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Resumo 

 

 

O presente estudo tem como objetivo global dar a conhecer o papel da assistência 

hospitalar em Esposende, sob a égide da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

daquela vila, assim como contribuir para o conhecimento da rede hospitalar portuguesa, 

nos séculos XIX-XX, através do estudo da implantação, organização e missão de 

hospitais locais no contexto nacional. A existência de uma memória acerca do Hospital 

Novo (Valentim Ribeiro) fez esquecer as suas raízes, o que o precedia. Questiona-se o 

porquê do surgimento de um Hospital que se apresentava como um sinal de 

modernidade, que se impôs a partir de 1910, e cujos primeiros passos acompanhamos. 

Descobriu-se que havia sinais de outros hospitais, anteriores, e um forte impulso no 

século XIX. O Hospital S. Manuel revelou-se uma novidade na investigação encetada, 

porque se aproxima do que sempre foi o desejo, local, de um hospital moderno, mas que 

não era, ainda, a resposta às expetativas criadas. Exploraram-se fontes de informação 

dispersas que nos permitiram perceber as dinâmicas anteriores à edificação do Hospital 

“Palácio” como foi designado, informalmente. E concluiu-se que os cuidados prestados 

pelo Hospital do século XIX não parecem justificar, afinal, um novo Hospital, mas 

antes os ventos da mudança (higienistas, sanitários) e o capital dos “brasileiros”, que 

originarão uma obra espetacular – um Hospital “Palácio”.  

 

Palavras-chave: Esposende, Misericórdia de Esposende, Hospital S. Manuel, Hospital 

Novo-Valentim Ribeiro, Assistência 
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Abstract 

 

The global purpose of the present work is to bring light about the role of hospital care in 

Esposende, under the supervision of the Brotherhood of the Santa Casa da Misericórdia (the 

Holy House of Mercy) of this town, as well as to contribute to the knowledge of the Portuguese 

hospital network in the nineteenth and twentieth centuries, through the study of the 

implantation, organization and mission of local hospitals in the national context. The existence 

of an oral memory about the named Hospital Novo (Valentim Ribeiro) made forgetting its real 

roots and its previous past. This research is about the emergence of a hospital which was 

presented as a sign of modernity, from 1900 onwards, following the nature of its first steps. The 

research proves that there were signs of previous hospitals to New (Novo) Hospital, which had a 

strong impulse in the nineteenth century. In the research we also proved that the Hospital S. 

Manuel, as a novelty for the contemporary Esposende inhabitants but it was the answer for a 

long-lasting local desire of having a modern hospital. Scattered sources of information were 

explored, which allowed us to understand the dynamics before the construction of the new 

Hospital “Palace” as it was informally named. We concluded that the care provided by this 

nineteenth century hospital didn’t seem to justify, after all, a new Hospital, but rather it was 

create in a context marked by a modern concept of change (by hygienists and sanitarians ideas) 

as well as by the “brazilians’” fortunes, which would originate a spectacular building – a 

Hospital “Palace ”. 

 

Keywords: Esposende, Brotherhood of Esposende, Hospital of S. Manuel, Hospital 

Novo-Valentim Ribeiro, Poor Relief. 
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Introdução 

Hospital “Palácio” é um atributo que qualifica a desproporção de escalas – um 

concelho litoral, de dimensões modestas, dotado de um edifício hospitalar planificado, 

desenhado, construído segundo os modelos mais exigentes da época, que toma forma já 

no século XX. Este é o paradoxo que justifica este estudo e que procura as raízes da sua 

instalação. 

Esta dissertação procura contribuir para a História das Instituições ligadas à 

assistência hospitalar sob a égide das Misericórdias, em particular para um período 

menos estudado, os séculos XIX e XX, assim como tenta desconstruir as memórias 

locais acerca da fundação dos primeiros hospitais até ao surgimento do Hospital da 

Misericórdia de Esposende, Hospital Valentim Ribeiro1, nos inícios do século XX, 

inicialmente designado por Hospital Novo, em homenagem ao seu principal benemérito.  

Insere-se, em simultâneo, num contexto macro, nacional e internacional, político, 

económico e social que marca os finais do século XIX, relativo ao surgimento de uma 

nova conceção do papel de um hospital, exigindo uma arquitetura funcional, enquadrada 

por uma legislação adequada, por novos programas e propostas de construção de 

edifícios de raiz, e insere-se nas reformas sanitárias motivadas pelos surtos epidémicos, 

assim como uma resposta a uma população em crescimento e em movimento. 

Constatou-se que não havia nenhum estudo sobre o Hospital da Misericórdia de 

Esposende, apenas um pequeno memorando e abordagens muito sintéticas, em 

publicações referentes à obra do seu arquiteto, Miguel Ventura Terra2, contrariamente 

às várias publicações e estudos sobre a igreja e a capela dos Mareantes da Misericórdia.  

 Face a este exposto, considerou-se ser relevante este primeiro estudo, no sentido 

de promover e contribuir para futuras investigações e perspetivas historiográficas sobre 

 
1 Passa a designar-se, em 1929, por deliberação da Mesa, Hospital Valentim Ribeiro. Valentim Ribeiro 

emigrou para o Brasil com apenas 13 anos, rapidamente enriqueceu e fez fortuna. Regressado a 

Esposende, em 1890, investiu parte da sua fortuna em vários equipamentos locais, nomeadamente no 

novo hospital da misericórdia, destacando-se, entre outros beneméritos, como o grande impulsionador da 

sua construção. FONSECA, João Paulo Ribeiro da – Valentim Ribeiro da Fonseca: nas ondas da vida: 

biografia. Esposende: Edição do Autor, 2006. O Espozendense. Ano XXXII, nº122. 23 de Novembro de 

1929.   
2 RIBEIRO, Ana Isabel; RUFINO, Maria de Lurdes - Miguel Ventura Terra: A arquitectura enquanto 

projecto de vida. Esposende: CME, 2006. 
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esta infraestrutura da instituição, inseridas não só no panorama local, mas também 

nacional. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre as razões que 

motivaram a construção do hospital da Misericórdia de Esposende (Valentim Ribeiro) 

nos inícios do século XX, a sua instalação e funcionamento, para o período em análise, 

tornando-se observatório do papel da Misericórdia na assistência hospitalar.   

A assistência na saúde continua a ser um dos pilares das misericórdias, e foi esta 

ação que mais se evidenciou na Misericórdia de Esposende. Para tal, uma das 

infraestruturas fundamentais, sinal material de uma das Obras de Misericórdia 

corporais, curar os enfermos, era a existência de um hospital. Assim, achamos 

fundamental compreender, para além desta premissa orientadora, os fatores motivadores 

para a criação deste espaço de cura, nomeadamente todo um contexto local, nacional e 

internacional de transformação do seu sentido e funções, que nos obrigou a recuar à 

época moderna e a descobrir a importância do Hospital S. Manuel, que perpassa todo o 

século XIX, até se projetar um novo hospital, nos inícios do século XX. Importa, pois, 

analisar  os avanços político, económico e social da época que contextualizam a atenção 

dada ao doente (e ao pobre); o novo conceito de hospital, como instrumento terapêutico 

e com uma arquitetura funcional adequada; a legislação nacional e os novos programas 

e propostas de hospitais construídos de raiz; as reformas sanitárias motivadas pelos 

surtos epidémicos como impulsionadores, associados, ou não, ao crescimento da 

população, entre outros. 

Pretende-se, ainda, perceber, também, as razões para o volume de investimento 

realizado nesta infraestrutura hospitalar, numa pequena localidade, sendo, inclusive, 

considerado um palácio «…com condições magníficas de luxo como de aceio…»3 e que 

devia servir de modelo a todos os hospitais da província. O arquiteto Miguel Ventura 

Terra, responsável pelo projeto, tinha larga experiência em propostas de construção de 

edifícios públicos, nomeadamente na realização do projeto da maternidade Alfredo da 

Costa4. O seu percurso de arquiteto era marcado pelo cuidado em desenhar um edifício 

 
3 O Espozendense. Ano XXXI, nº 532. 5 de julho de 1917. 
4 RIBEIRO, Ana Isabel; RUFINO, Maria de Lurdes - Miguel Ventura Terra....o.c. 
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de acordo com uma arquitetura funcional, correspondente às necessidades e progressos 

da medicina, alicerçada também na legislação específica criada pelo Governo.  

Além do mais, procura-se entender em que medida o papel dos benfeitores, 

nomeadamente os designados “torna-viagem”, defensores dos ideais republicanos (e não 

só)5, mas de investimento visível nas terras de origem, foi determinante para a sua 

construção, em paralelo com a angariação de verbas com subscrições, doações e legados 

próprios, e que evidenciava uma marca apelidada de filantropia, divulgada nos jornais 

locais.  

Finalmente, pretende-se observar os beneficiários do sistema, os que necessitavam 

do tratamento hospitalar – quem, quantos, porquê, em que circunstâncias – são 

verdadeiramente, a razão de ser do construído – mas serão mesmo? Ou serão uma 

ocasião para acompanhar os tempos de mudança? Veremos. 

 

Fontes e Metodologia de pesquisa 

O percurso de investigação iniciou-se com a aproximação à bibliografia geral que 

não só abordasse o papel das Misericórdias na fundação e manutenção de hospitais6, 

como a estudos de caso de localidades relativamente pequenas e com hospitais 

construídos no espaço temporal pretendido, século XIX aos inícios do século XX, que 

pudessem fornecer outras fontes e perspetivas historiográficas7. 

Face à quase inexistência de referências bibliográficas locais, as fontes 

documentais do Arquivo da Misericórdia de Esposende, apesar de não estarem todas 

 
5 A título de exemplo ver COELHO, José Abílio – António Ferreira Lopes: o legado de um “brasileiro” 

imbuído de ideais republicanos. In ARAÚJO, Maria Marta Lobo de, [et. al.] - Os Brasileiros enquanto 

agentes de mudança: poder e assistência. Porto: CITCEM/Fundação Gertúlio Vargas, 2013. p.153-190. 
6 PAIVA, José Pedro, coord.- Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Lisboa: União das Misericórdias 

Portuguesas, 2011. vol. 9-Tomo I. SÁ, Isabel dos Guimarães; LOPES, Maria Antónia – História breve 

das misericórdias portuguesas: 1498-2000. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008. ISBN 

978-989-8074-54-6. AMORIM, Inês, coord. - Sob o manto da misericórdia: contributos para a história 

da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 1ª ed. Coimbra: Almedina, imp. 2018. vol 4. il.; 24 cm.  
7 Nomeadamente, as obras de CASTRO, Maria de Fátima - A misericórdia de Braga e assistência no 

Hospital de S. Marcos. Braga: SCMB, 2008. ISBN 978-972-95104-7-2; FERREIRA-ALVES, Natália 

Marinho- A misericórdia de Vila Real e as Misericórdias no mundo de expressão portuguesa. Porto: 

CEPESE, 2011; MAGALHÃES, Pedro; rev. cient. AMORIM, Inês- Santa Casa da Misericórdia de 

Lousada, 120 anos de história… e ARAÚJO, Maria Marta Lobo de- A Misericórdia de Vila Viçosa: de 

finais do Antigo Regime à República. Braga: SCMVV, 2010.  
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devidamente tratadas e acondicionadas, são o mais importante repositório de 

informação sobre a infraestrutura hospitalar da instituição, a sua organização e 

funcionamento. Através dos compromissos e estatutos, atas, regulamentos e relatórios, 

pudemos compreender a estrutura orgânico funcional da instituição, a sua administração 

e órgãos representativos. A correspondência expedida e recebida, e alguns copiadores e 

rascunhos de correspondência dão conta de solicitações e envio de legados para a 

construção e manutenção do Hospital Valentim Ribeiro e de toda a dinâmica da 

construção do hospital e seus constrangimentos. Os registos de doentes, tratamentos e 

receituários médicos permitem comparar e analisar o número de internamentos, 

distribuídos por origem geográfica dos doentes, da freguesia, ou mesmo de fora do 

concelho. Os tratamentos hospitalares dispensados, articulados com os livros de receitas 

e despesas do Hospital, espelham os períodos com maior expressão de internamentos e 

períodos sanitários mais conturbados. 

Outras fontes essenciais, foram os jornais locais da época, como O povo 

Espozendense8, O Espozendense e a A Verdade, que publicavam estatísticas do 

movimento hospitalar; divulgavam espetáculos de beneficência e festas de Oferendas, 

criados para arrecadar dinheiro para a construção do hospital, divulgavam os donativos 

dos beneméritos e testemunhavam as condições higiénicas e de (des)conforto das 

instalações. 

A estrutura da dissertação orienta-se no sentido de uma abordagem que 

identifique o território em estudo e as possíveis necessidades de assistência hospitalar. 

Em que medida houve um aumento da população, das atividades económicas, das 

exigências médico-sanitárias e de Saúde Pública legalmente impostas, do 

desenvolvimento urbanístico e arquitetónico que justificasse a construção de um 

hospital. 

Num segundo momento procurou-se perceber as raízes do hospital, remetendo-

nos para a descoberta de iniciativas que recuavam aos primeiros hospitais das 

Misericórdias.  

 
8 O jornal O Povo Espozendense, 1892-1906, foi um semanário independente, propriedade do tipografo e 

editor José da Silva Vieira, assim como o jornal O Espozendense, 1886-1945, de cariz republicano. A 

Verdade, 1919 a 1922, foi propriedade de João Pinto dos Santos. NEIVA, Manuel Albino Penteado - José 

da Silva Vieira:  Apontamentos para a sua biografia. Esposende: M.A.P.N., 1993. 
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Depois percebeu-se que um hospital de maiores dimensões e funções marcou todo 

o século XIX, estudando-se a sua fundação, organização, os que os usavam e porquê, de 

que eram tratados e por quem, ou seja, a dinâmica real do hospital. 

