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1. Distrito de Aveiro 

1.1. Concelho de Águeda 

1.1.1. Albergaria de Águeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ramos 2009: 126. 
2 Ramos 2009: 133. 

Freguesia Toponímia 

Águeda Rua do Barril 

Vias associadas Documentos 

Estrada maior do Reino1 113 

Bibliografia 

Ramos 2009: 126 e 130-133; Borralha 1939: 124 

Observações 

O único documento que refere esta albergaria trata-se da carta de nomeação de Afonso 

Anes como provedor da Albergaria de Águeda em 1449 no que terá sido, segundo a 

opinião de Deniz Ramos, a recompensa de algum serviço prestado. Uma vez que 

Afonso Anes foi nomeado nas mesma condições e direitos que os prouedores que o 

antes elles fforam, é possível afirmar que este estabelecimento já existia antes desta 

data. Ainda segundo o mesmo autor, este estabelecimento terá sido fundado por D. 

Teresa ou sua nora, D. Mafalda, ambas responsáveis por fundações similares na região, 

nomeadamente as albergarias de Albergaria-a-Velha, Castanheira e Doninhas.  

Seja quem for, o fundador dotou-a de meios de sustento próprio, nomeadamente vinhas, 

herdades e outros bens cujos rendimentos deveriam ser aplicados nas camas e as outras 

coussas que se en ella ham de manter. O incumprimento desta cláusula seria, de resto, 

o único embargo da nomeação. 

Em 1481 já não havia rasto da velha albergaria que, muito provavelmente, terá dado 

origem ao Hospital do Lugar de Águeda2. 
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1.1.2. Hospital do Lugar de Águeda 

Designações 

Hospital de Nossa Senhora da Boa Morte; Hospital de Águeda 

Freguesia Toponímia 

Águeda Rua do Barril 

Vias associadas Documentos 

Estrada maior do Reino3  

Bibliografia 

Ramos 2009: 126, 130-136 e 180; Graça 1988: 49, nota 8 e 141; Coutinho 1958: 14 

Descrição 

Este hospital era composto por duas casas térreas com 23 varas de comprimento e 8 de 

largura (25,3m de comprimento por 8,8m de largura, totalizando uma superfície de 

222,64m2), uma delas acolhia peregrinos e a outra, designada de caza do forno, 

albergava as habitações dos hospitaleiros. Em 1788 o hospital era composto pela 

capela, por três salas, dois quartos e duas cozinhas4. 

Esta instituição foi também conhecida como Hospital de Nossa Senhora da Boa Morte 

por ter, desde o primeiro quarte do século XVIII, uma capela anexa desta invocação, 

até serem ambas destruídas com a abertura da estrada para o Porto em 18595. 

Observações 

A referência mais antiga ao Hospital de Águeda é o tombo das suas propriedades de 

1533, transladado no Tombo de 1639 por determinação de D. João III sob influência 

da corrente do Renascimento6.  

Esta instituição esteve instalada na Rua do Barril, na embocadura da Rua Ferraz de 

Macedo. Deniz Ramos afirma que este hospital que terá sido herdeiro da antiga 

albergaria, baseando-se não só na quantidade de património que esta instituição possuía 

(Gaspar Lopes da Parada, nomeado pelo monarca, registou em nome da instituição 42 

casas, hortas, terras e quintas e identificou 39 foreiros que pagavam um total de 2.814 

réis por ano em foros), mas também porque, segundo o seu tombo, o hospital tinha 

duas casas onde se terão praticado as ações caritativas na antiga albergaria. Segundo o 

mesmo autor, os provedores do hospital e da capela não recebiam qualquer tipo de 

pagamento pelas suas funções desde 1544 porque as desempenhavam pelo Divino 

amor de Deus por servirem a nossos irmãos Filhos de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

quem receberão a paga7. 

O seu tombo inclui ainda uma curiosa lenda do século XVIII referente à romaria de D. 

Isabel de Aragão a Santiago de Compostela em 1325, logo após a morte de D. Dinis. 

                                                 
3 Ramos 2009: 126 e 133. 
4 Graça 1988: 49, nota 8. 
5 Ramos 2009: 180; Graça 1988: 49, nota 8. 
6 Ramos 2009: 134, nota 14; Coutinho 1958: 17. 
7 Ramos 2009: 126, 134-136 e 180; Graça 1988: 49, nota 8. 
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Supostamente, a rainha, ao passar por Águeda, terá doado ao hospital um pedaço de 

campo da largura ocupada pelo séquito real que a acompanhava (esta terra teve na 

possa da Misericórdia e media 470 varas de comprimento por 55 de largura): (…) esta 

terra está na Várzia de Recardaens pegada ao comaro do Capitão João Tauares da 

ponte arrenda a o Hospital pello preco que lhe parecã (?) parte do Norte com o rio e 

do Sul com a estrada que vem do Sardam p.ª Recardaens e tem dizima a Deus e foi 

dada pella Raynha Sãta ao Hospital da Largura do coche em que vinha de S. Thiago 

pela estrada do Cruzeiro de Paredes por ser naquelle tempo melhor, e passando pela 

estrada das Larangeiras defronte do dito Hospital no tempo do estio em direitura ao 

campo limpo já dos fructos ate a estrada da Corga8.  

 

 

1.1.3. Hospital de Santo António 

Freguesia Toponímia 

Travassô  

Vias associadas Documentos 

 101 

Descrição 

Deste estabelecimento apenas se conhece o pedido de autorização de fundação por 

parte de João Afonso, leigo da diocese do Porto, que pretendia instituir este hospital 

com oratório e cemitério na paróquia de S. Miguel de Travaçô9. Poderá não ter chegado 

a funcionar. 

 

 

1.2. Concelho de Albergaria-a-Velha 

1.2.1. Albergaria de Albergaria-a-Nova 

Freguesia Toponímia 

  

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Correia 1999: 385 

 

 

                                                 
8 Graça 1988: 141; Ramos 2009: 134; Coutinho 1958: 14. 
9 Doc. 101. 
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1.2.2. Albergaria de Albergaria-a-Velha 

Designações 

Albergaria de Meigomfrio; Albergaria de Osseloa; Real Hospital da Albergaria 

Freguesia Toponímia 

Assilhó Lugar de Osseloa 

Vias associadas Documentos 

Via Lisboa-Porto e Aveiro-Viseu10 2 

Bibliografia 

Correia 1966: 29; Leal 1873-1890, s.v. “Albergaria Velha”: 50-51;  

GEPB 1935-60, s.v. “Albergaria”: 725; Ramos 2009: 128; Neves e Ferreira 2009: 119; 

Mattoso 2014: 248-250; Correia 1999: 280-281; 355 e 384-385; Viterbo 1983,  

s.v. “Albergaria”: 294-295 

Descrição 

O único vestígio desta instituição é a lápide de 1629 do Real Hospital da Albergaria, 

atualmente exposta no edifício da Câmara Municipal, com inscrição sob cruz: 

«ALBERGRA D POBRES E PASAGEIROS DA / RAINHA D THAREIA COM 4 

CAMAS / E 2 ENXARGOIS E ESTEIRAS LVME AGOA / SAL FOGO E 

CAVALGADVRAS E ESMOLA / E OVOS OV FRANGOS AOS DOENTES»11. 

Observações 

Em 1117, D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, passou uma carta de privilégio a D. 

Gonçalo Eriz na qual lhe coutou a vila de Osseloa (atual Assilhó). Uma vez que se 

tratava de um território marcado pelos frequentes episódios de violência que afetavam 

os viajantes, uma das cláusulas deste documento previa a construção de uma albergaria 

e a nomeação de Gonçalo de Cristo como seu albergueiro sendo que o seu sucessor 

seria nomeado alternadamente entre a rainha e D. Gonçalo Eriz12. 

Fernando da Silva Correia afirma que já em 1117 a albergaria era considerada antiga 

tratando-se, referindo o padre Miguel de Oliveira, da reforma de uma albergaria 

romana (mansio) pré-existente13. Já Joaquim de Santa Rosa Viterbo escreve que D. 

Teresa terá doado a quinta de Osseloa e que, juntamente com D. Gonçalo de Eriz, 

estabelecera uma albergaria em Meigom frio, junto da dita quinta, cujos rendimentos 

revertiam para a instituição14. 

Este estabelecimento, visitado anualmente pelo corregedor da Esgueira, 

disponibilizava aos pobres quatro camas, dois enxergões, esteiras, lume, água, sal e, 

em caso de morte, mortalha e enterramento com direito ao officio de tres lições e missa, 

                                                 
10 GEPB 1935-60, s.v. “Albergaria”: 725; Ramos 2009: 128. 
11 Leal 1873-1890, s.v. “Albergaria Velha”: 50-51; Correia 1966: 29. 
12 Doc. 2; Neves e Ferreira 2009: 119; Mattoso 2014: 248-250. 
13 Correia 1999: 281. 
14 Viterbo 1983, s.v. “Albergaria”: 294-295.  
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e mais tres missas de altar privilegiado15. A carta de couto estabelece ainda a multa de 

500 soldos a quem ferir o albergueiro que, para além não pagar a calumnia, estava 

isento de quaisquer encargos.  

 

 

1.2.3. Albergaria da Castanheira 

Freguesia Toponímia 

Branca  

Vias associadas Documentos 

 22 e 49 

Observações 

Surge mencionada nas Inquirições de 1220 e 128416. 

 

 

1.3. Concelho de Arouca 

1.3.1. Albergaria de Rossas 

Designações 

Freguesia Toponímia 

Rossas  

Bibliografia 

Brandão e Loureiro 1991: 30; Ribeiro 1907: 4-5; Ribeiro 1932: 4-5 

Observações 

À semelhança da Albergaria da Serra, esta instituição, fundada por Santa Mafalda na 

Serra da Freita, perto do marco geodésico17, estava situada nas aspérrimas e desertas 

serranias (...) onde o lobo vagueia impune ameaçando a vida do viandante transviado, 

lembrando a Victor Ribeiro aquella outra benemerita instituição dos frades de S. 

Bernardo, nos Alpes18. 

Pinho Brandão e Cunha Loureiro acreditam que se trata da Albergaria da Serra19. 

 

 

                                                 
15 Leal 1873-1890, s.v. “Albergaria Velha”: 50-51. 
16 Docs. 22 e 49. 
17 Ribeiro 1932: 5. 
18 Ribeiro 1907: 4-5. 
19 Brandão e Loureiro 1991: 30.  
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1.3.2. Albergaria da Serra 

Designações 

Albergaria das Cabras 

Freguesia Toponímia 

Albergaria da Serra  

Bibliografia 

Boaventura 1814: 136; Brandão e Loureiro 1991: 30; Correia 1999: 385; Martins 1957: 

31; Leal 1873-1890, s.v. “Albergaria das Cabras”: 50 e “Vouzella ou Boucella”: 2023; 

Pereira 2005: 63. 

Descrição 

Segundo Fortunado de São Boaventura terá sido um vasto edifício20. Na data da 

publicação do primeiro volume da obra monumental de Pinho Leal, antes de 1873, 

ainda se viam, perto da Igreja Matriz, umas casas arruinadas21. Deste estabelecimento 

apenas sobra uma lápide de granito na parede do cemitério (fig. 12), atrás da Igreja 

Matriz, datada de 1641: «ALVRGARIA PA POBRES / E PASAGEIROS COM 

OBRIGACAM DE / DVAS CAMAS HUA / PA POBRES O[ut]RA P / RICVOS 

RENOVADA / EM TODOS […] / AS OIDONIMA DACV / NHA ERA DEI 641». 

Observações 

Fernando da Silva Correia afirma que esta albergaria terá sido fundada por D. Mafalda 

ou sua neta, Santa Mafalda, no Monte de Fuste em 1280. No entanto, é possível que se 

trate da albergaria referida nas Inquirições de 1284, designada de Monte de Fuste na 

freguesia de Fermedo, concelho de Arouca22.  

Este estabelecimento deixou a sua marca no nome da freguesia uma vez que, tratando-

se, como escreve Pinho Leal, de uma povoação formada por cabreiros, a albergaria 

chegou a ser usada como curral de cabras23. 

O albergueiro andava à noite com um archote acesso e uma buzina para guiar os 

viandantes, afastando-os do perigo24. Função que ainda em meados do século XVIII 

era desempenhada em troco de uma pensão. No entanto, Pinho Brandão e Cunha 

Loureiro defendem que esta albergaria terá sido a mesma que existiu na freguesa de 

Rossas25.  

 

 

                                                 
20 Boaventura 1814: 136. 
21 Leal 1873-1890, s.v. “Albergaria das Cabras”: 50. 
22 Doc. 49; Correia 1999: 385. 
23 Leal 1873-1890, s.v. “Vouzella ou Boucella”: 2023. 
24 Martins 1957: 31; Pereira 2005: 63. 
25 Brandão e Loureiro 1991: 30.  
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1.3.3. Albergaria de Monte de Fuste 

Freguesia Toponímia 

Fermedo  

Vias associadas Documentos 

 49 

Bibliografia 

Correia 1999: 285. 

Observações 

Esta albergaria surge referida nas Inquirições de 128426. É possível que se trate da 

Albergaria da Serra27. 

 

 

1.4. Concelho de Aveiro 

1.4.1. Hospital-Albergaria de Pedro Vicente 

Designações 

Hospital de Santa Catarina 

Freguesia Toponímia 

  

Vias associadas Documentos 

 75 

Bibliografia 

Neves 1998: 21; Neves e Ferreira 2009: 120 

Descrição 

Amaro Neves e Delfim Bismarck Ferreira, citando uma descrição tardia de Fr. Inácio 

Mendes, referem que o hospital teria apenas quatro casinhas térreas aonde se 

recolhem e moram quatro pobres que dormem em quatro barras oferecidas pelo 

administrador28. 

Observações 

Segundo uma inscrição na extinta Capela de Santa Catarina, dentro da Igreja de S. 

Miguel, que serviu de sede à albergaria, este hospital terá sido fundado em 1314 por 

Pedro Vicente29.  

                                                 
26 Doc. 49. 
27 Correia 1999: 385. 
28 Neves e Ferreira 2009: 120. 
29 Neves 1998: 21; Neves e Ferreira 2009: 120. 



 

17 

 

1.4.2. Hospital da Judiaria de Aveiro 

Freguesia Toponímia 

  

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Neves e Ferreira 2009: 110 

Observações 

A Judiaria foi fundada por D. Dinis em 1291 e continha, entre outros estabelecimentos, 

um hospital e uma gafaria30. 

 

 

1.4.3. Hospital de Nossa Senhora da Alegria 

Freguesia Toponímia 

U. das Fregs. de Glória e Vera Cruz Rua de Vila Nova 

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Almeida 2011: 63, nota 6; Gaspar 1997: 101; Neves 1998: 19;  

Neves e Ferreira 2009: 120 

Descrição 

Tinha anexa uma capela de invocação a Nossa Senhora da Graça31 e, pelo menos em 

1500, contava com dez ou doze camas32. 

Observações 

Este estabelecimento, instalado na Rua de Vila Nova, pertencia à Confraria de Nossa 

Senhora da Alegria, inicialmente designada de Confraria de Pescadores e Mareantes 

de Santa Maria de Sá, que o institui em casas oferecidas por Fernão de Neiva, rico 

fidalgo aveirense, em 148733. Destinado ao agasalho de pobres, confrades e peregrinos, 

terá funcionado até ao século XVIII34. 

 

 

                                                 
30 Neves e Ferreira 2009: 110.  
31 Almeida 2011: 63, nota 6. 
32 Neves e Ferreira 2009: 120; Neves 1998: 19. 
33 Neves e Ferreira 2009: 120; Gaspar 1997: 101; Neves 1998: 19. 
34 Almeida 2011: 63, nota 6; Gaspar 1997: 101. 
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1.4.4. Hospital de S. Brás 

Designações 

Hospital de S. Miguel; Hospital de Jesus Rei Salvador; Albergaria de S. Brás; Hospital 

de Fernão Vasques 

Freguesia Toponímia 

U. das Fregs. de Glória e Vera Cruz Rua do Belém do Pará 

Vias associadas Documentos 

 124 

Bibliografia 

Gaspar 1997: 100; Gonçalves 1959: 102; Neves 1998: 23; Neves e Ferreira 2009: 121; 

Oudinot 2009: 239-252 

Descrição 

Este estabelecimento ocupava essencialmente a fachada da atual Escola Secundária de 

Homem Cristo, no casaria da Vila. Portanto, tratava-se de um edifício comprido, mas 

pouco elevado, contando apenas com um andar nobre e seis camas35.  

Na opinião de José Reinaldo Oudinot, era bastante simples e nada tinha do 

recomendável, além do fim, para que fora construído. No entanto, é graças à descrição 

do autor que se conhecem os traços arquitetónicos desta instituição. O rés-do-chão 

albergava algumas repartições, uma casinha e oito lojas, cada uma com uma pequena 

janela virada a poente e a porta a nascente (virada ao Adro de S. Miguel, atual Praça 

Municipal), e sobre cada janela, no andar nobre, encontrava-se alinhada outra janela. A 

porta principal da instituição estava na fachada sul, onde o edifício era mais elevado, 

perto do sítio onde se encontra o Teatro Aveirense. A porta, em arco abatido, tinha por 

cima uma lápide retangular com inscrição: «I.M.I / ESTE SPRITAL DE S. BRAS. / E 

DO DIVINO ESPIRITO SANTO / COM ALBERGARIA PARA PO / BRES E 

PREGRINOS MAN / DOV FAZER FERNAM VAS / DAGOMYD. CONTADOR D. / 

EL REY O SR. O. AF. / FONSO. V. ERA D. 2457. – / SIT NOME DOM’ 

BENEDICTV». Um nicho rematado em arco de círculo com uma imagem de S. Brás 

encimava a dita lápide. No seu interior, em frente à porta de entrada, um lanço de 

degraus em pedra dava acesso a uma porta que se abria para o corredor que se estendia 

por todo o piso superior. Do lado direito do corredor encontravam-se as janelas viradas 

a nascente, uma pequena sala de receção, refeitório, casa de arrecadação e dois quartos. 

Do lado esquerdo ficavam oito pequenos quartos, a cozinha, despensa e outras 

dependências, todas com uma janela virada a poente36.  

Observações 

                                                 
35 Neves e Ferreira 2009: 121. 
36 Oudinot 2009: 249-250. 
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Este hospital foi fundado em 1450 ou 145737 por Fernão Vasques (ou Vaz) de Agomide, 

contador-mor de D. Duarte e D. Afonso V. Estava instalado em frente à Igreja de S. 

Miguel, motivo pelo qual também era designado de Hospital de S. Miguel38. 

Antes da fundação do hospital, a 18 de maio de 1448, é dada a licença ao incipiente 

hospital para possuir bens de raiz deixados por Joana Martins, Catarina Anes e Maria 

Afonso, esposas sucessivas de Fernão Vaz de Agomide. O fundador deixou os seus bens, 

bem como bem como os bens das terças de suas esposas para a manutenção e sustento 

do hospital, determinando que o seu administrador deveria assumir diversas 

responsabilidades como:  

conservar o edifício sempre limpo e decente, com seis camas bem arranjadas e 

providas de roupa; ter esteiras e mantas, e um serviço de mesa; recolher, no 

hospital e por espaço de três dias, os romeiros e peregrinos, que ali quisessem 

ficar; emprestar aos passageiros de posição mais elevada as camas e o serviço de 

mesa, e emprestar as mantas e as esteiras aos de posição mais humilde; dar a todos 

água quente, para lavarem os pés, e lume para se aquecerem; tratar as pessoas, 

que no hospital adoecessem ou chegassem aí doentes; se algumas morressem, 

fazer-lhes o enterro e mandar que, pela alma de cada uma, fosse rezada missa na 

igreja de S. Miguel; dar sete lojas, das oito do hospital, para mulheres pobres e 

virtuosas; ter arcas e armários, para arrecadar tanto os objectos do hospital com 

as alfaias e objectos do culto do altar de S. Brás, existente na mesma igreja; 

conservar aquele altar sempre asseado, ornamentado e limpo.  

Deixava ainda a obrigação de, anualmente, quinze missas cantadas e setenta e seis 

rezadas no altar de S. Brás como sufrágio pelas almas do instituidor e benfeitores e, 

segundo Fernando da Silva Correia, distribuía medicamentos39.  

Como ditou a vontade de Fernão Vasques de Agomide, o primeiro administrador do 

hospital foi João Lourenço, prior de Santa Maria de Lamas, sendo o mesmo que teria de 

nomear o seu sucessor40. Pouco tempo depois da sua fundação, D. Afonso V vê-se 

obrigado a intervir na gestão deste estabelecimento e nomeia Gil Martins de Roriz, 

cavaleiro da Casa Real, uma vez que João Lourenço vendera a provedoria sem 

autorização real41.  

Manteve-se em atividade até meados do séc. XVIII, em 1835 ainda viviam mulheres 

idosas e indigentes e, em 1855, depois de anos em ruína, dá lugar ao Liceu42. 

                                                 
37 Amaro Neves e Delfim Bismarck Ferreira apontam 1450 como data da fundação, enquanto Nogueira 

Gonçalves afirma ter sido fundado em 1457, já João Gaspar aponta 18 de dezembro de 1457 como data de 

fundação, baseando-se em inscrições dentro da sede do hospital na Capela de S. Brás, também conhecida 

como Capela do Espírito Santo, instalada na Igreja de S. Miguel, destruída em 1835 (Neves e Ferreira 2009: 

121; Gonçalves 1959: 102; Gaspar 1997: 100).  
38 Oudinot 2009: 249; Neves e Ferreira 2009: 121. 
39 Neves e Ferreira 2009: 121; Neves 1998: 23; Oudinot 2009: 239-240; Gaspar 1997: 100; Correia 1999: 

385. 
40 Oudinot 2009: 240.  
41 Doc. 124. 
42 Gaspar 1997: 100; Oudinot 2009: 252.  
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1.4.5. Hospital de Santa Cruz 

Designações 

Hospital de Aveiro 

Freguesia Toponímia 

U. das Fregs. de Glória e Vera Cruz Rua Direita 

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Correia 1999: 404; Neves e Ferreira 2009: 107 e 120 

Descrição 

De um modo geral, o edifício devia ser de sólida construção e de bom desenvolvimento 

como eram as estruturas apoiadas pelos príncipes da «ínclita geração». Tinha anexa 

uma capela abobadada. Amaro Neves e Delfim Bismarck Ferreira acreditam que se 

tratasse de uma obra com certa dignidade em Aveiro do século XV43.  

Observações 

Este estabelecimento foi fundado pelo Infante D. Pedro, senhor de Aveiro, em 1443. 

Estava situado intramuros, perto do palacete que servia de moradia ao seu fundador, 

ou seja, a meio da Rua Direita. Em 1668 ainda continuava a prestar serviços44. 

 

 

1.5. Concelho de Sever do Vouga 

1.5.1. Albergaria de Doninhas 

Designações 

Albergaria de Pedras Talhadas 

Freguesia Toponímia 

Talhadas  

Vias associadas Documentos 

 128 

Bibliografia 

Braga 1991: 184; Coutinho 1958: 13; Ramos 2009: 130 

                                                 
43 Neves e Ferreira 2009: 107 e 120. 
44 Neves e Ferreira 2009: 120.  



 

21 

 

Observações 

Pouco se conhece deste estabelecimento. Segundo a carta pela qual D. Afonso V 

nomeia como administrador Martim Gomes, terá sido fundado por uma qualquer 

rainha45. Deniz Ramos afirma que em 1324 o seu administrador era Estêvão Soares46. 

Paulo Drumond Braga, escreve que esta albergaria se encontrava, em 1466, em 

dampnyficaçam47. 

 

 

1.6. Concelho de Vagos 

1.6.1. Albergaria de Soza 

Freguesia Toponímia 

Sosa  

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Correia 1999: 385; Machado 2006: 172; Martins 1957: 31; Neves e Ferreira 2009: 119 

Observações 

Segundo Júlio Machado, trata-se da mais antiga instituição de Rocamador em Portugal, 

doada por D. Sancho I em 1189 a uns ermitas desta confraria que o auxiliaram na 

conquista de Silves48. No entanto, outros investigadores apontam 1192 como data da 

fundação desta albergaria49. 

 

 

1.6.2. Hospital de Ouca 

Freguesia Toponímia 

Ouca Quinta de Ouca 

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Correia 1999: 404; Santos 1973: 813 

Observações 

                                                 
45 Doc. 128. 
46 Ramos 2009: 130. 
47 Braga 1991: 184. 
48 Machado 2006: 172. 
49 Correia 1999: 385; Neves e Ferreira 2009: 119; Martins 1957: 31. 
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Instituído por D. Diogo de Ataíde na sua Quinta de Ouca por testamento de 15 de julho 

de 1453 pera todos hos pelegriins e strangeyros, e pera os religiosos que per aly 

passassem50. 

 

 

1.7. Concelho de Vila Nova da Feira 

1.7.1. Albergaria de São João de Ver 

Freguesia Toponímia 

São João de Ver  

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Correia 1999: 285; Neves 1998: 14 

 

 

2. Distrito de Braga 

2.1. Concelho de Amares 

2.1.1. Albergaria de Amares 

Freguesia Toponímia 

  

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Correia 1999: 382 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Correia 1999: 404; Santos 1973: 813. 
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2.2. Concelho de Braga 

2.2.1. Albergaria de D. Martinho 

Designações 

Albergaria da Rua Verde 

Freguesia Toponímia 

Cividade Rua Verde 

Vias associadas Documentos 

 47 e 48 

Bibliografia 

Feio 1984: 88-89; Ribeiro 2016: 419 

Descrição 

Na opinião de Maria do Carmo Ribeiro seria o edifício público de maior expressão da 

Rua Verde51. 

Observações 

Fundada no lado poente da Rua Verde, atual Rua D. Frei Caetano Brandão, pelo 

arcebispo D. Martinho Geraldes em testamento de 24 de agosto de 1271, ordenando 

ainda um vínculo (Montariol) nos descendentes de D. Elvira Paes, com obrigação de 

manter pelos seus rendimentos a Albergaria. Em menos de um século este vínculo 

passa, por falta de sucessão, para a mesa capitular, mais propriamente para o Arcediago 

de Neiva que manda destruir a albergaria52. 

 

 

2.2.2. Albergaria detrás da casa de Pedro Furtado 

Vias associadas Documentos 

 19 

Observações 

Esta albergaria surge mencionada no testamento de Sancha Bernarda de 121253. É 

muito provável que se trate de outra qualquer albergaria bracarense. 

 

 

 

                                                 
51 Ribeiro 2016: 419.  
52 Feio 1984: 88; Ribeiro 2016: 419. 
53 Doc. 19. 
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2.2.3. Albergaria de Maximinos 

Freguesia Toponímia 

 Rua de Maximinos 

Vias associadas Documentos 

Via do Porto54 62 e 64 

Bibliografia 

Feio 1984: 88; Ribeiro 2016: 70 

Observações 

Esta albergaria existia desde 1291 na Rua de Maximinos, atual Rua D. Paio Mendes, e 

contava com confraria própria que a administrava55. 

