos deta Villa e ás pessoas 

mais nobres da de Obidos que se dão por sentidos perderem a assistencia deste appraziuel dia. 

Muitas cousas se uem reprezentadas em confuzo debuxo escritas por mão muy rude que por 

grandes grangeão admiração: hua peregrina beleza, hua formosura notauel ainda sem ornatos 

nem adheressos campeão, q basta assi mesma por applauzoe paresse que os mesmos enfeites 

lhe seruem de iniuria e as gallas de afronta. Quem uir as sette Enfermarias deste Hospital no 

presente dia desvanecidas em sua belleza, aplaudidas em sua formosura, celebradas em sua 

bizarria, galhardas em seu adorno, ornadas com tanta uariedade de flores e tal diuersidade de 

boninas que formauão hua igual competencia com todos os planetas desses Ceos; os 

fragrantes crauos e crauelinas com o sol; as giestas com os seus dourados rayos; o branquo 

jasmim, e a cândida Assussena, as Rozas e boninas mais bellas com a oloroza pompa de sua 

fermozura com as estrelas mais brilhantes; tecendosse de todas ellas hua dilatada madexa de 

cheiros, e resplendores p.
a
 ornato dos nichos enlaçãdo seus meyos arcos com mil ramilhetes 

nos encortinados das camas, e ellas com milhares de debuxos floreados de toda a sorte de 

boninas, bordadas uarias formas de especie de olorozas flores que nesta occazião offertão os 

Alegretes mais abundantes com applauzos do muy alegre Abril e retornos do Mayo mais 

florido; reprezentando estas deliciosas Enfermarias hum fértil Aluergue da mesma primauera: 

sentindosse a deuza Flora muy corrida de uer seus matizes abatidos á vista de tais 
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resplandores que nem os pinseis de Appelles podião auiuentar com mais primor as cores deste 

jardim, nem a mesma natureza debuxar os bizarros adornos destas Enfermarias, gloriosa 

emulação dos seus Enfermeiros despicandosse quada qual em ostentar auenteiadas melhorias 

sem inueia propria desta uirtuoza competência. 

Quem uir, como disse, estes adornos, esta bizarria, esta beleza, galla e fermozura dentro em 

hum Hospital, paresse perdião de sua grandeza merecendo admirações, pois são appraziueis 

lustres aos olhos mais lustrosos, e deliciosos regozijos aos cheiros mais agudos não cabendo a 

consideração advertida destas delicadas perfeições na lemitadas horas de hua tarde. Pera se 

uer e considerar com a lista mais perspricaz e olhos mais penetrantes o alinho, asseo e 

perfeição destas sette Enfermarias entrão todos os officiais, ecclesiasticos e forasteiros diante 

e o p
e
 Prouedor atraz com a sua Bengalla começando pella dos homes e por dilatados 

corredores alcatifados de boninas e eruas cheirosas, e chegando ate o portal que dá na caza da 

coppa tornão uoltar ate a escada que uai dar ao Refeitorio dos religiosos e pella sua 

enfermaria chegão ate a varandados camarotes e salla dos fidalgos, seguem a procissão ate as 

enfermarias dos clerigos e de sam Pedro; entrasse logo pella enfermaria de sima das 

molherese della se uai pella escada abaixo a Enfermaria das Entrevadas, sahem pella cazada 

copa e por baixo da abobada se recolhem todos a primeira salla dos Prouedores onde 

fazendolhe sua cortesia com o barrete na mão recolhesse para á Salla dos Reys e com estas 

ceremonias se da alegre fim ao appraziuel dia em que se abre o Hospital e se le o 

Conpromisso da Raynha D. Leonor(...)”.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

35. Tabela 1: Dos Oficios e Rendas destes no Hospital de Todos-os-Santos. 

Ofícios Número Rendas 

Capelães Dois 6 mil reais, “(...) ham de comer no dito refeitório (...) e (...) 

ham de ter apousemtamemto no dito Estprital e dentro nelle 

ham de morar nas casas que lhe sam hordenadas (...)”. 

Moços que serviam 

na capela 

Dois 2 mil reais, “(...) mais ham de comer pella dita maneira no 

refeitoiro do Estprital e pousaram dentro no Estprital (...)”. 

Provedor Um 30 mil reais, “(...) nam ha d ’aver outro mais comer(...) mas 

“(...) Ha de viver dentro no Estprital nas casas que pera seu 

apousemtamento lhe sam hordenadas (...)”. 

Veeador Um 8 mil reais, “(...)ha de comer no refeitorio do Estprital (...) 

e(...) viver dentro no Estprital no apousemtamemto que lhe 

esta hordenado(...)”. 

 

Escrivão para o 

Provedor 

Um “(...) nam ha-d’aver mamtimento algum (...)”. 