Finalmente, o quarto capítulo, dedica-se, exclusivamente, a definir o desabrochar 

de uma construção que há muito era objeto de discussões, mas que só teve a sua 

implantação e só se entende se articulada com o Hospital do século XIX. 
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Capítulo 1 – O concelho de Esposende: população, pobreza e 

inquietações  

Este capítulo procura definir o espaço concelhio cuja população, por princípio, 

se serviria dos cuidados prestados pelo Hospital em estudo. Não só é necessário 

compreender a localização geográfica e o quadro administrativo local, como também 

quem nele se instalou ou o usou. Ou seja, pretende-se perceber se houve alterações do 

ponto de vista do volume da população e que atividades dominavam, como chaves 

interpretativas que justificassem a necessidade de construção do hospital. As 

inquietações acerca de um ambiente de fome e de doenças parece justificar, na longa 

duração, as vontades de criar e ver crescer um hospital. 

 

1.1 O quadro espacial e a população 

 

Tendo em consideração o tempo em estudo, e a perceção do porquê da criação 

de um hospital novo nos inícios do século XX, justifica-se avaliar o quadro 

populacional do concelho de Esposende que correspondia a uma superfície de 95,18 

Km2. Situado no Noroeste de Portugal, confrontava a norte com o concelho de Viana do 

Castelo, a sul com o da Póvoa de Varzim, a leste com o concelho de Barcelos, e a oeste, 

cerca de 18 km de costa, com o oceano atlântico, onde se situava a foz do rio Cávado9. 

Administrativamente, pertencia ao distrito de Braga e à província do Minho, 

integrando 15 freguesias: Antas, Apúlia, Fão, Belinho, Mar, Esposende, Marinhas, 

Gandra, Fonte Boa, Rio Tinto, Forjães, Gemeses, Palmeira de Faro, Curvos e Vila 

Chã10. Adquiriu a categoria de julgado municipal em 16 dezembro de 1886 e, 

posteriormente, em 27 de outubro de 1898, de comarca judicial municipal. No mapa de 

divisão eclesiástica, pertencia ao arcebispado de Braga11. 

 
9 FONSECA, Teotónio da- Esposende e o seu concelho. Esposende: Livraria Espozendense, 1936. p 22. 
10 Na divisão administrativa de 1835, o concelho de Esposende aumentou de 8 para 15 freguesias, com a 

agregação de 6 freguesias que faziam parte do concelho de Barcelos e Apúlia, esta última fora couto e 

concelho. Idem, Ibidem, p. 23. 
11 Idem, Ibidem.. 
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Com 15.161 residentes habituais e um total de 14.972 de população total, por 

ocasião do recenseamento de 1900, apresentava uma densidade populacional média de 

152 habitantes por Km2. Um número expressivo, que colocava o concelho de Esposende 

no mapa dos concelhos mais povoados do país12. Esta tendência é progressiva e, em 

1911, os residentes habituais passam a contabilizar 16.417, e a população de facto, 

presente na ocasião do recenseamento, 16.010 habitantes. Nas décadas seguintes, 1920 e 

1930, os residentes habituais são 17.036 e um total de 16.182 habitantes, seguindo-se, 

em 1930, de 19.452 e 17.977 habitantes, respetivamente13. 

 

Tabela 1 – Evolução da população do concelho de Esposende – 1900-1930 

Ano Residentes População Resid. - Pop. Dif Residentes Dif. População 

1900 15161 14972 189         

1911 16417 16010 407 +1256 7,65% +1 038 6,48% 

1920 17036 16182 854  +619 3,63% +172 1,06% 

1930 19452 17977 1475 +2416 12,42% +1795 9,98% 
 
Fonte: PORTUGAL- Censo da população do reino de Portugal no 1o de dez. de 1900, quarto recenseamento geral da 

população: resultados provisorios, população de facto, com distincção de sexos, por districtos, concelhos e freguesias. Lisboa: 

Impr. Nacional, 1901. p. 78. PORTUGAL- Censo da populacāo de Portugal: no. 1 d̊e dezembro de 1911. (5º recenseamento geral 
da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1913. p. 52. PORTUGAL- Censo da população de Portugal: no 1º de dezembro de 

1920. (6º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1923. Vol. I, p. 5. PORTUGAL- Censo da população de 

Portugal: no. 1 d̊e dezembro de 1930. (7º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1933. vol. I, p. 7. 

 

Os dados apresentam um aumento significativo da população, quer residente, 

quer em termos gerais, na década de 20, que se encaixa nos valores nacionais14. O que 

parece evidente (tabela 1) é que existe algum diferencial significativo na década de 30, 

quer a nível de residentes quer da população em geral, mas com sinais de ausências 

 
12 PORTUGAL. Direcção Geral da Estatística e dos Proprios Nacionaes. Censo Da População Do Reino 

De Portugal No 1o De Dez. De 1900, Quarto Recenseamento Geral Da População: Resultados 

Provisorios, População De Facto, Com Distincção De Sexos, Por Districtos, Concelhos E Freguesias. 

Lisboa: Impr. Nacional, 1901. p. 77. 
13  PORTUGAL- Censo da população de Portugal: no. 1 ̊de dezembro de 1911. (5º recenseamento geral 

da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1913. Vol. I, p. 52. PORTUGAL- Censo da população de 

Portugal: no 1º de dezembro de 1920. (6º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa 

nacional, 1923. Vol. I, p. 5. PORTUGAL- Censo da população de Portugal: no. 1 d̊e dezembro de 1930. 

(7º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1933. Vol. I, p. 7. 
14 A população recenseada em Portugal (continente e ilhas) apresentava em 1920 um crescimento de 

6.032.991 habitantes, apesar do deficit de 387.349 habitantes provocado essencialmente pela gripe 

pneumónica e pela 1ª guerra mundial.  PORTUGAL- Censo da população de Portugal: no 1º de 

dezembro de 1920. (6º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1923. vol. I, p. 

VII. 
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significativas, dado o diferencial entre população residente e a que se encontrava em 

cada período, sinal de mobilidade, se não mesmo emigração. A década de 20 parece 

significativa. Sem dados específicos, que exigiriam um trabalho de natureza 

demográfica, apenas poderemos dizer que apresenta dados comparáveis ao que ocorria 

no distrito de Braga (taxa de crescimento anual médio, 1900-11, 0, 61%, 1911/20 de -

0,15, e em 1920/30 de 0,91%, abaixo da taxa de Portugal (1,13)15. O que se sabe, é que 

no século XX, em Portugal, o crescimento demográfico, a instabilidade política, o 

desemprego provocado pela debilidade do trabalho incerto na agricultura, o 

desenvolvimento dos transportes, entre outros fatores, motivaram a deslocação de uma 

camada significativa da população para o Brasil. Oriundos do norte litoral português, 

eram na sua maioria jovens do sexo masculino, seduzidos pelas riquezas de ouro e 

diamantes e pela experiência de quem fez fortuna e regressou16. 

Por outro lado, sabe-se que se na década de 30 o fluxo migratório intensifica-se, 

também o crescimento dos concelhos do litoral, com o início do processo de 

litoralização17. Na década de 30, Esposende estava muito próximo dos 20.000 

habitantes, ou seja, muito próximo dos apenas 11 concelhos nacionais que reuniam 

população entre os 11 mil e os 20 mil habitantes18. 

Uma aproximação à caraterização da população do ponto de vista do que era um 

indicador da qualidade de vida conduz-nos à avaliação do nível de instrução19. Em 

1900, um número significativo de habitantes do concelho de Esposende era analfabeto, 

10.890, sendo o que sabia ler de apenas 4.08220. Uma realidade que, entre 1911 e 1930, 

acompanha o crescimento da população, com 11.297 analfabetos e 4.710 instruídos em 

1911, e, em 1920, 11.032 habitantes eram analfabetos e menos de metade, 5.150, 

 
15 RODRIGUES, Teresa Ferreira, coord.- História da População Portuguesa: das longas proveniências à 

consquista da modernidade. Porto: Edições Afrontamento, 2009. (Economia e Sociedade, 3). p. 440. 
16 Idem, Ibidem, p. 425.  
17 Idem, Ibidem, p.442. 
18 Idem, Ibidem, p.453. 
19 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) indica “três elementos essenciais da vida humana: 

longevidade, conhecimento (acesso ao conhecimento, educação/escolaridade) e padrões de vida decentes” 

(UNDP, 1990: 12) Human Development Report 1990. Disponível em 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf 
20 PORTUGAL- Censo da população do reino de Portugal no 1o de dez. de 1900, quarto recenseamento 

geral da população: resultados provisorios, população de facto, com distincção de sexos, por districtos, 

concelhos e freguesias. Lisboa: Imprensa Nacional, 1901, p. 78. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf
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tinham instrução. Finalmente, em 1930, a disparidade continua a acentuar-se, com 

11.675 habitantes analfabetos e com apenas 6.302 habitantes que sabiam ler e escrever 

(Cf. tabela 2)21.  

 

Tabela 2 - Percentagem de analfabetismo, por sexos, no concelho de Esposende 

Anos 1900 1911 1920 1930 

Sexo V F T V F T V F T V F T 

Analfabetos 25% 48% 73% 23% 47% 70% 22% 46% 68% 22% 43% 65% 

Com 

instrução 
19% 8% 27% 20% 10% 30% 20% 12% 32% 21% 14% 35% 

Total 44% 56% 100% 43% 57% 100% 42% 58% 100% 43% 57% 100% 

Legenda: V-Varões, F- Fêmeas; T-Total  

Fonte: PORTUGAL- Censo da população do reino de Portugal no 1o de dez. de 1900, quarto recenseamento geral da 

população: resultados provisorios, população de facto, com distincção de sexos, por districtos, concelhos e freguesias. Lisboa: 

Impr. Nacional, 1901. p. 78. PORTUGAL- Censo da populacāo de Portugal: no. 1 d̊e dezembro de 1911. (5º recenseamento geral 
da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1913. p. 52. PORTUGAL- Censo da população de Portugal: no 1º de dezembro de 

1920. (6º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1923. vol. I, p. 5. PORTUGAL- Censo da população de 

Portugal: no. 1 d̊e dezembro de 1930. (7º recenseamento geral da população). Lisboa: Imprensa nacional, 1933. vol. I, p. 7. 
 

 

Do ponto de vista de uma distribuição percentual por sexos, era expectável um 

peso mais significativo para as mulheres, mas mais interessante é a tendência para o 

aumento da percentagem dos níveis de instrução nas décadas de 20 e de 30. De alguma 

forma, insere-se nas tendências nacionais, porque nos inícios do século XX a 

percentagem de analfabetos era de 75%22. 

A justificação para esta abordagem prende-se com a associação que, à época, os 

discursos locais enfatizavam, acerca da necessidade de alfabetização, como fator 

dissuasor da pobreza. Em Esposende, em 1866, a taxa de analfabetismo era referida 

como uma das causas para o pauperismo vigente no concelho, que tornava os seus 

habitantes «desprotegidos da sorte»23. São bem expressivas as estimativas que, no 

inquérito de 1866, solicitado pelo Governador Civil de Braga, dão conta do número de 

 
21 PORTUGAL- Censo da populacāo de Portugal…1913.vol. 1, p. 52. PORTUGAL- Censo da 

população de Portugal: no 1º de dezembro de 1920. (6º recenseamento geral da população)…vol. I, p. 5. 

PORTUGAL- Censo da população de Portugal: no. 1.º de dezembro de 1930. (7º recenseamento geral 

da população)…vol. I, p.7. 
22 RODRIGUES, Teresa Ferreira, coord. - História da População Portuguesa… p.421. 
23 NEIVA, Manuel Albino Penteado - O Concelho de Esposende no Séc. XIX: Três inquéritos de âmbito 

sócio-económico. Esposende: M.A.P.N., 1985. p.7. 
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pobres do concelho, 765, e destes, 260 mendigavam. Se considerarmos o número total 

de habitantes do concelho de Esposende, em 1866, 13.730, podemos deduzir que 5,6% 

da população era considerada pobre ou muito pobre24.  

 

1.2 Pobreza e caridade 

Do ponto de vista ocupacional, Esposende seria, à época, uma localidade 

marcada pela vida marítima, articulada com a rural. A população de pescadores vivia na 

miséria, devido às condições adversas para a prática da pesca, penhorando os poucos 

recursos que possuía, como roupas e aparelhos de trabalho, para alimentar a família 

numerosa25. A perda da navegabilidade do rio, motivada pelas invasões das areias, 

levou ao declínio dos estaleiros locais e à estagnação do movimento portuário de 

mercadoria, exportações de géneros alimentares e do comércio. Os relatos da época dão 

conta do ambiente de miséria e fome que os pescadores «humildes e desprotegidos da 

fortuna» viviam, e os impeliu para a dura e cruelíssima necessidade de abandonar a 

família e a pátria, com destino ao Brasil26. 

As condições de higiene e salubridade, à imagem da época, eram deploráveis. As 

ruas e os acessos à vila apresentavam-se num estado de ruína e de amontoado de 

sujidade, que no inverno tornavam-se intransitáveis. Abundavam as vielas e as 

cangostas, «mal cheirosas», para onde eram atirados animais mortos, dejetos humanos e 

águas pestilentas, constituindo, por isso, focos de infeção27. 