 

 

2.2.4. Albergaria Nova da Cidade 

Designações 

Hospital das Velhas 

Freguesia Toponímia 

Cividade Perto do Largo de S. Paulo 

Vias associadas Documentos 

Via do Porto56  

Bibliografia 

Feio 1984: 89; Marques 2009: 356 

Observações 

Fundada nos princípios do século XIII perto da sinagoga, aproximadamente no local 

ocupado atualmente pela Igreja do Colégio de S. Paulo, esta albergaria estava destinada 

ao albergue de mulheres na Cividade.  Mais tarde passou a designar-se Hospital das 

Velhas57. 

 

 

 

 

                                                 
54 Ribeiro 2016: 70. 
55 Feio 1984: 88. 
56 Ribeiro 2016: 70. 
57 Feio 1984: 89. 
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2.2.5. Albergaria de S. Marcos 

Freguesia Toponímia 

S. João do Souto  

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Costa 1706: 158; Marques 1982: 16; Marques 1989: 39; Marques 2009: 356;  

Ribeiro 2016: 70 

Observações 

Este estabelecimento é anterior a 1465, data em que a Confraria de S. João do Souto, 

que a administrava, se reúne e delibera a recuperação do edifício que caae e se brita e 

a venda a quem por ella mais der. Em 1466 a albergaria jazia em terra, tendo sido 

emprazada então ao carpinteiro João Vasques que se comprometeu a levantar no local 

uma casa e, dois anos depois, foi aforada a Vasco Miguéis e sua mulher para aí fazerem 

casa. Terminadas as três vidas do prazo acordado, a propriedade revertia para a 

Confraria de S. João do Souto58. Sabe-se ainda que chegou a ser administrada pela 

Confraria de S. Marcos59. 

 

 

2.2.6. Albergaria de Santiago 

Designações 

Albergaria de Sancti Jacobi; Albergaria de S. Tiago-a-Nova 

Freguesia Toponímia 

Cividade  

Vias associadas Documentos 

 30, 31, 36, 41, 45, 62 e 64 

Bibliografia 

Feio 1984: 88; Marques 1989: 39; Marques 2009: 356; Ribeiro 2016: 72 

Observações 

Desconhece-se a data e o responsável pela sua fundação. Existia antes de 1249, estava 

localizada na Cividade e, nos finais da Idade Média, reuniu-se juntamente com as 

instituições de Rocamador e da Rua Nova no Hospital de S. Marcos60. 

                                                 
58 Maria do Carmo Ribeiro afirma que a albergaria foi aforada a Vasco Miguéis e sua mulher para aí fazerem 

casa (Ribeiro 2016: 70). 
59 Marques 1982: 16; Ribeiro 2016: 70; Marques 1989: 39, nota 111.  
60 Feio 1984: 88; Marques 1989: 39. 
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2.2.7. Albergaria dos Santos Paraíso 

Vias associadas Documentos 

 38 e 62 

Bibliografia 

Feio 1984: 88; Marques 2009: 356 

Observações 

Esta albergaria terá fundada em Braga antes de 1267, data do legado de Estêvão Eanes 

onde é mencionada61.  

 

 

2.2.8. Albergaria Velha 

Freguesia Toponímia 

 Rua Paio Manta 

Bibliografia 

Marques 1989: 39; Marques 2009: 356 

Observações 

A única referência que atesta a existência desta albergaria encontra-se num documento 

de 6 de abril de 146762. 

 

 

2.2.9. Hospício do Cabido da Sé 

Bibliografia 

Ribeiro 2016: 67; Marques 2009: 356 

Observações 

Este hospício surge referido num documento de 25 de dezembro de 121363. 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Doc. 38. 
62 Marques 1989: 39, nota 112. 
63 Ribeiro 2016: 67. 
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2.2.10. Hospital-Albergaria de S. João do Souto 

Designações 

Albergaria de Pedro Ourives; Albergaria do Souto;  

Freguesia Toponímia 

S. João do Souto  

Vias associadas Documentos 

 9, 13, 20, 44, 50, 52, 62 e 64 

Bibliografia 

Correia 1999: 402; Feio 1984: 87; Marques 1982: 16; Ribeiro 2016: 60 

Observações 

Estabelecimento fundado em casas próprias por Pedro Ourives e sua mulher perto da 

Igreja de S. João de Souto (também construída por sua ação), junto à Porta de S. 

Marcos64. Em 1145, o arcebispo D. João Peculiar e o seu cabido doam esta instituição 

à Ordem do Hospital65. 

Esta instituição e a Albergaria de S. João do Souto devem ser a mesma, uma vez que 

Maria do Carmo Ribeiro refere o Hospital de S. João do Souto como sendo também do 

século XII66.  

 

 

2.2.11. Hospital-Albergaria da Rua Nova 

Designações 

Albergaria Nova; Hospital dos Peregrinos 

Freguesia Toponímia 

Cividade Rua Nova 

Vias associadas Documentos 

 42, 46, 62, 64 e 166 

Bibliografia 

Almeida 1967-1968, vol. II: 494; Castro 2008: 38 e 40; Correia 1999: 320 e 382; 

Cruz 1973: 334; Feio 1984: 87-88 e 90; Marques 2009: 356; Ribeiro 2016: 67;  

Tavares 1989: 90 

                                                 
64 Feio 1984: 87; Marques 1982: 16.  
65 Doc. 9. 
66 Ribeiro 2016: 60. 



 

28 

 

Descrição 

Apenas se sabe que estava instalado em casa particular e que tinha, pelo menos, 

cozinha e seis camas67. 

Observações 

Esta instituição terá sido fundada pelo arcediago Pedro Garcia antes de 127268 fora de 

portas69, na atual Rua D. Frei Caetano Brandão. Foi administrado por uma confraria 

então criada70. 

Em 1508, D. Diogo de Sousa ao fazer o levantamento da situação dos hospitais de 

Braga, refere que o Hospital da Rua Nova ainda exercia atividade, acolhendo alguns 

pobres peregrinos e estrangeiros, mas sem cazas convenientes pera se ninguem poder 

nem dever agasalhar uma vez que não possuía rendas nem regimento. Por 

consequência os seus bens são transferidos para o Hospital de S. Marcos71. 

 

 

2.2.12. Hospital de Rocamador 

Designações 

Hospital do Espírito Santo 

Freguesia Toponímia 

S. João do Souto Rua de Janes 

Vias associadas Documentos 

Via do Porto72 3, 12 e 14 

Bibliografia 

Correia 1999: 320; Costa 1706: 174; Feio 1984: 88; Marques 1989: 39;  

Marques 2009: 356; Ribeiro 2016: 70 

Descrição 

Tinha capela anexa da invocação do Espírito Santo73.  

                                                 
67 Docs. 42 e 46; Correia 1999: 382; Cruz 1973: 334; Tavares 1989: 90. 
68 Segundo Alberto Feio, Pedro Zol terá fundado uma albergaria no século XII que surge referido numa 

transação de 1176 como estando localizada inter illam viam que vadit de Rua Nova ad pontem catavi. É 

possível que se trate do Hospital-Albergaria da Rua Nova. Se assim for, segundo o mesmo autor, este 

estabelecimento estava associado à via romana que seguia para a Ponte do Cávado (Prado) (Feio 1984: 87). 
69 Ribeiro 2016: 67; Pereira 2009: 356.  
70 Feio 1984: 88. 
71 Doc. 166; Castro 2008: 38 e 40; Correia 1999: 320; Feio 1984: 90; Almeida 1967-1971, vol. II: 494. 
72 Ribeiro 2016: 70.  
73 Correia 1999: 320. A Corografia Portugueza refere um Hospital do Espírito Santo em Braga que tinha 

uma igreja e duas capelas onde se diz a Missa aos enfermos (Costa 1706: 174). Pensamos que talvez se 

possa referir a esta instituição uma vez que estava anexa a uma igreja da mesma invocação. 
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Observações 

Embora diversos autores afirmem que este estabelecimento foi fundado pelo arcebispo 

D. Paio Mendes entre 1119 e 1137, um documento de 1118-1128 refere que o arcebispo 

doou bens que tinha na cidade e no seu termo ao hospital que se encontrava, então, sob 

administração da Ordem do Templo74.  

Estava situado na esquina da Rua de Janes e chegou também a ser administrado pela 

Confraria de Rocamador que suportava as despesas do hospital que fornecia 

medicamentos e abrigava doentes e peregrinos e, mais tarde, pelo município. Este 

hospital foi bastante popular e os seus serviços considerados importantes até ser 

anexado ao Hospital de S. Marcos75. 

 

 

2.2.13. Hospital de Rocidevallis 

Designações 

Hospital de Santa Maria de Roças Vales 

Bibliografia 

Feio 1984: 88 

Observações 

Segundo Alberto Feio, esta instituição bracarense existia desde 1211 em local 

desconhecido e aparece referida como Hospital de Santa Maria de Roças Vales num 

testamento de 134676. 

 

 

2.2.14. Hospital de S. Bartolomeu 

Freguesia Toponímia 

S. Vítor Rua da Corredoira 

Vias associadas Documentos 

Via do Porto77  

Bibliografia 

Feio 1984: 89; Ribeiro 2016: 70 

                                                 
74 Doc. 3. 
75 Correia 1999: 320; Marques 1989: 39; Feio 1984: 88. 
76 Feio 1984: 88. 
77 Ribeiro 2016: 70. 
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Descrição 

Apenas se sabe que estava anexo a uma igreja da mesma invocação78. 

Observações 

Este estabelecimento foi fundado na Rua da Corredoira (atual Avenida Central), pelo 

Deão D. Domingos em testamento de 1329 no qual se lê: Hospitali beati Bartholomei 

quod feci in rua de corredoyra sex domos qui sunt propre ipsum. D. Domingos nomeia 

Loureço Domingues, seu irmão, como curador do hospital e institui a Confraria do 

Corpo de Deus, que mais tarde vai ser anexada ao Hospital de S. Marcos79, junto da 

Igreja de S. Bartolomeu que supervisionava o hospital80. 

 

 

2.2.15. Hospital de S. Marcos 

Freguesia Toponímia 

S. João do Souto Campo dos Remédios 

Vias associadas Documentos 

 166 

Bibliografia 

Araújo 2015: 1726 e 1727; Araújo 2016: 245-247; Castro 2008: 37, 41-45, 65-67 e 

226; Correia 1999: 320; Magalhães 2014: 79; Ribeiro 2012: 72 

Descrição 

Pouco se conhece da fisionomia primitiva deste hospital que ao longo do tempo se foi 

adaptando ao crescente número de doentes. No século XVII já tinha dois pisos e pátio 

interior que mais tarde se torna num claustro. No piso inferior existiam duas 

enfermarias para doentes e duas salas para peregrinos, a par de alguns anexos para 

armazenagem de cereais, vinho, azeite, etc. e a botica81. 

Observações 

Fundado pelo arcebispo D. Diogo de Sousa em 1508 através da união dos hospitais de 

Rocamador, Rua Nova e Santiago82.  

D. Diogo procurava centralizar e melhorar a assistência em Braga através da 

construção de um hospital moderno com assistência médica a par da espiritual 

procedendo, ainda, a um levantamento da situação das casas de assistência e respetivos 

bens de Braga. Maria de Fátima Castro escreve que a construção deste hospital tinha 

sido iniciada pelo cónego Diogo Gonçalves antes da chegada de D. Diogo de Sousa ao 

governo da diocese de Braga em 1508. O fundador terá apenas aproveitado este 

                                                 
78 Feio 1984: 89. 
79 Castro 2008: 42-43; Araújo 2016: 245. 
80 Feio 1984: 89. 
81 Araújo 2015: 1727. 
82 Correia 1999: 320; Araújo 2016: 245. 
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primitivo hospital que, segundo a autora, já estaria em funcionamento por volta de 

1506, moldando-o para o seu projeto. Depois de um breve período de observação e/ou 

aperfeiçoamento dos serviços de assistência prestados e, em simultâneo, da criação de 

bases financeiras através da doação de rendimentos e propriedades é que, em 1508, lhe 

outorga os seus estatutos. Para garantir o seu sustento, D. Diogo vai transferir os bens 

das confrarias de Rocamador e do Corpo de Deus, dando-as como extintas, bem como 

bens próprios, de outras instituições hospitalares e parte das rendas das igrejas de S. 

Martinho de Galegos e de S. Martinho de Medelo83. 

O hospital estava localizado fora de portas, no campo dos Remédios, junto da porta de 

S. João ou S. Marcos84 e foi, desde início, gerido pela câmara de Braga passando, por 

arbítrio de D. Frei Bartolomeu dos Mártires por diploma de 19 de outubro de 1559, 

para a Santa Casa da Misericórdia85. 

Segundo a carta de instituição e regimento de 150886, que não só estipulava as regras 

como também o modo de cobrança de rendas, este hospital atendia somente pobres 

peregrinos posageiros e relligiozos e cllerigos posageiros, durante três dias e três 

noites exceto em caso de doença. Ao longo do internamento recebiam a típica esmola 

de lenha, azeite, sal, candeias e vinagre, comprados pelo provedor ou escrivão e 

entregues, na presença do capelão, ao hospitaleiro. Para as pesoas horadas e religiozos 

enfermos era oferecido pera cervisso da sua meza (...) toalhas de meza, castisais, vazos 

pera comerem e beberem assi de pao como de baro e espetos grelhas e trenpes e 

pucaros e cantaros e gamellas e panellas e emfuzas e toda outra couza que for 

necesarea pera a cozinha e mesa de modo que não precisassem de compra-las fora do 

hospital. À entrada, o doente confessava e o recebia a comunhão pelo capelão que ainda 

registava alguns dados pessoais, nomeadamente o nome, naturalidade e morada do 

doente, do cônjuge e dos familiares mais próximos. Os seus bens eram registados e era 

questionado acerca do possível desejo de realizar testamento pelo tabelião. Seguiria 

caminho quando o físico achasse que estaria em disposição para o fazer. Em caso de 

morte, haveria uma missa cantada por coatro clerigos e mais pello capellão do dito 

hospital e dar se a a todos cinco pella dita missa e officio cem reais. Segundo Maria 

Marta Lobo de Araújo aos peregrinos apenas se rezava uma missa uma vez que apesar 

de precisarem de auxílio, os peregrinos não eram pobres iguais aos restantes. A 

primeira referência ao uso de medicamentos data de 1575. Estes seriam adquiridos 

externamente uma vez que o hospital só possuí botica em 165487. 

Este hospital contava com uma equipa de funcionários assalariados composta por 

provedor, escrivão, capelão, físico, hospitaleiro88 e uma mulher para quando fosse 

necessário cuidar de doentes. O provedor, encarregue de receber e goardar e 

                                                 
83 Castro 2008: 37-44; Araújo 2016: 245. 
84 Araújo 2016: 245; Ribeiro 2012: 72. 
85 Araújo 2015: 1726. Vera Magalhães afirma que este hospital ficou, desde logo, sob o patronato do seu 

fundador, e não sob alçada da câmara, sendo transferido para a Misericórdia (Magalhães 2014: 79). 
86 Doc. 166. 
87 Castro 2008: 65-67 e 307; Araújo 2016: 245-247. 
88 O número de hospitaleiros aumentou a partir do século XVIII com a ampliação das instalações (Araújo 

2016: 247). 
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despender as rendas do dito hospital, recebia 1.000 réis por ano e, nos finais de 

Quinhentos, era um cargo anual podendo ser renovado caso o candidato integrasse 

novamente a Mesa. O bom provedor podia ser recompensando com alguns 

privilégios89. Também o físico recebia 1.000 réis anualmente. O escrivão, que se 

deslocava ao hospital semanalmente para verificar e preencher o livro de contas, 

recebia 800 réis90. O hospitaleiro tinha de ser homem casado, vivia no hospital e recebia 

por ano 3.000 réis e oito alqueires de milho do Casal da Costa (Celeirós), era 

responsável por lavar a roupa do hospital e fazer as camas he barer ho ospital e cazas 

delle tirando a igreja e capellas que hade barer o capellão e sera o dito hospitalleiro 

privelligiado de não pagar em ninhum carego delo e lho nem servir em ninhũa outra 

couza. O capelão, além de limpar as igrejas e capelas e realizar os ofícios litúrgicos, 

garantia o agasalho dos doentes tendo em especial atenção os religiosos e sacerdotes91. 

Para evitar situações de abuso, o regimento proibia o uso de rendas e bens pera suas 

pesoas nem pera sua casa nem as dem nem emprestem a ninhũa pesoa pera fora do 

dito hospital hainda que seja per necesidade, caso contrário pagavam multa de 1.000 

réis e na segunda vez seriam despedidos. No entanto, poderiam doar a pobres os bens 

velhos de mais para servirem o hospital, registando-se no livro de contas como despesa. 

 

 

2.3. Concelho de Barcelos 

2.3.1. Albergaria de Barcelos 

Freguesia Toponímia 

Carvalhal  

Vias associadas Documentos 

 20 e 23 

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Gonçalves 2012: 62 

Observações 

Esta instituição é referida no testamento de Pedro Peres de 1215 e nas Inquirições de 

122092, e não nas de 1258 como afirma Francisco Gonçalves que, de resto, supõe que 

se situasse entre o Fundo de Vila e o Cimo de Vila (Largo do Apoio)93. 

 

                                                 
89 Segundo um assento de 1589, António Alves Barroso foi autorizado a ser sepultado, juntamente com a 

sua mulher e descendentes, no passadiço frente à sacristia (Castro 2008: 226). 
90 Castro 2008: 45 e 67. O regimento previa ainda o registo no livro novo de todas as rendas, ofertas, bens, 

gastos e despesas. 
91 Castro 2008: 67. 
92 Docs. 20 e 23. 
93 Gonçalves 2012: 62. 
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2.3.2. Albergaria de Fundo de Vila 

Freguesia Toponímia 

U. das Fregs. de Barcelos, Vila Boa e 

Vila Frescaínha 

Rua de Casal de Nil 

Bibliografia 

Gonçalves 2012: 64 

Observações 

Este hospital estava instalado em Barcelos, no Fundo de Vila, ou Fonte de Baixo, junto 

ao local onde se atravessava o Rio Cávado, a vau ou de barco, onde ainda existem umas 

casas medievais. Segundo Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves, estas moradias terão 

alojado uma albergaria e uma gafaria, documentadas desde 1177 e que estiveram em 

atividade até à centúria seguinte, até perdem importância devido à diminuição do fluxo 

de peregrinações e à construção de outros hospitais, nomeadamente o do Espírito Santo 

e o de Abade de Neiva94. 

 

 

2.3.3. Hospital do Espírito Santo 

Designações 

Hospital de Barcelos; Hospital S. João de Deus 

Freguesia Toponímia 

U. das Fregs. de Barcelos, Vila Boa e 

Vila Frescaínha 

Rua de Santa Maria 

Vias associadas Documentos 

 153 e 168 

Bibliografia 

Afonso 2011: 81; Afonso 2012a: 51-53; Cabral 2012: 21; Capela e Borralheiro 1998: 

55; Ferreira 2000/2001: 46; Gonçalves 2012: 67, 78; Lousada 2010: 20-21; 

Lousada et al. 2010: 20-21; Marques 1989: 56; Trigueiros 2015: 26 

Descrição 

A fisionomia do Hospital do Espírito Santo é conhecida graças às discrições contidas 

no Tombo de 1498. Tinha dois andares e era composto por quatro pequenas camaras 

sobradadas, divididas por tabiques de taipa, duas viradas para o Paços do Concelho e 

outras duas para o lado oposto, que assumiram as medidas da capela como módulo de 

composição. Do século XIV, a Capela de Santa Maria encontrava-se a norte do 

hospital. A este e oeste do corpo principal projetavam-se dois alpendres: um apoiado 

em cinco colunas de pedra e assente sobre quatro esteios (dois em madeira e dois em 

                                                 
94 Gonçalves 2012: 64. 
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pedra) com 2m de largura e 7 de comprimento; o outro apoiava-se em três colunas de 

madeira dava acesso ao quintal que confrontava a sul com algumas divisões do edifício 

camarário (fig. 17). Um dos alpendres95 possuía um oratório da invocação do Espírito 

Santo cercado com suas grades e servia de abrigo aos peregrinos e que, segundo 

Lousada et al. terá deixado marcas visíveis nos paramentos exteriores96.  

Segundo o tombo, a casa do hospital media 9,5 varas de comprimento e 9 de largura 

que se traduzem, à vara de 1,10m, em 10,45m de comprimento por 9,9m de largura 

ocupando, por tanto, uma área de 94,05m2 97. 

Atualmente integra o conjunto arquitetónico dos Paços do Concelho, juntamente com 

a Capela de Santa Maria, a Igreja da Misericórdia e a antiga sinagoga), na esquina da 

Rua de S. Francisco (antiga Rua dos Mercadores) com o Largo do Apoio (fig. 14). Os 

únicos vestígios ainda visíveis desta instituição são o claustro setecentista98, acessível 

através da Sala Gótica, alguns vestígios na fachada esquerda do edifício dos Paços e o 

pórtico gótico arcaizante do século XIV da antiga Capela de Santa Maria, atualmente 

na Capela de S. Francisco (figs. 16, 15 e 18), erguida em 1508 na Rua dos Mercadores, 

o que leva a crer que se trate da reconstrução da capela do hospital99. 

Observações 

Localizado com a fachada e portas voltadas para a Rua de Santa Maria, à entrada da 

vila, como era comum na época, este hospital constituiu com a gafaria o núcleo de 

assistência da vila de Barcelos100. Terá sido construído na segunda metade do século 

XIV devido à construção da ponte gótica sobre o Cávado, provavelmente entre 1325 e 

1328101. 

Em 1518 encontrava-se muito danificado e mal provido por não ter oficiais levando o 

seu provedor a realizar algumas obras de reparação que, no entanto, não devem ter sido 

eficazes uma vez que, dois anos depois, D. Manuel I anexa-lhe as rendas da gafaria da 

Fonte de Baixo, passando-o para a gestão da Santa Casa da Misericórdia que vai, por 

sua vez, instalar-se na capela do hospital102.  

É muito provável que se trate do hospital mencionado nas Memórias Paroquiais de 

1758 como estando unido com a casa da Mizericordia103. 

 

                                                 
95 Lousada et al. afirma ser o alpendre do lado poente, enquanto Maria da Conceição Falcão Ferreira defende 

ter sido o do lado este (Lousada et al. 2010: 20; Ferreira 2000/2001: 46). 
96 Doc. 153; Lousada 2010: 20; Ferreira 2000/2001: 46; Lousada et al. 2010: 20; Afonso 2012a: 52; 

Marques 1989: 56. 
97 Ferreira 2000/2001: 46.  
98 O claustro surge na sua forma atual na sequência de obras de ampliação entre 1713-1716. Foi limitado 

por estruturas pré-existentes, nomeadamente o alpendre do hospital a oeste, a nova sacristia a sula e outras 

dependências a norte (Lousada 2010: 21). 
99 Cabral 2012: 21; Gonçalves 2012: 78; Trigueiros 2015: 26; Lousada 2010: 21. 
100 Lousada 2010: 20; Afonso 2011: 81. 
101 Afonso 2012a: 51. 
102 Doc. 168; Afonso 2012a: 53; Afonso 2011: 81; Gonçalves 2012: 67; Lousada et al. 2010: 21. 
103 Capela e Borralheiro 1998: 55. 
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2.3.4. Hospital de Santa Maria de Abade de Neiva 

Freguesia Toponímia 

Abade de Neiva  

Vias associadas Documentos 

 55, 120, 122 

Bibliografia 

Braga 1991: 179; Gonçalves 2012: 31; Marques 1993: 9, 15-17 e 22;  

Trindade 1973: 876 

Descrição 

Segundo o tombo de 1795, estudada por José Marques, este hospital era composto por 

um corpo principal com 62,61m2, dois alpendres com 37,01m2 e um quintal de 73,22m2 

totalizando uma área total de 172,84m2 104. 

Observações 

Estabelecimento instituído na Igreja de Abade de Neiva em 1301 graças a uma doação 

de D. Dinis a Mestre Martinho, médico pessoal do monarca105. Segundo José Marques, 

este hospital começou por ser uma simples mercearia até ser designado na 

documentação como hospital106. Supostamente, a Rainha Santa Isabel terá pernoitado 

neste hospital em 1325 na sua peregrinação a Santiago107. 

Como aconteceu com muitas instituições desta natureza, este hospital sofreu com 

gestões que o deixaram sem administrador múltiplas vezes. Numa carta de 14 de junho 

de 1464, D. Afonso V apresenta Afonso Pires, morador em Leiria, como candidato 

para ocupar o cargo de administrador que se encontrava vago, por incumprimento das 

cláusulas no testamento do fundador108. Em 1470, o hospital encontrava-se 

dampnificado, não tinha administrador nem ninguém a ocupar os três cargos de 

capelão, estando em atividade apenas um vigário que, com as rendas da instituição 

gastava e despendia no que lhe prazia sem fazer nem comprir cousa algũua das que 

per dereito devia comprir. Uma nova carta, de 13 de janeiro de 1470, D. Afonso V 

volta a ser obrigado a exercer o direito de nomear um administrador. Desta vez o 

monarca escolhe um escudeiro residente de Barcelos, Pedro de Rego e ordena que as 

rendas fossem distribuídas em três: uma para os pobres, outra para o administrador e a 

última para reparações e manutenção da igreja e dos seus bens109. 

 

                                                 
104 Marques 1993: 17. 
105 Doc. 55; Gonçalves 2012: 31; Marques 1993: 22. 
106 Marques 1993: 16 e 22. Apoiava senhoras, geralmente decaídas da sua posição social e empobrecidas, 

a quem era assegurado sustento e vestuário junto de alguma igreja ou instituição de assistência, devendo, 

participar diária e comunitariamente nos sufrágios pelos instituidores (Marques 1993: 9). 
107 Gonçalo 2012: 31. 
108 Doc. 120; Marques 1993: 15; Trindade 1973: 876; Braga 1991: 179. 
109 Doc. 122; Marques 1993: 16-17. 
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2.4. Concelho de Fafe 

2.4.1. Albergaria de Armil 

Freguesia Toponímia 

Armil  

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Correia 1999: 382 

 

 

2.5. Concelho de Guimarães 

2.5.1. Albergaria do Anjo 

Freguesia Toponímia 

 Largo de S. Paio 

Bibliografia 

Azevedo 1845: 342; Guimarães 1929: 136-137 

Descrição 

Apenas se sabe que estava anexo à Capela de Nossa Senhora do Ó110. 

Observações 

Embora se confunda muitas vezes com o Hospital do Concelho, Luís de Pina 

Guimarães defende este recolhimento já existia em 1214 no intramuros, ao contrário 

do outro111. 

 

 

2.5.2. Albergaria de Caldeiroa 

Freguesia Toponímia 

 Rua da Caldeiroa 

Bibliografia 

Correia 1999: 381; Guimarães 1929: 136 

Observações 

À semelhança de outras instituições vimaranenses terá sido, ao longo do século XV, 

administrada pelos franciscanos112. 

 

                                                 
110 Azevedo 1845: 342. 
111 Guimarães 1929: 136-137. 
112 Correia 1999: 381; Guimarães 1929: 136. 
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2.5.3. Albergaria do Guardal 

Freguesia Toponímia 

 Perto do Largo de S. Paio 

Vias associadas Documentos 

 40 

Bibliografia 

Correia 1999: 381; Ferreira 2010: 671; Guimarães 1929: 134 

Observações 

Apenas se sabe que existia em 1269 perto do Largo de S. Paio, no bairro dos Cortumes 

(Rio de Couros), graças ao testamento de Domingos João. No século XV era, segundo 

Fernando da Silva Correia, administrado pelos franciscanos113. 