Escrivão para o 

Almoxarife 

Um 12 mil reais, “(...) ha-de pousar dentro no Estprital(...)”. 

Enfermeiros 

maiores 

Quatro 6 mil reais, “(...)hamde comer no refeitório (...)”e (...) todos 

quatro ham de viver demtro no Estprital nas casas que lhe 

sam hordenadas pera seu apousamento(...)”. 

Enfermeiros 

menores 

Sete 
2 mil reais, “(...)ham de comer no refeitorio do Estprital e 

ham de pousar dentro nelle com os emfermeyros mayores 

(...)”. 

Despenseiro Um 6 mil reais, “(...)mais hade comer no refeitorio do Estprital 

como atras fica decrarado e ha-de viver demtro no Estprital 

no apousentamemto que pera elle esta hordenado (...)”. 

Cozinheiro Um 6 mil reais, “(...)e mais o comer no refeitorio. Ha-de viver 

demtro no Estprital (...)”. 

Ajudantes do 

cozinheiro 

Três 3 mil reais, “(...)ham de comer no refeitorio e ham de viver 

dentro no Estprital (...)”. 

Porteiro Um 4 mil reais, “(...)mais a de comer no refeitorio. Este ha-de 
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viver dentro no Estprital (...)”. 

Boticário Um 15 mil reais, “(...)sem mais outro comer. (...) ha-de viver 

dentro no Estprital nas casas que lhe sam hordenadas pera 

seu apousemtamento (...)”> 

Ajudantes do 

Boticário 

Três 3 mil reais, “(...)ham de comer no refeitorio. Estes se ham de 

agasalhar demtro no Estprital com o dito boticario (...)”. 

Enfermeira das 

mulheres 

Uma 3 mil reais, “(...)ha-de comer no refeitorio e ha-de viver 

demtro no Estprital (...)”. 

Ajudante da 

enfermeira das 

mulheres 

Uma 2 mil reais, “(...)ha-de comer no refeitorio e ha-de viver 

dentro no Estprital e agasalhar se ha com a dita emfermeira 

(...)”. 

Cristaleira Uma 3 mil reais, “(...)ha-de comer no refeitorio do Estprital e ha-de 

viver demtro nele no apousemtamento que lhe he hordenado.” 

Lavadeira Uma 4 mil reais, “(...)ha-de comer no refeitorio e ha-de viver 

demtro no Estprital (...)”. 

Alfaiata Uma 4 mil reais, “(...)ha-de comer no refeitorio do dito Estprital e 

ha-de viver demtro nelle (...)”. 

Hospitaleiro Um 12 mil reais, “(...)sem mais outro de comer do Estprital. (...) 

ha-de viver demtro nelle no apousemtamemto que lhe esta 

hordenado (...)”. 

Barbeiro sangrador Um 3 mil reais, “(...)sem mais outro comer. Nam ha-de viver 

demtro(...)”. 

Atafoneiro Um Soldada por trabalho realizado definido pelo provedor 

Amassadeira Uma Idem item acima 

Forneira Uma Idem item acima 

Pessoas para 

serviços diversos 

Quatro 3 mil reais, “(...)ham de comer no refeitorio do Estprital e 

ham de pousar demtro no Estprital (...)”. 

Escravos Quatro Não há 

Escravas Duas Não há 

Cirurgiões Dois 12 mil reais (ao que viver dentro do Hospital) 

7 mil reais (ao que viver fora do Hospital) 

Moços que ajudem 

o cirurgião 

Dois 2 mil reais, “(...)e ham de comer no refeitório (...)”. 
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Almoxarife Um 12 mil reais, “(...) nam ha-d’aver outro comer. Este ha-de 

viver dentro no Estprital nas casas que pera seu 

apousemtamemto sam hordenadas(...)”. 

Físico Um 18 mil reais, “(...)sem mais outro comer. (...) ha-de viver 

dentro no Estprital nas casas que lhe sam hordenadas (...)”. 

Fonte: Regimento HTS 
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36. Tabela 2: Ofícios e obrigações do Hospital do Todos-os-Santos
4
. 

Ofícios Obrigações 

Capelães ● Rezar as missa do dia e outra pela alma de D. João II e D. Manuel I; 

● Ministrar todos os Sacramentos aos enfermos do Hospital; 

● Cumprir as ordens do Provedor do Hospital; 

● Manter lâmpada acesa na Igreja e capela do dito Hospital onde haverá 

sempre o Santo Sacramento; 

● Fazer livro de assentamento de entrada dos enfermos no hospital; 

● Elaborar os testamentos dos enfermos dentro de dois dias após a entrada 

no hospital; 

● Fazer as hóstias e ministrar os serviços das missas.    

Moços que 

serviam na capela 

● Levar a cruz no enterramento dos finados no hospital; 

● Limpara e varrer a igreja e sacristia; 

● Serem obedientes ao tesoureiro da igreja. 