Todas estas considerações inserem-se numa realidade nacional e internacional de 

consciência crescente para as necessidades de uma sociedade em transição, de uma 

passagem gradual de um ciclo de vida curto e instável para um ciclo longo (aumento da 

esperança de vida) e estável (qualidade de vida)28. 

 
24 PORTUGAL- Censo da população do reino de Portugal no 1o de dez. de 1900, quarto recenseamento 

geral da população... NEIVA, Manuel Albino Penteado- O Concelho de Esposende no Séc. XIX… p. 7. 
25 O Povo Espozendense. Ano IV, nº 195. 12 de Abril de 1896.  
26 O Povo Espozendense. Ano III, n.º 140, 25 Março 1895. 
27 BOLETIM CULTURAL DE ESPOSENDE. 2ª série, nº 3 (2013). Esposende: CME, 2013.  Eram 

habituais as chamadas de atenção para a sujidade das ruas e a proliferação de cães vadios, 

responsabilizando a câmara pela ausência «da vassoura municipal». O Povo Espozendense. Ano IV, 

nº195, 25 de Março, 1896. 
28 RODRIGUES, Teresa Ferreira, coord. - História da População Portuguesa …p.417. 
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Entende-se, por isso, uma consciência de intervenção no que mais afligia as 

populações, a mortalidade, adulta e infantil (no início de séc. XX por cada 1.000 

nascimentos morriam 134 crianças antes de um ano de idade, valor que sobe para 164 

em 1917-18, só diminuindo a partir de 1940)29. A data de 1918 marca, aliás, o último 

episódio de mortalidade típica de Antigo Regime – a gripe pneumónica ou Gripe 

Espanhola. As principais causas de morte, em 1930, parecem associadas, 

maioritariamente, a doenças infeciosas e parasitárias (23,60%), do aparelho circulatório 

(15,5%) e do aparelho digestivo (14,20%)30, certamente associadas às condições 

habitacionais, alimentares, de trabalho, etc. 

É compreensível, pois, que tais questões subissem ao foro político da época (o 

parlamento) e que o Estado e a administração local aumentassem os discursos acerca 

das responsabilidades sociais na cura e/ou na prevenção, e, sobretudo sobre a 

distribuição das responsabilidades de ação. A Igreja e instituições ancestrais, como as 

Misericórdias, assumiram papéis e funções, de compaixão para com os pobres, no seu 

sentido dual, corpo e espírito, materializados, entre outras instituições, nos hospitais31. 

Nos séculos XIX e XX, o espírito parece ser outro, quando o Estado, entre o 

Liberalismo e a República, chama a si a capacidade que quer, só sua, de intervir e 

erradicar a pobreza. Entre discursos e práticas, o processo não é pacífico, como alguns 

estudos já o provaram32. As epidemias, entre os séculos XIX e XX, foram uma presença 

constante. Descobertos muitos dos agentes patológicos responsáveis por este flagelo, 

surge uma nova estratégia de saúde pública criada pelo Governo Constitucional. Uma 

estratégia de base preventiva das enfermidades, através da criação, entre outras medidas, 

de organismos públicos, de que é exemplo no governo de Passos Manuel, o Conselho de 

Saúde Pública, em 1837, substituído mais tarde, em 1868, pela Junta Consultiva de 

Saúde Pública. O seu principal papel era o de fiscalizar todas as atividades relacionadas 

com a saúde em Portugal através das autoridades locais, que em 1868, segundo uma 

disposição piramidal, passa a ser nas freguesias realizada pelos regedores, nos 

 
29 Idem, Ibidem, p.426. 
30 Idem, Ibidem, p.472. 
31 AMORIM, Inês, coord.-Sob O Manto da Misericórdia: contributos para a história da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto…vol. I e II.  
32 Idem, ibidem, vol. III e IV. 
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concelhos pelos administradores do concelho, e no topo da pirâmide, nos distritos pelo 

governador civil. Contudo, dado que os membros da Junta Consultiva da Saúde Pública 

não tinham preparação, nem conhecimentos médicos, as medidas legislativas não são 

eficazes. Só mais tarde, em 1901, com a remodelação da Direção Geral da Saúde e 

Beneficência Pública, através da ação de Ricardo Jorge, que se torna Inspetor Geral da 

Saúde Pública, é que as medidas legislativas começavam a assegurar alguma diminuição 

da mortalidade e a apresentar melhores condições físicas e sanitárias da população33. 

A realidade local sentia-se nas palavras do Governador Civil de Braga:  

«Os horrores da fome, e da nudez, que estão soffrendo as classes pobres pela 

subida do preço a que tem chegado o pão, e pelo rigor do tempo, que lhe não permite 

entregar-se ao trabalho, não podem continuar por mais tempo, sem gravíssima offensa 

da charidade crhristão, e sem imminente risco da propriedade e da ordem publica; 

porque o primeiro preceito da  Religião he a charidade com os pobres e porque he muito 

para temer que a desesperação os leve a exigir por violencia aquilo sem que não podem 

existir»34.  

Iniciava, assim, a circular enviada pelo secretário do Governo Civil, servindo de 

Governador Civil do Distrito de Braga, dirigindo-se às Comissões de Beneficência 

criadas, Juntas da Paróquia e em especial aos estabelecimentos de piedade, referindo 

que todos tinham obrigação de auxiliar, de acordo com a disposição da lei35. 

A ação do estado constitucional e o seu papel centralizador da assistência social, 

está bem patente na missiva enviada pelo seu representante, no sentido de coordenar 

esforços de beneficência para o flagelo da pobreza que continuava a assolar Portugal no 

 
33 ALVES, Jorge Fernandes; CARNEIRO, Marinha – Saúde pública e política: do «Código sanitário» ao 

Regulamento geral de 1901. CEM Cultura, Espaço e Memória: Revista do CITCEM [Em linha]. vol.5 

(2014). p. 27-43. [Consult. 5 de nov. 2018] Disponível em WWW: <URL: 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12838.pdf>. 
34 PORTUGAL. Governo Civil de Braga- Circular. Braga, 5 de Março de 1855. 1ª Repartição. 
35 As instituições de beneficência de que são exemplo as misericórdias, deviam apresentar regularmente 

contas e aguardar aprovação do Ministério do Reino para documentos norteadores da dinâmica da 

instituição como os estatutos, orçamentos, despesas extraordinárias, entre outros. LOPES, Maria Antónia- 

Instituições de piedade e beneficência do Distrito de Coimbra na década de 1870. In Revista de História 

da Sociedade e da Cultura. Coimbra: Centro de História da Sociedade e da Cultura. N.º 11 (2011). p. 322. 
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século XIX36. Termos como trabalho, economia, morigeração, costumes, providência, 

associação, corporativismo, classes desvalidas, indigentes, e caridade aliada à 

filantropia e beneficência, sempre com um pendor religioso, «porque o primeiro 

preceito da Religião he a charidade com os pobres», faziam parte do discurso político37. 

Mas a questão coloca-se: numa época em que uma grande percentagem da 

população era pobre, seriam todos alvo da caridade? Segundo os ideais emanados pelo 

Regime Constitucional nem todos os pobres eram merecedores da caridade pública. A 

questão não era nova, remonta ao século XVI, acerca dos “verdadeiros pobres” 

multiplicadores de vagabundagem38. Assim, as preocupações primeiras dirigiam-se aos 

incapazes de conseguirem trabalho ou sustento, por limitações físicas, pela idade 

precoce, pela velhice e impossibilidade de trabalhar, dadas as barreiras físicas, ou 

porque estavam presos. Seguidamente, os aptos para trabalhar, mas sem condições de 

assegurar a sua subsistência e a dos seus familiares, nomeadamente os desempregados, 

viúvas e trabalhadores com famílias numerosas. Por fim, a franja que era condenada 

porque, apesar de ter condições para trabalhar, dedicava-se à ociosidade, deambulando 

pelas localidades, podendo constituir um perigo para a ordem social 39. 

Relativamente a esta última camada, o jornal local O Espozendense, em 1894, 

refere a necessidade da separação entre os verdadeiros pobres e os «vadios que 

impunemente se juntam aos verdadeiros necessitados. Selecionados uns dos outros e 

castigados os vadios, teríamos, por essa fórmula, evitado a mendicidade nas ruas, o que 

seria serviço de grande sanidade social»40. 

A estratificação das classes desvalidadas, numa aceção de «assistência 

 
36 ALMODOVAR, António- Crescer é sustentar. In AMORIM, Inês, coord. - Sob o manto da 

misericórdia: contributos para a história da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 1ª ed. Coimbra: 

Almedina, imp. 2018. vol. III il; 24 cm. ISBN 978-972-40-7225-8 (v. 3). p. 144. 
37 PAIVA, José Pedro, coord. científico; ed. lit., Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de 

Teologia - Universidade Católica Portuguesa- Portugaliae Monumenta Misericordiarum: fazer a história 

das Misericórdias. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002. vol. 8., p.11. CRUZ, Maria 

Antonieta – Introdução ao Volume III. In AMORIM, Inês, coord. -Sob o manto da misericórdia: 

contributos para a história da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 1ª ed. Coimbra: Almedina, imp. 

2018. 4 v.: il ; 24 cm. 3 vol. ISBN 978-972-40-7225-8 (v. 3). p. 47-51.  
38AMORIM, Inês; PINTO, Sara - Pobreza e a caridade: as esmolas nos discursos e nas práticas da 

Misericórdia do Porto, na Época Moderna. Via Spiritus. v. 25 (2018). p. 53 – 89. 
39LOPES, Maria Antónia- Os pobres e a assistência pública. In MATTOSO, José, dir.- História de 

Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, D.L. 1993. vol. 5. ISBN 972-42-0752-8 (v. 5). p. 501-503. 
40 O Povo Espozendense: semanário independente. Ano VI, n.º 242, 25 Março, 1894.  
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seletiva»41, também se refletia nas petições e atestados de pobreza enviados para a Mesa 

solicitando auxílio no tratamento das enfermidades, tal como se pode verificar no anexo 

1. Os atestadores não referem apenas que o requerente era pobre, reforçam com os 

advérbios «absolutamente» e «extremamente», ou que viviam «sem meios com que se 

possa sustentar». Descrevem a condição miserável do requerente e da sua família e as 

doenças que os limitavam no exercício do trabalho e sustento. Eram fundamentalmente 

as mulheres a solicitar socorro, algumas viúvas ou com os maridos doentes42. 

De acordo com esta conjuntura social, cabia aos ricos proprietários numa ação 

benemérita e filantropa financiar as instituições de beneficência, nomeadamente as 

misericórdias e os seus hospitais. A caridade era entendida como a mais suprema das 

virtudes43, um veículo de salvação da alma para os mais ricos, e por isso eram 

frequentes os legados deixados a instituições de assistência, «preocupações que eram, 

aliás, correntes na época»44. Pois, quando «o homem chegar ao derradeiro termo d’esta 

viagem não terá de certo consolação mais suave do que a lembrança do bem que 

praticou»45. 

 A crença no purgatório, aproximava-os dos pobres para alcançar a salvação 

divina, dado que, segundo a fé cristã, os pobres estavam mais próximos de Deus46. As 

palavras do escritor contemporâneo Vitor Hugo, citadas por Valentim Ribeiro, no jornal 

“Espozendense” e no livro de visitas do hospital, «Quem dá aos pobres, empresta a 

Deus», espelham esta aceção47. 

É neste contexto, que o papel dos “brasileiros”, emigrantes no Brasil, tornados à 

terra natal, e por isso “torna-viagem, se distinguiam por vários motivos bem visíveis, na 

 
41 LOPES, Maria Antónia- Os pobres e a assistência pública … p. 501-503. 
42 AHSCME- Atestados de pobreza. 1903-1929. 
43 GOODOLPHIM, Costa- As misericórdias. Lisboa: Imprensa Nacional, 1897. p. 9. 
44 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de- Na despedida da vida terrena: as preocupações do “brasileiro” 

António Portela em meados do século XVIII. In ARAÚJO, Maria Marta Lobo de, coord. [et al.] -Os 

brasileiros enquanto agentes da mudança: poder e assistência. [Braga]: CITCEM - Universidade do 

Minho; [Rio de Janeiro]: Fundação Getúlio Vargas, 2013. 190 p.: il.; 24 cm. - ISBN 978-989-8612-07-6 

(CITCEM). - ISBN 978-85-225-1328-4 (Fundação Getúlio Vargas). 
45GOODOLPHIM, Costa- As misericórdias... p. 12. 
46 SÁ, Isabel dos Guimarães - Momentos de viragem: a fundação da Misericórdia de Lisboa e o seu 

primeiro compromisso impresso de 1516. In LEITÃO, Henrique, ed., coord. -Um Compromisso para o 

Futuro. 500 anos da 1ª edição impressa do Compromisso da Confraria da Misericórdia. Lisboa: Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, 2017. p. 129. 
47AHSCME- Livro de visitas Hospital Misericórdia, 1916. 
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arquitetura das suas habitações, pela ostentação da riqueza, sempre com a influência 

exótica da América do Sul48. O sinal da riqueza acumulada via-se através da ação 

filantrópica de apoio aos mais desfavorecidos, não só através da construção de 

importantes infraestruturas sociais, como hospitais, escolas, cemitérios, mas também, no 

apoio e integração de instituições religiosas como confrarias, misericórdias, ordens 

terceiras ou através de legados e de subscrições no Brasil, solicitando apoio junto de 

familiares e amigos. Constituíam, portanto, na sua maioria, elites locais, agentes de 

intervenção na vida social, política e económica nas comunidades locais e regionais49.  