 

 

2.5.4. Albergaria de Nossa Senhora do Serviço 

Designações 

Albergue de S. Paio 

Freguesia Toponímia 

 Largo de S. Paio 

Vias associadas Documentos 

 170 

Bibliografia 

Bellino 1900: 260; Correia 1999: 381; Ferreira 2010: 669; Guimarães 1929: 135; 

Oliveira 2004: 603, 609 e 610-611; Marques 2009: 356 

Descrição 

A fisionomia deste estabelecimento é quase total desconhecida. Sabe-se que tinha 

capela românica anexa114, um eixido e, na opinião de António José de Oliveira, o seu 

número de camas deveria rondar o mesmo número que o Hospital-Albergaria de S. 

Domingos que nos finais de Quatrocentos tinha 7 leitos115.  

Embora se desconheça qualquer inventário ou livro de tombo, documentos referentes 

a um conjunto de obras em 1540 que se inserem num processo de vitalidade e de 

ampliação que contrasta com as políticas centralizadoras da assistência que então se 

tornavam populares. No contrato de obras no hospital de 15 de outubro de 1540, no 

valor de 2.800 reais, a confraria pretendia ampliar o espaço edificado e acrescentar 

leitos para 4 ou 5 camas. O pedreiro João Fernandes Biscainho teria de reconstruir uma 

                                                 
113 Doc. 40; Correia 1999: 381. 
114 Guimarães 1929: 135 
115 Oliveira 2004: 609. 
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parede, fazendo-a sequa sem terra, um portal em pedra que dava acesso ao quintal do 

hospital e ainda uma lumieira de pedra para iluminar e arejar o interior da instituição. 

Outro contrato de 24 de novembro do mesmo ano, no valor de 1.800 reais, procurou 

fazer obras na parede do hospital asi como vai da torre entestar na parede do quintal 

do hospital de Nossa Senhora que esta no adro de Sam Paio. Esta parede seria de muito 

boa aluernarya lympa e era recomendado que o pedreiro unisse ho cando da parede 

velha do qujntall obra de huma vara ligada huma com outra que fique forte a call. 

Ficou ainda estipulado, por mais 400 reais, per fazer a parede onde esta ha porta nova 

que abriram pera ho quintal per fazer hum pedaço de parede alem do que era 

obrigado116. 

Em 1900 tinha uma cruz sobre a porta em arco faz pensar numa capella que dizem ter 

existido alli117. 

Observações 

Esta albergaria já existiria, segundo Luís de Pina Guimarães, no século XII ou XIII em 

Guimarães e era administrada pela confraria homónima que, nos finais do século XV, 

anexou as confrarias dos Alfaiates e S. Vicente118.  

Em 1900 recolhia 8 velhas pobres a quem era dado um quarto, forno e cozinha 

comum119. Em 1911 encontrava-se, segundo ata de sessão ordinária da Câmara 

Municipal de Guimarães, em imminente ruina e perigo para as albergadas tendo sido 

demolida juntamente com a capela pouco antes de 1929120. 

É possível que este estabelecimento e a Albergaria do Anjo sejam o mesmo. 

 

 

2.5.5. Albergaria da Perrota 

Designações 

Albergaria da Porroto 

Freguesia Toponímia 

 Rua da Porrota 

Bibliografia 

Correia 1999: 381; Ferreira 2010: 671; Guimarães 1929: 136. 

                                                 
116 Doc. 170; Oliveira 2004: 610-611. 
117 Bellino 1900: 260. 
118 Guimarães 1929: 135; Correia 1999: 381; Oliveira 2004: 603; Ferreira 2010: 669. 
119 Bellino 1900: 260. 
120 AMAP – [Excerto da acta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guimarães], 8 de fevereiro, 

1911, f. 155, AMAP-10-16-2-1-f.155; Guimarães 1929: 135. 
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Observações 

Maria da Conceição Falcão Ferreira refere um documento de 1268 no qual Domingos 

Martins, um dos proprietários da rua de Val-de-Donas e do Castelo, oferece nove 

soldos e uma almofada à albergaria da Porroto como agradecimento. Durante o século 

XV terá sido administrada pelos franciscanos121. 

 

 

2.5.6. Albergaria da Rua Nova do Muro 

Freguesia Toponímia 

 Rua Nova do Muro 

Bibliografia 

Ferreira 2010: 667 

Observações 

Segundo Maria da Conceição Falcão Ferreira, apenas se conhece este estabelecimento 

graças a um documento de 1336122. 

 

 

2.5.7. Albergaria de S. Tiago 

Vias associadas Documentos 

 19 

Bibliografia 

Ferreira 2010: 668 

Observações 

Terá sido construída graças ao legado de cinco morabitinos por Sancha Bernarda em 

1212 e pertencia a uma confraria mal conhecida que Maria da Conceição Ferreira 

questiona se não será a Confraria dos Finados123. 

 

 

 

 

                                                 
121 Ferreira 2010: 671; Correia 1999: 381; Guimarães 1929: 136. 
122 Ferreira 2010: 667. 
123 Doc. 19; Ferreira 2010: 668. 
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2.5.8. Albergaria de S. Torcato 

Freguesia Toponímia 

 Rua do Gado 

Vias associadas Documentos 

 100 

Bibliografia 

Correia 1999: 381; Guimarães 1929: 136 

Observações 

Esta albergaria existiu pelo menos desde 1423 e foi administrada pelos franciscanos124. 

 

 

2.5.9. Albergaria de S. Vicente 

Freguesia Toponímia 

 Rua de Alcobaça, quarteirão de S. Paio 

Bibliografia 

Correia 1999: 381 e 399; Ferreira 2010: 668-669; Guimarães 1929: 131 

Observações 

Esta albergaria existia pelo menos desde 1268. Pertencia à Confraria de S. Vicente que 

se une à Confraria dos Alfaiates e, nos finais de Quatrocentos, unem-se à Confraria de 

Nossa Senhora do Serviço125. 

 

 

2.5.10. Albergaria de Val de Donas 

Freguesia Toponímia 

 Rua de Val de Donas 

Bibliografia 

Ferreira 2010: 669-670 

Observações 

Esta albergaria foi mandada construir em testamento de Gonçalo Gonçalves, abade de 

Telões, de 1302. Além de fornecer algumas casas para albergar a instituição, o 

instituidor ofereceu doze camas de palha e o mesmo número de colchões, feltros e 

mantas. Definiu ainda que o administrador dos bens de sucessão de Gonçalo Gonçalves 

teria de dar à albergaria 50 libras no dia da Ceia do Senhor para serem gastas em custos 

                                                 
124 Doc. 100; Correia 1999: 381. 
125 Correia 1999: 381 e 399; Ferreira 2010: 668. 
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associados a doentes ou finados e em vestuário: capas, sais de burel, camisas e bragas 

para os homens e camisas cada ano, e peles, em cada dois anos para as mulheres126. 

 

 

2.5.11. Hospital-Albergaria de S. Domingos 

Designações 

Albergaria da Rua de Gatos; Hospital de S. Roque; Hospital dos Peregrinos 

Freguesia Toponímia 

S. Paio Rua das Molianas 

Vias associadas Documentos 

Estrada de acesso ao Porto127 156 

Bibliografia 

Azevedo 1845: 334; Capela 2003a: 624; Correia 1999: 381 e 399; Costa 1706: 60; 

Costa 2008: 65; Ferreira 2010: 670-671; Guimarães 1929: 128-129; Marques 1984: 66; 

Marques 2014: 14; Marques 2009: 356; Ribeiro 2016: 63 e 73-74 

Descrição 

Graças ao Inventário dos bens da Confraria de S. Domingos de 1498, transcrito por 

José Marques, conhecem-se alguns traços físicos desta instituição. O edifício 

confinava com uma casa da confraria e com uma da Colegiada da Senhora da Silva. 

Media 21,45m de comprimento por 7,15m de largura, totalizando uma superfície de 

153,36m2. Tinha uma casinha de espritaleiro e, num dos cantos do rés-do-chão, 

apoiava-se um sobrado que faz lembrar uma pequena torre retangular com 7,15m de 

comprimento por 4,40m de largura, com uma área de 31,45m2. Finalmente, tinha anexo 

um eixido de 26m por 18,70m, com uma área de 493,68m2. O conjunto tinha, portanto, 

647,04m2 que o tornava, segundo Maria do Carmo Ribeiro, um pequeno edifício que, 

contudo, dominaria a zona onde estava instalado128. 

Terá tido ainda uma capela onde realizava ofícios religiosos129. 

O referido inventário é um documento precioso uma vez que descreve, num dos poucos 

casos reunidos para o Norte, o recheio do hospital. Dos móveis contam-se: 1 mesa com 

pés, 8 bancos, 1 “gamela longa” (que José Marques supõe poder tratar-se de uma 

banheira), 2 ataúdes (1 grande e 1 pequeno), 7 leitos, cada um com cama. De roupas: 

1 cocedra (coçadra, pequeno colchão de penas), 8 colchões (almadraques) dos quais 

apenas 3 são “novos”, 12 travesseiros (cabeçaaes, 4 novos, 1 quase novo e o resto 

velho), 14 mantas (2 de pelo novas, 1 a meio uso e as restantes rotas), 2 almofadas 

(chumellas), 4 lençóis (1 novo e 3 para cobrir mortos) e 10 cobertas de burel em bom 

                                                 
126 Ferreira 2010: 669-670. 
127 Ribeiro 2016: 63. 
128 Doc. 156; Marques 1984: 66; Ribeiro 2016: 73-74; Ribeiro 2016: 73. 
129 Azevedo 1845: 334. 
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estado. Na arrecadação: 2 enxadas, 1 pá, 1 alvião, 1 pinho e 1 campainha. Segundo 

José Marques, o estado de conservação pode ser assumido como corolário da crise 

então atravessada pela Confraria130. 

Observações 

Esta instituição já devia existir no início do século XIII e encontrava-se fora de muros, 

na Rua das Molianas, atual Rua D. João I. Foi neste estabelecimento que fr. Álvaro, 

prior do Convento de S. Domingos do Porto, fr. Estevão Mendes e fr. Diogo de Frades, 

“fundadores” de S. Domingos, se recolheram depois de chegarem a Guimarães à 

petição dos povos daquella Villa a 12 de dezembro de 1270131.  

Luís de Pina Guimarães relaciona esta instituição com a Albergaria de S. Domingos, 

na Rua de Gatos, que surge referida num emprazamento de 1391132. 

Surge nas Memórias Paroquiais de 1758 como estando a ser administrado pelas 

religiosas de Santa Rosa133. 

 

 

2.5.12. Hospital-Albergaria de Santa Margarida 

Designações 

Hospital de S. Miguel-o-Anjo, Hospital de S. Miguel; Albergaria do Castelo; 

Albergaria da Rua Seleira; Albergue de S. Miguel do Castelo 

Freguesia Toponímia 

Oliveira do Castelo  Rua do Castelo 

Vias associadas Documentos 

 155 

Bibliografia 

Capela 2003a: 624; Correia 1999: 399; Ferreira 2000/2001: 46; Ferreira 2010: 672; 

Guimarães 1929: 132-134; Marques 1989: 54-56; Marques 2009: 356;  

Ribeiro 2016: 74 

Descrição 

Segundo o tombo de 1498, transcrito por Luís de Pina Guimarães, este hospital 

ocupava uma humilde casa terreira com 9,90m de comprimento e 6,60 de largura e 

apenas duas câmaras divididas por um tabuado, uma para o hospitaleiro e outra com 

uma capa para pobres. Ou seja, o hospital ocupava uma área 65,34m2 tornando-o no 

mais pequeno hospital (dentro do grupo dos quais conhecemos as dimensões) de 

                                                 
130 Marques 1984: 66. 
131 Costa 1706: 60; Marques 1984: 66. 
132 Guimarães 1929: 129. 
133 Capela 2003a: 624. 
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Guimarães134. À altura da elaboração do seu tombo, o hospital encontrava-se sem 

roupas de camas e acolhia uma mulher que pagava um aluguer de centro e vinte réis 

por ano. 

Observações 

Este estabelecimento estava instalado à frente da pequena Igreja de S. Miguel do 

Castelo, também conhecida como Capela de Santa Margarida, na Rua do Castelo junto 

dos Paços dos Duques e poderá ter servido apenas a população da vila velha ou do 

castelo135. Maria da Conceição Falcão Ferreira relaciona este hospital com a 

Albergaria da Rua Seleira mencionada no testamento de Gomes Mendes Carreira de 

1290136. É possível que se trate do hospital assinalado no mapa de Guimarães de 1569 

(fig. 19). 

Este hospital surge referido nas Memórias Paroquiais de 1758 como antiquíssimo, e de 

pobre arquitectura, contando apenas com cinco cubículos. Por esta altura estava a ser 

administrado pelos abades da Igreja de S. Miguel137. 

 

 

2.5.13. Hospital-Albergaria dos Sapateiros 

Designações 

Albergaria de S. Miguel; Albergaria de S. Crispim 

Freguesia Toponímia 

Oliveira do Castelo Viela de S. Crispim 

Vias associadas Documentos 

Estrada de acesso ao Porto138 29, 60, 119 e 159 

Bibliografia 

Bellino 1900: 261; Carvalho 1938: 6; Costa 1706: 59; Ferreira 2000/2001: 45-46; 

Ferreira 2010: 665; Guimarães 1929: 131-132; Marques 2014: 8, 12-13 e 33;  

Marques 2009: 356; Ribeiro 2016: 63 e 75 

Descrição 

Segundo o Inventário de bens e rendas da Confraria dos Sapateiros de 1499, o hospital 

ocupava um edifício sobradado com 19 varas de comprimento e 9 varas e meio de 

largura, ou seja, o rés-do-chão media 20,90m de comprimento e 10,45m de largura 

ocupando um total de 218,40m2. Contava com 14 câmaras com uma cama cada: 9 no 

rés-do-chão, designado sótão, e 5 no sobrado. Segundo Maria da Conceição Falcão 

                                                 
134 Doc. 155; Marques 1989: 54-56; Ribeiro 2016: 74; Correia 1999: 399; Ferreira 200/2001: 46; Guimarães 

1929: 134. 
135 Guimarães 1929: 132-134; Ribeiro 2016: 74. 
136 Ferreira 2010: 672. 
137 Capela 2003a: 624. 
138 Ribeiro 2016: 63. 
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Ferreira, o facto de ter menos quartos no sobrado pode ser indicador de que o primeiro 

piso não ocupava a mesma área que o piso térreo, caso frequente na Idade Média. À 

altura da elaboração do tombo o edifício e as câmaras encontravam-se muy bem 

corregida e de novo e era, graças às dimensões e número de camas, um hospital 

considerável139. 

No entanto, o atual edifício do Hospital-Albergaria dos Sapateiros, propriedade da 

Irmandade de S. Crispim e S. Crispiniano, tem o primeiro piso com as mesmas medidas 

que o rés-do-chão. O edifício, de planta quadrangular irregular, encontra-se nas 

traseiras da Capela de S. Crispim com a qual comunica através da sacristia no piso 

térreo e de uma pequena porta no primeiro piso que serve de acesso ao topo do altar. 

O hospital mede aproximadamente 12,70m de comprimento por 11m de largura, com 

uma área aproximada de 139,70m2 sem contar com a capela (fig. 10, 21, 22 e 24).  

A fachada principal está virada para a Viela de S. Crispim e apresenta três janelas 

retangulares de moldura em granito com gradeamento de ferro e a porta principal, 

também emoldurada em granito, encimada por inscrição em azulejaria: «ALBERGUE 

DE S. CRISPIM / CEIA DO NATAL / ANTIGA / ALBERGARIA-HOSPITAL / 

MCCXV» (fig. 23). A nível do primeiro piso é possível ver quatro pequenas janelas 

em madeira pertencentes a quatro câmaras. A fachada Sul apresenta uma porta a 40cm 

abaixo do nível do piso de circulação, e uma janela quadrangular do lado esquerdo e, 

no piso superior, quatro janelas de madeira, duas da cozinha e duas de câmaras 

particulares.  

A porta principal dá acesso a um pequeno hall que comunica com a sacristia da capela 

(direita), à escadaria de acesso ao primeiro piso (frente) e à loja (esquerda). A loja, 

uma ampla e baixa divisão, de piso em terra e paredes e teto caiados, ainda hoje oferece 

ceia de Natal aos pobres (fig. 25). No fundo da sala, uma porta à esquerda liga-a a outra 

divisão mais pequena com escadaria para o piso superior, que funciona como arrumos 

e que, em tempos, também deu acesso à capela.  

O primeiro piso, todo em taipa, apresenta um corredor que divide o espaço em dois e 

define um plano basilical. A Sul dá acesso à cozinha e, do lado oposto, a quatro 

câmaras (duas delas usadas como quartos-de-banho), e a uma pequena porta que 

estabelece ligação ao altar. A cozinha, uma das maiores divisões do hospital, é 

iluminado por duas janelas e, nas paredes laterais, dispõe de cinco portas para cinco 

câmaras. A um canto é possível ver vestígios de uma lareira tanto no chão como o no 

encaixe para a chaminé no teto (fig. 26). Oposta às janelas, encontram-se uma escadaria 

de madeira leva a uma pequena divisão que serve de arrumos e uma porta que dá acesso 

a um pequeno corredor com as três câmaras cujas janelas dão acesso à Viela de S. 

Crispim. Ao todo, o atual edifício dispõe de 12 câmaras: 10 numeradas nas portas e 6 

com janela. 

                                                 
139 Doc. 159; Marques 2014: 13; Ferreira 2000/2001: 45-46; Ribeiro 2016: 75. 
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Observações 

Segundo o Inventário de 1499, confinava com a Viela do Hospital que seguia para a 

Torre Velha e, de outro lado, com casas de Pedro Fernandes. Enfrentava a Rua Pública 

e, nas traseiras, encostava à viela que seguia para a Igreja de S. Paio. Foi administrado 

e fundado pela Confraria dos Sapateiros que se pôs, mais tarde, sob patronato de S. 

Crispim140.  

Existem algumas dúvidas em relação à data de fundação desta instituição. Enquanto 

que Maria da Conceição Falcão Ferreira refere um documento de 1243 que menciona 

esta albergaria, José Marques, apoiando-se na resposta que Fernão Gil, escrivão do 

hospital e da confraria, dá a Diogo Borges quando questionado sobre a fundação da 

instituição, acredita ter sido Martim Baião a fundar o hospital e a confraria no século 

XIV141. 

Esta instituição também foi conhecida como Albergaria do Anjo e Hospital de S. 

Miguel por ter estado junto da capela desta invocação. Uma vez que, antes de se 

designar de S. Crispim, a capela estava consagrada ao Anjo S. Miguel142. 

Além de poder ser considerado um hospital notável para a época, também foi muito 

abastado. O tombo de 1499 revela o vasto património desta instituição: 12 parcelas 

urbanas na vila de Guimarães e 107 rústicas dispersas pelas freguesias de Santo 

Estêvão de Urgeses, Matamá, S. Tomé de Abação, Santa Eulália de Fermentões, Santa 

Eufémia de Prazins, Santo Tirso de Prazins, Riba do Selho, S. Mamede de Aldão, 

Polvoreira, Gondar, S. Romão de Arões e na Terra de Pena. No contexto urbano, o 

hospital dispunha de 170,71m2 de superfície construída (sem contar com os 218,40m2 

do próprio edifício-sede), em casas e anexos, pardieiros, lagares e adegas. Já no espaço 

rústico, a área ascendia aos 36642,75m2 entre leiras, vinhas, campos, talhos, soutos, 

devesas, latadas e até um chão para um palheiro143. 

É dos poucos estabelecimentos de assistência que ainda se conservam hoje. Desde 1900 

que recolhe mulheres pobres e, na altura, passageiros pobres por três dias144. 

Atualmente o Hospital-Albergaria dos Sapateiros acolhe por beneficência duas 

senhoras idosas que, em troco de agasalho, cuidam da capela e pedem esmola à porta 

da missa.  

 

 

 

 

 

                                                 
140 Marques 2014: 8 e 13; Ribeiro 2016: 75. 
141 Ferreira 2010: 665; Marques 2014: 12. 
142 Costa 1706: 59; Carvalho 1938: 67. 
143 Marques 2014: 33. 
144 Bellino 1900: 261. 
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2.5.14. Hospital de Estevão Vasques 

Bibliografia 

Correia 1999: 339; Tavares 1989: 97 

Observações 

Estabelecimento instituído em Guimarães por Estêvão Vasques em testamento de 

1333. O benfeitor determinou que o hospital deveria acolher dez pobres que, em troca 

da caridade, deveria rezar diariamente pelas almas de D. Dinis, D. Afonso IV, do 

fundador e de outras pessoas. Fernando da Silva Correia acredita que não terá chegado 

a funcionar145.  

 

 

2.5.15. Hospital de Guimarães 

Designações 

Hospital do Anjo; Hospital dos Pobres; Hospital do Concelho 

Freguesia Toponímia 

Oliveira do Castelo  

Vias associadas Documentos 

 1, 19, 21 e 24-28 

Bibliografia 

Afonso 2007: 249; Costa 1706: 65; Guimarães 1929: 124-128; Marques 1929: 125;  

Ribeiro e Melo 2014: 95 

Observações 

Este hospital terá sido fundando durante o século XII, fora de muros, mas junto da 

porta da Torre Velha perto do local que enfrenta a atual Igreja de S. Dâmaso, em 

Guimarães. Segundo a tradição, a história deste estabelecimento está ligada à fundação 

do Convento de S. Francisco. Em 1271 o povo da vila de Guimarães dá à Ordem 

Franciscana a administração do hospital no qual a ordem vai se instalar e, após onze 

anos, começa a construção do Convento junto do hospital146. No entanto, a obra não 

durou muito tempo uma vez que, na sua revolta contra D. Dinis, o infante D. Afonso 

manda derrubar o convento devido ao ponto estratégico que ocupava, provavelmente 

                                                 
145 Tavares 1989: 97; Coreia 1999: 339. 
146 Há autores que acreditam que o convento tenha sido construído no próprio hospital, nomeadamente 

Maria do Carmo Ribeiro e Arnaldo Sousa Melo (Ribeiro e Melo 2014: 95). 
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destruído também o hospital147, dado corroborado pelo facto de Luís de Pina 

Guimarães não ter encontrado referências ao hospital depois de 1322-1323148.  

Segundo José Marques, o facto de aparecer designado como Hospital do Concelho 

deve-se ao possível sustento por parte município149. 

Luís de Pina Guimarães acredita que se trata do hospital nouo de Vimaranes referido 

no testamento de D. Afonso Henriques de 1179150. 

 

 

2.5.16. Hospital Novo 

Vias associadas Documentos 

 15 

Bibliografia 

Correia 1999: 398; Guimarães 1929: 124 

Observações 

Este hospital surge referido no segundo testamento de D. Afonso Henriques de 1179. 

Luís de Pina Guimarães acredita que se trate do Hospital de Guimarães151.  

 

 

2.5.17. Hospital de S. Francisco 

Bibliografia 

Ferreira 2010: 670; Guimarães 1929: 136; Marques 1989: 54; Marques 2014: 14; 

Marques 2009: 356 

Descrição 

As poucas informações que dispomos deste hospital dizem respeito à sua arquitetura. 

O Tombo de 1498, parcialmente transcrito por José Marques, refere apenas que 

Primeiramente ho espritall teem de comprido oito varas e d’ancho quatro varas e he 

de huum sobrado e teem quatro camaretas pera os proves, ou seja, o rés-do-chão 

ocupava uma área de 38,72m2 e o sobrado 30,72m2 152. 

Observações 

                                                 
147 Segundo a Corografia Portugueza, terá sido D. Dinis a mandar derrubar os edifícios em 1290 (Costa 

1706: 65). 
148 Guimarães 1929: 124-128; Afonso 2007: 249. 
149 Marques 1929: 125. 
150 Doc. 15; Guimarães 1929: 124. 
151 Doc. 15; Guimarães 1929: 124. 
152 Marques 2014: 14. 
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Apenas podemos afirmar que é anterior a 1498 e que foi administrado pela Confraria 

de S. Francisco à qual pertencia153. 

 

 

2.6. Concelho de Vila Nova de Famalicão 

2.6.1. Albergaria de Moldes 

Freguesia Toponímia 

S. Tiago da Cruz  

Bibliografia 

Marques 2009: 356 

 

 

2.7. Concelho de Terras de Bouro 

2.7.1. Albergaria de Padrós 

Freguesia Toponímia 

Chamoim? Padrós 

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Correia 1999: 382 

Observações 

Fernando da Silva Correia questiona a possível origem romana desta albergaria154. 

 

 

2.8. Concelho de Vieira do Minho 

2.8.1. Albergaria de Roças 

Freguesia Toponímia 

Salvador  

Vias associadas Documentos 

Via Braga-Bragança155  

Bibliografia 

Correia 1999: 382 

Observações 

                                                 
153 Guimarães 1929: 136. 
154 Correia 1999: 382 
155 Correia 1999: 382. 
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Terá existido na freguesia do Salvador (atual freguesia de Rossas). Segundo Fernando 

da Silva Correia, Roças é fruto da corrupção e abreviatura de Roncesvalles156. 

 

2.9. Concelho de Vizela 

2.9.1. Albergaria das Caldas 

Designações 

Albergaria de Vizela  

Freguesia Toponímia 

Vizela  

Vias associadas Documentos 

 54 

Bibliografia 

Guimarães 1929: 134-135 

Observações 

Esta albergaria surge referida numa carta de aforamento de 1298 no qual D. Dinis a 

define como sendo sua propriedade157. 

 

 

3. Distrito de Bragança 

3.1. Concelho de Bragança 

3.1.1. Albergaria de S. Vicente 

Freguesia Toponímia 

 Rua Grande dos Sapateiros 

Bibliografia 

Marques 1989: 39 

Observações 

Existiu pelo menos desde 1296 e pertenceu à Confraria dos Sapateiros158. 

 

 

                                                 
156 Correia 1999: 382 
157 Doc. 54.  
158 Marques 1989: 39. 
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3.2. Concelho de Freixo de Espada à Cinta 

3.2.1. Hospital do Espírito Santo 

Bibliografia 

Abreu 1991: 20; Pinho 2012: 169 

Descrição 

Nada se conhece da estrutura primitiva. Sabe-se, no entanto, que em 1527 o arcebispo 

de Braga autoriza a bênção de um altar na capela que a Misericórdia fez no hospital: o 

provedor e oficiães da comfraria da misicordia da villa de freixo despadacinta deste 

arçebispado nos mamdaram dizer que eles fizeram no espitall da dita villa sua capela 

da misicordia e tinham feito nela hum altar pera nele se dizer misa e celebrar hos 

oficios divinos159. 

Observações 

Este hospital existiu antes da instituição da Misericórdia que fez obras no edifício do 

hospital entre 1554-1556160. Surge mencionado nas Memórias Paroquiais de 1758, que 

registam que a sua renda apenas chega para gastos dos filhos da folha, que para pobres 

nada fica161.  