Provedor ● Acompanhar físicos e cirurgiões nas duas visitas aos enfermos feitas 

diariamente; 

● Prover o dito hospital em todas as suas necessidades; 

● Administrar toda a fazenda, heranças, bens e propriedades do hospital; 

● Não aforar nenhuma propriedade do hospital sem ordem real; 

● Reparar casas e bens do hospital que foram arrendados ou aforados; 

● Prover sobre todo o gasto do hospital junto com o almoxarife; 

● Governar o hospital com poder sobre todos os oficiais; 

                                                             
4Apesar de haverem mais ofícios indicados no Regimento do Hospital de Todos-os-Santos esta tabela apresenta 

as funções indicadas no documento em seus títulos específicos. 
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● Prover sobre a cura dos doentes; 

● Prover se mezinhas e comidas são dadas nas horas ordenadas pelos 

físicos e cirurgiões; 

● Prover a/e sobre a botica; 

● Prover sobre a cozinha, dispensa e limpeza das enfermarias; 

● Garantir o bom cheiro dos enfermos e das enfermarias; 

● Prover sobre o andamento do refeitório; 

● Assinar duas vezes nos livros do almoxarife e despenseiro; 

● Saber o preço das coisas para evitar desvios nas despesas; 

● Fazer, quando possível, as compras do hospital; 

● Receber e aprovar, juntamente com o físico, a entrada dos enfermos ou 

doação de esmolas; 

● Prover sobre todas as enfermarias cuidando para o bom andamento da 

cura dos enfermos; 

● Receber todos os meninos que forem enjeitados no hospital; 

● Fazer batizar e indicar amas para cuidar das crianças enjeitadas até os 

três anos de idade; 

● Depois dos três anos de idade das crianças enjeitadas, cuidar delas até 

idade de poder ter oficio (sete anos) e receber salário por seu trabalho; 

● Mandar fazer livro de assentamento dos enjeitados no hospital; 

● Garantir que o Oficio Divino seja realizada, com honra e solenidade, na 

igreja e/ou capela do hospital; 

● Prover sobre a obrigação das missas dos capelães; 

● Prover sobre todos os oficiais afim de evitar qualquer tipo de escândalo; 

● Dar de vestir aos enjeitados e aos escravos um vestido azul com sinal no 
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peito para identificar que são daquele hospital; 

● Fazer ler no refeitório livro que seja de boa doutrina e bom exemplo para 

os que alí comerem; 

Veeador ● Estar presente nas duas visitações aos enfermos com os físicos e 

cirurgiões; 

● Ver a tábua das comidas indicadas pelos físicos e ordenar o necessário 

para prepará-las; 

● Fazer o levantamento de todos os gastos com a alimentação dos 

enfermos em um livro que terá sua assinatura, 

● Assegurar que a comida é levada corretamente às enfermarias de acordo 

coma as indicações do físico; 

● Estar presente em todas as compras feitas pelo almoxarife quando o 

provedor não puder ir; 

● Garantir o bom andamento das enfermarias e apontar os erros ao 

provedor; 

● Fiscalizar as rações dadas no refeitório do hospital e se as comidas foram 

feitas de acordo com sua indicação; 

● Garantir que o jantar seja servido apenas depois de terem sido 

alimentados todos os doentes em suas enfermarias; 

● Organizar o serviço do refeitório e fazer rodízio dos oficiais menores que 

alí trabalham; 

● Substituir o provedor em caso de necessidade. 

Escrivão para o 

Almoxarife 

● Ter livro com indicação de todas as rendas, bens, fazendas, 

arrendamentos, emprazamentos do hospital; 

● Estar sempre presente quando o almoxarife for receber qualquer coisa 

pelo hospital fazendo apontamento do recebimento; 
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● Ser presente quando ao almoxarife fizer qualquer compra ou gasto pelo 

hospital; 

● Fazer livro apartado dos meninos enjeitados indicando dados (nome, 

data de recebimento, se era batizado, a quem foi dado para criar e 

identificação desta ama) acerca destes; 

● Fazer livro de assento de todas as escrituras e contratos que o provedor 

fizer, em especial com os meninos enjeitados após completarem os sete 

anos.  