Retratados na literatura portuguesa por autores contemporâneos como Camilo, 

Júlio Dinis e Eça de Queirós, também os encontramos na obra do autor local Manuel de 

Boaventura50, na sua obra Vida alheia: Crimes de um usurário.  O autor, esposendense, 

à imagem da sua habitual construção da ficção literária, socorreu-se dos “atores” locais 

para desenhar as suas personagens. Assim, destacamos a figura do “brasileiro” 

Domingos Capela, retratada fisicamente na obra como gordo e anafado, que exibia a sua 

riqueza em anéis de diamantes e pedras caras, e que, regressado à sua terra de origem, 

logo levantou «um palácio digno de agasalhar a sua enorme fortuna», marcado pela 

excentricidade, de uma «policromia berrante» e «disparada arquitetura»51. O 

“brasileiro” Capela, apesar de não ter instrução, depressa dedicou-se à política local e à 

usura, com a pretensão de obter o título de visconde. O poder simbólico52 afirmava-se, 

portanto, através da ostentação da riqueza, da ligação à política e aos títulos 

 
48ARAÚJO, Maria Marta Lobo de, coord. [et al.] - Os brasileiros enquanto agentes da mudança: poder e 

assistência. [Braga]: CITCEM - Universidade do Minho; [Rio de Janeiro]: Fundação Getúlio Vargas, 

2013. - 190 p.: il.; 24 cm. - ISBN 978-989-8612-07-6 (CITCEM). - ISBN 978-85-225-1328-4 (Fundação 

Getúlio Vargas). 
49 Idem, Ibidem. ALVES, Jorge Fernandes – Os brasileiros da emigração no Norte de Portugal. In Os 

Brasileiros da Emigração, Actas do colóquio realizado no Museu Bernardino Machado. Vila Nova de 

Famalicão: C. M. de V. N. de Famalicão, 1999, p. 233-247. 
50 Manuel de Boaventura nasceu em Vila-Chã, freguesia do concelho de Esposende, em 1885, e faleceu 

em 1973. Professor primário de profissão, foi, também escritor, retratando espaços e personagens do 

mundo rural minhoto, seus contemporâneos. BOAVENTURA, Manuel de – Vida Alheia: Crimes dum 

Usurário (Romance dum Brasileiro).1ª ed. Lisboa: Livraria Espozendense, Depositária, 1910. BOLETIM 

CULTURAL DE ESPOSENDE. 2ª série, nº 3, 2013. p. 22-25. 
51 BOAVENTURA, Manuel de- Vida Alheia… p. 83-87. 
52 BOURDIEU, Pierre ; trad. Fernando Tomaz- O poder simbólico. Lisboa: DIFEL, 1989. p. 11. 

(Memória e Sociedade).  ISBN 972-29-00145. 
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nobiliárquicos e da filantropia plasmada em jornais, lápides, nomes de ruas, e nos 

retratos exibidos nas salas das misericórdias, sinónimo dos avultados legados53.  

 Um percurso muito similar a muitos emigrantes que deixaram Esposende rumo 

ao Brasil e retornaram, deixando, até hoje, marcas bem representativas do seu estatuto e 

condição na paisagem e nos edifícios de assistência social do concelho, nomeadamente 

no Hospital Valentim Ribeiro, objeto deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Com a extinção do numerus clausus e a admissão das mulheres, regulamentada pelo estadista António 

Rodrigues Sampaio, em 1872, os Estatutos da Misericórdia e Hospital de 1882 passam a admitir todos os 

irmãos de qualquer sexo ou condição que «fizerem donativo a Santa Caza ou Hospital de quantia, alfaia, 

roupa, joia ou objecto de valor ate cincoenta mil reis…». «Quando o donativo for superior a duzentos mil 

reis, mandar-se-ha tirar o retrato a oleo do doador, que sera collocado na galeria dos bemfeitores desta 

Santa Caza ou do Hospital». Esta disposição também é assumida por outras misericórdias do país como 

Vila Nova de Famalicão, Paredes de Coura e Caminha. PAIVA, José Pedro, coord. científico; ed. lit., 

Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia - Universidade Católica Portuguesa- 

Portugaliae Monumenta Misericordiarum …., vol. 8.p. 18. PINTO, Sara- Santa Casa Misericórdia de 

Caminha: 500 anos. Caminha: SCMC, 2015. p. 114. AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia 

de Esposende de 1882. Pasta 1, art.8º. p.2v-3.  
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Capítulo 2. Os primeiros hospitais – do século XVI a finais do 

século XIX – raízes e vontades 

 

O grande hospital – “palácio”, só chegará no século XX, mas o percurso que seguimos 

permitiu acompanhar uma série de iniciativas, de respostas aos tempos, em que a 

pobreza e a doença assumem vários rostos e várias soluções. As raízes são bem 

anteriores, remontam, provavelmente, a tempos medievais, mas sem provas seguras. 

Mas no século XVI já existiam hospitais, entre crises e concorrências, procurando 

modernizar-se no século XIX. É sobre este percurso que defendemos e procuramos 

provar o enraizamento de um desejo de um hospital novo.  

2.1 Hospital ou hospitais – dos séculos XVI a XVIII 

 
As primeiras referências a um hospital, sob a administração da Santa Casa da 

Misericórdia de Esposende, datam de 1600, a propósito da intenção de mandar 

«conservar o hospital», recorrendo para tal à cobrança de «cabedais»54. Na verdade, a 

Santa Casa da Misericórdia de Esposende foi instituída no século XVI55, talvez 

 
54 AHSCME- Livro de Acordaons e Eleiçoens. 1597-1676. 30 julho,1600. Fl. 13v. Apud COSTA, M. M. 

da Silva- A Misericórdia de Esposende e a Semana Santa: apontamentos subsidiários. Esposende: SCME 

1988. p. 26-29. COSTA, M.M. da Silva realizou uma transcrição do documento, do AHSCME, o que 

permitiu recolher alguma informação, dada a deterioração que o livro apresentava e apresenta. O autor 

refere que “cabedaes” eram dízimos, foros ou pensões em géneros, citando VITERBO, Joaquim de Santa 

Rosa de- Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje 

regularmente se ignoram : obra indispensável para entender sem erro os documentos mais raros e 

preciosos que entre nós, 1865. p. 26-27. 
55 Apesar de se desconhecer a data precisa da sua fundação, o alvará régio do Cardeal Rei D. Henrique, de 

1579, testemunha a autorização para a construção de uma casa e igreja da misericórdia na vila. COSTA, 

M. M. da Silva- A Misericórdia de Esposende e a Semana Santa…., p. 29. 
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posteriormente a 159556, sendo que o documento mais antigo que se encontra no 

arquivo Histórico desta misericórdia é de 159757.   

À semelhança de outras do país, a Santa Casa da Misericórdia de Esposende 

também foi inspirada na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fundada em 1498 pela 

rainha D. Leonor, e nos princípios emanados pelo seu compromisso, constituindo este 

um instrumento de difusão e normalização da confraria por todo o reino e novos espaços 

da expansão portuguesa. Praticar as catorze obras da misericórdia, prestando assistência 

aos mais necessitados e desfavorecidos, era o compromisso principal58. Prossecutora 

dos princípios de caridade e beneficência aos mais vulneráveis, a atividade da 

Misericórdia de Esposende também se estendeu à obra corporal de assistência na saúde. 

Esta ação aparece, desde cedo, documentada no livro de Acordaons e Eleiçoens da 

Misericórdia de Esposende, de 1597 a 167659. 

O primitivo “hospital”, em 1607, já estava bastante deteriorado e impôs-se a sua 

reparação para «agasalho dos peregrinos e local de cura dos enfermos»60. Designado por 

“hospitais velhos”, localizava-se junto ao adro da igreja matriz da vila, estando muito 

arruinado.  Porém, a Santa Casa já tinha os “hospitais novos” para os «pobres 

pasayeiros que passarem», inaugurado em 173261. Seja como for, nos inícios do século 

XVIII, a avaliar pelas palavras de Carvalho da Costa, o hospital não era muito 

«rendoso»62. 

Poucos anos mais tarde, o Vigário de Esposende, Manuel Velho da Costa, em 

resposta ao inquérito realizado em 1758, conhecido por Memórias Paroquiais, referiu 

 
56 SOUSA, Manuel Batista de- História religiosa da Paróquia de Santa Maria dos Anjos: vila de 

Esposende: capelas de Nosso Senhora dos Aflitos e Nosso Senhor dos Mareantes. Esposende: M.B.S., 

1980. 1º vol., fasc. III. p. 215. 
57 AHSCME- Livro de Accordaons e Eleiçoens. 1597-1676.  
58 SÁ, Isabel dos Guimarães; LOPES, Maria Antónia- História breve das misericórdias portuguesas: 

1498 – 2000. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008.ISBN 978-989-8074-54-6. 
59 AHSCME- Livro dos Acordaons e Eleiçoens. 1597-1676. 
60 COSTA, M. M. da Silva- A Misericórdia de Esposende e a Semana Santa …, p. 27. 
61 AHSCME- Livro de Acordãos 1680-1732. 16 de Março, 1732. Fl.89v. AHSCME-Livro das Actas 

1842-1853. Nº158, fls. 77-77v. 
62 COSTA, António Carvalho da- Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de 

Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, 

gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas 

da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens. Tomo terceyro.  Lisboa: na officina de Valentim 

da Costa Deslandes impressor de Sua Magestade, & á sua custa impresso, 1706-1712. p. 505. 
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que a vila de Esposende não tinha hospital de enfermos, mas «…tem hum que serve de 

recolhimento aos peregrinos e passageiros»63. 

Poder-se-á concluir, de momento, que seria usado, durante o século XVII e XVIII, 

de apoio à itinerância das rotas de peregrinação e devoção a Santiago de Compostela, 

que atravessavam Esposende e que motivaram a criação de um local de recolhimento e 

cura dos peregrinos e mendigos, não de um hospital na verdadeira aceção do conceito 

como hoje o entendemos64. 

 

2.2 O hospital da Misericórdia de Fão – do outro lado do Rio Cávado 

Como se escreveu atrás, do concelho fazia parte uma outra freguesia, a de Fão, do outro 

lado do rio Cávado, a sul, onde a Misericórdia de Fão tinha o seu próprio local de 

recolhimento e apoio aos peregrinos, que seguiam a mesma rota, junto à igreja da 

Misericórdia65. Tão próximas, mas cortadas pelo rio, o crescimento de Fão e Esposende, 

nos finais do século XVI, foi impulsionado pela atividade fluvial e marítima. Esta 

particularidade, que unia as duas povoações, também as separava e, desde cedo, 

provocou rivalidades sobre os «direitos da barra» e também sobre as instituições 

criadas66.   

A instituição de uma misericórdia numa localidade era sinónimo de prestígio, 

não só para a localidade onde estava instalada, mas também para a sua povoação. Tal 

como a Misericórdia de Esposende, também a Misericórdia de Fão já estava instituída 

nos finais do século XVI, num período anterior a 1600. A criação de um local de 

recolhimento justificava-se, não só pelo apoio aos peregrinos dos Caminhos de 

 
63CAPELA, José Viriato- As freguesias do distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758: a 

construção do imaginário minhoto setecentista. Braga: s.n., 2003. p. 261. 
64 COSTA, M. M. da Silva- A Santa Casa da Misericórdia de Esposende e tradição hospitalar: 

memorando. Esposende: SCME, 1990. 
65 ABREU, Alberto Antunes de- O arquivo e as origens da Santa Casa da Misericórdia de Fão. 

Esposende: Santa Casa da Misericórdia de Fão, 1988. MACHADO, Manuel Aires Falcão- Esposende: 

Monografia do Concelho. Esposende: Edição do autor, 1951. p. 43-49. 
66 COSTA, António Carvalho da- Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de 

Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, 

gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas 

da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens. Tomo terceyro.  Lisboa: na officina de Valentim 

da Costa Deslandes impressor de Sua Magestade, & á sua custa impresso, 1706-1712. P. 505.  
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Santiago, que procuravam pousada e cura, motivados pelas maleitas da viagem, pela 

necessidade de socorro aos mais pobres da localidade, mas também «porque [a 

misericórdia de Fão] nunca aceitou uma posição subalterna face à localidade rival… 

embora sem o foral de vila.»67.  

Esta interpretação está eivada de dúvidas, alimentadas, mesmo, por uma 

historiografia local, que não iremos discutir de momento, mas que levanta um paradoxo 

de divisão de recursos entre localidades tão próximas. Posteriormente, em 1848, 

motivada pelas obras realizadas na sala do cabido e sacristia da Igreja da Misericórdia 

de Fão, é criada uma sala que serviria de enfermaria. A edificação do primeiro hospital, 

no mesmo local, acontece em 1853. O Hospital S. João de Deus tinha a capacidade para 

«encerrar 6 pobres, mas acomodava 11»68. Mais tarde, em 1908, o hospital é transferido 

para o atual edifício, situado fora do núcleo urbano, com o nome de Hospital Asilo S. 

João de Deus69. 

 

2.3 O desejo de um hospital (S. Manuel) em Esposende – comutar legados no 

século XIX - reunir fundos, acudir as necessidades 

É bem curioso que à data da edificação do hospital em Fão, a Misericórdia de 

Esposende impulsionasse um processo que levaria à reivindicação de um hospital para a 

sede do concelho, tal como o documenta a correspondência encontrada no Arquivo 

Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, a propósito da comutação dos 

legados pios com vista à construção de um hospital.  