 

 

3.3. Concelho de Miranda do Douro 

3.3.1. Albergaria de Paradela 

Freguesia Toponímia 

Paradela  

Vias associadas Documentos 

 10 

Bibliografia 

Marques 1989: 38 

Observações 

Referida na carta de excomungação de Pedro Fernandes do século XII162. 

 

 

                                                 
159 Pinho 2012: 169. 
160 Pinho 2012: 169. 
161 Abreu 1991: 20. 
162 Doc. 10. 
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3.4. Concelho de Mirandela 

3.4.1. Albergaria de Lamas de Orelhão 

Freguesia Toponímia 

Lamas de Orelhão  

Vias associadas Documentos 

 34 

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Correia 1999: 383; Marques 1989: 38 

Observações 

Segundo José Marques, este estabelecimento existia desde 1220 e era detentor de 

grandes propriedades que D. Sancho lhe devolve depois de terem sido 

desapropriadas163. Surge referido nas Inquirições de 1258164. 

 

 

3.4.2. Albergaria de Ponte do Mente 

Designações 

Albergaria de Vale de Telhas 

Freguesia Toponímia 

Vale de Telhas  

Vias associadas Documentos 

 32 

Bibliografia 

Almeida 1973: 50 

Observações 

A Albergaria de Ponte do Mente surge mencionada nas Inquirições de 1258165. 

 

 

3.5. Concelho de Mogadouro 

3.5.1. Albergaria de Peredo da Bemposta 

Freguesia Toponímia 

Peredo da Bemposta  

                                                 
163 Marques 1989: 38. 
164 Doc. 34. 
165 Doc. 32. 
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Vias associadas Documentos 

 10 

Observações 

Este estabelecimento surge mencionado na carta de excomungação de Pedro Fernandes 

no século XII166. 

3.5.2. Hospitais de Azinhoso 

Freguesia Toponímia 

Azinhoso  

Vias associadas Documentos 

 103 

Observações 

Em 1427, Rui Dias, cónego de Braga, pede autorização em Roma para funda dois 

hospitais ou albergarias, um para homens e outro para mulheres, em Azinhoso. Podem 

não ter chegado a funcionar167. 

 

 

3.6. Concelho de Moncorvo 

3.6.1. Hospital-Albergaria de Moncorvo 

Freguesia Toponímia 

Torre de Moncorvo  

Vias associadas Documentos 

 164 

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Braga 1991: 180; Conde e Vieira 2005: 115-116; Costa 2008: 66; 

Marques 1989: 50-51 

Descrição 

Tratava-se uma pequena instituição com três ou quatro camas168. 

Observações 

Fruto de legados e mandas testamentárias, este hospital existiu antes de 1501, data em 

que D. Manuel I confia a sua administração a João Mouro, depois de ser informado 

pelo provedor e contador das capelas e albergarias da comarca que estava a ser 

                                                 
166 Doc. 10. 
167 Doc. 103. 
168 Doc. 164; Costa 2008: 66; Conde e Vieira 2005: 115-116. 
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administrado pelo concelho e homens bons da localidade sem título ou carta de posse 

cabendo, então, ao monarca nomear o novo administrador169. 

 

 

4. Distrito da Guarda 

4.1. Concelho de Celorico da Beira 

4.1.1. Albergaria de Linhares 

Designações 

Albergaria de Linhares; Casa-Fortaleza; Hospital da Misericórdia; Albergaria do 

Mondego; Albergaria de Poiares Mondego; Abergaria de Cabadoudi 

Freguesia Toponímia 

Linhares da Beira Largo da Misericórdia  

Vias associadas Documentos 

Estrada da Beira170 18 

Bibliografia 

Almeida e Barroca 2002: 123; Correia 1999: 383; Monteiro 2005: 82;  

Rodrigues 1979: 80  

Descrição 

Esta albergaria integra um conjunto de 112,15m2, de planta quadrangular irregular de 

aspecto castelado que, segundo Adriano Vasco Rodrigues, se deve ao facto de estar 

instalado fora das muralhas da vila171. Ocupa um edifício de dois andares com uma 

pequena casa térrea que, em torno de pátio interior, formam um “L”. Esta disposição 

insere este estabelecimento na tipologia de hospitais que se organizam em torno de 

pátio (fig. 4). 

A fachada principal está virada a SE e apresenta uma porta em arco de volta perfeita 

encimada por inscrição ilegível e, por cima, um pequeno nicho com a imagem de Santo 

António, que dá acesso ao pátio (figs. 27 e 29). Do lado esquerdo, duas janelas, uma 

no rés-do-chão e outra no primeiro piso, quase alinhadas, pertencem ao lado SE do 

edifício principal da albergaria.  

A entrada para a albergaria faz-se através de três portas com ombreiras e lintel 

biselados, todas pelo pátio: duas no rés-do-chão e uma no primeiro piso através de um 

lance de degraus paralelos ao edifício (fig. 28). A casa da albergaria tem dois pisos 

                                                 
169 Doc. 164. 
170 Monteiro 2005: 82. Esta via partia de Coimbra e seguia até Guarda ou Pinhel, com vias alternativas para 

Viseu, Lamego e Covilhã (Monteiro 2005: 77). 
171 Rodrigues 1979: 80.  
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ambos com duas divisões. A pequena casa no lado NO que terá servido de cozinha 

alberga, atualmente, a lavandaria. Existiram, pelo menos até 1997, vestígios de uma 

estrutura secundária no canto sul do pátio172. 

Atualmente serve de centro de dia da Santa Casa da Misericórdia e, portanto, encontra-

se totalmente renovado, tanto no exterior, a nível do telhado, janelas e portas, como no 

interior. No entanto, toda a construção mantem a falta de revestimento e os muros que 

enclausuram o pátio encontram-se com as partes superiores em ruína.  

Observações 

A primeira referência que temos desta importante instituição é o segundo testamento 

de D. Sancho I de 1210, onde lhe lega 100 morabitinos173. Em 1395, segundo o tombo 

da Comarca da Beira, surge como dona de várias propriedades e, a partir de 1576, passa 

a ser administrada pela Misericórdia174. 

 

 

4.2. Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 

4.2.1. Albergaria de Escarigo 

Designações 

Albergaria de Almofala  

Freguesia Toponímia 

Almofala Rua Direita/ Rua da Albergaria 

Bibliografia 

Borges 2007: 122-123 

Descrição 

Não se conhece nada desta instituição além da sua arquitetura. Ocupa um edifício de 

planta retangular de aproximadamente 12m de comprimento e 4,70m de largura 

(56,4m2), com dois pisos e telhado de duas águas. A fachada principal, a Este, 

apresenta duas portas, a porta principal de lintel e laterias biseladas, por cima uma 

janela de traços manuelinos, nomeadamente o arco de carena biselado e, do lado 

esquerdo, uma porta mais justa e pequena. Do lado Sul abre-se no primeiro piso a 

segunda e última janela do edifício (figs. 7, 30 e 31). 

O seu interior encontra-se remodelado e comunica com um edifício renovado anexo 

no lado Oeste através de uma porta no rés-do-chão. Ambos os pisos estão divididos em 

                                                 
172 Veja-se a ficha da “Albergaria Medieval / Hospital da Misericórdia de Linhares” (IPA.00005169), do 

Sistema de Informação do Património Arquitetónico (SIPA) de Margarida Conceição datada de 1997 

disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5169, acedido a 25 de 

maio de 2017. 
173 Doc. 18. 
174 Martins 2011: 68, nota 365; Almeida e Barroca 2002: 123. 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5169
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duas divisões e as conversadeiras da janela manuelina e alguns troços das paredes que 

dividem os espaços são os únicos vestígios da estrutura antiga (figs. 30 e 32). 

Tem estruturas anexas, em estado devoluto, e pátio enclausurado por muros no lado 

Norte que se estende por quase 19m para Oeste (fig. 34). 

 

 

4.3. Concelho de Gouveia 

4.3.1. Hospital de Gouveia 

Designações 

Hospital do Espírito Santo 

Bibliografia 

Correia 1999: 403 

Observações 

Segundo Fernando da Silva Correia, existiria antes de 1279 e questiona se não terá sido 

o hospital sob a invocação do Espírito Santo que estava anexo ao convento 

franciscano175. 

 

 

4.4. Concelho da Guarda 

4.4.1. Albergaria da Guarda 

Vias associadas Documentos 

 96 

Observações 

Este estabelecimento conhece-se apenas graças a um documento de 1411176.  

 

 

4.4.2. Albergaria de Nossa Senhora do Mileu 

Freguesia Toponímia 

S. Vicente  

Bibliografia 

Correia 1999: 356; Gomes 1981: 384 

Observações 

                                                 
175 Correia 1999: 403. 
176 Doc. 96. 
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Terá existido no século XIII e estava anexa a capela homóloga, a meio caminho da 

cidade para a estação. A designação Mileu pode indicar fundação por estrangeiro, 

nomeadamente francês177. 

 

 

4.4.3. Hospital de Benespera 

Designações 

Hospital de Bem Espera 

Freguesia Toponímia 

Benespera  

Bibliografia 

Correia 1999: 403 

Observações 

Segundo Fernando da Silva Correia, estava anexo à Capela de S. Antão cujos cónegos, 

conhecidos pelos comendadores do Táu, dedicavam-se ao tratamento de doentes178. 

 

 

4.5. Concelho da Pinhel 

4.5.1. Albergaria de Azevo 

Freguesia Toponímia 

Azevo  

Bibliografia 

Correia 1999: 384 

Observações 

Esta albergaria foi, segundo Fernando da Silva Correia, administrada por uma confraria 

de defuntos (Obito), instituída por Martim Caxi e sua mulher Severique Esteves179. 

 

 

 

                                                 
177 Correia 1999: 356; Gomes 1981: 384. 
178 Correia 1999: 403. 
179 Correia 1999: 384. Fernando da Silva Correia faz referência à obra monumental de Pinho Leal, Portugal 

Antigo e Moderno, mas após extensas pesquisas apenas se encontrou referência à confraria, mas não a 

qualquer instituição por esta administrada. Outra obra citada pelo autor é As Misericórdias, de Costa 

Goodolphim, onde tampouco se encontra qualquer referência. 
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4.6. Concelho de Trancoso 

4.6.1. Hospital de Trancoso 

Bibliografia 

Goodolphim 1897: 214 

Observações 

José da Costa Goodophim refere um livro de assentos de 1554 que refere este 

hospital180.  

 

 

4.7. Concelho de Vila Nova de Foz Côa 

4.7.1. Hospital de Álvaro Dias 

Freguesia Toponímia 

Muxagata  

Vias associadas Documentos 

 129 

Bibliografia 

Coixão e Trabulo 1999: 312 

Observações 

Hospital instituído por Álvaro Dias na sua própria casa, o que lhe garantiu a isenção 

de pagamento de peitas e outros impostos concelhios através de carta real de 26 de 

abril de 1481181. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Goodolphim 1897: 214. 
181 Doc.129; Coixão e Trabulo 1999: 312. 
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5. Distrito do Porto 

5.1. Concelho de Amarante 

5.1.1. Albergaria de Ataíde 

Freguesia Toponímia 

Ataíde  

Bibliografia 

Correia 1999: 382 

Observações 

Albergaria anexa à ermida de Nossa Senhora da Natividade fundada, segundo 

Fernando da Silva Correia, por um ascendente dos Malafaias182. 

 

 

5.1.2. Albergaria do Covelo do Monte 

Freguesia Toponímia 

Aboadela Covelo do Monte 

Bibliografia 

Almeida 1973: 50 

Observações 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida assinala no seu mapa dos hospitais, albergarias e 

gafarias no Minho e Douro Litoral uma albergaria num local designado Covelo que, 

dada a sua proximidade geográfica, se pode tratar de Covelo do Monte183. 

 

 

5.1.3. Hospital-Albergaria do Covelo 

Designações 

Albergaria de Amarante; Hospital-Albergaria do Covelo do Tâmega; Albergaria da 

Rainha; Albergaria do Concelho de Gouveia; Albergaria de Cepelos 

Freguesia Toponímia 

Cepelos Rua do Covelo 

Vias associadas Documentos 

                                                 
182 Correia 1999: 382. 
183 Almeida 1973: 50. 
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 175 e 176 

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Correia 1999: 382; Lopes 2004: 25-26 e 63-65; Monteiro 1998: 181; 

Monteiro e Sanhudo 1998: 181 e 202-203; Pinho 1979: 88; Trindade 1973: 875; 

Viterbo 1983, s.v. “Albergaria”: 295 

Descrição 

No âmbito de demolições parciais de alguns edifícios na Rua 31 de Janeiro (antiga Rua 

do Covelo), em Amarante, das quais deixa nota José de Pinho, foram postas a 

descoberto a fachada norte e parte do outão de poente da albergaria medieval. A 

fachada norte corria ao longo da antiga via, é cega de aberturas, de parede dobrada, 

feita em fiadas de junta seca e encimadas por uma cornija chanfrada que por usa vez 

descansa num renque de modilhões, na sua maioria completamente lisos, 

apresentando apenas três ou quatro, e dum só lado, uma pequena cavidade circular 

que de forma alguma posso tomar à conta de qualquer motivo decorativo. A cerca de 

dois terços da altura da parede, separados um do outro e em linha horizontal, apresenta 

dois cachorros com entalhe superior onde se colocavam as vigas de apoio do alpendre 

que correria toda a fachada. Os alicerces assentam sobre a rocha a 2m de altura, sobre 

o nível da atual rua, o que leva a crer que o antigo caminho estava igualmente mais 

alto. No outão voltado a poente nota-se, do lado de dentro, uma janela, de padieira 

igualmente chanfrada, como a cornija que, pela altura a que está, leva o autor a realçar 

as marcas de arquitetura românica da instituição e a questionar a existência de um ou 

dois andares184. 

Segundo o auto de medição de 1650, este hospital media 11 varas de comprimento por 

8 de largura, ou seja, 12,1m e 8,8m respetivamente que se traduzem numa área de 

implantação de 106,48m2. Tinha também um espaço murado com 5 varas de 

comprimento e 2 de largura, ou seja, 5,5m por 2,2m que totalizam uma área de 12,1m2 

em torno do edifício que dava, através de umas escadas, a um terreiro com 25 varas de 

comprimento e 11 de largura, portanto, 27,5m por 12,1m numa área de 310,97m2 no 

qual se encontrava a fonte da albergaria. Comunicava com a Rua do Covelo, principal 

artéria da época, através de uma escada185. 

Até ao século XX ainda eram visíveis a fonte da albergaria e uma inscrição de duas 

partes inserida numa moldura em forma de janela dupla de arco de ferradura, no antigo 

Largo do Arquinho (figs. 35 e 36): «SECVLO XII / LOCAL ONDE / EXISTIV A / 

[A] LBERGARIA / D’ / AMARANTE // ANO DE 193[5?] / RESTAVRA / CÃO / 

DA / FONTE»186.  

                                                 
184 Pinho 1979: 88; Lopes 2004: 25. 
185 Doc. 176; Maria José Queirós Lopes apresenta valores distintos do cálculo da vara a 1,10m. Segundo a 

autora, o hospital ocupava uma área com cerca de 131m2 e o terreiro ocupava 328m2 (Lopes 2004: 65). 
186 Monteiro e Sanhudo 1998: 181 e 202-203; Monteiro 1998: 181. 
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Observações 

Segundo José de Pinho, este estabelecimento desempenhou um papel importante na 

formação da vila de Amarante e terá sido fundado por D. Mafalda, mulher de D. Afonso 

Henriques, o que o torna no monumento mais antigo do concelho187. Embora se 

desconheça a data de fundação, este hospital parece ter existido já em 1192 uma vez 

que Joaquim de Santa Rosa Viterbo refere que os filhos de Gonçalo Mendes de Sousa 

e os mais herdeiros da albergaria de Amarante fizeram doação dela e da sua igreja e 

benefício a D. Toda, dando esta um casal à mesma albergaria e um mouro para serviço 

de mesa188. 

Esteve instalado na Rua do Covelo, num importante local de passagem nos limites do 

concelho de Gouveia com o de Amarante, perto do antigo Largo do Arquinho189.  

D. Manuel chega a entregar a administração deste hospital a Pedro Castro depois de 

confirmar que o hospital pertencia à Coroa190. No entanto, a 12 de janeiro de 1614 

passou para a administração da Santa Casa da Misericórdia de Amarante numa altura 

em que não funcionava condignamente, não tendo rendimentos nem administrador 

possuindo apenas, segundo um inventário de 7 de março, duas cobertas velhas, huã 

manta rota que não serve, e quatro pannos que paresse servirão de lancois muito 

velhos e rotos e trez leitos muito velhos191. 

 

 

5.1.4. Hospital de S. Pedro 

Freguesia Toponímia 

Telões?  

Bibliografia 

Costa 1973: 284 

Observações 

Este hospital surge referido numa súplica do arcebispo D. Pedro de março de 1438, na 

qual pede a revogação da união da igreja de S. Salvador de Telões ao Hospital de S. 

Pedro concedida a pedido de João Teixeira, reitor do hospital, que assim desejava 

providenciar melhor à hospitalitatem aí exercida192. 

 

 

                                                 
187 Pinho 1979: 88; Correia 1999: 382. 
188 Viterbo 1983, s.v. “Albergaria”: 295. 
189 Lopes 2004: 26. 
190 Trindade 1973: 875. 
191 Doc. 175; Lopes 2004: 63 e 65. 
192 Costa 1973: 284. 
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5.2. Concelho de Baião 

5.2.1. Hospital de Arrancada 

Freguesia Toponímia 

Arrancada  

Vias associadas Documentos 

 4 

Bibliografia 

Marques 1989: 47 

Observações 

Em 1119 estava na posse do arcebispo D. João Peculiar193. 

 

 

5.3. Concelho de Marco de Canaveses 

5.3.1. Albergaria do Marco de Canaveses 

Designações 

Albergaria da Rainha 

Freguesia Toponímia 

S. Nicolau Rua de S. Nicolau, 1165 

Vias associadas Documentos 

 17, 63, 66, 78 e 179 

Bibliografia 

Aguiar 2009: 103; Almeida 1973: 51; Basto 1934: 329; Conde e Vieira 2005: 115; 

Correia 1999: 327 e 383; Costa 2008: 74; Ribeiro 1907: 2-4; Ribeiro 1932: 539;  

Tavares 1989: 128; Vasconcelos 1935: 24-27; Viterbo 1983,  

s.v. “Albergaria”: 294-295 

Descrição 

A menos de 500m do Rio Tâmega, a Albergaria do Marco de Canaveses insere-se num 

conjunto arquitetónico mais vasto dedicado a tarefas agrícolas. O corpo principal 

resume-se a um edifício térreo de planta retangular com cerca de 16,55m de 

comprimento por 11m de largura, ocupando uma área de cerca de 182m2. O seu interior 

é dividido em três divisões: a sala, a capela e a cozinha. Exceto a capela, as restantes 

divisões não apresentam vestígios da função original (fig. 8).  

A sala, com 16,55m por 5,67m, ocupa metade do edifício e tem duas portas para o 

exterior, ambas elevadas em relação ao piso de circulação, uma na fachada NE com 

acesso através de um escadote de ferro e outra na fachada NO, dotada de um lanço de 

                                                 
193 Doc. 4; Marques 1989: 47. 
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degraus em granito, mais monumentais que os da primeira porta (figs. 37 e 38). O seu 

interior, de paredes caiadas, alberga atualmente maquinaria de produção e preservação 

de vinho: silos, lagares, etc (fig. 39). Comunicava com a capela através de uma janela, 

entretanto cimentada, que permitiria aos pobres ouvirem a missa desde as suas camas, 

e com a cozinha através de uma porta. Na parede NO apresenta duas pequenas janelas 

no topo das paredes e mais uma no lado SO, todas gradeadas.  

Segundo Manuel de Vasconcelos, a sala estaria originalmente dividida em nove celas 

de castanho que só iam até meia altura da casa e tinham dentro um catre cada uma. No 

entanto, mesmo esta organização deve ser tardia uma vez que, num documento de 

1341, referem-se três leitos194. Em 1935, segundo o mesmo autor, esta divisão estava 

quase a desabar mas ainda conservava um catre, dos outros restavam poucos vestígios 

e já então esta albergaria estava convertida em estábulo de gado e depósito de 

ferragens195. 

A cozinha, de planta retangular com cerca de 8,15m de comprimento por pouco mais 

de 5m de largura, está anexa às traseiras da capela e ao lado SE da sala. Tem três portas, 

duas para o exterior e uma para a sala e encontra-se atualmente em ruínas não tendo 

qualquer função.  

A capela de invocação ao Espírito Santo, de traços modernos196, encontra-se fechada 

(fig. 37). 

Este conjunto está instalado numa propriedade agrícola. A SO existe um edifício térreo 

com cinco divisões dotadas de pequenas portas, todas na fachada NE, que esteve, em 

tempos, anexo ao corpo da albergaria, como se pode verificar por alguns troços de 

parede no local de junção, tendo sido separados por um caminho de acesso à 

propriedade (fig. 41).  

Observações 

Esta obra pia foi fundada por D. Mafalda no Marco de Canaveses durante o século XII 

no paço que aí tinha e onde residiu algum tempo ou por várias vezes. Terá sido, 

segundo Victor Ribeiro, a albergaria mais antiga de que ha noticia197. Segundo 

Fernando da Silva Correia, estava destinado não só a pobres e peregrinos, mas também 

a qualquer um que, não o sendo, pagasse uma portagem198. 

D. Urraca, mulher de D. Fernando e filha de D. Mafalda e D. Afonso Henriques, foi 

também senhora da albergaria do Marco de Canaveses e, no ano de 1200 fez doação 

a Mendo Pais e a sua mulher D. Ermesenda da albergaria de Canaveses com todos os 

seus termos e direitos199. 

A carta de D. Afonso IV aos moradores da Póvoa de Canaveses de 1341 e a cópia do 

testamento de D. Mafalda presente no tombo setecentista revelam algumas funções do 

                                                 
194 Doc. 63. 
195 Vasconcelos 1935: 24. 
196 Aguiar 2009: 103. 
197 Ribeiro 1907: 2; Tavares 1989: 128. 
198 Correia 1999: 327. 
199 Doc. 17; Ribeiro 1932: 539; Viterbo 1983, s.v. Albergaria: 294-295. 
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albergueiro desta instituição: competia-lhe garantir boas condições físicas do 

estabelecimento e a presença de três camas com sua roupa para peregrinos que 

deveriam ser recebidos com caridade e com amor e esmolados com refeição de entrada 

e saída, lume, água e sal. No caso de morte, seriam enterrados com três missas, pano e 

cera. O albergueiro devia ainda visitar ameude a albergaria, o que significa que não 

vivia na instituição, e garantir a celebração de cinquenta e duas missas anuais pela alma 

da fundadora. Devido à importância da sua posição não admira que o rei ordenasse que 

fosse homem conhecido e de boa fazenda e chegado aos fectos de Deus. Segundo o 

documento de 1341, os moradores haviam-se queixado do albergueiro que ficava com 

as rendas e não aplicava as obras da hospitalidade que a raynha dona Mafalda hi 

leixara hordenado200. 

Para o seu sustento, D. Mafalda dotou a sua albergaria de rendas próprias: os foros e 

rendas das freguesias de S. Pedro e Santa Marinha de Fornos, a apresentação da igreja 

de Santa Maria de Sôbre-Tâmega, as azenhas do rio Paço, os fornos de cozer pão 

(verdadeiro monopólio da moagem e da padaria nas mãos do albergueiro), as 

portagens da ponte de Canaveses sobre o Tâmega, o rendimento de duas herdades junto 

da albergaria e uma renda anual de 127 ½ dinheiros que pagavam os morados de 

Canaveses. As relações destas rendas e o inventário de bens móveis e imóveis constam 

do tombo mandado fazer por D. Maria I em 1783, aquando da incorporação da 

albergaria no Juízo das Capelas Reais201. 

Segundo Manuel de Vasconcelos, há notícia dos seguintes albergueiros ou 

administradores até ao século XVI: Mendo Paes (1200), Martim Johannes (1294), 

Gonçalo Gil (1453-1489)202, Pedro Gil (1485-1508), Gonçalo Gil (1508), Álvaro de 

Carvalho, Gaspar Pessoa de Carvalho, Gonçalo Homem203. 

 

 

5.3.2. Albergaria de Torrão 

Freguesia Toponímia 

Torrão   

Bibliografia 

Costa 1706: 401-402 

                                                 
200 Docs. 63 e 179; Costa 2008: 74; Basto 1934: 329. 
201 Vasconcelos 1935: 24-25. Esta albergaria teve dois livros de tombo, mas só se conhece o do século 

XVIII (Vasconcelos 1935: 25). 
202 Administrador mais antigo referido no tombo da Albergaria de Canaveses, eleito pela câmara e povo da 

vila de Canaveses. Tomou pose a 16 de dezembro de 1453 e foi-lhe concedido, através da provisão de D. 

Afonso V de 1459, o título de administrador perpétuo. Este documento declara que pertence e fica 

pertencendo, a êle e a seus descendentes, a administração da dita albergaria, com a condição de a 

melhorar e não danificar (Vasconcelos 1935: 27). 
203 Vasconcelos 1935: 27. 
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Observações 

Em 1211 D. Sancho I doa à Condessa D. Toda Palazim, mulher de D. Rui Vasques 

(dos Barbosas), Santa Clara do Torrão (…) só para que me ella fizesse alli huma 

Albergaria para amparo dos passageiros naquelle despovoado, como fez204. 

 

 

5.4. Concelho de Penafiel 

5.4.1. Hospital-Albergaria do Espírito Santo 

Designações 

Albergaria de Penafiel; Hospital de Arrifana de Sousa 

Freguesia Toponímia 

Penafiel Rua Direita 

Vias associadas Documentos 

Via Braga-Viseu205  

Bibliografia 

Afonso 2012a: 47; Almeida 1968: 174; DPAOT 2015: 14; Ferreira 2009: 5; Miranda 

1987: 6; Soeiro 1994: 54-55 

Descrição 

Este hospital teve, a dada altura, quatro camas206. Em 1844 o interior do primeiro 

hospital de Arrifana de Sousa (herdeiro do Hospital do Espírito Santo) e da capela de 

Nossa Senhora das Dores anexa foram convertidos num teatro207. 

Observações 

Este hospital data provavelmente do século XIV e estava instalado num rossio na 

lateral da Igreja de Espírito Santo, na vizinhança de símbolos comunitários como o 

chafariz e, provavelmente, a picota e o alpendre dos homens-bons208, mais 

especificamente na Rua Direita e nas traseiras da Capela do Senhor do Hospital, à 

frente da Igreja de Espírito Santo, na qual se veio a assentar a Igreja de S. Martinho. 

Em 1509 vai acolher a Misericórdia local209. 

 

 

                                                 
204 Costa 1706: 401-402. 
205 Santos 2004: 106. 
206 Ferreira 2009: 5. 
207 DPAOT 2015: 14; Miranda 1987: 6. 
208 Afonso 2012a: 47. 
209 Soeiro 1994: 54-55; Ferreira 2009: 5. 
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5.5. Concelho do Porto 

5.5.1. Albergaria da Judiaria Velha 

Bibliografia 

Pina 1960: 515 

Observações 

A judiaria velha era outro agregado populacional hebreu nos arredores da Igreja de 

Miragaia, entre Monchique e as Virtudes e teria, segundo Luís de Pina, uma 

albergaria210. 