Enfermeiros 

maiores 

● Estar sempre presenta nas visitações que o físico e cirurgião fizerem aos 

enfermos; 

● Ter tábua de identificação dos doentes de sua enfermaria com indicação 

do leito, dieta, mezinha; 

● Apresentar, na cozinha ao veeador, a tábua com a dieta dos enfermos 

indicando se galinha, frangões, carneiro, ovos, etc; 

● Manter limpeza da enfermaria; 

● Ordenar aos escravos que limpem os camareiros e urinóis dos enfermos; 

● Fazer com os escravos limpem (1 vez por semana no Inverno e duas 

vezes por semana no Verão) as necessárias (banheiros?) do hospital; 

● Velar pelo sono dos doentes acudindo-os em suas necessidades; 

● Preparar (amortalhar) os finados para serem sepultados; 

● Levar o corpo dos finados à igreja do hospital para serem feitos os 

ofícios de acordo com a hora em que falecer; 

● Mandar prepara a cova dos finados e os levar para enterrar; 

● Limpar o leito que era ocupado por algum finado; 

● Dar as mezinhas e purgas de acordo com as ordens do físico; 

● Manter a limpeza da enfermaria e dos enfermos banhando estes sempre 
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que o físico solicitar; 

● Preparar a enfermaria (limpa e com bom cheiro) sempre que for dar 

extrema unção à enfermo; 

● Preparar o altar para qualquer oficio religioso que acontecer na 

enfermaria; 

● Manter sempre roupa de cama limpa trocando a cada oito dias ou de 

acordo com a indicação do físico; 

● Ajudar ao hospitaleiro aplicar a sangria nos enfermos; 

● Ter o armário da enfermaria sempre bem preparado com águas de cheiro, 

açúcar rosado e outros cheiros ou qualquer outra coisa a mando do físico; 

Enfermeiros 

menores 

● Colaborar em tudo nos ofícios dos enfermeiros maiores. 

Despenseiro ● Fazer compras apenas na presença do escrivão do provedor ou 

almoxarife; 

● Assegurar que a despensa esteja sempre abastecida para o serviço do 

hospital; 

● Declarar os gastos do dia ao escrivão do almoxarife ou do provedor. 

Boticário ● Estar sempre presenta nas visitações que o físico e cirurgião fizerem aos 

enfermos, no caso de impedimento enviar um seu ajudante; 

● Ter livro de mezinhas e purgas dividido nos doze meses do ano, 

separando nele um titulo para as mezinhas da cada doente e um título das 

purgas destes; 

● Fazer as mezinhas obedecendo a risca o que vem escrito no dito livro 

onde se encontram as indicações do físico em cada uma das visitações; 

● Destilar as águas e prover de ervas a botica; 

● Quando possível fazer ele mesmo a purga a dar as mezinhas aos doentes; 
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● Fazer diariamente a água de cevada; 

● Cozer as ervas para os lavatórios e banhos; 

● Manter sempre limpa, abastecida e varrida sua botica.    

Hospitaleira ● Se possível, estar presente nas visitas dos físicos e cirurgiões; 

● Atender os enfermos em suas necessidades.   

Lavadeira ● Cuidar pela limpeza das roupas do hospital e fazer tudo o que o 

hospitaleiro lhe mandar. 

Alfaiata ● Coser e reparar toda a roupa do hospital estando sempre obediente ao 

hospitaleiro. 

Hospitaleiro ● Ter cuidado com toda a rouparia do hospital (dando, recebendo, 

mandando lavar e consertar a todas as roupas dos enfermos e dos 

residentes);  

● Vigiar pela limpeza da enfermaria assim como de todo os espaços do 

hospital; 

● Prover, pelo menos duas vezes por dia, pelos serviços dos enfermeiros e 

admoestá-los caso seja preciso; 

● Ser responsável pela casa dos pedintes e andantes que se recebem no 

hospital; 

● Garantir o aquecimento da casa dos pedintes, abastecer com água e 

fechar a mesma pela manhã.   

● Prover pela casa dos pedintes ou, se não puder por ter muito trabalho no 

hospital, indicar alguém que o faça; 

● Garantir que cada enfermo e cada leito tenha toda a roupa indicada no 

regimento. 

Barbeiro 

sangrador 

● Fazer barba e tosquiar os enfermos sempre que prouver; 

● Fazer a sangria dos doentes sempre que indicado pelo físico sem cobrar 
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nada por isso.  

Cirurgiões ● Tinham as mesmas obrigações dos físicos. 

● Ler duas lições aos seus ajudantes de modo que possam aprender na 

teoria e na prática a cirurgia para o serviço do hospital. 

Moços que ajudem 

o cirurgião 

● Servirem em tudo o que forem mandados para serviço do hospital. 

Almoxarife ● Ter conhecimento e receber todas as rendas do hospital, seja em produto, 

espécie ou esmolas; 

● Receber todo o açúcar, conservas, águas de cheiro, especiarias para o 

hospital e para a confecção das mezinhas da botica; 

● Fazer gasto apenas daquilo que for autorizado pelo provedor; 

● Fazer todos os pagamentos aos servidores do hospital por ordem do 

provedor; 

● Ter controle do todos os gastos do grosso (pão, pano, lenço, etc) que se 

fizerem para o hospital; 

● Quando o provedor não puder ir as compras do grosso do hospital ir ele 

em seu lugar; 

● Entregar, amando do provedor, ao despenseiro o dinheiro para os gastos 

da despensa; 

● Dar a criar e pagar as amas que cuidam dos meninos enjeitados no 

hospital; 

● Arrecadas e receber o dinheiro dos arrendamentos feitos pelo hospital; 

● Executar as dívidas do hospital. 