Assim, em 1851, encontramos o testemunho de uma carta, onde o remetente 

esclarece que o pedido deveria ser autorizado pelo Núncio Apostólico, caso contrário, 

não sendo de missas, a solicitação deveria ser enviada para sua Eminência o Cardeal 

 
67ABREU, Alberto Antunes de- O arquivo e as origens da Santa Casa da Misericórdia de Fão.... 

MACHADO, Manuel Aires Falcão- Esposende: Monografia do Concelho… p. 43-49. 
68 NEIVA, Manuel Albino Penteado- O Concelho de Esposende no Séc. XIX…, p.9. 
69 Inicialmente o hospital designava-se «Corpus Cristi», dado que a inauguração foi realizada no dia de 

Corpo de Deus, a 26 de maio de 1853. Contudo, a falta de meios dita o seu encerramento no ano seguinte, 

e só passados dois anos, a 2 de fevereiro de 1855, graças à ação benemérita de João dos Santos Cardoso, 

foi possível abrir novamente o hospital com nova designação, em homenagem, não só ao benemérito, mas 

também ao santo português, Hospital S. João de Deus. MARIZ, Carlos Domingues da Venda- A Santa 

Casa da Misericórdia de Fão: 4 séculos de história. Fão: SCMF, 2000. p. 87-93.  
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Arcebispo Primaz «… declarando a origem dos legados e a razão do pedido de 

comutação»70. 

Apesar deste esclarecimento, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende enviou um ofício, em 5 de janeiro de 1854, ao Governo Civil de Braga, 

solicitando a autorização da comutação dos legados dos fundos das missas pelo Cardeal 

Arcebispo Primaz de Braga, para a construção de um hospital. Em resposta, o Governo 

Civil de Braga esclarece que, segundo a declaração do Cardeal Arcebispo Primaz de 

Braga, não é da sua competência conceder a comutação dos legados das missas, mas 

sim do representante da Santa Sé, referindo, o cardeal, a forma como deveria ser feita a 

comutação71. O flagelo da cólera morbus é apontado, no ofício enviado pelo Governo 

Civil, como o principal motivo para que o hospital seja realizado o mais brevemente 

possível, face à proliferação da epidemia que colocava em perigo o concelho e até a 

província72. Posteriormente, em 30 de março de 1854, o Governo Civil de Braga enviou 

novo ofício a esclarecer que o requerimento enviado pela Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Esposende deveria ser «… reformado… na conformidade do formulário 

em vigor», segundo a portaria de 23 de Março de 1854, do Ministério do Reino que iria 

enviar juntamente com o ofício73. 

Em resposta a este, foram enviadas duas comunicações, em abril de 1854. No 

rascunho de uma das cartas74, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia esclareceu que 

 
70 AHSCME- Carta enviada para José Maria de Almeida Correia. 15 de Agosto de 1851. Será José 

Maria de Almeida Correia, médico, que em 13 de janeiro de 1854, apresentou uma proposta na reunião da 

mesa da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, de comutação e redução de legados pios, dado que 

nessa reunião foi votada a comutação e redução dos mesmos, referindo que o restante poderia ser aplicado 

num hospital, «… onde se possa recolher a classe pobre desta villa nas suas enfermidades…» AHSCME- 

Livro das Actas desde 15 de Junho de 1854 até 22 de Setembro de 1860. Nº 159, f.4-4v. Sessão em 13 de 

junho de 1854. 
71 A Irmandade, «…reunida em Junta…» deveria redigir um requerimento, com os mesmos argumentos 

do ofício enviado ao Governo Civil de Braga a 3 de Novembro de 1853, declarando a «… origem e 

instituição dos legados que se pretendem commutar e os meios que de prezente á para satisfazer cada hum 

d’elles, acompanhado pelos devidos documentos previstos». O requerimento e os documentos previstos 

deveriam ser enviados para o Governo Civil de Braga, para, posteriormente, este último, solicitar por 

meio do «… Governo…» a comutação dos legados das missas junto do Núncio Apostólico.AHSCME- 

Ofício do Governo Civil de Braga. 5 de Janeiro de 1854. Nº 4. 
72 Idem, ibidem. 
73 AHSCME- Ofício do Governo Civil de Braga. 30 de Março de 1854. Nº 43. 
74 Apenas encontramos um rascunho no Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Esposende 

associado aos outros documentos enviados ao Governador Civil, onde surge, apenas, a referência ao mês 

de Abril de 1854, não especificando o dia. 
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enviou o requerimento «… competentemente reformado…» ao Governador Civil de 

Braga, solicitando a sua diligência ao Rei, juntamente com o mapa dos legados da Santa 

Casa da Misericórdia, do ano económico de 1853-185475. Contudo, o provedor aludiu 

que, apesar das diligências tomadas, não foi possível obter o formulário solicitado76.  

O requerimento solicitava a comutação e redução dos legados pios, justificadas 

pela impossibilidade de continuar a satisfazer os legados77. Nomeadamente, pela 

«…manifesta diferença entre o rendimento aplicado para a satisfação deles e o 

rendimento actual, não chegando o atual para aquella satisfação…». Os rendimentos 

anuais eram muito baixos, cerca 439:500 reis que, associados a pesados encargos em 

ordenados, «guizamentos», reparações e concerto do edifício da Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia, aumento dos preços, outras obrigações e o peso anual dos encargos pios, 

nomeadamente no valor pago aos capelães para a celebração das missas, cerca de 

368:490 reis, tornavam impossível a gestão financeira e a satisfação dos legados pios78. 

A falha na organização do arquivo, desorganizado e desatualizado, também foi um dos 

constrangimentos apresentados, pois a maior parte dos legados não constavam na 

relação existente no arquivo.  

Apresentados os fundamentos para o pedido de comutação e redução dos 

legados pios, o requerimento finalizava com as «avultadas vantagens» da comutação 

para a edificação de um Hospital «… tão necessário em huma povoação como a 

d’Espozende, habitada pela maior parte por pescadores e destituídos de todos os 

 
75 AHSCME- Rascunho carta enviada ao Governo Civil de Braga, solicitando a comutação dos legados 

pios. Abril de 1854. 
76 Idem, Ibidem. 
77 No requerimento apresentado pela Mesa a proposta de comutação seria a seguinte: «… ficarem todos 

os legados (se o são) de Missas constantes do mappa junto reduzidos a huma Missa quotidiana de esmola 

de 160 reis e a três Missas em todos os Domingos e dias sanctificados, celebradas huma ao nascer da 

aurora de esmola de 240 r. s outra pelas nove horas, de igual esmola, e outra ás nove horas e de esmola de 

320 reis.». AHSCME- Requerimento enviado ao Governo Civil de Braga, solicitando a comutação dos 

legados pios. Abril de 1854. AHSCME- Livro das Actas desde 15 de Junho de 1853 até 22 de Setembro 

de 1860. Nº 159, f. 7. Sessão em 12 de abril de 1854. A prática de comutação de legados não é um tema 

inédito, nem revela questões entre Igreja e Estado. Trata-se de um processo que estava já acautelado, por 

exemplo, no Compromisso da Misericórdia do Porto, de 1643/46. Vide AMORIM, Inês, coord- Sob O 

manto da Misericórdia…vol. I, p. 90.  
78 LOPES, Maria Antónia- As misericórdias portuguesas de D. José ao final do século XX. In PAIVA, 

José Pedro, coord. científico; ed. lit., Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia - 

Universidade Católica Portuguesa- Portugaliae Monumenta Misericordiarum: fazer a história das 

Misericórdias. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002. vol. 1. p. 78-111. 
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recursos», mencionando, também, o Alvará de 18 de Outubro de 1806 e a sua 

deliberação, que conferia às misericórdias « o encargo de aceitarem e tractarem os 

doentes tanto dos respectivos Districtos dellas, como de fora »79. 

De acordo com as solicitações apresentadas pela Mesa, em 18 e 23 de abril de 

1854, para a comutação dos legados pios em favor da construção de um Hospital, o 

Governo Civil informou, em ofício, que o governo resolveu «dever não annuir a 

pertenção da meza em quanto a mesma não ajustase uma somma dos donativos 

voluntários tal, que com a importancia dos legados suprimidos possa fazer face à 

avultada despesa…»80. 

No ofício enviado a 25 de setembro de 1855, a deliberação é diferente, dando 

plena autonomia à Mesa da Misericórdia para despender parte dos seus capitais na 

edificação de um hospital, como organização instituída e destinada para socorro dos 

pobres, principalmente dos «… doentes precisados de socorro público», concedendo 

autorização, de acordo com o artigo 234 do código administrativo. Devendo, para esse 

fim, articular recursos com o administrador do concelho e a Misericórdia de Fão 81. 

Como já foi referido, a partir de 1853, esta necessidade torna-se mais premente 

face à epidemia de cólera morbus, que se expandia desde a Galiza, entrando na fronteira 

do reino de Portugal por Valença82. Os ofícios dos anos seguintes, de 1854 e 1855 

revelam que o edifício hospitalar ainda não estava edificado e, por isso, coube ao 

administrador do concelho indicar a casa para colocar as 12 camas compradas pela 

misericórdia para o tratamento dos doentes infetados pela cólera morbus, em articulação 

com a misericórdia da freguesia de Fão83. 

 
79 AHSCME- Requerimento enviado ao Governo Civil de Braga, solicitando a comutação dos legados 

pios. Abril de 1854. 
80 AHSCME- Ofício do Governo Civil de Braga. 19 de Agosto de 1854. Nº 151. AHSCME- Livro das 

Actas desde 15 de Junho de 1853 até 22 de Setembro de 1860. Nº 159, f. 13v.-14. Sessão em 27 de 

Agosto de 1854. 
81 AHSCME- Ofício do Governo Civil de Braga. 25 de Setembro de 1855. Nº 190. 
82 AHSCME- Livro das Atas desde 15 de Junho de 1854 até 22 de Setembro de 1860. Nº 159, f. 8. Sessão 

em 14 de Maio de 1854. 
83 AHSCME- Ofícios acerca de providencias que a misericórdia tomou por ocasião da Cólera Morbus. 

1855. Mç. nº 9, nº 114. Apesar de o edifício hospitalar, nesta data, ainda não se encontrar construído, a ata 

de 4 de julho de 1855 testemunha a pretensão da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Esposende de 

«edificar» uma casa para o Hospital, contudo o dono da casa pretendida não a queria vender, ficando 

decidido nomear um irmão da mesa para consultar um advogado com vista à compra da casa e à 

edificação do Hospital.  AHSCME- Livro das Actas desde 15 de Junho de 1854 até 22 de Setembro de 



 

40 

Entretanto, o socorro às moléstias dos mais desfavorecidos não se limitava 

apenas aos períodos de surtos epidémicos, e, apesar de o hospital continuar a não estar 

montado, a sua ação também se estendia ao socorro ao domicílio84, compra de 

medicamentos, deslocação e tratamento de enfermos nos banhos de caldas85, aceder aos 

hospitais da Misericórdia do Porto86, Braga e Rilhafoles. Neste último caso, os 

alienados eram considerados fonte de perturbação da «ordem e segurança públicas», e, 

por isso, eram encarcerados na prisão, enquanto não eram encaminhados para o Hospital 

de S. José e mais tarde Rilhafoles, ambos em Lisboa87. 

Em 1866 o hospital continua a não estar “montado”, mas já havia a doação de 

uma casa, situada na rua da Palha, próxima da Igreja da Misericórdia e do núcleo central 

 
1860. Nº 159, f. 27. Sessão em 4 de julho de 1855. Não encontramos o resultado deste processo judicial, 

contudo, em 27 de abril, numa sessão da Mesa, foi deliberado pela mesma alugar o salão que estava 

destinado para o hospital. AHSCME- Livro das Actas principiado em 7 d’ Outubro de 1860 e findo em 26 

de Setembro de 1871. Nº 160, f. 27. Sessão em 27 de abril de 1868. 
84 Em 1866, a Misericórdia de Esposende acudia ao domicílio 4 pobres. NEIVA, Manuel Albino 

Penteado- O Concelho de Esposende no Séc. XIX... p. 9. 
85 Tal como acontecia na misericórdia de Vila Nova de Famalicão. GOODOLPHIM, Costa- As 

misericórdias… p.105. Requerimento, atestado pelo Facultativo do Partido Municipal, para Caldas de 

Banhos nas Caldas de Vizela. AHSCME- Livro de Actas de 13 de junho 1853 até 22 de Setembro de 

1866. Fl. 45v- 46. Acta 3 de Junho de 1860. 
86 AHSCME- Requerimento de Maria dos Santos Garcia, 1905. Maria dos Santos Garcia, viúva, 

moradora em Esposende, requeria ajuda para pagamento do transporte de comboio para o Hospital da 

Misericórdia do Porto. 
87 ESTEVES, Alexandra- Engulhos de ontem, doentes de hoje: pensar a loucura em Portugal no século 

XIX. O caso do distrito de Viana do Castelo. [S.l.]: Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, 

Espaço e Memória» (CITCEM), 2012. p. 200. Os ofícios dirigidos à Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende pelos Administradores do Concelho e pelo Presidente da Junta da Paróquia de Santa Maria dos 

Anjos de Esposende, solicitavam apoio para o transporte e despesas do tratamento dos alienados. De 

acordo com a portaria do Ministério do Reino de 29 de Maio de 1850, pertencia às misericórdias, câmaras 

municipais do domicílio dos enviados ao Hospital de Rilhafoles, o pagamento das despesas «no seu 

transito» e das despesas feitas no hospital. Vide AHSCME- Ofício do administrador do concelho de 

Esposende. 13 Outubro de 1859. Nº 268.  AHSCME-Ofício da Junta da Paróquia de Santa Maria dos 

Anjos de Espozende. 11 de junho de 1859. N. 4.  AHSCME- Ofício da administração do concelho de 

Esposende. 3 de maio de 1861.  AHSCME- Ofício da administração do concelho de Esposende. 6 de 

maio de 1861. Nº 190. Segundo a portaria de 4 de maio de 1850, se a família assumisse a 

responsabilidade do alienado, tal como aconteceu nos casos referidos nos documentos do AHSCME, os 

administradores do concelho não podiam manter presos os enfermos ou enviá-los para um hospital. 