 

 

5.5.2. Albergaria de Remoinho 

Freguesia Toponímia 

Sé Rua do Redemoinho 

Vias associadas Documentos 

 79 

Bibliografia 

Afonso 2012b: 84; Basto 1934: 301; Costa 2008: 75-76; Cruz 1973: 341; Pina 1960: 

515 

Observações 

Pouco se conhece acerca desta instituição. Sabe-se que estava instalada nas traseiras 

da Sé, na Rua do Redemoinho, antes de 1401, ano em que se encontrava quase em 

ruinas sendo necessário dispensar 1.000 libras das rendas da Albergaria do Santo 

Espírito para a auxiliar, e que esteve sob alçada administrativa da cidade211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 Pina 1960: 515. 
211 Doc. 79; Afonso 2012b: 84; Basto 1934: 301; Pina 1960: 515; Costa 2008: 75-76; Cruz 1973: 341. 
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5.5.3. Albergaria de S. Domingos 

Vias associadas Documentos 

 105 

Bibliografia 

Basto 1934: 301; Correia 1999: 379; Goodolphim 1897: 277; Pina 1960: 515 

Observações 

Apenas se sabe que seria anterior a 1432, data da sua primeira referênci212a, e que 

esteve sob administração da cidade213. 

 

 

5.5.4. Albergaria de S. Lourenço 

Bibliografia 

Basto 1934: 301; Correia 1999: 379 

 

 

5.5.5. Albergaria de Santa Maria de Campanhã 

Freguesia Toponímia 

Campanhã  

Bibliografia 

Leal 1873-1890, s.v. “Porto”, vol. 7: 293 

Observações 

Segundo Pinho Leal, existiu junto da Igreja Matriz de Campanhã, pelo menos desde 

1425, uma albergaria que, mais tarde, se transformou em mosteiro sustentado por D. 

Vasco, bispo do Porto214. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
212 Doc. 105. 
213 Basto 1934: 301; Correia 1999: 379. 
214 Leal 1873-1890, s.v. “Porto”, vol. 7: 293. 
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5.5.6. Hospital-Albergaria de Cimo de Vila 

Designações 

Hospital de Nossa Senhora do Amparo; de Sant’Ilafom ou Santilafonso, Santo Sprito; 

Santo Cristo; Albergaria de sancto alifomso 

Freguesia Toponímia 

Sé Rua de Cima de Vila 

Vias associadas Documentos 

Via Porto-Amarante215 71, 79, 148, 152, 160 e 169 

Bibliografia 

Afonso 2012b: 79 e 83; Almeida 1968: 173; Basto 1943: 327; Cruz 1973: 337; Freitas 

1999: 105; Goodolphim 1897: 277; Pina 1960: 507 

Descrição 

Segundo Artur de Magalhães Basto, à semelhança da casa do Hospital-Albergaria de 

Santo Ildefonso, o de Cimo de Vila era de pedra e possuía um alpendre e um pequeno 

quinta. No entanto tinha maior capacidade uma vez que dispunha de oito camaretas 

para pobres. No entanto, segundo o tombo do Hospital de Rocamador do século XV, 

analisado pelo autor, a casa de Cimo de Vila contava apenas com cinco celas216. 

Observações 

A instituição conhecida como Hospital de Cimo de Vila era composta por duas casas: 

uma na Rua de Cima de Vila, que chegou a acolher entrevadas, dentro de muros e junto 

da porta da Batalha, numa zona dominada pela ruralidade217; e a casa do Hospital-

Albergaria de Santo Ildefonso na rua homóloga junto da igreja da mesma invocação218. 

Recebia anualmente 6.542 reais e 2 galinhas dos quais, de acordo com as obrigações 

antigas, dava-se a cada entrevada 20 reais por dia, sustentava-se um capelão obrigado 

a celebrar missa quotidiana e liquidavam-se as despesas de festas anuais. No entanto, 

e devido à administração conjunta com o Hospital de Santo Ildefonso, pode haver 

alguma confusão com as rendas219. 

Este estabelecimento foi incorporado através de provisão régia à Santa Casa da 

Misericórdia em 1521, juntamente com os hospitais de Rocamador e Santa Clara220.  

 

 

                                                 
215 Afonso 2012b: 79. O caminho mais utilizado para Roma (Almeida 1968: 173). 
216 Basto 1934: 327. 
217 Afonso 2012b: 83. 
218 Basto 1934: 327; Pina 1960: 507; Freitas 1999: 105. 
219 Cruz 1973: 337. 
220 Doc. 169. 
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5.5.7. Hospital-Albergaria de Espírito Santo 

Designações 

Albergaria de Santo Espírito; do Sancto Sprito Sancto 

Freguesia Toponímia 

Miragaia  

Vias associadas Documentos 

 88 e 127 

Bibliografia 

Afonso 2012b: 79; Basto 1934: 301; Basto 1938: 12; Barbosa 1996: 47 e 51;  

Barros 1991: 33-34, 45, 46-47, 54, 59, 76-77, 92-110, 126-127, 137-138, 143-147, 168; 

Correia 1999: 323, 397; Cruz 1973: 338-339; Ribeiro 1907: 35-36 

Descrição 

Sabe-se que ocupava um edifício sobradado uma vez que o livro da grande reforma de 

1501 refere a substituição do piso em ambos os andares e tinha, fruto dessa reforma, 

uma torre de relógio. Graças a uma reunião da Confraria de S. Pedro sobre o pagamento 

da hospitaleira, sabe-se que este hospital tinha um alpendre. Tinha também uma capela 

dedicada ao Espírito Santo, cujo altar recebia vastas oferendas, e cujas paredes eram 

caiadas todos os anos juntamente com as do dormitório, e um chafariz que fornecia 

água ao hospital que, no seguimento de obras, é coberto em 1504221. 

Segundo o tombo de 1497, estudado por Albertina Barbosa, este hospital ocupava uma 

área total de 532m2. A capela ocupava uma superfície de 47,45m2. À entrada, antes da 

capela e por baixo da casa do coro, a área ocupada era de 61,71m2. O dormitório de 

dois pisos para pobres tinha 193,6m2 e o chafariz com água e rivadas tinha 220,2m2222. 

Observações 

A construção desta obra pia, em 1405223, deve-se ao Doutor Vasques Annes, frade 

dominicano, e às doações feitas por Catarina Afonso, viúva do mercador Pedro 

                                                 
221 Barros 1991: 59, 95, 106 e 138. Até 1479 o hospital partilhava o abastecimento de água com todos 

aqueles que possuíam eixidos na zona do Rio Frio, recebendo-a des a quynta feira a tarde ate a sesta feyra 

de manhã. Em 1452 recebia água de um cano que vinha de propriedades de Diogo Lourenço, alcaide da 

cidade, em dias específicos (Barros 1991: 168). 
222 Barbosa 1995: 51. 
223 A bibliografia é bastante incongruente no que toca a este assunto. Victor Ribeiro afirma que o hospital 

terá sido fundado por 1400 por João Affonso (Ribeiro 1907: 35), enquanto Fernando da Silva Correia afirma 

que a construção terá começado em 1445 (Correia 1999: 323). Já Artur de Magalhães Basto escreve que o 

hospital estava em obras em 1418, ano em que, continua o autor, Maria Afonso, Catarina Afonso e Florença 

Domingues fazem a referida doação (Basto 1934: 301). Concordamos, no entanto, com a data proposta por 

Amândio Barros – 1405 – sendo que as referências a 1445 dizem respeito à era de César. O autor evoca um 

documento de 1463 referente ao regulamento do abastecimento de água ao hospital que afirma que a 

cynquoenta annos que o dicto esprital foy feyto e fumdado em o dicto loguo de Miragaya (doc. 88; Barros 

1991: 33). O mesmo autor refere ainda um documento referente à doação do monte de Florença Domingues 

(onde o hospital foi construído) em que o escudeiro de D. Gil aparece como testemunha. O bispo D. Gil, 
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Carneiro, Maria Afonso, sua irmã, que fora casada com Vasco Fernandes Ferraz, e a 

prima de ambas Florença Domingues, viúva de Gonçalo Eanes Beliagoa, contando 

ainda com a colaboração de João Afonso de Agrela, irmão das primeiras224. 

Estava destinado a recolher viandantes, pobres envergonhados e, depois da transição 

do hospital para a Confraria de S. Pedro, confrades e seus familiares225, qyetos e 

facyfygos, que geralmente ficavam na instituição até morrerem. Ao sentir que alguém 

estava prestes a morrer, a hospitaleira comunicaria ao provedor para este o fazer a 

saber a ho abade pera lhe de conffyçam e comynham. 

Graças à doação testamentária de um mercador portuense, Heitor Moreira, ficou 

determinado que am de dar cada hum anno a sesta feirra de Emdoenças a espritalleira 

e aos pobres que esteverem no espritall regedentes, de pam e vinho e pescado dozentos 

reais. Eram, aliás, várias a celebrações que se realizavam anualmente na capela do 

hospital por vontade dos benfeitores. Por exemplo na primeira oitava do Esprito Santo 

celebrava-se, desde finais de Quatrocentos, hum anoversairo pela alma de Pedro Vaz 

Arriscado. No início da centúria seguinte celebravam-se cinco missas pela alma de 

João de Deus, mestre de uma nau morto em viagem desde a India. 

Em 1454, a administração deste estabelecimento passa da câmara do Porto para a 

Confraria de S. Pedro de Miragaia, composta por mareantes, mestres e pilotos, no 

seguimento de requerimento à vereação por parte da confraria uma vez que o hospital 

estava muyto danefficado asy de telhado como de roupa de cama por que nam tinha 

renda e que se hia a perdiçam per proveza e myngoa do provedor226. Por volta desta 

altura, o hospital contava com dois mordomos e dois contadores, cargos anuais durante 

o século XV, prolongando-se para dois anos na centúria seguinte. Depois da anexação 

à confraria, o hospital passou a contar apenas com um mordomo, cargo quase sempre 

ocupado por um cordoeiro, dedicado quase em exclusivo aos assuntos da confraria. 

Instituiu-se ainda um escrivão para registar rendas e foros referentes ao hospital e 

outros assuntos. O escrivão ia de dois em dois anos, juntamente com o provedor, abrir 

a caixa das esmolas da capela do hospital, registando o dinheiro recolhido227. O 

provedor, geralmente um mestre ou piloto, zelava pelo edifico em si228, mandando 

                                                 
defende Amândio Barros, corresponderá ao clérigo que exerceu na diocese do Porto entre 1401 e 1408 

(Barros 1991: 33-34). 
224 Cruz 1973: 338; Correia 199: 323; Barbosa 1996: 47. 
225 Basto 1938: 12; Barros 1991: 45. 
226 Barros 1991: 30, 45, 54 e 60-61. 
227 Embora não avance com valores monetários, Amândio Barros escreve que, entre outras coisas, os fieis 

deixavam no altar da capela do hospital pam e dinheyro e camdeas de cera (...) cirios grandes e camdeas 

de roda (...) coraçoes e imageens de cera (...) framgos, calinhas, cordeyros e outras cousas comesynhas 

como carneiros e, provavelmente com menor frequência, joias de ouro ou prata. No cepo do hospital era 

deixado dinheiro: em 1488, 300 reais, dois anos depois 440 reais e em 1497, 126 reais (Barros 1991: 126-

127). 
228 Eram estes trabalhos que representavam a grande fatia da despesa da confraria. As obras ao hospital e 

anexos eram frequentes dado que os materiais medievais da construção corrente eram perecíveis. Enquanto 

que pequenos remendos podiam ter um peso leve nas despesas da confraria, como os 120 reais gastas no 

arranjo do telhado em 1482, obras de maior importância podiam ascender aos milhares. Veja-se, por 

exemplo, as obras relacionadas com o abastecimento de água de 1480 que resultaram numa fatura de 3.924 
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retelhar ao tenpo que for necesario he as cales dos telhados linpas que se nom entulhe 

augua nellas quando chove e caiar as paredes, estava responsável pela assistência 

prestada, autorizando as admissões no hospital, controlando situações de conflito e 

nomeando a hospitaleira e ainda geria o património229, emprazando e arrendando todas 

as propriedades do hospital. No fim do seu mandato dara conta do remdimento das 

rendas (...) e asy de todas cousas que lhe forem entreges do dicto espritall. De um 

modo geral, os administradores deveriam procurar garantir as melhores condições 

possíveis aos internados do hospital230. 

A hospitaleira, geralmente escolhida pelo provedor entre os internados, com consselho 

de tres ou catro homeens boos da conffraria. Estava responsável pela guarda do 

hospital, abrindo-o e fechando-o, e pela assistência direta: distribuía as roupas, devia 

tratar os utentes bem e beninamente prestando, caso necessário, cuidados básicos de 

saúde Tinha de manter a ordem entre os doentes, prestando contas ao provedor dos 

desobedientes e moribundos. Em 1462 esta figura recebia 300 reais brancos para 

soportamento de sua vida, bem como parte da lenha que o hospital tiver231.  

Um documento de 1476 sobre a aprovação de regras acerca da vida no hospital fornece 

raras informações sobre os utentes admitidos: um casal residente, uma viúva, uma 

escrava e dois galegos. Dois dos internados tinham deficiências físicas: um era 

corcunda e uma era surda232. 

Embora não haja conhecimento de um regimento deste hospital, um conjunto de 

reuniões do século XV fornecem-nos algumas luzes acerca do funcionamento deste 

hospital: os admitidos tinham de trazer consigo a roupa necessária, caso contrário seria 

o hospital a fornecer. Em ambos os casos a roupa permanecia para o hospital em caso 

de óbito. À entrada procedia-se a um inventário dos pertences do utente. Em caso de 

morte, os bens do defunto ficariam para o hospital na falta de herdeiros. Os pobres 

comprometiam-se a viver no hospital em paz e sem arroido, nem brados, nem 

remoques huns contra os outros e sejam obideentes a espritalleyra, sob a condição de 

serem expulsos caso o contrário se verificasse. Os pobres de fora podiam receber 

abrigo durante três dias exceto se fossem bragantes ou velhacos. À noite, depois de 

rezar as Aves-marias, a hospitaleira çarara e fechara as portas do espritall he asy a 

porta do patim he se algũa pesoa chamar a porta lhe dira (...) que o provedor lhe 

                                                 
reais. A grande reforma em 1501 custou 15.438 reais e provavelmente alterou a forma do hospital já que 

da soma inicial, 9.060 reais foram aplicados à torre e 1.500 reais ao pagamento de quem corregeo o relogeo. 

Ainda se compraram degraos novos, reparou-se o telhado, substituiu-se quase todo o sobrado e arranjou-

se o alpendre (Barro 1991: 137-138). Acerca das despesas, o saldo do hospital entre 1479 e 1500 esteve 

muitas vezes no negativo, chegando a rondar os 9.500 reais negativos no fim deste período (Barros 1991: 

143-147).  
229 A lista de propriedades do hospital (1498-1500) elaborada por Amândio Barros conta 7 casas (cada uma 

em Ovar, Vila Nova, Ribeira (Lada), na Reboleira, Ferraria, Banhos (muro) e uma em localização 

desconhecida), mais 2 meias casas (uma em Aljazira e outra em local desconhecido) e finalmente 2 eixidos 

(um na Cordoaria e outro em Miragaia) que resultavam numa renda anual de 2.664 reais (Barros 1991: 

122). 
230 Barros 1991: 92-110. 
231 Barros 1991: 100-102.  
232 Doc. 127; Barros 1991: 46-47. 
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manda que nom abra a porta depois das Ave Marias he tanto que for dia crarro abrira 

as portas233. 

Conhece-se ainda um inventário referente a este hospital, elaborado em 1461 por Alma 

Daninha, mestre da nau e provedor do hospital nessa altura, que regista entre outras 

coisas diversos almadraques velhos e novos, mantas de Pinhel velhas e husadas (...), 

mantas de Irlanda (...) panaes de dous panos ca[da] hum rotos,(...) duas mantinhas 

hussadas pintadinhas velhas (...) hua manta azur de Frandres, e hua manta verde de 

Frandes que tem froll de lix234. 

Em 1521, este hospital mantém a sua independência e não é anexado à Misericórdia 

pois D. Manuel I declara ser do seu agrado que o Hospital do Santo Espírito da nossa 

cidade do Porto, de que têm administração os Pilotos, Mestres e Mareantes e outros 

homens-bons, estê como está e se não bula com ele, nem dê a dita administração à 

Misericórdia235. 

 

 

5.5.8. Hospital-Albergaria de Rocamador 

Freguesia Toponímia 

Vitória Rua dos Caldeireiros 

Vias associadas Documentos 

Estrada para Braga236 59, 72-74, 85, 87, 91, 94, 98, 106, 112, 

117, 118, 126, 134, 138-147, 149, 150, 

154, 157, 158, 161-163 e 169 

Bibliografia 

Afonso 2012b: 80-81; Basto 1934: 53, 310, 319, 322-323, 328 e 333-336;  

Correia 1999: 320 e 397; Cruz 1973: 336-338; Duarte 2013: 173 e 175, nota 27;  

Gonçalves 1987: 53-54; Goodolphim 1897: 277; Pina 1960: 500-503; Ramos 1997: 84; 

Ribeiro 1907: 32-34 

Descrição 

Segundo o Tombo de 1498, esta instituição era composta por seis partes: uma capela, 

a Casa dos Pobres, a casa da hospitaleira, a cozinha, a casa dos homens honrados, 

todas de pedra com bom telhado de telha, e a cerca anexa. A capela dava acesso à Casa 

dos Pobres modo que os doentes não precisavam de sair da cama para ouvir a missa. 

A Casa dos Pobres, nas traseiras, era a sala onde se acolhiam os pacientes, e media 22 

varas de comprimento por 9 de largura, ou seja, 24,20m por 9,90m, e nada menos de 

18 camas para pobres de ambos os sexos alinhadas em duas filas, ao estilo basilical. A 

casa da hospitaleira era térrea e cerrada sobre si. A única casa sobradada era a dos 

                                                 
233 Barros 1991: 76-77. 
234 Barros 1991: 110. 
235 Cruz 1973: 338-339. 
236 Afonso 2012b: 81. 
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homens honrados com 14,67m por 5,50m cujo único andar estava dividido em 5 

câmaras tendo, no rés-do-chão, um grande sótão, gradeado e porta, que servia para 

arrumação. A cozinha media 5,85m por 4,40m. Tinha ainda uma grande cerca anexa 

com 39,60m por 17,60m, com árvores de fruto onde os internados podiam passear e 

um cemitério privado237 (fig. 46). Segundo António Cruz, a indisponibilização de 

camas para viandantes, devido ao crescente número de doentes, levou à reserva de lojas 

no rés-do-chão para passageiros238. 

É considerado como a maior e mais importante instituição de assistência portuense, 

com uma construção de prestígio e envergadura239. 

Observações 

Esta instituição estava localizada no encontro do Largo dos Loios com a antiga Rua do 

Souto, no enfiamento da estrada para Braga240. A sua origem é quase desconhecida. 

Magalhães Basto acredita que o hospital provavelmente foi fundado por um devoto que 

o colocou sob a invocação da Virgem do Rocamador (Santa Maria do Rocamador), 

cujos milagres eram muito famosos nos últimos séculos da Idade Média em Portugal, 

e não uma ordem religiosa da regra de Santo Agostinho, chamada de Rocamador. A 

sua origem pode remontar ao reinado de D. Sancho I241. 

Este hospital foi administrado pela Confraria da Senhora da Silva não devendo, no 

entanto, ser confundido com a Albergaria de Nossa Senhora da Silva242. Esteve 

também sob administração da Câmara do Porto pelo menos entre 1380 e 1521, que lhe 

nomeava o provedor (em 1415 foi designado para o posto o barbeiro Afonso Pires; em 

1494, João Rodrigues, escudeiro do Bispo e Procurador da cidade, o que leva Luís de 

Pina a concluir que haveria uma certa categorização do cargo), e aplicava as suas 

rendas de acordo com as obrigações243. 

No século XV os provedores do hospital recebiam 1.000 reais por ano por seu trabalho, 

por terem cargo de prover e arrecadar as rendas e auferiam mais 40 reais por 

proverem os aniversários. Tinham ainda uma fonte de receita e contingente constituída 

pelas entradas que era um acesso, um favor feito ao caseiro, uma espécie de 

reconhecimento que êste pagava quando entrava na posse ou domínio útil do prédio 

emprazado em vidas, a reconhecença ou conseqüência da confirmação de um contrato 

enfitêutico”, mas paga por todas as vidas do prazo244.  

Facilmente se percebe quando afirmam que era um dos hospitais mais abastados do 

Porto. Segundo o tombo de 1498 recebia foros de 42 prédios na Rua do Souto, no valor 

de 10.094 reais, 11 libras e 4 soldos. Recebia ainda 7.424 reais de foro de 39 

                                                 
237 Doc. 154; Basto 1934: 328; Correia 1999: 320 e 397; Cruz 1973: 336-338; Basto 1934: 328; Pina 1960: 

500-503. 
238 Cruz 1973: 336. 
239 Duarte 2013: 173; Basto 1973: 53. 
240 Afonso 2012b: 80-81. 
241 Basto 1934: 319; Afonso 2012b: 81; Ribeiro 1907: 32. 
242 Basto 1934: 310. 
243 Pina 1960: 500; Cruz 1973: 336. 
244 Basto 1934: 322-323. 
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propriedades situadas na Cruz do Souto, Bainharia, Mercadores, Aldas, Congostas, na 

rua que ia da bôca da Rua Nova à Ribeira, na Lada, Mancebia, Fonte Taurina, S. 

Nicolau, Ouriversaria, na Rua da Porta Nova (ou Reboleira), na de Cima de Vila, na 

rua de Belmonte que está de-trás a rua de Cima de Vila (ou na Rua de Belmonte de-

trás da rua Chã), no Redemunho, e na Sapataria. Fora do burgo recebia, de casais e 

herdades nos julgados da Maia (uma leira em Angra de Cima, freguesia de Modivas) e 

Gaia (freguesia de Oliveira), pelo menos 540 reais245. Das rendas têm de se descontar 

os salários: 1.000 reais, mais 40 se prover os aniversários do provedor; 600 reais da 

espritaleira e dos juizes regedores que por ano têm 1.200 reais para despenderem em 

pobres e obras meritórias. Os gastos com reparações, azeites para as lâmpadas que se 

acendiam na Sé nas quatro festas anuais (Natal, Páscoa, Santo Espírito e Santa Maria 

D’agosto), tratamento e enterro de doentes, e ainda 100 reais para fruta e vinho que os 

pobres recebiam no natal e candeias para as missas, não atingiam valores que 

ultrapassassem os rendimentos, rondavam os 7.300 reais246.  

No tombo do ano seguinte, a renda anual de cerca de 18.000 reais de 1498 sobe, 

segundo António Cruz, para 55.387 reais. Além deste valor contava ainda anualmente 

com 4 alqueires de meado e 5 frangos, do campo do Agro; 8 alqueires e ¾ de meado e 

2 galinhas, das leiras de Quebrantões; 10 alqueires de trigo, 10 de segunda e 2 galinhas 

do Casal da Fisga (na freguesia de Santa Maria das Medas), legado por Brites da Paz. 

Estes valores devem ser encarados com algum cuidado porque, como avisa António 

Cruz, as rendas do hospital apontadas neste tombo podem incluir as rendas da capela 

na claustra da Sé que a confraria também administrava247. Seja como for, a verdade é 

que foi uma instituição rica, de tal maneira que quando a cidade do Porto se encontrava 

com problemas financeiros aparecia várias vezes presente entre os credores municipais 

quando a verba em questão era avultada248.  

O Hospital-Albergaria de Rocamador manteve-se independente da Santa Casa da 

Misericórdia até 1521, data em que é incorporado através de provisão régia, vindo a 

ser mais tarde a ser a raiz do Hospital de D. Lopo, erguido graças à avultada doação de 

D. Lopo de Almeida249. 

                                                 
245 Segundo Luís Miguel Duarte, o tombo de 1498 apresenta um património urbano composto por 83 casas: 

45 na Rua do Souto e as restantes 43 nas ruas da Bainharia (4); Mercadores (3); Aldas (1); Hortas de S. 

Domingos (1); Congostas (1); Rua da Boca da Rua Nova até à Ribeira (3); Rua da Praça (2); Lada (2); 

Mancebia (3); Fonte Dourina (3); S. Nicolau (1); Ourivesaria (1); Porta Nova (1); Cimo de Vila (2); 

Belmonte, atrás de Cimo de Vila (3); redemoinho (3); sapataria (3); cobertos da Ribeira (1) (Duarte 2013: 

175, nota 27). 
246 Basto 1934: 333-334. 
247 Cruz 1973: 336. 
248 Ramos 1997: 84. Em 1394 a câmara decide em reunião retirar das suas rendas uma quantia para permitir 

a frei Pedro, dominicano da cidade, continuar os seus estudos em Filosofia em Oxónia (doc. 74). Em 1491, 

para sse auer de fazer o saymento do Senhor prinçepe, o Hospital de Rocamador e alguns portuenses 

emprestaram 13.902 reais. Em 1461, o concelho Porto estava a dever a esta instituição 8.000 reais sob 

condições muito favoráveis à cidade: 200 reais por ano num prazo de 40 anos. Em 1496, ainda à espera da 

devolução dos 8.000 reais, voltam a emprestar ao concelho mais fundos, desta vez 5.000 reais para algũas 

neçessidades da cidade (Gonçalves 1987: 53-54).  
249 Doc. 169; Cruz 1973: 338; Silva 2009: 246. 
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5.5.9. Hospital-Albergaria de S. João Batista 

Designações 

Hospital-Albergaria dos Ferreiros de Cima; Hospital de Nossa Senhora da Silva 

Freguesia Toponímia 

Vitória Rua dos Caldeireiros, 104 

Vias associadas Documentos 

 178 

Bibliografia 

Basto 1934: 310-311; Carvalho, Guimarães e Barroca 1996: 224; Correia 1999: 397; 

Ferreira 1967: 142; Freitas 1999: 81; Pina 1960: 485 

Descrição 

Com frente virada para a Rua dos Caldeireiros, apresentava imagem de Nossa Senhora, 

do Baptista e de S. Baldomero no nicho do frontispício. Entre este e o Hospital de S. 

Nicolau existia um xaguão onde se agasalhavam os peregrinos de todas as nações250. 

Segundo Artur de Magalhães Basto, a atual casa da Confraria de Nossa Senhora da 

Silva, na Rua dos Caldeireiros, que albergou também um pequeno recolhimento para 

mulheres, é o único vestígio deste estabelecimento e do Hospital de S. Nicolau, que 

coexistiu nas suas traseiras nos finais de Setecentos251. 

Observações 

Esteve instalado na Rua de Cima de Vila passando, pelo menos desde o final do século 

XV, para o fundo da atual Rua dos Caldeireiros. Era administrado pelos Ferreiros de 

Cima congregados na Confraria de Nossa Senhora da Silva252. Neste hospital residiam 

as viúvas e filhos dos irmãos pobres e inválidos253. 