Físico ● Visitar os doentes, pelo menos, duas vezes ao dia. 

● Verificar os pulsos e águas (urina) dos enfermos; 
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● Fazer a indicação das mezinhas ao boticário ou a seu ajudante; 

● Ordenar o de comer e beber dos enfermos; 

● Ver e visitar todos os enfermos que procurarem a porta do Hospital 

vendo seus pulsos e águas; 

● Dar conselho e indicar remédios aos que procurarem a porta do hospital; 

● Curar e visitar os doentes nas bubas na casa destinada a eles; 

● Prover sobre a receita das mezinhas e ver se os doentes a tomam 

corretamente. 
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37. TABELA 3: CASOS DE FRIELDADE 

ANO DOENÇAS DE FRIELDADES (E ALGUNS SINTOMAS) RELATADOS 

POR JORGE DE SÃO PAULO 

1525 Aleijado 

1527 Aleijada dos pés e mãos 

1531 Aleijado 

1555 Aleijado dos pés e mãos 

Aleijada 

1597 Frieldade  

Aleijado dos pés e mãos 

1606 Frieldade 

1637
5
 Frieldade 

1640 Frieldade 

Tolhido dos pés e mãos 

Lesão nos nervos 

1641 Aleijado das mãos e uma perna 

1642 Frieldades e fraqueza dos nervos das mãos 

Relaxada de uma das pernas 

Contração de nervos 

1643 Frieldade (3 casos) 

Frieldade nos quadris 

Uma perna encolhida 

Uma perna manca e encolhida 

1644 Nervos tolhidos 

1645 Frieldade 

1646 Frieldade (2 casos) 

Nervos enfraquecidos 

Aleijado de uma perna 

1647 Obstruções e frieldades 

Uma perna encolhida 

1648 Debilitação dos nervos 

                                                             
5 Este caso foi citado quando o autor descrevia um milagre ocorrido por intercessão de Nossa Senhora do Pópulo 

a um enfermo que caiu de sua cama. 
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1650 Enferma de partes e nervos enfraquecidos 

Frieldade (5 casos) 

Nervos enfraquecidos 

Uma perna encolhida 

1651 Pernas relaxadas 

1652 Aleijada dos joelhos e pés (com os dedos virados para a sola dos pés)  

Aleijada dos pés e mãos 

1653 Aleijada dos joelhos e pés (com os dedos virados para a sola dos pés) 

Braço direito tolhido 

Aleijada dos pés e mãos 

1654 Braço direito tolhido 

Entrevado e tolhido dos joelhos 

Aleijados com bordões (3 casos) 

Aleijado dos pés e mãos 

Aleijado de pés e um braço 

Entrevado de uma perna 

1655 Frieldade (7 casos) 

Aleijado de frieldades com paralisia do ar 

Braço esquerdo caído e perna esquerda tolhida 

As duas pernas encolhidas 

Entrevado 

Entrevado de uma perna 

Entrevado de pés e mãos 

Aleijado da mão direita 

Aleijado da cintura para baixo 

Aleijado de uma perna (2 casos) 

Aleijado de uma perna do quadril para baixo 

Aleijado do braço direito 

Aleijado de uma mão 

Aleijado de um braço 

Aleijado de todo o corpo 

Aleijado de um pé (2 casos) 

Aleijada dos pés e mãos 
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Aleijado de um pé e uma mão 

Aleijado das pernas (2 casos) 

Aleijado das pernas e joelho 

Braço direito trêmudo, com a mão fechada e aleijado de uma perna 

Lesão no braço direito 

Tolhido de pés e mãos 

Tolhido de pés, com as mãos tremulas e os dedos estopentos 

Tolhido de pés, mãos e braços 

1656 Aleijado dos pés e mãos 

Aleijado de ambas as pernas 

Aleijado da cintura para baixo 

Aleijado dos joelhos para baixo 

Tolhido de todo o corpo 

Lesão no braço direito 

Tolhido até as cadeiras 

Tolhido de pés e mãos 

Tolhido das pernas 

Tolhido dos quadris para baixo 

Tolhido e aleijado dos quadris para baixo, com grandíssimas dores nos joelhos 

Tolhido dos nervos 

Uma mulher acharquada 

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. 
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38. TABELA 4: CASOS DE ENFERMIDADE DO AR DE PARLAZIA  