ESTEVES, Alexandra- Engulhos de ontem, doentes de hoje… p. 204. Na maior parte das situações 

identificadas nos requerimentos feitos ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, a família 

reclamava a soltura dos alienados, obrigando-se a um termo de responsabilidade de tomar conta do 

alienado pelo período de um mês. 
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da vila, pelo benfeitor Manuel Pedro da Silva, que iria ser transformada num hospital, 

com a capacidade estimada para acolher entre 12 a 20 pobres88. 

Pelo decreto de 2 de Maio de 1866, o Ministério do Reino autorizava a misericórdia a 

receber a herança em que fora instituída universal herdeira do dito Manuel Pedro da 

Silva, e a alienar, dentro de um ano e meio e um dia, todos os bens de raiz para serem 

exclusivamente aplicados para a criação e dotação de um hospital89. 

Em 1870, é realizada uma consulta pelo administrador do concelho de 

Esposende, solicitada pelo Governo Civil de Braga a todos os estabelecimentos pios e 

juntas de paróquia do concelho de Esposende, com vista a aferir o estabelecimento pio 

mais necessitado e em favor desse reverter as sobras das Irmandades e Confrarias90. 

Dado que à data o Hospital S. Manuel ainda não tinha a aprovação do seu orçamento e 

regulamento pelo conselho do Distrito de Braga, não podia fazer parte desta lista de 

estabelecimentos para onde poderia reverter as sobras das Irmandades e Confrarias. 

Aprovado o regulamento e o orçamento em 5 de janeiro de 187191, logo os mesários da 

Santa Casa da Misericórdia de Esposende remetem um ofício, a 28 de fevereiro de 

1871, ao Governador Civil de Braga, para que todas as sobras das Irmandades e 

Confrarias do concelho de Esposende fossem aplicadas no Hospital S. Manuel, dado 

 
88 Manuel Pedro da Silva, rico comerciante de Esposende, faleceu no dia 28 de abril de 1854 e instituiu no 

seu testamento a Santa Casa da Misericórdia de Esposende como herdeira universal e testamentária, 

devendo também ela tratar do seu funeral e enterro. AHSCME- Livro das Actas principiado em 7 d’ 

Outubro de 1860 e findo em 26 de Setembro de 1871. Nº 160, f. 46v-47. Sessão extraordinária em 28 de 

abril de 1865. Para tal, a misericórdia apresentou um inventário dos bens móveis, todo o dinheiro a juros, 

todos os bens de raiz e valores constantes das compras litigiosas, com vista a pedir ao governo de Sua 

Majestade, não só licença para aceitar o legado e aquisição dos bens de raiz, como licença para vender em 

hasta pública. Seguidamente, requereu o administrador do concelho uma cópia da ata e do testamento e 

uma autoavaliação das propriedades que não estão designadas como litigiosas, isto é, doadas em sua vida 

pelo testador.  
89AHSCME- Ofício do administrador do concelho. 1866. 2ª repartição, nº 75. Cf. AHSCME- Livro das 

Actas principiado em 7 d’ Outubro de 1860 e findo em 26 de Setembro de 1871. Nº 160., fl. 114v-115. 

Sessão em 9 de abril de 1870.  
90 AHSCME- Ditos de várias Irmandades. 1870. Mç. 15, nº 102. 
91 No dia 5 de janeiro de 1871, o provedor convocou a Assembleia Geral para o fim de ser apresentado e 

aprovado o Regulamento do Hospital, o qual foi aprovado por unanimidade. AHSCME- Livro das Actas 

principiado em 7 d’ Outubro de 1860 e findo em 26 de Setembro de 1871. Nº 160, fl. 28 v. Sessão em 5 

de janeiro de 1871. 
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que era o único na vila, e o estabelecimento pio mais necessitado, tal como demonstrava 

o orçamento enviado em janeiro de 187192. 

Finalmente, a 22 de outubro de 1871 foi deliberado pela Mesa fazer a abertura 

do hospital, «visto estarem completos os arranjos de que o mesmo precisava» e que se 

fizesse procissão93. Posteriormente, em 1882, foram aprovados os Estatutos da 

Irmandade da Misericórdia de Esposende, que reconheciam como «… função principal 

da instituição dinamizar um hospital pré-existente»94. 

A este processo de reunião de fundos associa-se uma realidade bem crua, a 

aproximação da cólera morbus, que voltava a ameaçar novamente o concelho de 

Esposende, em 1883, ao ponto do administrador do concelho, em ofício enviado a 11 de 

dezembro à Mesa da Misericórdia, solicitar que aquela, com outras corporações, 

criassem um hospital para doentes infetados com cólera, caso uma epidemia se 

manifestasse. A Mesa, dadas as graves dificuldades para satisfazer mais este encargo, 

solicita autorização para, no orçamento geral, prever os subsídios de 100 mil reis para o 

Hospital de S. Manuel95. 

Um novo ofício é enviado a 28 de julho de 1885, remetido pelo administrador do 

concelho, para que, não tendo a Comissão de Medidas da Polícia Sanitária casa própria, 

caso a epidemia invadisse o concelho, o hospital de S. Manuel deveria ser o local para 

tratar os doentes. Solicitando, por isso, que, com a máxima brevidade, «se lhe 

participasse se podia lançar mão dele de acordo com o artigo segundo da carta de lei de 

janeiro de 185496. A Mesa aceitava a pretensão da Comissão de Medidas Sanitárias, 

desde que esta o entregasse no mesmo estado em que o recebia, prevenindo-se com 

 
92AHSCME- Carta da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Esposende dirigida ao Exmo. Senhor 

Governador Civil. 28 fevereiro de 1871. 
93 AHSCME- Livro das Actas de 1871 a 1887. Acta dia 18 de Outubro de 1871, nº1, fl. 2. 
94PAIVA, José Pedro Paiva, coord. científico; ed. lit., Centro de Estudos de História Religiosa da 

Faculdade de Teologia - Universidade Católica Portuguesa- Portugaliae Monumenta Misericordiarum… 

vol. 8. p. 24.  
95 AHSCME- Livro das Actas de 1871-1887. Fl. 127, 127v.Acta da sessão extraordinária de 16 de 

Dezembro de 1883. 
96 AHSCME-Livro das Actas de 1871-1887. Fl. 176-176v. Acta da sessão ordinária de 2 de Agosto de 

1885. 
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roupas, louças e outros artigos para um maior número de doentes, capacidade que o 

hospital não dispunha97. 

A 9 de agosto, com a presente ameaça da cólera morbus, são tomadas novas 

diligências pela Mesa, fundamentadas com a ameaça da epidemia e «na qualidade de 

estabelecimento de beneficência» que deveria «não cruzar os braços por falta de 

recursos»98.  Para tal, decidem enviar circulares aos párocos das freguesias do concelho 

para estes promoverem, nas suas freguesias, comissões com vista a solicitar aos 

paroquianos contributos em géneros ou dinheiro, dado que o estabelecimento não 

possuía capacidade, nem recursos para acudir aos pobres desvalidos99. Respondendo à 

circular enviada, o Pároco José Gonçalves Regado, da freguesia das Marinhas, salienta 

que essas medidas já tinham sido solicitadas pela câmara da vila de Esposende às juntas 

da Paróquia, que nenhum andamentos deram a tal pedido, «dizendo que ninguém se 

prestava a fazer donativos». Logo, se o flagelo atingisse a freguesia auxiliariam os 

doentes com aquilo que as circunstâncias permitissem e estivessem ao seu alcance100.  

Também em 1885 a varíola grassava no concelho, enviando o administrador do 

concelho novo ofício dirigido ao provedor solicitando saber se no hospital se podia 

estabelecer uma ou mais enfermarias destinadas a receber indivíduos atacados pela 

epidemia e se era possível estabelecer um posto vacínico, sendo um dos 

estabelecimentos mais espaçosos para esta pretensão101. 

No mesmo ano, e de acordo com a recomendação da Comissão de Higiene e 

Medidas Sanitárias, são realizas pequenas obras de reparação e conservação do hospital, 

nomeadamente a lavagem do soalho, portas, janelas, corredor, que o parco orçamento da 

despesa para reparação e conservação do hospital permitia. Estas medidas higiénicas 

pretendiam, mais uma vez, realizar uma ação mais profunda na erradicação e 

 
97 AHSCME-Livro das Actas de 1871-1887. Fl. 176-176v. AHSCME- Ofício da Administração do 

Concelho. I Repartição, 28 de junho de 1885 
98 AHSCME-Livro das Actas de 1871-1887. Fl. 176-176v. Acta da sessão de 9 de Agosto de 1885. 
99 AHSCME-Livro das Actas de 1871-1887. Fl. 176-176v. 
100AHSCME- Carta do pároco das Marinhas, José Gonçalves Regado. Marinhas, 9 de Setembro de 

1885. 
101 AHSCME- Ofício da administração do concelho de Esposende. 1885, nº 36.  Apesar da 

obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, a «resistência do povo», em 1907, ainda se fazia sentir, 

referindo o jornal local o Espozendense, na sua edição de 23 de maio de 1907, que o administrador do 

concelho deveria obrigar o povo da freguesia de Gandra a vacinar-se, dado que a epidemia continuava a 

«grassar» com bastante intensidade na freguesia. O Espozendense. Ano I, nº 35. 23 de maio, 1907. 
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propagação do agente foco da infeção, o micróbio infecioso. Contudo, em 1899, volta a 

grassar nova epidemia, a peste bubónica. A Mesa envia um pedido ao Governador Civil 

do distrito de Braga, requerendo verbas da Beneficência Pública e solicitando um 

orçamento suplementar com subscrições e esmolas de benfeitores. Fundamentavam a 

sua pretensão com a exiguidade de recursos e de espaço do hospital que apenas permitia 

um número reduzido de pacientes nas suas duas enfermarias, «incomparável com o 

número de doentes» que continuavam a morrer sob a ameaça dos terríveis flagelos 

epidémicos. Situação agravada pelo «desfalque» e má gestão da gerência anterior com 

avultadas dívidas, requeridas pelos credores, «sob ameaça de execução»102.  

 

Capítulo 3 – O Hospital de S. Manuel - dinâmicas 

 

O funcionamento do Hospital, a sua capacidade de acolhimento e as dificuldades 

sentidas serão analisadas nos pontos seguintes. Deste a estrutura administrativa até ao 

corpo hospitalar, passando pelos doentes, pretende-se perceber as condições anteriores à 

criação do Hospital Novo, que só virá no século XX. 

3.1. A Administração do Hospital 

O regulamento de 1871 e os Estatutos de 1882 e de 1914 espelham as novas 

diretrizes do Estado regulador e centralizador, promotor da saúde pública, em 

consonância com os avanços médico-cirúrgicos da época e com as novas práticas de 

higiene e cuidado do enfermo. O hospital deixa de ser um espaço de recolhimento dos 

peregrinos e pobres, para ser um espaço de cura. A ação hospitalar ganha novos 

contornos, que se alargam e incluem a construção dos edifícios hospitalares, a 

disposição dos espaços, as práticas profissionais, as relações entre profissionais de 

 
102 AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 8v-9. Ata da sessão extraordinária, 15 outubro de 1899.  
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saúde e mecanismos de controlo103. 

Administrado pela Mesa e, mais tarde, em 1882, pela Mesa Administrativa104, o 

Hospital S. Manuel tinha como figura máxima o Provedor, responsável pela 

administração da Irmandade e «fiscal de tudo… na ação do hospital»105. O seu controlo 

estendia-se desde a verificação da assistência aos doentes, da qualidade e quantidade de 

ingredientes que deveriam entrar na sua alimentação, das compras e sua validação, da 

limpeza e conservação dos vários espaços do hospital, dos funcionários e irmãos da 

Misericórdia e dos registos dos doentes106. Cabia, também, ao Provedor admitir os 

doentes, por requerimento, no hospital, «tendo em vista que sejam desvalidos»107. 

Com os Estatutos de 1882, surge o cargo do vice-provedor, substituto do 

Provedor, o segundo na hierarquia da estrutura orgânico-funcional do hospital, o mesmo 

eleito para a Santa Casa da Misericórdia de Esposende e para o hospital e coadjuvado 

pelo escriturário. 

O tesoureiro era nomeado pela Mesa, sendo o mesmo da Santa Casa da 

Misericórdia de Esposende. Logo, obedecia às mesmas qualidades exigidas na altura da 

eleição para a Santa Casa da Misericórdia. Ou seja, tinha de ser mesário da Misericórdia 

de Esposende e detentor de bens e fortuna suficientes para não ser seduzido pelos bens 

do hospital, dado que estava definido nas suas funções arrecadar, gerir os rendimentos 

do hospital e arrematar em leilão os géneros que não eram essenciais para o tratamento 

e consumo dos enfermos, com a devida autorização do Provedor. Cabia também ao 

 
103 ANICA, Aurízia- A Modernização do Hospital do Espírito Santo de Tavira, no Século XIX. In Clube 

de Tavira, ed.- V Jornadas de História de Tavira. Tavira: Câmara Municipal de Tavira, Clube de Tavira, 

2006. pp. 205-228. p. 206. 
104 De acordo com os Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende, 17 de Dezembro, 1882, a 

mesa administradora era eleita pela Assembleia Geral, que lhe outorgava poderes de gerência. Era 

composta por 9 irmãos, sendo um provedor, um vice-provedor, um escrivão e 6 vogais. O tesoureiro era 

eleito entre os 9 irmãos. AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende de 1882. 