 

 

5.5.10. Hospital-Albergaria do Salvador 

Designações 

Hospital dos Ganhadores; Hospital de S. Salvador; Albergaria de S. Salvador 

Freguesia Toponímia 

São Nicolau Rua das Congostas 

Vias associadas Documentos 

 69 e 80 

                                                 
250 Pina 1960: 485. 
251 Basto 1934: 310. J. A. Pinto Ferreira afirma que a atual fachada do edifício da Confraria corresponde à 

fachada do antigo hospital (Ferreira 1967: 142). 
252 Freitas 1999: 81; Basto 1934: 310-311. 
253 Pina 1960: 485. 
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Bibliografia 

Basto 1934: 300; Carvalho, Guimarães e Barroca: 175; Correia 1999: 379, 397;  

Freitas 1999: 245 e 309-310; Goodolphim 1897: 277; 

Leal 1873-1890, s.v. “Nicolau”, vol. 6: 82; Pina 1960: 497 e 515 

Observações 

Este hospital terá sido fundado, juntamente com a Capela do Senhor S. Salvador do 

Mundo anexa, por Dr. Martim Domingues de Barcelos, cidadão honrado, entre 1300 e 

1379, num beco que ia dar à Rua das Congostas, que mais tarde destruída para dar 

origem à Rua Mouzinho da Silveira254). 

Passaram pela sua administração: Catarina Martins, viúva de Afonso Anes de Freitas 

e filha de Martim Domingues de Barcelos; Dr. Pedro Esteves, válido de D. Afonso V 

e responsável pela construção do solar dos Pinheiros de Barcelos; os senhores de 

Azambuja, Rolins de Moura, cuja administração resultou no abandono da instituição e 

levou a que o cargo fosse nomeado pelos provedores da comarca. A primeira nomeação 

calhou ao capitão Jorge Fernandes de Mesquita que renova tanto o hospital como a 

capela. O hospital trabalhou até, pelo menos 1685255. 

 

 

5.5.11. Hospital-Albergaria de Santa Clara 

Designações 

Hospital das Velhas  

Freguesia Toponímia 

São Nicolau Rua dos Mercadores 

Vias associadas Documentos 

 59, 82, 83, 90, 93, 95, 111, 115, 121, 137, 

158 e 169 

Bibliografia 

Afonso 2012b: 79 e 81; Almeida 1973: 53; Almeida e Barroca 2002: 121;  

Basto 1934: 163, 327, 330-331 e 334; Carvalho, Guimarães e Barroca 1996: 168-169;  

Cruz 1973: 337-338; Pina 1960: 498; Leal 1873-1890, s.v. “Nicolau”, vol. 6: 82. 

Descrição 

Este hospital ocupou numa primeira fase um edifício de modelo basilical que se 

conservou até ao século XVIII na Rua dos Mercadores256. Tinha capela, várias alcovas 

abertas em que jaziam os pobres, três câmaras fechadas para algumas pessoas 

                                                 
254 Correia 1999: 379 e 397; Pina 1960: 497 e 515; Freitas 1999 309; Basto 1934: 300; Freitas 1999: 245; 

Carvalho, Guimarães e Barroca: 175. 
255 Freitas 1999: 309-310. 
256 Basto 1934: 327. 
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poderem viver ou estar e, nas traseiras, uma casa sobradada onde vivia a hospitaleira257. 

Mais tarde este estabelecimento mudou-se para um edifício alto, do tipo casa-torre, 

também na Rua dos Mercadores, perto da encruzilhada entre a zona ribeirinha, sede 

episcopal e da via de S. Domingos onde ocupava, em 1884, o edifício com os números 

110-112258. Desta fase conhecem-se duas plantas de pormenor de 1778-1779259 e um 

alçado de 1866260 no qual são visíveis, no terceiro e último piso, janelas de traço gótico 

(figs. 44 e 45).  

Observações 

Esta instituição já existia em 1295, ano em que o cónego Abril Peres contempla a em 

testamento261. 

Contava com rendas anuais de 32.827 reais262, pelo que dava a cada pobre a esmola 

considerada como necessária e, no dia de Santa Clara, esta esmola era por conta do 

provedor que recebia anualmente 600 reais, o dobro do salario do escrivão, embora, 

segundo António Cruz, não o chegassem a receber. Menos ainda recebia a espritaleira 

– 250 reais263.  

Segundo o seu tombo de 1497, das obrigações deste hospital contavam-se três missas 

semanais (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) pelas quais se pagava 12 reais; a 

oferta de lenha, fruta e vinho para cada pobre no Natal; azeite para as lâmpadas; 

enterramentos dos finados à custa das rendas e candeias para as missas264 

Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida, este hospital tinha as portas abertas 

permanentemente, mesmo durante a noite265. 

Esteve sob administração municipal até 1521, data em que é incorporado na Santa Casa 

da Misericórdia266. Entre 1585 e 1587 funcionou nela o Hospital de D. Lopo de 

Almeida267. Mais tarde, reuniu-se com outras instituições em S. Lázaro268.  

 

 

 

                                                 
257 Cruz 1973: 338; Basto 1934: 327 e 330; Almeida e Barroca 2002: 121; Afonso 2012b: 81; Pina 1960: 

498. 
258 Carvalho, Guimarães e Barroca 1996: 169; Almeida e Barroca 2002: 121; Afonso 2012b: 79;  
259 A.H.M.P., Índice Geral, nº 2394 – livro 18 de compras, fl. 118-119. 
260 Carvalho, Guimarães e Barroca 1996: 168. 
261 Cruz 1973: 337. 
262 Segundo Artur de Magalhães Basto, as rendas anuais deste hospital não ultrapassavam os 7.000 reais. O 

hospital supostamente não fornecia sequer comida aos internados, limitando-se a reparar o edifício e as 

camas (Basto 1934: 334). 
263 Cruz 1973: 337. 
264 Basto 1934: 331. 
265 Almeida 1973: 53. 
266 Doc. 169; Leal 1873-1890, s.v. “Nicolau”, vol. 6: 82. 
267 Basto 1964: 163. 
268 Cruz 1973: 338; Basto 1934: 302. 
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5.5.12. Hospital-Albergaria de Santiago 

Freguesia Toponímia 

S. Nicolau Rua da Reboleira 

Vias associadas Documentos 

 84, 89, 110 e 114 

Bibliografia 

Basto 1934: 300 e 311, nota 1; Correia 1999: 397; Cruz 1973: 340; Ferreira 1967: 146;  

Goodolphim 1897: 277; Leal 1873-1890, s.v. “Nicolau”, vol. 6: 82; Patricio 1896: 113; 

Pina 1960: 484-485 e 491-493. 

Descrição 

Depois da união com o Hospital de Santa Catarina, o edifício passa a albergar 

moradias269. Segundo F. J. Patrício e Artur de Magalhães Lemos, em 1896 ainda se via 

no número 52 e 54 da Rua da Reboleira, um nicho com a imagem de S. Tiago270. 

Observações 

Este hospital foi estabelecido juntamente com o de Santa Catarina no século XIII na 

Rua da Reboleira, junto da Igreja de S. Nicolau. A partir de 1451 uniu-se com o de 

Santa Catarina no edifício deste uma vez que estavam ambos a cair, dando origem ao 

Hospital de S. Nicolau, também designado de Hospital de Santiago-Santa Catarina ou 

apenas de Santa Catarina271. 

Inicialmente pertenceu aos Ferreiros de baixo, mas em 1451 passou, juntamente com 

o de Santa Catarina, para as mãos da Confraria dos Ferreiros, do Corpo de Deus272.  

 

 

5.5.13. Hospital-Albergaria de Santo Ildefonso 

Designações 

Hospital do Espírito Santo; Hospital de S. Alifon 

Freguesia Toponímia 

Santo Ildefonso Rua de Santo Ildefonso 

Vias associadas Documentos 

Via Porto-Amarante273 86, 116, 135, 136 

                                                 
269 Doc. 114.  
270 Patricio 1896: 113; Basto 1934: 311, nota 1. 
271 Doc. 114; Pina 1960: 491-493; Basto 1934: 300; Cruz 1973: 340. 
272 Correia 1999: 397. 
273 Afonso 2012b: 79. O caminho mais utilizado para Roma (Almeida 1968: 173). 
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Bibliografia 

Afonso 2012b: 79; Almeida 1968: 173; Basto 1934: 327; Correia 1999: 379;  

Cruz 1973: 337; Goodolphim 1897: 277 

Descrição 

Este esteve instalado numa casa de pedra, junto da Igreja de Santo Ildefonso, e possuía 

um alpendre, um grande pardieiro com paredes levantadas, altas, de tôdas as quatro 

partes, três pequenas casas arruinadas e um quintal que chegava à atual Rua de 

Entreparedes274.  

Observações 

Por ter sido administrado em conjunto com o Hospital de Cimo de Vila, existe alguma 

confusão entre as duas instituições, nomeadamente em relação às rendas275. 

 

 

5.5.14. Hospital dos Clérigos 

Designações 

Hospital dos Coreiros; Hospital de Nossa Senhora do Ferro 

Freguesia Toponímia 

Sé Rua Escura 

Vias associadas Documentos 

 133 

Bibliografia 

Basto 1934: 300; Carvalho, Guimarães e Barroca 1996: 155; Correia 1999: 397;  

Pina 1960: 514 

Observações 

Terá sido fundada pelo cónego D. Martim Vasques, vigário da Confraria de Santa 

Maria, dos Clérigos da Sé, em 1320 tendo anexa uma albergaria, se não o era 

essencialmente276. Confrontava com a Rua Escura e a Viela da Cividade277. 

  

                                                 
274 Basto 1934: 327. 
275 Cruz 1973: 337. 
276 Correia 1999: 397. 
277 Carvalho, Guimarães e Barroca 1996: 155. 
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5.5.15. Hospital de D. Lopo de Almeida 

Freguesia Toponímia 

Sé Rua das Flores 

Vias associadas Documentos 

 174 

Bibliografia 

Abreu 2009: 274-276; Afonso 2012b: 81; Almeida e Barroca 2002: 122; Basto 1964: 

167; Ribeiro 2012: 79-80; Silva 2009: 245-247 e 250-256 

Descrição 

Para albergar o novo hospital, a Misericórdia construiu um edifício com dois pisos a 

poente do antigo Hospital-Albergaria de Rocamador e com ligações a este. No rés-do-

chão encontravam-se a cozinha e um quarto para agasalho de mulheres e, no primeiro 

piso, a nova enfermaria que numa primeira fase estava dividia em duas divisões com 

quatro camas cada. Segundo o tombo de 1593, havia um enfermaria no primeiro piso 

e outra no rés-do-chão. Estava ainda ligado à Capela de D. Lopo. Este novo edifício 

rapidamente se revelou insuficiente e por isso, em 1605, prolongou-se até à Rua das 

Flores278. 

Segundo o tombo de 1740, na altura o hospital era constituído por duas grandes 

enfermarias de planta em cruz: a nascente a dos homens e a poente a das mulheres. 

Tinha ainda uma enfermaria para leprosos, uma divisão para dementes e uma para 

doidos ou doentes de suspeita. Na parte voltada para a Rua das Flores ficavam as 

repartições administrativas, a botica e as casas do capelão e boticário. Até aos finais de 

Setecentos foi continuadamente ampliado adquirindo dimensões apreciáveis para a 

época e um certo aparato arquitetónico279. 

Atualmente ainda é possível ver os vestígios do claustro quinhentista (fig. 47). 

Observações 

A fundação deste hospital deve-se a D. Lopo de Almeida que, preocupado com o 

contexto da assistência portuense, deixa em testamento de 1584 uma avultada doação 

à Santa Casa da Misericórdia do Porto que desde 1521 já possuía a gestão dos hospitais 

de Santa Clara, Cimo de Vila e Rocamador graças a D. Manuel I280. No entanto, os 

grandes herdeiros de D. Lopo são os pobres, uma vez que a principal condição do seu 

testamento era a aplicação da sua herança em curar os pobres, caso contrário a herança 

seria revertida para as Misericórdias de Braga e Lamego281.  

A Misericórdia optou pelo Hospital-Albergaria de Rocamador para albergar o novo 

hospital uma vez não haver nesta cidade hospital algum em que [os doentes] se 

                                                 
278 Ribeiro 2012: 79; Silva 2009: 249. 
279 Ribeiro 2012: 80; Almeida e Barroca 2002: 122. 
280 Aliás, segundo Laurinda Abreu, este estabelecimento surge numa altura em que as Misericórdias já 

ocupavam a administração de uma grande parcela destas instituições (Abreu 2009: 275). 
281 Silva 2009: 246. 



 

80 

 

curassem. O Hospital-Albergaria tinha sido transformado em hospital militar pelas 

forças castelhanas aquando da conquista de Portugal em 1580. A Misericórdia vai, por 

isso, adaptar o edifício para a nova função e, entre 1585 e 1587, o Hospital de D. Lopo 

funciona no Hospital-Albergaria de Santa Clara. Abre portas nas novas instalações em 

1587 e em 1593 recebe o seu regimento282.  

Segundo o regimento, o hospital estava destinado a doentes pobres de ambos os sexos, 

rejeitando incuráveis. O tratamento espiritual era tido como prioritário em relação à 

cura corporal por isso o doente, à chegada, era confessado e recebia a comunhão pelo 

capelão. O documento preocupava-se também com a limpeza dos espaços e dos bens 

pedindo, por exemplo, para lavar os serviços para que não causassem nojo aos 

enfermos.  

O hospital contava com um provedor, dois mordomos, hospitaleira, capelão e uma 

equipa médica composta por físico, cirurgião, sangrador, enfermaria, a cozinheira e as 

serviçais. O provedor, que também era provedor da Misericórdia, tinha poder de 

fiscalização e vigilância, mas prestava contas à Mesa para qualquer ato que exigisse 

gastos. Visitava o hospital duas vezes por mês, no mínimo, e autorizava os 

internamentos depois de se certificar da pobreza e do estado físico do candidato, junto 

do médico e cirurgião, e os pagamentos de salários, depois de verificar as faltas e 

ausências dos funcionários. Era ainda responsável pelo despedimento e contratação de 

pessoal e, em conjunto com o escrivão, da organização, registo e diversas burocracias, 

incluindo os três livros que deveriam estar sempre atualizados: o livro de inventário de 

tudo que houvesse no hospital, incluindo os preços de compra; o livro de entradas de 

doentes, com informação básica (nome, morada, naturalidade, os bens que trouxera 

consigo e o nome dos pais); e o livro de compras e despesas diárias.  

Os mordomos eram, na prática, quem geria o hospital. Eram irmão da Misericórdia e 

serviam aos pares apenas durante um mês – um nobre (que registava as despesas) e um 

oficial. Estavam quase permanentemente no hospital e teriam de avisar se se 

ausentassem para poderem ser chamados em emergência. As suas funções eram várias: 

acompanhavam as visitas do provedor, dirigiam a receção dos doentes, davam altas 

com o parecer do físico, garantiam o abastecimento de lenha e outros bens essenciais 

na cozinha, adquirindo tudo que fosse necessário com dinheiro da confraria, 

fiscalizavam os funcionários, registavam as faltas, davam altas com o parecer do físico 

oferecendo uma ração, um vintém em dinheiro e, se recomendado pelo médico, 

cavalgadura.  

A hospitaleira fechava as portadas depois da comunidade rezar as Ave-Marias e de 

acender as luzes (provavelmente lamparinas de azeite). Só as voltariam a abrir no dia 

seguinte, quando o dia estivesse claro e segundo um ritual que compreendia uma 

oração de graças a Deus. Recebiam os doentes com os Mordomos, verificando a 

autorização de internamento assinada pelo provedor. Assistiam à confeção das 

refeições, guiavam as orações antes das refeições, que eram servidas numa enfermaria 

                                                 
282 Doc. 174; Silva 2009: 245 e 247; Basto 1964: 163. 
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de cada vez, acompanhavam os moribundos durante o dia e a noite e limpavam a 

Capela de Dom Lopo.  

A equipa médica, formada pelo físico, cirurgião e sangrador (que tinha estatuto inferior 

aos restantes dois), tinha como principal função informar com verdade o que se 

passassse no hospital com os doentes para assim se evitar casos de contágios. Deixava 

recomendações relativas à dieta dos doentes numa tábua que era colocada na cama. 

Tinham de avisar o mordomo sempre que julgassem um doente como incurável e 

visitavam o hospital duas vezes por dia em horário estritamente definidos: de manhã 

às 7h no verão ou às 8h no inverno e à tarde às 15h. Tendo, portanto, bastante tempo 

livre para celebrarem contratos com entidades externas não podendo, no entanto, 

utilizar material da botica do hospital sob pena de despedimento. Quando se 

ausentassem da cidade seriam substituídos e às faltas estavam inerentes o desconto de 

200 a 300 réis. A enfermeira, que deveria fazer o seu trabalho com caridade, 

acompanhava o doente e podia averiguar se a doença era incurável ou não. Estava 

responsável pela roupa do hospital, fazia as camas e vestia os doentes podendo, por 

isso, substituir a hospitaleira283. 

Em 1598, tinha capacidade para 50 doentes em simultâneo admitindo, entre 5 de julho 

de 1598 e finais de junho de 1590, uma média de 16 a 17 doentes por mês284. 

 

 

5.5.16. Hospital de Nossa Senhora do Cais 

Designações 

Hospital da Reboleira; Hospital do Cais; Hospital de Nossa Senhora da Piedade do 

Cais; Hospital da Reboleira 

Freguesia Toponímia 

Miragaia Rua do Cais 

Bibliografia 

Bandeira e Hargreaves 1989: 9; Basto 1934: 301; Correia 1999: 397;  

Goodolphim 1897: 27; Pina 1960: 494 

Observações 

Terá sido fundado por Catarina Anes Ramalha (ou Ramalho) em data desconhecida na 

Rua do Cais285. Foi administrado pela cidade do Porto e existia ainda no século XVII 

com uma capela da invocação de Nossa Senhora do Cais anexa. No século XV aparece 

designado como Hospital da Reboleira e, pelo menos desde 1501, surge também como 

Hospital do Cais286. 

                                                 
283 Doc. 174; Silva 2009: 249-256; Abreu 2009: 275-276. 
284 Abreu 2009: 274-275. 
285 Segundo Luís de Pina, terá estado situado na Rua da Reboleira (Pina 1960: 494). 
286 Basto 1934: 301; Correia 1999: 397; Pina 1960: 494. 
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Versão distinta conta Sousa Reis que afirma que este hospital terá sido fundado por 

Cecília de Figueirôa de Gaia e estava instalado junto da Capela de Nossa Senhora do 

Cais, depois conhecida como Capela de Nossa Senhora do Terreiro da Alfândega. 

Deverá, à semelhança de outros, ter perdido importância com o aparecimento do 

Hospital de Santo António287. 

 

 

5.5.17. Hospital dos Palmeiros 

Designações 

Hospital de S. Crispim; Hospital dos Sapateiros 

Freguesia Toponímia 

S. Nicolau Rua das Congostas 

Vias associadas Documentos 

 77 e 92 

Bibliografia 

Basto 1934: 300; Cruz 1973: 339; Dias 2014: 158; Melo, Dias e Silva 2008: 13-20; 

Oliveira 2001: 59-60, 62 e 69-70; Pina 1960: 462 e 497 

Descrição 

Apenas sabemos que em 1307 tinha duas camas288. 

Observações 

É descrito como sendo o hospital de mesteirais mais antigos do Porto. Fundado no alto 

da Rua das Congostas, perto da Ponte Nova de S. Domingos (onde atualmente começa 

a Rua de S. João), e construído por Martim Vicente Barreiros, sua mulher Joana 

Martins e por João Vicente, irmão do primeiro, numa herdade pessoal289.  

Este hospital, destinado a albergar peregrinos pobres com destino a Santiago de 

Compostela, é doado pelos fundadores à Confraria dos Sapateiros a 16 de fevereiro de 

1307 uma vez que era pobre e não tinha rendas290, em troco de missas em nome das 

suas almas e rituais fúnebres junto das suas sepulturas, todos os anos, a 24 de maio na 

Igreja do Mosteiro de S. Domingos291.  

Por sua vez, a confraria une-lhe mais tarde o Hospital de S. Crispiniano, passando a 

nova instituição a designar-se Hospital de S. Crispim e S. Crispiniano292. Em 1398 o 

                                                 
287 Bandeira e Hargreaves 1989: 9. 
288 Dias 2014: 158. 
289 Oliveira 2001: 60; Melo, Dias e Silva 2008: 13. 
290 Pouco tempo depois, já na mão da confraria, o hospital tinha uma renda de 300/400 réis Melo, Dias e 

Silva 2008: 14). 
291 Oliveira 2001: 59-60, 62 e 69-70; Melo, Dias e Silva 2008: 14. 
292 Na obra Palmeiros e Sapateiros. A Confraria de S. Crispim e S. Crispiniano do Porto, de Arnaldo Melo, 

Henrique Dias e Maria Silva, os autores não referem em momento algum a união do Hospital dos Palmeiros 
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hospital estava a ser usado como armazém de mercadorias e cadeia. Os confrades 

pedem ajuda ao rei que manda cessar a ocupação indevida e isenta a confraria de todas 

as formas de aposentadoria devidas ao rei ou qualquer outro senhor293. 

 

 

5.5.18. Hospital de S. Crispim e S. Crispiniano 

Designações 

Hospital de S. Crispim; Hospital dos Sapateiros 

Freguesia Toponímia 

S. Nicolau Rua das Congostas 

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Afonso 2012b: 80, 82-83; Basto 1938: 15; Carvalho, Guimarães e Barroca: 175;  

Cruz 1973: 339; Dias 2014: 158; Freitas 1999: 245; Oliveira 2001: 33-35, 44 e 48-70; 

Pina 1960: 462 

Descrição 

Este hospital media 20 varas de comprimento por 7 e 1/3 varas de largura (22m por 

8,03m, com uma área de 176,66m2). Dispunha de 10 alcovas (7 no rés do chão e 3 no 

piso superior) e tinha, no piso inferior, 5 lojas alugadas a mercadores. Tinha ainda uma 

capela anexa com as mesmas dimensões que a casa do hospital, com sacristia no lado 

Norte, um retábulo com as imagens de Nossa Senhora da Natividade ao centro e 

imagens de S. Crispim e S. Crispiniano nas laterais, e coro atrás do qual funcionava 

uma sala com alcova e cozinha, na qual viviam os enfermeiros da confraria. A capela 

estava separada do hospital por um gradeamento de ferro e um arco, mas com porta de 

acesso comum às duas estruturas com 7,7m294.  

Tinha a fachada principal a poente com escadas e pátio em pedra com grades de ferro 

que ocupavam todo o alçado e davam acesso à Rua da Biquinha por um lado e, por 

outro, à Rua que seguia dos Arcos de S. Domingos para as Congostas. Na parede Sul 

tinha uma porta encimada por nicho com a imagem de S. João Batista, uma varanda de 

ferro, outro nicho com a imagem de Nossa Senhora da Natividade e armas em pedra 

com três flores de lis. No alçado Norte apresentava uma chaminé que vem de baixo até 

                                                 
ao de S. Crispiniano. Aliás, tampouco o distinguem do Hospital de S. Crispim e S. Crispiniano, 

interpretando a mudança de designação como um processo evolutivo da confraria. 
293 Doc. 77; Cruz 1973: 339; Pina 1960: 497; Basto 1934: 300; Oliveira 2001: 64; Melo, Dias e Silva 2008: 

15. 
294 Oliveira 2001: 33-34; Afonso 2012b: 83; Dias 2014: 158. 
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meio da parede, duas janelas com gradeamento de ferro e a janela da sacristia295  

(fig. 42). 

Com a abertura da Rua Mouzinho da Silveira, a Rua das Congostas desaparece 

juntamente com o hospital e a capela296. No entanto, segundo O Balio de Leça de 

Arnaldo Gama e citado por Magalhães Basto, ainda se viam vestígios ao fundo da Rua 

da Biquinha, dobrando para S. Crispim, ou seja, na atual Travessa da Bainharia297. 

Observações 

Esta instituição resulta da união de dois antigos hospitais pouco depois de 1307: o dos 

Palmeiros (ou S. Crispim) e o de S. Crispiniano. Estava localizado no topo da antiga 

Rua das Congostas, com serventia para a Rua da Biquinha298. 

Mantendo a tradição medieval, e segundo o compromisso dos mesteirais que possuíam 

o governo deste hospital no século XVI. O seu provedor deveria visitar todas as noites 

o hospital, por amor aos pobres, ou mandar o mordomo em seu lugar, e dar lenha em 

tempo de frio e uma consoada no Natal composta por um pão de 4 reais, um quartilho 

de vinho e fruta299. Terminado o seu mandato, o provedor dava ao sucessor um 

inventário de tudo que existia na confraria e no hospital. Para além do provedor, a 

gestão contava ainda com o escrivão, mordomo e capelão. O escrivão mantinha os 

livros em ordem; o mordomo podiam ajudar em algumas tarefas do prover; e o capelão 

estava responsável pelos serviços religiosos diários. 

 Em 1521 recebia de rendas 1.300/1.400 réis. No entanto não tinha dinheiro e as obras 

que tinham sido feitas estavam a ser pagas dos bolsos dos confrades o que levou D. 

Manuel a aplicar algum dos excessos de outros hospitais para acabar as ditas obras300. 

 

 

5.5.19. Hospital de S. Crispiniano 

Bibliografia 

Pina 1960: 462; Ramos 2009: 126,  

Observações 

Pouco se sabe acerca deste hospital exceto que depois de 1307 a Confraria dos 

Sapateiros anexa-o ao Hospital dos Palmeiros formando o Hospital de S. Crispim e S. 

Crispiniano301. Artur de Magalhães Basto apenas refere o Hospital de S. Crispim, ou 

dos Palmeiros.  

 

                                                 
295 Oliveira 2001: 34-35 
296 Freitas 1999: 245; Carvalho, Guimarães e Barroca: 175; Melo, Dias e Silva 2008: 13 e 17. 
297 Basto 1938: 15; Afonso 2012b: 80. 
298 Afonso 2012b: 82. 
299 Cruz 1973: 339; Oliveira 2001: 44 e 48-49; Melo, Dias e Silva 2008: 20. 
300 Oliveira 2001: 48-49 e 70. 
301 Cruz 1973: 339. 
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5.5.20. Hospital de S. Nicolau 

Designações 

Hospital de Santiago e Santa Catarina 

Freguesia Toponímia 

S. Nicolau Rua da Reboleira/Largo de S. João Novo/ 

Rua de Trás 

Vias associadas Documentos 

 114 e 178 

Bibliografia 

Basto 1934: 300; Basto 1938: 17; Basto 1963: 175; Carvalho, Guimarães e Barroca 

1996: 224; Correia 1999: 397; Cruz 1973: 340; Freitas 1999: 81;  

Leal 1873-1890, s.v. “Nicolau”, vol. 6: 82; Patricio 1896: 114; Pina 1960: 485 

Descrição 

Segundo Artur de Magalhães Basto, era possível encontrar nos inícios do século XX, 

no número 57 da Rua de Trás302, entre as janelas do primeiro piso, num nicho de 

madeira, a imagem de Santa Catarina, a demonstrar que aí fora outrora o Hospital 

da mesma invocação303. 

Observações 

Resulta da união dos hospitais de Santa Catarina e Santiago em 1451 no edifício do 

Hospital de Santa Catarina, na Rua da Reboleira, e adquire o seu nome graças à Igreja 

de S. Nicolau existente junto dos antigos hospitais. Esteve sob administração da Cidade 

até 1541304. 