ANO DOENÇAS DE ENFERMIDADE DO AR DE PARLAZIA (E ALGUNS 

SINTOMAS) RELATADOS POR JORGE DE SÃO PAULO 

1524 Entrevada e tolhida da cintura para baixo 

1530 Mal de ar por toda a parte direita sem poder falar; 

Tolhido de acidente de ar com excessivas dores em todos os membros do corpo  

1534 Doente de ar 

1545 Doente de ar na boca pondo-lha na orelha  

1546 Paralítico de todo o corpo  

1557 De ar que lhe tinha tomado os nervos de modo que não podia fazer ação alguma 

1572 Um braço tolhido de ar sem o poder bulir, nem os dedos 

1583 Paralitico de ar 

1597 Ar de parlezia que tinha dado em toda metade do corpo da parte direita 

1602 Entrevado de pés e mãos; 

Paralítico de pés e mãos metido em uma canastra 

1604 Doente de ar que lhe deu por toda uma parte do corpo 

1607 Tolhida de pés e mãos de um acidente de ar 

1614 Aleijado e entrevado de uma acidente de ar que lhe tomara toda a parte direita 

de alto a baixo   

1618 Enfermidade de Ar de Parlazia 

1620 Entrevada de ar de parlazia 

1623  Acidente de ar que lhe deu pela boca e pelo olho direito torcendo olho e boca 

com deformidade; 

Acidente de ar que lhe deu pela boca até a orelha direita 

1624 Um moço, que não se acreditava vivo, por só mover os olhos, metido em uma 

canastra, paralítico de mãos e pés.  

1625 Uma mulher metida em uma canastra toda tolhida de ar de parlazia 

1626 Uma mulher paralitica de acidente de ar com os calcanhares nas nádegas, em 

forma de um novelo, sem por se bulir 

1627 Um fidalgo debilitado e paralítico 

1628 Uma moça da cidade de Badajoz; 

Paralítico de acidente de ar; 
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Acindete de ar de parlazia na perna esquerda   

1630 Uma mulher metida em uma canastra, com os calcanhares nas nádegas; 

Um religioso tolhido de pés e mãos, quase em figura circular, metido em uma 

canastra; 

Entrevado de todo o corpo sem poder mover nenhuma parte 

1632 Uma mulher de acidente de ar da cintura para baixo 

1635 Enfermo de ar de paralazia, ficou em tal estado como se fosse uma vara de ferro 

ou de de bronze, não movendo o pescoço, nem cabeça, nem pés, nem mãos, nem 

braços  

1636 Entrevada de mãos e pés 

1640 Ar de parlazia na fala, mãos e pés 

1641 Uma mulher com os calcanhares metidos nas nádegas; 

Religiosos com acidente de ar paralíticos sem poder andar, nem comer por suas 

mãos (2 casos) 

1642 Enfermo de ar que lhe deu por toda a parte esquerda; 

Acidente de ar vivendo o enfermo paralítico sem fazer ação alguma 

1643 Um homem tolhido de mãos e pés, com dores e formigamentos, acamado sem 

poder se mover; 

Ar de parlazia por toda a parte direita; 

Paralítico de ar de parlazia (2 casos) 

Entrevado de todo o corpo de um mal de ar de parlazia 

Com acidentes de ar (2 casos) 

1646 Ar de parlazia pela parte direita, com ombros e pés tolhidos; 

Paralitico de toda a parte direita (cabeça até o pé, com a cabeça e orelha) 

Paralitico de ar; 

Acidente de ar, ficadno livre apenas o pescoço  

1647 Tolhido da parte esquerda por uma acidente de ar; 

Um homem paralitico de pés e mãos em figura de alaúde (instrumento de cordas 

em forma arredondada) 

1650 Entrevado de ambas as penas, um braço e uma mão, dedos e boca torta no lado 

esquerdo; 

Acidente de ar que lhe tomo o pescoço e braço direito deixando-o sem poder 

comer e escrever; 
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Ar de parlazia (3 casos) 

1651 Acidente de ar (2 casos) 

Paralitica sem se poder bulir; 

Paralítico e com a cabeça cheia de chagas 

1653 Entrevado de um pé, com os ossos do joelho até as virilhas desencaixados; 

Paralítico de pés e mãos metido em uma canastra; 

Mão direita tolhiada de ar de parlazia, com os dedos fechados sem poder abrir; 

Entrevado, de pernas e pés tortos, e uma mão fechada; 

Doente de ar pela parte esquerda 

1654 Paralitico da cintura até os pés, trazendo-os tortos ao redor das nádegas; 

Tolhida da cintura para baixo (2 casos); 

Entrevado de pés e mãos; 

Ar de Parlazia na cabeça tomado todo o corpo; 

Acidente de ar tolhendo-o do ombro direito até o pé; 

Acidente de ar de parlazia (2 casos);  

Entrevado de ar de parlazia; 