Pasta 1, fl. 6.-6v, art. 29, 5-6. 
105 AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 1-2. Estatutos da 

Irmandade da Misericórdia de Esposende. 17 de Dezembro de 1882. Cap. 9, art. 39. p. 9v. 
106 AHSCME-Regulamento... p. 6. 
107 Só poderiam ser admitidos os doentes sem trabalho ou meios de subsistência para sobreviver. 

AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende. 17 de Dezembro de 1882. Cap. 9, fl. 

9v. Cf. AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Alterado na sessão de 3 

de julho de 1880. p. 6-9, artigo 10-22.  
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tesoureiro entregar a cota mensal, autorizada pela mesa, ao mordomo, com vista à 

despesa mensal do hospital108. 

A 13 de julho de 1871, e de acordo com o artigo 2 e 3 do regulamento do 

hospital, foram nomeados os 24 mordomos que deveriam ali servir, sem poderem 

escusar-se da pauta, a não ser por justa causa109. De seguida, dirigiram-se à casa 

designada para funcionar como hospital, a fim de constatar quais as obras necessárias110. 

Os 24 mordomos eram eleitos no mesmo dia que os irmãos da mesa da Santa 

Casa da Misericórdia de Esposende. Sobre a vigilância da mesma Mesa, e durante um 

ano, dois mordomos cada mês tinham a seu cuidado o serviço do hospital que incluía 

funções essencialmente de controlo e registo111. Cabia, também, aos mordomos a 

distribuição regular do jantar e da ceia; aceitar e registar o nome e estado de saúde dos 

doentes nos livros de óbito e de saúde (que tinham o despacho prévio do Provedor e a 

avaliação favorável do facultativo); controlar as contas, o tratamento dos doentes, as 

prescrições das papeletas, os pagamentos dos doentes que os podiam pagar; e, no último 

domingo de cada mês, em leilão público, vender os bens dos doentes falecidos cuja 

verba revertia para as contas do hospital de S. Manuel112. 

Contudo, apesar da premissa inicial (a eleição de 24 mordomos distribuídos por 

um ano), rapidamente a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Esposende constatou 

que grande parte dos irmãos não estava «para isso habilitados»113. Assim, na sessão de 3 

 
108 Todas as entregas e transações de dinheiro, tinham de ser documentadas nos respetivos recibos e nos 

livros de receitas e despesas, que posteriormente eram apresentados e conferidos pela mesa da Santa Casa 

da Misericórdia de Esposende. AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. 

Alterado na sessão de 3 de julho de 1880. p. 10-11, artigo 26-27. 
109 «O Hospital logo que esteja constituído será administrado pela Mesa da Santa Casa da Misericórdia da 

villa de Espozende, a qual logo, no dia em que tomar aposse passará a eleger mais vinte e quatro irmãos, 

que dois em cada mez e abaixo da fiscalização da meza, terão a seu cuidado na qualidade de mordomos, o 

serviço do Hospital, e saberão (sendo possível) ler, escrever e contar.» AHSCME- Regulamento de 5 de 

janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 1-2. 
110 Nestas obras foi decidido dividir o salão, para acolher duas enfermarias, uma sala para consultas e 

reunião e, no princípio da escada, uma porta de grades. Cf. AHSCME- Livro das Actas principiado em 7 

d’ Outubro de 1860 e findo em 26 de Setembro de 1871. Nº 160, f. 18v. Sessão em 13 de julho de 1871. 
111 AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 7. AHSCME- Livro de 

actas de 1871 a 1887.  Fl. 7.  Acta de 3 de Julho de 1871.  
112 AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 14-14, art. 28-36. 
113 O Provedor refere que «tendo-se reconhecido grandes dificuldades na nomiação dos vinte e quatro 

mordomos annuaes, por que uma grande parte dos irmãos não estão para isso habilitados, e, exemplo 

outros hospitais alterasse o artigo 2». Cf. AHSCME- Actas 1871 a 1887. Fl. 66v-67. Acta 3 de julho de 

1872. 
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de julho de 1880, o regulamento é alterado e o número de mordomos nomeados é 

reduzido para os mesmos irmãos da mesa mais quatro eleitos pela mesma114. 

Posteriormente, nos Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende de 1882, o 

número de vogais é reduzido para seis, os mesmos da mesa, distribuídos pelos 12 meses 

do ano, que serviam cada um «dois meses este cargo conforme e nos mezes [sic] 

marcados por uma pauta que a Meza lhes organizará logo depois das sessões de 

posse»115. 

As funções associadas aos mordomos nos Estatutos da Irmandade de 1882 não 

são tão extensas como as designadas no regulamento de 1871. Apenas referiam que os 

mordomos tinham três obrigações fundamentais: visitar todos os dias o hospital, 

superentender as despesas e a gestão do mesmo e garantir o cumprimento do 

regulamento interno do hospital incluindo o «bom tratamento dos doentes»116. Nem 

sempre parece cumprir as suas funções. No ano de 1916, por altura da inauguração do 

Novo Hospital, o provedor refere que as nomeações dos mordomos tinham sido 

«meramente platónicas» porque os nomeados não tinham exercido o cargo, «salvo raras 

exceções», com o empenho necessário117. 

Existia ainda o escriturário da Misericórdia e do hospital118 que deveria ter a seu 

cargo o registo diário, na secretaria, de todos os bens da receita e despesa, organização e 

orçamentos. Sobre ele cabia a responsabilidade de guarda e arquivo dos documentos do 

hospital, nomeadamente dos livros de receita e despesa, e a obrigação de passar as 

certidões de óbito dos enfermos falecidos. Deveria ainda redigir as atas das sessões, 

tanto ordinárias como extraordinárias, da Santa Casa da Misericórdia e do hospital. 

 
114 AHSCME- Actas de 1871 a 1887. Fl.127v. Acta da Sessão em 3 de julho de 1880. 
115 AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende de 1882. Pasta 1, fl. 13-13 v., cap. 

12-12 v., art. 47. 
116 AHSCME-Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende de 1882. 
117 AHSCME- Livro de Actas das Sessões da Santa Casa da Misericórdia de Esposende 1914-1916. Fl. 

16. Acta da sessão ordinária de 2 de junho de 1916. 
118 Para o concurso de escriturário era afixado um edital, ao qual, por requerimento, os candidatos 

apresentavam as suas propostas. AHSCME-Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 48. Ata da sessão 

ordinária de 15 de Janeiro de 1905.  
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Sendo próximo do Provedor, o escriturário deveria coadjuvá-lo, assim como aos 

mordomos, se assim fosse exigido pelo Provedor119. 

Finalmente, a administração dos sacramentos estava a cargo do capelão da 

Misericórdia e do Hospital S. Manuel que deveria visitar os doentes todas as vezes que 

achasse conveniente. Figura importante no conforto espiritual nos períodos de agonia, 

administrava a confissão e os sacramentos quando assim era solicitado, acompanhava os 

mortos do hospital e fazia também a encomendação dos defuntos.   

 

3.2. A admissão no hospital 

A admissão ao Hospital S. Manuel, para os enfermos pobres, obedecia a uma 

hierarquia, de acordo com um conjunto de critérios. No topo da admissão, e acautelando 

a capacidade do hospital, estavam, segundo a sua disposição testamentária, os parentes 

pobres do benemérito Manuel Pedro da Silva. Seguidamente, os irmãos da Misericórdia 

de Esposende, que estivessem doentes e na miséria, e depois os doentes pobres e 

miseráveis que não eram irmãos da Misericórdia, mas que pertenciam às freguesias do 

concelho de Esposende. Por fim, os outros enfermos pobres e miseráveis120. 

Com a revisão dos estatutos, em 1914, passam a poder ser admitidos também 

quaisquer outras pessoas que, por desastre ou necessidade pública, possam tratar-se no 

hospital, de acordo com a diretrizes da autoridade administrativa local, salvo sempre 

recurso da Mesa para a autoridade superior121. 

Para os enfermos que não podiam ser admitidos, ou pela falta de capacidade do 

hospital, ou pelas restrições de entrada motivadas pelos surtos epidémicos que 

grassavam durante este período, a Mesa continuava a auxiliar com esmolas, 

medicamentos e alimentos. 

 
119 O secretário/escriturário, enquanto o hospital não tinha local próprio para o arquivo dos seus 

documentos, deveria o secretário guardá-los em local próprio e seguro. AHSCME- Regulamento de 5 de 

janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Alterado na sessão de 3 de julho de 1880. p. 10, artigo 24-25.   
120 AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel., p. 3. AHSCME- Estatutos 

da Irmandade da Misericórdia d’Esposende. 1882. Pasta nº 1, fl. 1. 
121 AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia. Vila de Esposende. (Aprovado pelo Alvará e 22 

de Dezembro de 1914). Lisboa: Comp. e Impr. Typ. Do Annuario Commercial, 1915. 



 

49 

Em vários períodos assistimos à impossibilidade da Mesa da Misericórdia e do 

Hospital conseguir responder a todas as solicitações. No orçamento suplementar de 

1881-1882, encontramos a informação do pedido de verba suplementar para 

medicamentos, que a Mesa dissolvida deixou de satisfazer, por ter excedido a verba de 

medicamentos do seu orçamento. Nos anos seguintes, em 1900 e 1901, a situação 

económica da Santa Casa da Misericórdia e do hospital continua muito deficitária, 

sendo todos os pedidos dos pobres indeferidos «por não haver dinheiro em cofre 

disponível para esta verba de despesa»122. Em 1909, a verba para alimentos era 

suportada pelo tesoureiro, que solicita auxílio ao benemérito Conde de Agrolongo, 

expondo-lhe «os precários dinheiros do hospital imediatamente aquele caridoso Senhor 

lhe envia cem mil reis para serem aplicados que a Mesa quisesse»123. 

Além da hierarquia de admissão ao Hospital S. Manuel, os pobres enfermos, ou 

alguém por eles, dado que a taxa de alfabetismo desta camada da população era bastante 

acentuada, como já pudemos analisar, tinham de redigir um requerimento solicitando 

socorro, juntamente com um atestado de pobreza anexo124, endereçado ao Provedor da 

Santa Casa da Misericórdia onde fosse declarado que o pobre estava doente e 

desprovido de meios para ser curado à sua custa125. O Provedor levava o requerimento à 

deliberação nas reuniões da Mesa, onde, se fosse autorizada a pretensão, o Provedor 

dava despacho para avaliação pelo médico do hospital, que, posteriormente, informava a 

enfermeira da admissão, ou não, no hospital. Os doentes só poderiam ser admitidos, sem 

requerimento, «quando as circunstâncias não o permitirem que produzam prova sempre 

com a prévia informação do médico»126. 

 
122 AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 20- 20v. Acta da Sessão de 16 de Setembro de 1900. 

Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 29. Acta da Sessão de 15 de Setembro de 1901. 
123 AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 10v. Acta da sessão ordinária 5 de Junho de 1909. 
124 Inicialmente passado pelos párocos ou Juntas da Paróquia, em data anterior à implantação da 

República. Posteriormente, em 1916, pelas Juntas das Paróquias e Juntas de Freguesia, de onde residiam. 
125 Procedimento idêntico nos hospitais das Misericórdias de Lousada e Vila Viçosa. MAGALHÃES, 

Pedro; rev. cient. AMORIM, Inês- Santa Casa da Misericórdia de Lousada, 120 anos de história ... 

p.179. ARAÚJO, Maria Marta Lobo de- A Misericórdia de Vila Viçosa…. p. 122. 
126 AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende. 17 de Dezembro de 1882. Pasta 

nº1, fl. 9v, Cap. 9. AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 6-9, artigo 

10-22. 



 

50 

3.3. A capacidade de acolhimento do hospital 

O Hospital possuía duas enfermarias, uma para mulheres, designada Nossa 

Senhora das Dores, e outra para homens, cuja denominação era S. José127. Em 1909, a 

enfermaria para as mulheres passa a designar-se D. Amélia Paschoal Ribeiro da 

Fonseca, em homenagem à benemérita, sendo aplicada na galeria dos benfeitores uma 

lápide de onde constava o importantíssimo donativo, o nome da benfeitora e a data da 

oferta128. 

Além do tratamento a enfermos pobres, o hospital, segundo o regulamento de 

1871 e mais tarde com a revisão 1883, possuía salas para se recolherem e tratarem 

pessoas com meios financeiros para pagarem os tratamentos, cuja quantia diária era de 

quatrocentos e oitenta réis ou o valor adequado ao tratamento129. Nos estatutos de 17 de 

dezembro de 1882, a quantia diária de tratamento é alterada para 600 réis por dia e 

alimentos130. Apesar de constatarmos nos livros de entrada e papeletas que o hospital de 

S. Manuel recebeu doentes pensionistas, seis no total131, as salas não foram construídas, 

embora sejam referidas na publicação de João Manuel Esteves Pereira e nas intenções 

da Mesa132. Este número residual de enfermos pensionistas justificava-se pela 

associação que os hospitais tinham à assistência dos enfermos pobres e por estarem 

sempre lotados, particularmente nos períodos de surtos epidémicos133.   

 
127AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 6-9, artigo 10-22.  
128 D. Amélia Paschoal era esposa de Valentim Ribeiro, provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende. A proposta foi feita pelo irmão Alfredo Taborda. Cf. Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 8v. 