No século XVII passa provisoriamente para uma casa no largo de S. João Novo e, em 

1682 com a união dos Ferreiros de Baixo com os Ferreiros de Cima na Confraria de 

Nossa Senhora da Silva, é transferidos a Rua de Trás, ocupando as traseiras do 

Hospital-Albergaria de S. João Baptista, com o qual coexistiu305. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Patricio 1896: 114. 
303 Basto 1938: 17. 
304 Basto 1934: 300.  
305 Pina 1960: 485; Basto 1934: 300; Basto 1963: 175; Freitas 1999: 81; Cruz 1973: 340. 
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5.5.21. Hospital de Santa Catarina 

Designações 

Hospital de Santiago-Santa Catarina; Hospital de S. Nicolau 

Freguesia Toponímia 

S. Nicolau/Vitória Rua da Reboleira/Rua dos Caldeireiros 

Vias associadas Documentos 

 104 e 114 

Bibliografia 

Basto 1938: 17; Basto 1934: 300; Correia 1999: 397; Cruz 1973: 340;  

Goodolphim 1897: 277; Pina 1960: 491-493; Ribeiro 1907: 39; Ribeiro 1932: 544 

Observações 

Este hospital foi estabelecido juntamente com o de Santiago no século XIII na Rua da 

Reboleira, junto da Igreja de S. Nicolau. A partir de 1451 uniu-se ao de Santiago no 

mesmo edifício uma vez que estavam ambos a cair, dando origem ao Hospital de S. 

Nicolau, também designado de Hospital de Santiago-Santa Catarina ou apenas de Santa 

Catarina306. 

 

 

5.5.22. Hospital de Tareija Vaz Daltaro 

Designações 

Hospital de Tanga Vaz; Hospital de Teresa Vas de Altaro 

Freguesia Toponímia 

Sé Rua da Bainharia 

Bibliografia 

Basto 1934: 300; Correia 1999: 397; Goodolphim 1897: 277; Machado 2003: 206;  

Pina 1960: 498 

Observações 

Acredita-se que tenha sido instituído por dama com o mesmo nome. Tratou-se de um 

hospital de mulheres pobres, o que gera confusão com o Hospital de Santa Clara. 

Chegou a estar sob administração da cidade307. 

Em 1525 Nicolau Fernandes solicitou em sessão camarária a sua nomeação como 

administrador do Hospital de Teresa Vas de Altaro uma vez que o seu pai, antigo 

administrador, tinha falecido e o seu sucessor natural se encontrava ausente. Os oficiais 

portuenses concedem-lhe a administração308. 

                                                 
306 Doc. 114; Pina 1960: 491-493; Basto 1934: 300; Cruz 1973: 340. 
307 Pina 1960: 498; Basto 1934: 300. 
308 Machado 2003: 206. 
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5.5.23. Nova Albergaria do Porto 

Vias associadas Documentos 

 51 

Bibliografia 

Basto 1934: 301; Correia 1999: 379 

Observações 

Segundo o testamento de D. Fernando Martins esta albergaria existia antes de 1285. 

Artur de Magalhães Basto pensa tratar-se de uma outra das albergarias do Porto309. 

 

 

5.6. Concelho de Vila do Conde 

5.6.1. Hospital do Espírito Santo 

Designações 

Hospital Velho 

Freguesia Toponímia 

Vila do Conde Largo da Misericórdia 

Vias associadas Documentos 

 177 e 180 

Bibliografia 

Correia 1999: 403; Daciano 1949: 39-42; SCMVC 2010: 21 e 135-136 

Descrição 

Segundo o tombo da Santa Casa da Misericórdia de 1710, o hospital ocupava uma casa 

térrea com 9,9m de comprimento por 5,5m de largura, numa área de 54,45m2. Tinha 

capela anexa que somente se devide por grades de pau310.  

Bertino Daciano dá notícia de uma laje funerária com inscrição que se encontrava, em 

1949, no lado interior do quintal da casa de Ayres Egídio da Silva Gomes, na Praça 

Dr. António José de Almeida (antigo Largo da Misericórdia), ocupando o lugar onde 

estivera o Hospital do Espírito Santo. Esta laje, segundo o mesmo autor, tinha 

inscrição: «ESTA SEPVLTVRA HE DE FRC DE BARROS CARNEIRO E DE SVA 

MOLHER OS PRIMEIROS DELLA – 1530»311 e, em baixo, outra inscrição mais 

recente que dá conta da origem da laje: «Encontrada quando em 1901 se demoliu a 

                                                 
309 Doc. 51; Correia 1999: 379; Basto 1934: 301. 
310 Doc. 177; SCMVC 2010: 21. 
311 Francisco de Barros Carneiro faleceu em 1547. Filho bastardo de Álvaro Carneiro, Francisco foi Moço 

de Câmara de D. João III e foi casado com Genebra Roiz, filha bastarda de João Roiz, Abade de Balazar, 

que instituiu, em 1526, o Morgado do Espírito Santo de Vila do Conde (Daciano 1949: 42). 
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capella que existira no hospital (?) do Esp. S.to»312. Isto quer dizer que a capela do 

antigo hospital subsistiu até 1901.  

O único testemunho deste hospital é uma antiga fotografia não datada que revela o 

conjunto313 (fig. 49). A fachada principal da capela é composta apenas pela porta e, 

sobre a cornija, o simples arco sineiro. A única janela abre-se na face esquerda onde, 

mais adiante, se encontrava a fachada principal do hospital com duas portas, uma delas 

dotada de dois ou três degraus de pedra, e duas janelas a níveis ligeiramente distintos, 

resultado do ângulo de inclinação da rua.  

Observações 

Conhece-se mal a história desta instituição. Em 1510 passa para a administração da 

Santa Casa da Misericórdia, fundada nesse mesmo ano em Vila do Conde. Dois anos 

depois, o Papa júlio autoriza a construção de um altar no hospital314. 

Em 1525 foi construído o Hospital da Misericórdia com a respetiva igreja uma vez que, 

como se lê num documento antigo transcrito por Bertino Daciano, os arranjos do 

Hospital [do Espírito Santo] não deixavam desenvolver a Irmandade devidamente315. 

Alguns documentos contemporâneos da construção do Hospital da Misericórdia 

evidenciam a existência de um conjunto de obras no Hospital do Espírito Santo 

chegando a ser gastos, durante o mandato do Provedor André Luís (entre 1527 e 1538), 

dez mil e seys centos e syncoenta rs316.  

Com a instituição do Hospital de Nossa Senhora da Conceição, fundado em 1617, pelo 

lado norte da rua fronteira á nova Casa da Misericordia, os bens e propriedades do 

Hospital do Espírito Santo passaram a ser aforados317 que, no entanto, não dita o fim 

desta instituição que surge mencionada nas Memórias Paroquiais de 1758 e na 

instituição da Santa Casa da Misericórdia em 1844318. 

 

 

5.7. Concelho do Vila Nova de Gaia 

5.7.1. Hospital do Castelo de Gaia 

Freguesia Toponímia 

 Quinta de Nossa Senhora do Castelo 

Vias associadas Documentos 

 171 

                                                 
312 Daciano 1949: 39. 
313 SCMVC 2010: 21. 
314 SCMVC 2010: 21 e 135. 
315 Daciano 1949: 41; Correia 1999: 403. 
316 SCMVC 2010: 136. 
317 Daciano 1949: 41. 
318 Doc. 180. 



 

89 

 

Bibliografia 

Guimarães 1995: 146 

Observações 

Embora esteja referido num documento de 1545, este hospital deve ter sido erguido 

antes juntamente com a capela de Nossa Senhora do Castelo. Na sua capela faziam-se 

enterramentos e na casa, governada por religiosas, acolhiam-se viúvas de 

marinheiros319. 

 

 

6. Distrito de Viana do Castelo  

6.1. Concelho de Arcos de Valdevez 

6.1.1. Hospital de Santa Maria de Távora 

Freguesia Toponímia 

Santa Maria de Távora   

Vias associadas Documentos 

 56 

Observações 

Este hospital surge referido num aforamento de D. Dinis datado de 1309320. 

 

 

6.2. Concelho de Caminha 

6.2.1. Albergaria da Ínsua 

Freguesia Toponímia 

Caminha?  

Bibliografia 

Alpuim e Vasconcelos 1983: 56; Correia 1999: 382 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Doc. 171; Guimarães 1995: 146. 
320 Doc. 56. 
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6.2.2. Hospital de Caminha 

Freguesia Toponímia 

 Travessa do Hospital 

Vias associadas Documentos 

 151 

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Capela 2005: 668; Correia 1999: 382; Goodolphim 1897: 359; 

Pinho 2012: 217: Pinto 2015: 15-16; Ribeiro 1907: 9 

Descrição 

Graças ao seu tombo de 1498, estudado por José de Pinho, sabe-se que o hospital 

ocupava uma casa sobradada com 8,5 varas de comprido e fromtall de pedra321. 

Deveria ter pelo menos duas divisões, uma vez que, no século XV, acolhia os 

peregrinos num espaço próprio. Estava anexo à Capela de Santa Margarida322. 

Observações 

Embora Fernando da Silva Correia afirma que este hospital terá sido fundado por 

Gonçalo Gil em 1457, Sara Pinto defende que o hospital é anterior uma vez que 

Gonçalo Gil, em testamento, faz apenas uma doação ao hospital323  

No seu Livro de tombo do Hospital, de 1498 a 1590, um traslado de um excerto do 

Regimento manuelino de 1514, expõe regras de conduta e funcionamento comuns 

noutras instituições quinhentistas, nomeadamente que o provedor ou mordomo deviam 

visitar de manha e à tarde o hospital para confirmar se os doentes eram tratados pelo 

físico, anotando-se as prescrições do físico relativas a dietas e mezinhas; verificar o 

que comiam, a limpeza das camas e se os funcionários (mordomos, hospitaleiros e 

capelão) cumpriam as suas funções. Revela ainda que, à chegada, o doente deveria ser 

consultado pelo físico e provedor a fim de determinar se a doença era incurável ou se, 

pelo contrário, poderia ser admitido para ai ser curado e remediado da sua 

enfermidade e lhe ser feita toda esmola e caridade que puder. Os peregrinos eram 

recolhidos numa casa à parte da dos doentes e durante apenas um dia e uma noite, 

sendo-lhes oferecido água, lenha, cama e candeia. Os mortos deveriam ser enterrados 

às custas do hospital, onde devia estar sempre acesa uma lâmpada. Estipulava que os 

hospitaleiros fossem homens de bem e de bom zelo e casados, e as suas funções 

passavam pela limpeza das roupas das camas, sendo que os lençóis deveriam ser 

lavados a cada oito dias, salvo pedido do físico324. 

Transita em 1556 para a Misericórdia de Caminha, fundada 40 anos antes325.  

                                                 
321 Pinho 2012: 217. 
322 Pinto 2015: 15-16; Capela 2005: 668. 
323 Correia 1999: 382; Pinto 2015: 15. 
324 Doc. 167; Pinto 2015: 16. 
325 Ribeiro 1907: 9; Goodolphim 1897: 359. Segundo João Viriato Capela, esta transição terá ocorrido em 

1516 (Capela 2005: 668). 
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6.3. Concelho de Melgaço 

6.3.1. Hospital de S. João 

Bibliografia 

Fonte 2001: 108; Marques 1989: 28 

Observações 

Deste estabelecimento apenas se sabe que tem tombo de 1498326 e que, em 1531, foi 

anexado à Misericórdia de Melgaço327.  

 

 

6.4. Concelho de Monção 

6.4.1. Albergaria de Monção 

Bibliografia 

Capela 2003b: 406 

Descrição 

Esta albergaria tinha, segundo as Memórias Paroquiais, capacidade para cinco pobres. 

Foi destruída no século XVII na guerra da ultima Aclamação passada328. 

Observações 

Só se conhece esta instituição graças às Memórias Paroquiais de 1758 que referem uma 

albergaria em Monção fundada por Fernão Paes Araújo, morador na Rua da 

Corredoura, em 1452329. 

 

 

6.4.2. Albergaria de Sá 

Freguesia Toponímia 

Sá  

Bibliografia 

Alpuim e Vasconcelos 1983: 56; Correia 1999: 382 

 

 

 

                                                 
326 Marques 1989: 28. 
327 Fonte 2001: 108. 
328 Capela 2003b: 406. 
329 Capela 2003b: 406. 
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6.4.3. Albergaria de Valadares 

Freguesia Toponímia 

Valadares  

Bibliografia 

Alpuim e Vasconcelos 1983: 56; Correia 1999: 382 

 

 

6.5. Concelho de Ponte de Lima 

6.5.1. Albergaria de Anais 

Freguesia Toponímia 

Penela  

Vias associadas Documentos 

 23 

Bibliografia 

Costa 1959: 132; Marques 1989: 38; Marques 2009: 356; Silva 2016: 30 

Observações 

Segundo as Inquirições de 1220, a Ordem do Templo possuía duas partes da albergaria 

de Penela (atual freguesia de Anais) e das suas searas330. 

 

 

6.5.2. Albergaria de Arcozelo 

Freguesia Toponímia 

Arcozelo Quinta da Freiria 

Bibliografia 

Correia 1999: 402; Peres 1932: 534; Ribeiro 1907: 28 

Observações 

Terá existido graças a levíssima tradição oral um hospital dos Templários na quinta da 

Freiria331. 

 

 

 

                                                 
330 Doc. 23; Costa 1959: 132; Marques 1989: 38; Silva 2016: 30. 
331 Ribeiro 1907: 28; Peres 1932: 534; Correia 1999: 402. 
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6.5.3. Albergaria de Facha 

Freguesia Toponímia 

Facha  

Bibliografia 

Almeida 1973: 51; Correia 1999: 382 

 

 

6.5.4. Albergaria de Queijada 

Freguesia Toponímia 

Queijada  

Bibliografia 

Marques 1989: 39 

Observações 

Apenas se sabe que em 1231 é doada ao Mosteiro de Fiães332. 

 

 

6.5.5. Hospital na Aldea 

Designações 

 

Freguesia Toponímia 

Labruja?  

Bibliografia 

Costa 1706: 205; Marques 2009: 356 

Observações 

Segundo António Carvalho da Costa só se conservava na memória, nos inícios do 

século XVIII333. 

 

 

 

 

                                                 
332 Marques 1989: 39. 
333 Costa 1706: 205. 
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6.5.6. Hospital do D. Leonel de Lima 

Designações 

Hospital de Fora; Hospital dos Peregrinos 

Freguesia Toponímia 

 Largo das Estalagens 

Vias associadas Documentos 

Via Braga-Santiago de Compostela334  

Bibliografia 

Araújo 2006: 490; Araújo 2016: 237; Leal 1873-1890, s.v. “Ponte do Lima”, vol. 7: 

177; Lemos 1977: 86 e 109; Reis 2001: 135 

Descrição 

Acerca da sua fisionomia, apenas se sabe que este hospital foi fundado numa casa 

sobradada contígua ao pomar dos fundadores335. 

Observações 

Instituído pelo Visconde D. Leonel de Lima, primeiro Visconde de Vila Nova de 

Cerveira, e sua mulher por volta de 1480 no largo então denominado das Estalagens336, 

perto dos alpendres do corpo da guarda, fora de muros, mas em frente da porta do 

Souto, sendo por isso também conhecido como Hospital de Fora337.   

O Visconde terá mantido o hospital até à sua morte. Em testamento deixa-lhe uma 

renda anual de 6.000 reias pera se agasalherem os pobres que pasasem pela dita villa”. 

Sabe-se igualmente que os pobres recebiam mantas, lenha, louças e luz. Em 1603, a 

pedido dos irmãos da Misericórdia local devido à falta de empenho do servidor do 

hospital, o hospital é anexado à Santa Casa sob autorização de Filipe III, no entanto a 

sua função de apoio a peregrinos continuou pela Idade Moderna338. 

Será a albergaria que se refere num translado de uma inquirição a alguns proprietários 

de Ponte de Lima no século XV339? 

 

 

 

 

 

                                                 
334 Araújo 2016: 237. 
335 Lemos 1977: 109. 
336 No século XIX este largo era designado da Regeneração (Lemos 1977: 109). 
337 Lemos 1977: 86 e 109; Reis 2001: 135; Leal 1873-1890, s.v. “Ponte do Lima”, vol. 7: 177. 
338 Araújo 2006: 490. 
339 Doc. 97. 
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6.5.7. Hospital da Praça 

Designações 

Hospital da Casa 

Freguesia Toponímia 

Ponte de Lima Largo da Misericórdia 

Bibliografia 

Almeida 2007: 196 e 266; Araújo 2006: 484-485; Fonte 2001: 111;  

Lemos 1977: 86 e 88; Orlandini et al. 2010: 24; Reis 2001: 135 

Descrição 

Este estabelecimento ocupava, segundo o tombo de 1490, uma casa sobradada com 

17,60m de comprimento por 7,70 de largura340 ou seja, com uma área útil de 135,52m2. 

Tinha uma única enfermaria mista e uma capela no primeiro piso. Depois da integração 

na Misericórdia é alvo de obras em 1553 que resultam na mudança da capela para o 

rés-do-chão341. 

Observações 

Esta instituição foi fundada em 1490 na frente da Igreja Matriz, na esquina da atual 

Rua Cardeal Saraiva e da Rua Trás da Igreja, e com entrada virada para a praça sendo, 

portanto, o único hospital da vila dentro de muralhas342. 

Segundo o Tombo de 1498, os seus bens resumiam-se a casas, campos e árvores 

dispersos pelo concelho. Segundo Miguel dos Reis Lemos, em 1551 a renda deste 

hospital ascendia aos 2.203 réis. A má gestão dos seus bens e falta de administração 

levou à sua anexação em 1551, juntamente com a gafaria, à Santa Casa da Misericórdia 

que instituiu o seu próprio hospital neste estabelecimento, passando a ser conhecido 

como Hospital da Casa343.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
340 Lemos 1977: 88. 
341 Orlandini et al. 2010: 24. 
342 Orlandini et al. 2010: 24; Araújo 2006: 484-485; Lemos 1977: 86; Reis 2001: 135; Almeida 2007: 196. 
343 Lemos 1977: 86; Fonte 2001: 111; Araújo 2006: 485. 
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6.5.8. Hospital de S. João Evangelista 

Freguesia Toponímia 

Refóios do Lima Lugar de Penas 

Bibliografia 

Costa 1706: 202-203 

Observações 

Hospital fundado por D. Gonçalo João por devoção particular, ou por obrigação, 

juntamente com uma capela de invocação do mesmo santo344. 

 

 

6.6. Concelho de Viana do Castelo 

6.6.1. Hospital Velho 

Designações 

Hospital de S. Salvador; Hospital de Viana da Foz do Lima 

Freguesia Toponímia 

Arcozelo Rua do Hospital Velho 

Bibliografia 

Alpuim e Vasconcelos 1983: 55-58; Araújo 2016: 238; Correia 1999: 402;  

Marques 1991: 20; Marques 1989: 50-51; Peres 1932: 534; Reis 2008: 28 

Descrição 

Em 1498 este hospital contava com sete camas e media 23 varas de comprimento e 3 

1/8 varas de largura345. Ou seja, media 25,30m de comprimento e 4,18m de largura 

ocupando, portanto, uma área de 105,754 m2. 

Os únicos vestígios do Hospital Velho resumem-se, como se lê o processo de obras n.o 

1067346 no Arquivo Distrital de Viana do Castelo (no fundo da Direcção de 

Urbanização de Viana do Castelo), datado de 1980, à frontaria, parte do claustrim e 

alguns arcos em alvenaria de granito. O documento avança ainda a existência de obras 

de recuperação anteriores que foram prejudiciais aos poucos elementos 

arquitectónicos restantes do edifício primitivo. 

O atual conjunto, renovado, é conjunto composto por dois corpos edificados de dois 

andares com pátrio entre eles. É telhado, construído em granito com o piso dos andares 

                                                 
344 Costa 1706: 202-203. 
345 Araújo 2016: 238. 
346 Documentos assinados pelo arquiteto António Júlio Cardoso e Moura, referentes ao projeto designado 

“Renovação da Zona Antiga de Viana do Castelo – Restauro do Hospital Velho (3ª fase)” de 1980, que se 

inseriu num processo de renovação da zona antiga da cidade, em 5 fases, e com o objetivo de utilizar todo 

o conjunto como sede do Museu da Cidade de Viana do Castelo.  
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superiores em madeira, bem como as vigas de suporte. O edifício anexo é recente, bem 

como a ligação entre os dois (fig. 3).  

A fachada principal, a NE, mede cerca de 4,20m (coincidindo com as 3,8 varas 

apontadas no tombo de 1498) e apresenta uma janela com moldura de duplo arco 

biselado com conversadeiras no interior e do lado direito um portal de volta completa, 

também biselado, com inscrição sobre a padieira que lê «ESTE OSPITAL E RENDAS 

DELE / INSTITUIU JOAM PAAES HO VELHO / NO ANO DE 1468». O segundo 

piso, do lado esquerdo, tem uma janela do mesmo estilo que a do piso inferior e, à 

direita, um nicho com imagem do Senhor da Ressurreição colocado sob uma vieira e 

uma pequena cornija. Um escudo esquartelado de Rocha e Portocarrero coroado por 

um elmo ocupa o espaço entre o nicho e o portal (fig. 50).  

O rés-do-chão apresenta uma planta retangular e uma única divisão com pouco mais 

de 12m e com 3 arcos abatidos de amplo vão (corda circular de 140º) apoiados sobre 

pilares adossados às paredes laterais. Na parede oposta à entrada dá acesso ao pátio e, 

no lado NO, comunica através de vão em arco com o edifício adjacente que alberga os 

serviços da Divisão de Ação Cultural do município. O segundo piso alberga escritórios 

da Divisão de Ação Cultural do município e, por isso, encontra-se totalmente renovado. 

O pátio é de planta quadrangular irregular com uma área 70,52m2, possui no lado SO 

um alpendre formado por dois arcos abatidos de amplo vão apoiados sobre colunas que 

sustentam o balcão em granito e dão acesso ao segundo corpo edificado, composto, ao 

nível do primeiro piso, por três entradas (figs. 51 e 52). A primeira entrada dá acesso 

a uma ampla divisão hexagonal com 29,99m2 dotada de arco abatido, à semelhança do 

corpo principal do hospital, que corre NO a SE, e, na parede norte, uma porta dá acesso 

a outra divisão mais pequena, de 16,31m2, com comunicação ao pátio através de duas 

entradas. Atualmente estas duas divisões encontram-se em abandono. 

Na parede norte do pátio, é possível ver uma entrada encerrada com blocos e, ao lado, 

os restos de um arco em granito. Uma escadaria no lado Norte do pátio dá acesso a um 

varandim de madeira coberto que corre os lados NO e SE do pátio e dá acesso, pelo 

NO ao segundo piso do corpo principal do hospital. Este varandim une-se com outro 

em granito que ocupa o lado SO e é suportado pelos arcos abatidos em baixo, tem, no 

canto Sul uma lareira e, ao lado, uma entrada, com a data 1599 gravada na pardieira, 

dá acesso a uma divisão gémea da do piso inferior, que apenas apresenta uma lareira e 

um nicho (figs. 53 e 54). Uma porta na parede Norte dá acesso a um pequeno 

compartimento com três entradas para o balcão.   

Observações 

Este estabelecimento existia em 1440 designado, então, por Hospital de S. Salvador. 

Encontrava-se a precisar de auxílio que obteve, graças à visita às Cortes pelos 

procuradores Fernão Martins e João Pais, pela ação de D. Afonso V na forma de 15.000 

réis. João Anes, abade de Serreleis, manda-o sobradar e sua filha, Maria Anes, e seu 

marido João Pais “o Velho” (procurador às Cortes e tabelião do burgo), instituem-lhe 

umas rendas em escritura de 28 de dezembro de 1468, consignando ainda que seus 
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descendentes as ficariam a administrar347. Chegou a estar sob alçada do município e a 

designação de Hospital Velho surge a partir da construção da Misericórdia em 1589348. 

 

 

6.7. Concelho de Vila Nova de Cerveira 

6.7.1. Hospital de Vila Nova de Cerveira 

Vias associadas Documentos 

 125 

Bibliografia 

Capela 2005: 677; Marques 1989: 50 

Observações 

Este estabelecimento, destinado a peregrinos e outros necessitados349, era 

administrado pela autarquia e passa, em data desconhecida, para a Misericórdia de Vila 

Nova de Cerveira350. 

 

 

7. Distrito de Vila Real  

7.1. Concelho de Boticas 

7.1.1. Hospital de Dornelas 

Freguesia Toponímia 

Dornelas  

Vias associadas Documentos 

 5 

Bibliografia 

Almeida 1973: 50; Marques 1989: 47 

Observações 

No século XII, D. Afonso Henriques dá à Sé de Braga o couto deste hospital351. 

 

 

                                                 
347 Marques 1989: 50-51; Alpuim e Vasconcelos 1983: 56; Marques 1991: 20. 
348 Araújo 2016: 238; Alpuim e Vasconcelos 1983: 56; Marques 1989: 50; 
349 Doc. 125. 
350 Capela 2005: 677. 
351 Doc. 5; Marques 1989: 47. 
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7.2. Concelho de Chaves 

7.2.1. Albergaria do Duque de Bragança 

Freguesia Toponímia 

Chaves  

Bibliografia 

Almeida 1973: 50; Machado 2006: 167 

Descrição 

A albergaria encontrava-se anexa ao paço do Conde de Barcelos ao qual comunicava 

através de um corredor352. 

Observações 

Esta albergaria terá sido fundada por D. Constança de Noronha, segunda mulher de D. 

Afonso (Conde de Barcelos e filho de D. João I) e primeira duquesa de Bragança, 

provavelmente por volta de 1420. Mais tarde a administração e os bens desta instituição 

foram deixados nas mãos do clero local. E, com o alvará de 12 de fevereiro de 1524 de 

D. João III, veio a ser a base do desenvolvimento da Misericórdia local353. 

 

 

7.2.2. Albergaria da Madalena    

Freguesia Toponímia 

Madalena Largo da Santa Maria Madalena 

Bibliografia 

Correia 1999: 320 e 383; Machado 2006: 171-172; Viçoso 2007: 18 

Observações 

Terá existido uma capela românica erguida no século XII por uma rainha D. Mafalda 

(provavelmente mulher de D. Afonso Henriques), sob a invocação de Santa Maria 

Rocamador, que terá funcionado durante alguns anos como albergue para doentes e 

peregrinos em direção a Santiago de Compostela. Este estabelecimento foi, segundo 

Maria Isabel Viçoso, a primeira albergaria de que há memória em Chaves354. 

 

 

 

 

                                                 
352 Viçoso 2007: 49. 
353 Viçoso 2007: 49; Machado 2006: 167. 
354 Viçoso 2007: 18; Machado 2006: 171-172. 
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7.2.3. Albergaria de Santa Catarina 

Freguesia Toponímia 

Santa Maria Maior Largo do Castelo 

Bibliografia 

Brandão 1672: 167; Correia 1999: 383; Machado 2006: 167-168; Verdelho 1993: 4; 

Viçoso 2007: 18 

Descrição 

Em 1658, D. Rodrigo de Castro, conde de Mesquitela, após assumir o Governo de 

Armas de Trás-os-Montes durante a Restauração e o reinado de D. Afonso VI, manda 

arrasar as Caldas e casas próximas, entre as quais a capela e albergaria de Santa 

Catarina. Só em 1681 se volta a reconstruir aquela albergaria no Largo do Anjo e a 

velha Capela de Santa Catarina no seu prolongamento na Rua 1º de Dezembro355. 