Paralitica de ar de parlazia; 

Acidente de ar que lhe tomava todos os nervos; 

Tolhida da cintura para baixo, com boca e braço direitos tortos e sem poder 

mover os dedos ( o provedor afirma que essa era a segunda vez que vinha curar 

no Hospital, sendo a primeira em 1653); 

Paralítico com a cabeça derrubada, braço, perna e mão direita tolhidos; 

Tolhido de pés e mãos (4 casos); 

Entrevada da cintura para baixo, mãos de dedos tolhidos e andando de gatinhas; 

Aleijado da pernas e pés; 

Mão, perna direitas e braço esquerdo encolhidos; 

Braço direito e mão tolhidos; 

Ar no braço esquerdo; 

Tolhido de todos os nervos das mãos, pés e joelhos com olho e face paralisados; 

Ar de parlazia que lhe deu na boca, perna esquerda e mãos direita sem se poder 

entender o que falava; 

Ar de parlazia que entortou boca e orelha; 

Paralitico nas pernas e braços sem conseguir levantá-los até a altura da cabeça; 
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Pés retorcidos; 

Olho e braço lesionado pelo acidente de ar; 

Tolhida de pernas e braços 

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. 
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39.  “Dos effeitos das Caldas de Alafoens”, o médico António Pires da Silva aponta, sempre 

com a autoridade dos físicos da antiguidade e da física de seu tempo, um grande rol de 

acharques que recebiam remédio com as caldas uma vez que: 

“Prefuppofta a natureza da agua das noffas Caldas, pela qual na forma dita, & segundo Gal. 

4 & Simpl. aquentão, atrahem, abrem, fecão, refolvem, corroborão, &curão todos os 

acharques, que procedem de materias frias, & convem a qualquer sexo, idade, & 

temperamento (...) & He tal a sua virtude , que vence os acharques defefperados, & que 

refiftirão a toda a mais aplicação de remedios; pelo que a elles, tanquam ad sacram 

anchoram, recorrem os Medicos para remediarem feus enfermos: affim o diffe Maroja lib.2. 

Obfervar. 4 de authoridade de Solenandro lib. De Calorii causis cap 1. Ibi: Balnea 

conveniunt, dum alia remedia num fufficiunt; nam poft omne remediorum genus fruftra 

tentarum, ad Balneationes, tanquam ad supremam, E sacram anchoram confugiunt Medici, 

pelo que convem em as acharques (...)
6
”.     

Deste modo assim afima o dito físico que os banhos de caldas são proveitosos nas 

dores de cabeça, na apoplexia (AVC), na “(...) parlefia, & por iffo commummente he 

chamada Haemiplegia (...)”
7
. Na “(...) intemperança fria, & humida do cerebro (...)”, aos 

doentes epiléticos
8
. No “(...) Caro Subeth dos Arabes affecto foporofo dos Latinos (...)”, 

“Reftitui-fe a memoria perdida (...)”, na “(...) vertigem de acufa fria (...)”, na convulsão
9
. No 

tremor, no lethargo e na “(...) Melancolia morbo (...)”
10

.  

Também nos “(...) catarros antigos (...)”
11

, “(...) na unha do olho convem Caldas 

(...)”, na Optalmia e na “(...) intemperança fria do cérebro (...)”
12

. Nas “(...) cataratas novas 

(...)” e na “(...) offufcação, & obfcuridade da vifta, & gota ferena, & em todos eftes 

acharques, que provem de mayor, ou menor obftrucção dos nervos opticos de humores frios, 

craffos, & vifcosos cõvem Caldas (...)”, na “(...) fiftula lacrimal (...), dor de ouvidos e “(...) 

                                                             
6 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. 

124-125.  
7 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 125. 
8 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 127.  
9 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 128. 
10 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 129. 
11 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 130. 
12 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 131. 
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surdez de materia fria (...)
13

”. No “(...) lede-fe o olphato (...)”e na “(...) fluxão de pituia acre, 

ou falfa, & podre cahindo em as partes interiores do nariz (...)”
14

.  

“Nas dores de dente procedidas de intemperança fria fem matéria (...) como 

tabem com a mesma matéria (...)”, na “(...) loquela por defluxão do cérebro (...)” e na 

“Ranula”
15

. Nas “Aporcas, laxação da uvea, & Pyalifmo (...)” e na “Afma de qualquer efpecie 

(...)”
16

. “Na palpitação de coração(...)” e na “(...) Cardialgia procedida de caufa fria (...)”, 

na “(...) debilidade de eftomago(...)” e “(...) inapetência, fome canina, & Bulifmo, procedido 

de intemperança fria do estomago, & fua imbecilidade (...)”
17

.  