Observações 

Esta albergaria terá sido fundada por Rui Lourenço de Chaves, filho de Lourenço Pires, 

e seu irmão Estevão Pires, vindo a ser este o seu primeiro administrador, e confirmada 

por D. Dinis a 25 de dezembro de 1311356, junto da Capela de Santa Catarina no Largo 

do Castelo, mais tarde Largo do Anjo. Segundo Maria Isabel Viçoso, Lourenço Pires 

lega em testamento moinhos que possuía no rio Tâmega, uma casa junto da mesma 

albergaria, uma outra na Abobeleira e alguns terrenos rurais em Santa Cruz e em 

Quintela de modo a garantir o sustento da instituição que fundara. Para a mesma autora, 

a história desta albergaria está ligada à chegada dos Cruzados do Oriente que, com 

grande devoção pela Virgem e por Santa Catarina de Alexandria, fundam em 1249 uma 

capela sob invocação de Santa Catarina no Toural 357. 

 

 

 

 

 

                                                 
355 Viçoso 2007: 18; Verdelho 1993: 4. 
356 Como se lê na Monarchia Lusitana: Neste de 1311. veo El Rey de Coimbra para Lisboa em Iulho, & 

por Dezembro passou a Santarem: em 23. do qual confirmou a instituição de huma Albergaria que na Villa 

de Chaues tinha feito Ruy Lourenço de Chaues, & Esteuão Pires seu irmão, com condição que ficasse a 

pessoa leiga. A Ruy Lourenço de Chaues filho de Lourenço Pires era a confirmação concedida, & a carta 

della hia dirigida a Pero Esteuens de Chaues Caualeiro, & aos juises da mesma Villa. Este appellido de 

Chaues foi diriuado de dous irmãos, que viuerão naquella Villa, os Nobiliarios lhe dão a antiguidade do 

principio do Reyno, mas não sei se se equiuocão com os dous irmãos agora nomeados (…) (Brandão 1672: 

167). 
357 Viçoso 2007: 18; Machado 2006: 167-168. 
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7.3. Concelho de Mesão Frio 

7.3.1. Albergaria de Vila Marim 

Freguesia Toponímia 

Vila Marim  

Vias associadas Documentos 

 32 

Observações 

Esta albergaria surge mencionada nas Inquirições de 1258 de Afonso III358. 

 

 

7.4. Concelho de Montalegre 

7.4.1. Albergaria das Gavieiras 

Freguesia Toponímia 

Salto  

Vias associadas Documentos 

 7 e 8 

Bibliografia 

Marques 1989: 19 

Observações 

D. Afonso Henriques doa a Albergaria das Gavieiras a Benedito em 1136 que, por sua 

vez, a doa à Sé de Braga quatro anos depois359. 

 

 

7.4.2. Hospital de Vilar de Perdizes 

Designações 

Hospital de Santa Cruz 

Freguesia Toponímia 

U. das Fregs. de Vilar de Perdizes e 

Meixide 

Rua do Paço 

                                                 
358 Doc. 32. 
359 Docs. 7 e 8. 
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Vias associadas Documentos 

Estrada das Capelas ou Estrada velha de 

Montalegre360 

172 

Bibliografia 

Bettencourt 1986: 18, 25, 28-29 e 51-52 

Descrição 

O hospital apresenta planta quadrangular e fachada virada a Oeste (fig. 5) cuja porta 

tem, de ambos os lados, duas argolas metálicas361 e, por cima, inscrição: «HOSPITAL  

PERA  AGAZALHO DOS ROMR / DE SANTIAGO ANNO / DE 1724» (fig. 56). J. 

Moniz de Bettencourt afirma que as ruínas sugerem que inicialmente o hospital seria 

simétrico até ter sido, em 1724, ampliado até encostar à parede Norte da primitiva 

Capela de Santa Cruz. O seu interior é composto por uma única sala com pavimento 

de tijoleira e teria capacidade para 12 camas. No centro da parede Norte ainda se vê 

uma lareira apoiada em duas mísulas e flanqueada por dois vãos e, no lado oposto, uma 

janela gradeada que terá pertencido à parede da primitiva capela e nas proximidades 

da qual, o autor terá encontrado um fogão em pedra com duas bocas onde se 

preparavam refeições (fig. 57. 

Da primitiva Capela de Santa Cruz, substituída no século XVIII, apenas restam 

vestígios das paredes Sul e Poente, o degrau do altar-mor, azulejos do século XVIII de 

produção portuense, o pavimento composto por três lajes tumulares e alguns elementos 

de estilo gótico, nomeadamente fragmentos de arcos ogivais decorados com rosetas362. 

Observações 

Este hospital (Monumento de Interesse Público desde fevereiro de 2011), foi fundado 

em 1551 pelo abade António de Sousa e encontra-se parcialmente anexo ao Paço de 

Vilar de Perdizes e serviu de albergue para romeiros para santiago. A bula papal da 

fundação do morgadio de 25 de maio de 1555 dispunha que: caso o peregrino doente 

não pudesse ser tratado no hospital então seria levado a cavalo até ao Hospital de 

Chaves ou de Monterey; o capelão privativo da capela seria nomeado pelo 

administrador do morgadio (a bula nomeava Fernão de Sousa como administrador, 

sendo o cargo hereditário); a manutenção do hospital era garantida através de uma parte 

dos bens e proventos da Igreja de S. Miguel, deduzidas as primícias, oferendas e frutos 

no valor de 40 ducados, bem como 3.000 réis para o pagamento do capelão. O fundador 

doava ainda o mesmo valor que a referida igreja. No total, ascendiam a 1.200 alqueires 

e almudes de trigo, os rendimentos de propriedades em Chaves, 3.000 réis para o 

capelão, as primícias das ofertas da Vila de Pasais, os domínios de Soutelinho e 

                                                 
360 Veja-se a ficha do monumento no SIPA. 
361 A tradição oral local diz que quem agarrasse as argolas de ferro, entre a porta na fachada principal do 

hospital, a poente, ficaria sob jurisdição do Morgado e, por isso, não poderia ser perseguido (veja-se a ficha 

do “Paço de Vilar de Perdizes” (IPA.00005766), do Sistema de Informação do Património Arquitetónico 

(SIPA), disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5766, 

acedido a 25 de maio de 2017) 
362 Bettencourt 1986: 28-29. 
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Meixede e a décima parte de terras de pão e vinho, que subia o redimento para 70 

ducados363. Em 1836 já não funcionava364.  

 

 

7.5. Concelho de Murça 

7.5.1. Albergaria de Murça 

Freguesia Toponímia 

Murça  

Vias associadas Documentos 

 173 

Bibliografia 

Correia 1999: 383; Costa 1992: 142; Fernandes 1993: 52-53 

Observações 

Fundada por Simão Guedes, nono senhor de Murça, Brunhais, Água Revés e da Torre 

de D. Chama365, antes de 1587, data da construção do antigo mosteiro de São Bento de 

Murça instituído por duas freiras do Convento de Vairão, senhoras da casa dos 

Marqueses de Vila Real, por ação do fidalgo fundador. Este mosteiro resultou da 

conversão da albergaria e continuou a função assistencial, acolhendo peregrinos, 

pobres e desamparados. Funcionou no edifício onde estão atualmente instalados os 

Paços do Concelho366. 

 

 

7.6. Concelho de Peso da Régua 

7.6.1. Albergaria de Poiares 

Freguesia Toponímia 

Poiares  

Bibliografia 

Maurício 1997: 54 

Observações 

Esta instituição surge referida nas Inquirições de 1258367. 

 

                                                 
363 Doc. 172; Bettencourt 1986: 16, 28 e 51-52. 
364 Bettencourt 1986: 18, nota 17. 
365 Costa 1992: 142. 
366 Fernandes 1993: 52-53. 
367 Maurício 1997: 54. 
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7.7. Concelho de Santa Comba Dão 

7.7.1. Albergaria de Ponte de Criz 

Vias associadas Documentos 

Ponte de Criz 131 

Bibliografia 

GEPB 1935-60, s.v. “Ponte”: 421; Pinto 1890: 77; Trindade 1973: 876 

Observações 

Esta albergaria estava instalada junto da ponte que atravessa o Rio Criz368. Tinha capela 

anexa e talvez duas camas de roupa para pobres, uma asna para transportar os doentes 

para o povoado e seis cabras para dar leite aos doentes369.  

O desinteresse dos administradores por estas condições levou D. João II a nomear 

administrador João Álvares, um homem de sua confiança (em caso de morte, o cargo 

passava para o parente mais próximo), e a ordenar a transferência da albergaria, que 

estava localizada num local ermo, para Santa Comba onde se faria com três camas, 

sendo escusadas a asna e as cabras. A vontade do monarca não deve ter sido levada a 

cabo pois, como revela uma carta de D. Manuel, a administração encontrava-se 

novamente nas mãos erradas de Mendo Afonso e Luís Vaz, ambos de Buarcos. D. 

Manuel nomeia Roque de Abreu, filho de Pedro Gomez de Abreu, fidalgo do rei, 

apenas até sua morte370. 

Nos fins do século XVIII, inícios do seguinte, Manuel de Almeida e Vasconcelos do 

Soveral de Carvalho da Maia Soares de Albergaria, primeiro Conde da Lapa, surge 

como 16.º Sr. da Albergaria e Morgado de S. Paulo da Ponte de Criz, o que leva a 

questionar se a ordem de translado da albergaria terá sido cumprida371. 

 

 

7.8. Concelho de Santa Marta de Penaguião 

7.8.1. Albergaria do Marão 

Freguesia Toponímia 

Meldrões?  

Vias associadas Documentos 

 6, 11 e 16 

Bibliografia 

Almeida 1973: 50-51; Marques 1989: 38 

                                                 
368 GEPB 1935-60, s.v. “Ponte”: 421. 
369 Trindade 1973: 876. 
370 Doc. 131; Trindade 1973: 876. 
371 Pinto 1890: 77. 
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Observações 

Em 1134 D. Afonso Henriques couta esta instituição a favor da Sé de Braga. Em 1145 

é mencionada na divisão entre o D. João Peculiar e o cabido de Braga372. 

 

 

7.9. Concelho de Vila Pouco de Aguiar 

7.9.1. Albergaria de Bornes de Aguiar 

Freguesia Toponímia 

Bornes de Aguiar  

Vias associadas Documentos 

Via Chaves-Douro373  

Bibliografia 

Sousa 2005: 216 

Observações 

Esta albergaria surge referida nas Inquirições de 1258. Estava junto à via Chave-Douro 

talvez servindo de apoio aos almocreves374. 

 

 

7.10. Concelho de Vila Real 

7.10.1. Albergaria de Campeã 

Freguesia Toponímia 

Campeã  

Bibliografia 

Almeida 1973: 50-51 

Observações 

Esta albergaria aparece assinalada no mapa dos hospitais, albergarias e gafarias no 

Minho e Douro Litoral de Carlos Alberto Ferreira de Almeida375. 

 

 

                                                 
372 Docs. 6 e 11.  
373 Sousa 2005: 216. 
374 Almeida 1973: 50. 
375 Almeida 1973: 50. 
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7.10.2. Albergaria de Foz do Corgo 

Freguesia Toponímia 

Constantim  

Vias associadas Documentos 

 32 

Observações 

Esta albergaria surge mencionada nas Inquirições de 1258376. 

 

 

7.10.3. Albergaria de Vila Real 

Vias associadas Documentos 

  

Bibliografia 

Azevedo 1970: 230 

Observações 

Segundo Torquato Peixoto de Azevedo, esta albergaria era quase coeva da fundação 

da cidade. Não passava, no entanto, de uma modesta instituição sem grandes condições 

hospitalares ou de assistência377. 

 

 

7.10.4. Hospital-Albergaria de S. Brás 

Designações 

Hospital do Espírito Santo 

Freguesia Toponímia 

Vila Real  

Vias associadas Documentos 

 76 

Bibliografia 

Correia 1999: 403; Goodolphim 1897: 367; Marques 1989: 49;  

Sousa e Gonçalves 1987: 142 

                                                 
376 Doc. 32. 
377 Azevedo 1970: 230. 
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Observações 

Estabelecimento fundado por ascendentes de Gonçalo Cristóvão Teixeira Coelho de 

Melo Pinto de Mesquita, vítima do Marquês de Pombal, anexo à Capela do Espírito 

Santo, também conhecida como Capela do Hospital de S. Brás378.  

Tinha poucos meios, de modo que os doentes julgados menos perigosos dormiam no 

sitio denominado do Tablado379. 

Na sequência da abertura de uma nova via rodoviária procedeu-se à expropriação dos 

terrenos onde estavam instaladas a capela e a albergaria, processo registado em ata 

camarária de 26 de agosto de 1865, tendo-se então demolido ambas as estruturas sendo 

que, mais tarde, reedificou-se a capela no Largo do Pioledo380. 

 

 

8. Distrito de Viseu  

8.1. Concelho de Armamar 

8.1.1. Albergaria da Queimada 

Freguesia Toponímia 

Queimada  

Vias associadas Documentos 

 58 

Observações 

Surge referida no testamento de Lourenço Peres e sua mulher, de 1314381. 

 

 

8.2. Concelho de Carregal do Sal 

8.2.1. Albergaria de Oliveira do Conde 

Freguesia Toponímia 

Oliveira do Conde  

Bibliografia 

Correia 1999: 384 

 

 

                                                 
378 Correia 1999: 403; Sousa e Gonçalves 1987: 142. 
379 Goodolphim 1897: 367. 
380 Sousa e Gonçalves 1987: 142; https://www.tinyurl.com/yagqgjdb [acedido a 20 de junho de 2017]. 
381 Doc. 58. 

https://www.tinyurl.com/yagqgjdb
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8.3. Concelho de Lamego 

8.3.1. Albergaria de Corrodoyra 

Freguesia Toponímia 

Almacave? Fafel 

Vias associadas Documentos 

 32 e 61 

Observações 

Esta albergaria surge referida em Fafeel nas Inquirições de 1258382. Segundo o 

Dicionário Corográfico de Américo Costa, Fafel é um lugar da freguesia de Almacave, 

no concelho de Lamego383. Em 1323 é beneficiada através de testamento por Marinha 

Anes384. 

 

 

8.3.2. Albergaria de Lagea 

Freguesia Toponímia 

Almacave? Fafel 

Vias associadas Documentos 

 32 

Observações 

Esta albergaria surge referida em Fafeel nas Inquirições de 1258385. Segundo o 

Dicionário Corográfico de Américo Costa, Fafel é um lugar da freguesia de Almacave, 

no concelho de Lamego386. 

 

 

8.3.3. Albergaria de Moledo 

Designações 

Albergaria do Porto de Moledo 

Freguesia Toponímia 

Penajoia  

Vias associadas Documentos 

 33, 43, 53 e 102 

                                                 
382 Doc. 32. 
383 Costa 1929-1949, s.v. “Fafel”, vol. 6: 516. 
384 Doc. 61. 
385 Doc. 32. 
386 Costa 1929-1949, s.v. “Fafel”, vol. 6: 516. 
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Bibliografia 

Braga 1991: 184; Correia 1999: 384; Leal 1873-1890, s.v. “Mollêdo”, vol. 5: 373; 

Oliveira 2002: 50; Tavares 1989: 128; Trindade 1973: 882-883 

Observações 

Fundada por D. Teresa juntamente com uma barca de passagem gratuita387 denominada 

de por Deus. Tratar-se-á de uma das primeiras albergarias em Portugal. Estava 

destinada a albergar peregrinos pobres ou doentes que ali quisessem pernoitar, e aos 

quais lhes era facultada, graciosamente, uma cama ou enxerga, lume, água e sal, até 

que no dia seguinte prosseguissem viagem388. Segundo Pinho Leal, esta albergaria 

tinha botica e capela389.  

Estava localizada do lado direito do Rio Douro, onde mais tarde se construíram os 

barracões das caldas das águas termais do Moledo. Citando Inéditos da História 

Portuguesa, B. Vieira de Oliveira diz que no tempo de D. Dinis (pouco mais de 150 

anos depois da sua fundação), a Albergaria do Moledo já estava sob a tutela do bispado 

de Lamego: A 20 de Agosto de 1292 passou D. Dinis no Porto uma carta autêntica, 

cujo traslado autêntico se conserva no arquivo capitular, firmada com o selo do Rey, 

do bispo e do cabido, pela qual o prelado e cónego desiste das dúvidas que havia tido 

em El-Rei, a quem pedia que assim o tivesse por bem; e o rei em satisfação lhes 

concedeu a igreja de Valdigem com o seu padroado, e o solar da Seara do Bispo e que 

ficassem com todas as liberdades que antes tinham, quando se fizeram em devassa e 

inquirição que o rei mandara tirar e que pudessem ter em seu couto açougue, e o Bispo 

cuidasse da Barca De Por Deus e da Albergaria do Moledo390. 

No tempo de D. Afonso V já não tinha camas. As suas coisas encontravam-se 

enlheadas e emburilhadas. O monarca, sabendo tratar-se de bens profanos e portanto 

de sua competência decide entregar a sua administração a Álvaro Pires da Corredoira, 

escudeiro da casa real391.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
387 Segundo Maria José Lagos Trindade, pagava quem queria (Trindade 1973: 882). 
388 Oliveira 2002: 50. 
389 Leal 1873-1890, s.v. “Mollêdo”, vol. 5: 373. 
390 Oliveira 2002: 50. 
391 Braga 1991: 184; Trindade 1973: 883. 
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8.3.4. Albergaria de Rocamador 

Freguesia Toponímia 

Sé Terreiro da Sé 

Bibliografia 

Correia 1999: 321 

Observações 

Segundo Fernando da Silva Correia, terá existido uma Confraria de Rocamador com 

uma albergaria situada perto do Rio Coura, no Terreiro da Sé, onde mais tarde se 

fundou o Hospital da Misericórdia392.  

 

 

8.4. Concelho de Oliveira de Frandes 

8.4.1. Hospital-Albergaria de Reigoso 

Designações 

Albergaria de Rogoso 

Freguesia Toponímia 

S. Lourenço de Reigoso  

Vias associadas Documentos 

 67 e 130 

Bibliografia 

Barroca 2000: 522; Basto 1934: 300; Basto 1938: 17; Basto 1963: 175; Carvalho, 

Guimarães e Barroca 1996: 224; Correia 1999: 397; Cruz 1973: 340; Freitas 1999: 81;  

Leal 1873-1890, s.v. “Nicolau”, vol. 6: 82; Patricio 1896: 114; Pina 1960: 485 

Discrição 

Embora esta instituição não tenha subsistido até à atualidade, nos inícios do século XX 

era possível encontrar em Reigoso uma casa conhecida por hospital. O único vestígio 

mais relevante desta instituição é uma inscrição num padrão moderno: «PEREGRINOS 

/ VINDE AO HO / SPITAL DE R / EIGOSO Q EU / VOS DAREY / CAZA CAM / A 

AGUA FO / GO AZEYTE / E SAL»393. 

Observações 

Instituição fundado em 1195 por Cerveira, alcaide de Coimbra, e sua mulher, com 

destino a albergar peregrinos aos quais fornecia cama, água, lume, azeite e sal. Em 

1207 o fundador doa esta instituição ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra394. Durante 

                                                 
392 Correia 1999: 321. 
393 Barroca 2000: 522. 
394 Correia 1999: 384; Mattoso 1973: 666. 
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o reinado de D. Afonso V, o albergueiro desta instituição renuncia ao cargo por sentir-

se velho e viver afastado395.  

Segundo carta de D. João II de 1482, este hospital tinha capela396. 

 

 

8.5. Concelho de Penalva do Castelo 

8.5.1. Hospital de Pindo 

Freguesia Toponímia 

Pindo  

Vias associadas Documentos 

 65 e 68 

Bibliografia 

Correia 1999: 403; Costa 1973: 284; Tavares 1989: 97 

Observações 

Fundado por testamento do cavaleiro Gonçalo Esteves de Tavares e sua esposa, Leonor 

Rodrigues de Vasconcelos, em 1349 na sua herdade da Correga, este hospital 

sustentava vinte e quatro pobres397. O documento de fundação descrimina regras de 

funcionamento, nomeadamente a proibição das mulheres fazerem maldade de seus 

corpos sob o risco de serem deitados de fora deste spital juntamente com os homens 

que a elles fizerem maldade. 

O bispo D. João e o cabido de Viseu recorrem ao Papa Paulo II a setembro de 1467 

para transferir o hospital devido à negligência dos antigos provedores e bispos de 

Viseu, seus visitadores por direito. O prelado e o cabido intencionavam usar os 

rendimentos e bens deste hospital para construir um novo em Viseu e confiar a sua 

direção a um cónego. O Papa, em resposta, concede a autorização para a transferência, 

mas não autoriza a sua direção a um cónego398 . 

Fernando da Silva Correia caracteriza-o como um dos hospitais mais importantes em 

Portugal anteriores ao século XVI399.  

 

 

                                                 
395 Trindade 1973: 877. 
396 Doc. 130. 
397 Doc. 65; António Dominges de Sousa Costa aponta dezasseis ou dezassete como número de pobres 

acolhidos por esta instituição (Costa 1973: 284). 
398 Costa 1973: 284. 
399 Correia 1999: 403. 
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8.6. Concelho de Resende 

8.6.1. Albergaria de Caldas de Aregos 

Freguesia Toponímia 

Anreade  

Bibliografia 

Correia 1999: 384 

Descrição 

Este estabelecimento contava com tanque e duas camas para pobres400. 

Observações 

Terá sido fundada por D. Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques, no século XII401.  

 

 

8.6.2. Albergaria do Pousadoiro 

Freguesia Toponímia 

Barrô  

Vias associadas Documentos 

 58 

Observações 

Esta albergaria surge referida no testamento de 1314 de Lourenço Peres e sua 

mulher402.  

 

 

8.7. Concelho de S. Pedro do Sul 

8.7.1. Albergaria de Lafões 

Designações 

Albergaria do Banho 

Freguesia Toponímia 

Lafões?  

Vias associadas Documentos 

 57 

Bibliografia 

                                                 
400 Correia 1999: 384. 
401 Correia 1999: 384. 
402 Doc. 58. 
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Correia 1999: 384; Ribeiro 1932: 540 

Observações 

Terá sido fundada pelos leoneses antes do século XI junto de uma gafaria. Foi 

beneficiada por D. Afonso Henriques quando, em 1169, se foi tratar nas águas 

sulfurosas, depois do desastre de Badajoz403. Estava localizado em Lafões que foi, a 

certa altura, anexado aos concelhos de S. Pedro do Sul e Vouzela. É provável que se 

trate da Albergaria do Banho referida no testamento de mestre Martinho de 1311404.  

 

 

8.7.2. Albergaria de Manhouce 

Designações 

Albergaria de Manhorice 

Freguesia Toponímia 

Manhouce  

Bibliografia 

Correia 1999: 384; Leal 1873-1890, s.v. “Vouzella ou Boucella”, vol. 12: 2023 

Observações 

Esta albergaria terá sido fundada por D. Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques, no 

extremo sul da Serra da Freita405. 

 

 

8.7.3. Hospital da Regueira 

Freguesia Toponímia 

Regueira  

Bibliografia 

Correia 1999: 403 

 

 

 

                                                 
403 Correia 1999: 384; Ribeiro 1932: 540. 
404 Doc. 57. 
405 Correia 1999: 384; Leal 1873-1890, s.v. “Vouzella ou Boucella”, vol. 12: 2023. 
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8.8. Concelho de Sernancelhe 

8.8.1. Albergaria da Vila da Ponte 

Designações 

Albergaria de Ponte de Tavra 

Freguesia Toponímia 

Vila da Ponte  

Vias associadas Documentos 

 35 

Bibliografia 

Viterbo 1983, s.v. “Albergaria”: 296 

Observações 

D. Afonso III fez, segundo um documento de 1261, doação à Catedral de Lamego da 

chamada albergaria de Ponde de Lavradio Ilhamacensi, com respetiva igreja e 

direitos406. 

 

 

8.9. Concelho de Tarouca 

8.9.1. Hospital de Ucanha 

Freguesia Toponímia 

Ucanha  

Bibliografia 

Correia 1999: 403; Vasconcelos 1933: 315 

Observações 

Fundada em 1418 por D. Fernando, abade do convento de cistercienses de Salzedas, 

perto da torre senhorial, à esquerda de quem por aí entra na vila407. Este hospital tinha 

capacidade para 12 pobres que eram tratados pelo cirurgião do referido convento com 

recurso a medicamentos provenientes da farmácia do convento408. 

 

 

 

                                                 
406 Doc. 35; Viterbo 1983, s.v. “Albergaria”: 296. 
407 Vasconcelos 1933: 315. 
408 Correia 1999: 403. 
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8.10. Concelho de Viseu 

8.10.1. Albergaria da Rigueira 

Freguesia Toponímia 

 Rua da Rigueira 

Bibliografia 

Aragão 1895: 242-243; Costa 1973: 284 

Observações 

Instalada em casa cedida pelo cabido para o efeito, esta albergaria existia em 1446 na 

Rua da Rigueira. Embora se desconheça a data de fundação, é possível que se trate da 

instituição referida numa súplica de 23 de dezembro de 1431 na qual os habitantes, 

clero e cónegos de Viseu queixavam-se da falta de um hospital ou albergaria para os 

pobres, doentes e peregrinos, motivo pelo qual tinham fundado uma confraria que tinha 

começado a edificar um hospital para receber e sustentar pobres, enfermos e 

peregrinos409. 

 

 

8.11. Concelho de Vouzela 

8.11.1. Albergaria de Mestre Martinho 

Freguesia Toponímia 

Vouzela  

Vias associadas Documentos 

 57 

Observações 

Fundada antes de 1311 por Mestre Martinho, cónego de Viseu e reitor da Igreja de 

Santa Maria de Vouzela. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
409 Costa 1973: 284; Aragão 1895: 242-243. 
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9. Indefinido 

9.1.1. Albergaria de Aon 

Vias associadas Documentos 

 37 

Observações 

A única referência a esta albergaria encontra-se no testamento de Lourenço Gonçalves, 

cónego de Viseu, de 1267410. 

 

 

9.1.2. Albergaria de Daltaro 

Bibliografia 

Pereira 1973: 720 

Observações 

A única referência a esta albergaria encontra-se no testamento de D. Gonçalo 

Gonçalves, chantre do Porto e de Coimbra, de 1262. 

 

 

9.1.3. Albergaria de Soar 

Vias associadas Documentos 

 37 

Observações 

A única referência a esta albergaria encontra-se no testamento de Lourenço Gonçalves, 

cónego de Viseu, de 1267411. 

 

 

9.1.4. Albergaria de Domingas 

Vias associadas Documentos 

 49 

Observações 

Esta albergaria surge referida nas Inquirições de 1284412, no julgado de Sever que, 

atualmente, corresponde a uma região entre os distritos de Aveiro e Viseu. 

                                                 
410 Doc. 37. 
411 Doc. 37. 
412 Doc. 49. 
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