Continua afirmando que se deve usa Caldas em soluços de frieldade do estomago, 

na lienteria, caliaca assim como “(...) fão proveitosas as Caldas na neufea, & vomito, 

procedidos de humores pituiosos, craffos, & lentos, ou de frialdade immaterial, ou flato (...)”, 

dor de cólica e na “(...) Diarrhaea antiga (...)”
18

. Na “(...) oppilação, ou obftrução do fígado 

(...)” e no “(...) Scirrho illegitimo, procedido de humor melancholico, com miftura de fleuma 

craffa, & vifcosa (...)”
19

. È remédio singulara para o tratamento da “(...) Cachexia (...)” e para 

a “(...) Hydropefia, & obeffidade (...)”
20

.  Assim como para o “(...) Scirrho do baço(...)”, da 

diabetes e na dor de pedra dos rins e da bexiga
21

.  

As caldas são também indicadas para a “(...) Stranguria, Dizuria, Ichuria, & 

Stillicidio de ourina podem proceder de humores frios vifcosos, ou embebidos nas ureteras, 

ou meato ourinario, & a ifto chama o vulgo vifcosidades, como também flato (...)”, na “(...) 

impotência ad coeundum proceder ex paenis refolutione, ou por vicio dos testículos, & vafos 

Spermaticos procedido de imtemperança fria (...)” e nos casos de “(...) profluvio feminis de 

intemperança fria, & humida dos vafos Spermaticos, ou de convulsão dos mefmos, ou 

Parlefia (...)”
22

. 

Com caldas se dá remédio para o Morbo Gálico
23

, gota artética
24

 e ciática
25

. 

Também encontram alivio para seus males os “(...) Gotosos Podagricos (...)”
26

, e todos 

                                                             
13 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 132. 
14 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 133. 
15 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 134. 
16 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 135. 
17 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 136. 
18 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 137. 
19 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 138. 
20 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 139. 
21 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 141. 
22 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 142. 
23 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 143-145. 
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aqueles cujos acharques são “(...) procedidos de fluxão, ou de eftillicidio de humos fleumático 

ou efte se embeba nas juntas das maaos, & cause Chiragra, ou nos joelhos, & Genagra, ou 

na junta do osso Schia, & Schiadica, ou nos pés e Podagra, por corra todas as juntas, & 

Arthritis, ou não fó occupe as jutas, mas também as partes mufculosas, & perioftio, & 

rheumatico (...)”
27

.  

Nas coxarias
28

, quedas, nas alporcas, sarna e lepra
29

. No escorbuto, e em “(...) 

toda a fupreffão do Menftruo (...)”
30

, na “(...) fupreffão dos mezes (...)” ou mesmo se a “(...) 

purgação menfal fucceder por via não conveniente, v.g. pela boca, pelos narizes, pelos olhos, 

pelos peitos, por camara, & pela via de ourina (...)”
31

.  

No“(...) fuxo alvo, flúor muliebre (...)”
32

, na “(...) paixão Hifterica, ou 

Strangulação do útero, procedida de retenção dos mezes por occasião do fangue fer craffo, 

pituiofo, & vifcoso, ou por o mefmo utero padecer imtemperança fria, & humida, & redundar 

em flatos (...)”
33

 .  

Nos casos de “(...) Chlorozi, ou febre alba (...)”, na “(...) dor de madre(...)” e na 

“(...) Intemperança fria, & humida do utero (...)”
34

. Na “(...) Procidencia do utero procedida 

de humidade, & mucofidade, que laxe feus ligamentos, ou frieldade, que refrigera; & refolve 

feus mufculos(...)”, na “(...) Afcitis do útero (efpecie de Hydropesia) (...)” e na “(...) 

Timpanitis do mesmo utero (...)”
35

. 

Do mesmo modo afirma Antonio Pires da Silva que as caldas são muito úteis no 

tratamento e cura do “(...) Scirrho do útero (...)” e são “(...) remédio da infecundidade, ou 

efterilidade procedida de frialdade, & humidade do útero (...)” assim como para se evitar o 

abortoprovocado pela umidade e frialdade do útero
36

. 

                                                                                                                                                                                              
24 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 145. 
25

 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 147. 
26 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 146. 
27 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 147-148. 
28 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 149. 
29 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 151.  
30 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 152. 
31 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 153. 
32 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 154. 
33 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 155. 
34

 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 156. 
35 PIRES, António Pires da. Idem ... Ibdem. p. 153. 
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Termina o rol de doenças curadas pelas Caldas ao atestar que pode ser utilizada 

com resultados muito positivos “(...) em todas as luxaçoes, affim de vértebras, como de 

juntas, porque refolvem & aquentão o humor, temperão, & corroboram os nervos, a fim de 

que a junta fique mais firme, & em feu natural fitio (...)”, nas ulceras e a “(...) todos os 

acharques, que procedem de caufa fria, & humida (...)”
37
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