Ata da sessão ordinária de 7 de fevereiro de 1909.  
129 AHSCME Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. p. 2 -3. 
130 AHSCME- Livro de Actas de 1899 a 1908. Fl. 10. Ata da Sessão extraordinária de 15 de Outubro de 

1899 (Discussão do 1º orçamento suplementar). Cf. AHSCME- Livro de Actas de 1908 a 1914. Fl. 2. 

Acta da sessão ordinária de 14 de julho de 1908. 
131 AHSCME- Boletins de registo de doentes do hospital de 1877 a 1917. Entradas de doentes no 

Hospital 1871-1881. Registo de Entradas de 1882-1890, Registo de Entradas e Saídas dos doentes do 

Hospital 1895-1927. 
132Portugal: dicionário histórico, biographico, bibliographico,heraldico,chorographico,numismatico e 

artistico.: abrangendo a minuciosa descripção... de todos os factos notaveis da história portugueza, etc., 

etc.. Lisboa: João Romano Torres & C.ª - Editores, 1904-1915. Tomo 31. p.201. A propósito das obras no 

hospital de S. Manuel, e depois da aquisição de dois armazéns, estando mais «desafogada a situação 

financeira», a Mesa, na voz de Valentim Ribeiro, pensou em ampliar o edifício do hospital, para dar 

conforto e higiene, criando «dependências para doentes que possam pagar que não tem.». AHSCME-

Relatório da Mesa Administradora da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, 1909-1910. 
133 ALMODOVAR, António- Património e Economia da Salvação…p. 151.  
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Em 1908, no seguimento da criação de um fundo para a edificação de uma 

enfermaria para moléstias contagiosas, encontramos a referência a que, quando a 

enfermaria «em condições normais» não precisasse de ser utilizada para os doentes 

contaminados pelas doenças contagiosas, «poderá servir a doentes que possam 

pagar»134. As salas foram efetivamente realizadas e inauguradas, em 1909135. 

Para não haver distúrbios e perturbações junto dos enfermos, só eram 

autorizadas visitas ao hospital em datas especiais, designadamente em todos os 

domingos do ano e nos dias de gala, Corpo de Deus e Santa Isabel, Páscoa da 

Ressurreição. Excetuando estes dias, só era autorizada a entrada aos familiares dos 

enfermos com a autorização previa do Provedor, e a algum conhecido benemérito136. 

O banco de consultas, localizado no primeiro andar das enfermarias, funcionava 

de uma forma gratuita para pequenas situações clínicas de curativos aos pobres que não 

necessitavam de internamento no hospital137. Com a integração dos serviços gratuitos 

dos facultativos João de Barros e Ramiro de Barros Lima, em 1912, este serviço passa a 

ter um «um carácter mais oficial e regular»138. Juntamente com o médico do hospital há 

27 anos, Cipriano Alexandrino da Silva, os dois facultativos deviam escolher, cada um, 

os dias e horas em que podiam dar as suas consultas139. 

 

3.4. Os internamentos 

Por determinação normativa legal, os registos médicos, essenciais para o 

controlo estatístico e sanitário, passam a recolher nos livros de registo dos doentes do 

Hospital de S. Manuel (entradas) 140, a partir do ano de abertura do hospital, 1871, 

 
134 AHSCME- Livro de Actas de 1908 a 1914. Fl. 2. Acta da sessão ordinária de 14 de julho de 1908. 
135 AHSCME- Relatório da Mesa Administradora da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, 1908-

1909. 
136 AHSCME -Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Art. 9º. P. 3-4. 
137 Criado, em 1908, graças à incorporação de lojas contiguas ao hospital, com vista a melhorar o serviço 

interno do hospital. AHSCME- Relatório da Mesa Administradora da Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende. 1908-1909. AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928.Fl. 2. Acta da sessão ordinária de 14 

de junho de 1908. 
138 O Espozendense. IV, nº 287. 10 de outubro de 1912. 
139 AHSCME- Livro de Actas de 1908 a 1914. Fl. 32-32v. Acta da Sessão de 22 de junho de 1912. 
140 AHSCME-Entradas de doentes no Hospital 1871-1881. Registo de Entradas de 1882-1890, Registo de 

Entradas e Saídas dos doentes do Hospital 1895-1927. 
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informações sobre vários parâmetros associados à doença e ao doente: “data”, “nome”, 

“filiação”, “estado”, “profissão”, “naturalidade”, “residência”, “anos de idade”, 

“classificação das moléstias”. Em 1881, o administrador do concelho encontrou várias 

irregularidades na informação presente no livro de registo de saídas do hospital, 

nomeadamente, na alteração de datas e na ausência de registos em vários meses do ano.  

 Um dos campos de registo dos livros de entrada e saída dos enfermos remetia 

para as tabelas com informação clínica do doente que inicialmente apenas contemplava 

o campo de preenchimento da “data”, “moléstia”, “medicamentos” e “dieta”, mas mais 

tarde, em 1906141, foram  adicionados campos para preenchimento de carácter 

nominativo, designadamente o campo “entrou” (onde era registado o nome), o 

“concelho” e a  “freguesia”142. 

No que diz respeito ao campo relativo ao “nome”, na informação das tabelas 

médicas, de acordo com anexo 2, e do livro de entrada de doentes, constatamos que, em 

vários registos, apenas havia a referência ao primeiro nome, e, na maioria das situações 

apresentadas, os doentes eram apelidados com outras designações pelas quais eram 

identificados, fruto do grau de parentesco, condição física ou proveniência. 

Encontramos, portanto, as designações “vulgo batateira”, “a galga”, “fortuna”, 

“batateira”, “filha do Paquete”, “Repipiu”, “palhaça”, “marrafeira”, “pirata o exposto”, 

“Preto do Aracaju”, “surdo-mudo”, “cego” e “beiço-rachado”. Esta prática também era 

realizada nos atestados de pobreza que acompanhavam as petições para o internamento, 

e que assim identificavam o pobre.  

A origem e residência do enfermo era importante, pois, segundo as regras de 

admissão ao hospital, só poderiam ter assistência gratuita os doentes pobres do concelho 

ou a residir nele, informação que era colocada nas observações. Aos outros, que podiam 

pagar os tratamentos, os doentes pensionistas, esta exigência não era solicitada, o 

mesmo acontecendo aos militares. 

 

 
141 Não sabemos quando foi feita a alteração da informação do registo dos doentes, pois o número de 

exemplares de tabelas encontradas no AHSCME, para este período, é reduzido. 
142 ANICA, Aurízia - A Modernização do Hospital do Espírito Santo de Tavira… p. 205-228. AHSCME- 

Entradas de doentes no Hospital 1871-1881. Registo de Entradas de 1882-1890, Registo de Entradas e 

Saídas dos doentes do Hospital 1895-1927. 
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Gráfico 1 Doentes internados por freguesias do concelho de Esposende. 1871-1916 

 

 

Fonte: AHSCME- Livros de entrada de doentes 1871 a 1916. 

 

 

O hospital era essencialmente procurado pelos residentes da vila de Esposende, 

seguida dos residentes da freguesia de Marinhas, motivada pela proximidade geográfica. 

As restantes localidades como Palmeira de Faro, Vila Chã, Mar, Forjães, Curvos, 

Gemeses e Antas tinham uma expressão menor. No que diz respeito ao número de 

internamentos das freguesias a sul de Esposende, apenas encontramos as freguesias de 

Apúlia e Fão, mais próximas da sede do concelho, que também apresentavam valores 

residuais, sendo que no caso de Fão a doente internada residia em Esposende, e as duas 

doentes de Apúlia foram submetidas a cirurgias. Esta situação era fruto da existência do 

Hospital Asilo S. João de Deus, localizado em Fão, como já se referiu atrás, que já se 

encontrava a funcionar desde 1853 e que assistia estas localidades mais a sul. 

Os internamentos registavam maior número de mulheres do que homens. Poderá 

ser devido à própria realidade de Esposende, como se viu no capítulo 1, fruto da maior 

taxa de população do sexo feminino. Os internamentos femininos representavam cerca 

de 60%, enquanto os masculinos representavam 40%143. 

 
143 AHSCME- Livros de entrada de doentes 1871 a 1916. Não constam os dados entre 1890 a 1894. 
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O tipo de doenças poderá dar outra leitura, mas de momento não nos é possível 

realizar este estudo sistemático144. Genericamente, as doenças infectocontagiosas, 

designadas doenças gerais, constituíam as principais responsáveis pelos internamentos 

nos hospitais portugueses e pela acentuada taxa de mortalidade nos períodos 

epidémicos. Seguiam-se, em segunda linha, as doenças do aparelho respiratório, como a 

Pneumonia, Bronquite, Tuberculose e do aparelho digestivo Enterites, Antras, Febre 

Gástrica. Nas doenças do aparelho circulatório, predominavam a Anemia, Pericardite. 

E, por fim, do sistema nervoso, a Histeria e a senilidade. Os acidentes de trabalho 

também eram causa para internamento, designadamente escaldaduras e fraturas de 

ossos. O mesmo acontece no Hospital de Esposende, mas surgem outros sinais de 

ocorrências de doenças sifilíticas, partos, abortos e outras que apontam para uma 

realidade que poderá não será exclusiva deste espaço145. 

A alimentação escassa e pouco variada, sem grande valor proteico e vitamínico, 

debilitava os pobres que ficavam mais suscetíveis a doenças e infeções. Assim, a 

prescrição das dietas constituía um forte aliado contra esta tendência de carências 

alimentares.  

Categorizadas por dieta de 1ª, 2ª e 3ª ou dieta larga de carne ou peixe forneciam 

os elementos proteicos necessários. Estas dietas integravam essencialmente carne de 

vaca146, seguida de galinha e, por fim, de peixe, bacalhau ou pescada. O leite também 

estava muito presente nas dietas prescritas, muitas vezes aparecia associado ao café147, 

assim como os ovos e o arroz. A carne de galinha também constituía base destas dietas, 

principalmente nas situações em que o doente se encontrava mais débil, incapaz de se 

 
144 AHSCME- Tabelas de doentes do Hospital de S. Manuel. 1877-1916. 
145 COUTO, Manuel; ESTEVES, Alexandra- A saúde do corpo- o hospital de Santo António (1820-

1910). In AMORIM, Inês, coord. - Sob o manto da misericórdia: contributos para a história da Santa 

Casa da Misericórdia do Porto. 1ª ed. Coimbra: Almedina, 2018. vol. III, p. 375.  
146 O predomínio da carne de vaca nas dietas alimentares, no século XIX, não era habitual em todas as 

misericórdias do país. Veja-se, tal como refere Alexandra Esteves, o exemplo de Vila Viçosa, onde 

predominava o carneiro e o porco. Cf. ESTEVES, Alexandra “Comer, sarar e descansar: o quotidiano do 

hospital de Monção no século XIX”.  In ARAÚJO, Maria Marta Lobo de; PÉREZ ÁLVAREZ, María 

José (coord.)-Do silêncio à ribalta: os resgatados das margens da História (séculos XVI-XIX). Braga, 

2016.p.108. 
147 A introdução do café associado ao leite, era entendida como forma de tratamento para certas doenças 

como escorbuto, catarro, varíola, entre outras. ESTEVES, Alexandra -Comer, sarar e descansar … p. 

110. 
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alimentar com refeições mais exigentes ou nas situações de parto ou perda do feto148. A 

introdução de legumes era reduzida e a fruta inexistente. O vinho verde também fazia 

parte da dieta, assim como o tabaco e o açúcar149. Os internamentos abrangiam períodos 

extensos, muitas vezes duravam meses e eram reincidentes, sendo na maioria das 

situações apenas prescrita uma dieta, ou uma dieta associada a um medicamento.  

Relativamente aos enfermos que se encontravam presos na cadeia de Esposende, 

encontramos três registos de mulheres nos internamentos do hospital, em 1893, 1909 e 

1915, com enfermidades ligadas a abortos, metrorragias e partos150. O tratamento era 

realizado no hospital, com o pedido de vigilância por parte dos empregados do hospital 

e com a guarda de um polícia ou oficial. O pedido de internamento era realizado pelo 

juiz municipal151. 

Entre 1871 e 1916 (último doente que teve alta do Hospital de S. Manuel), foram 

internados no hospital mais de 592 doentes e 6 enfermos pensionistas. Motivados pelos 

surtos epidémicos, já referidos, períodos de crise e carestia de vida, o número de 

internamentos sofreu oscilações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 OLIVEIRA, Ricardo Pessa- “Saúde e dieta alimentar: os doentes assistidos pela Misericórdia de 

Pombal (1850-1910)”. In PINHEIRO, Joaquim; SOARES, Carmen- Patrimónios alimentares de Aquém e 

Além Mar. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016.   
149 Apesar de não constar nas dietas prescritas, o açúcar surge na lista dos vales de produtos a adquirir 

pelo hospital de S. Manuel. AHSCME- Vales do Hospital, 1908.  
150 AHSCME- Tabelas de doentes internados no Hospital de S. Manuel. 1909-1915.  AHSCME- Livros 

de entrada de doentes 1871 a 1916. Não constam os dados entre 1890 a 1894.   
151 AHSCME- Carta do juiz municipal ao provedor do hospital de S. Manuel, 1893.  
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Gráfico 2 Doentes pobres internados Hospital S. Manuel. 1871-1916 

 

 

Fonte: AHSCME- Livros de entrada de doentes 1871 a 1916. 152 

 

Tirando a falta de dados de 1890 a 1894, é óbvia a existência de anos críticos, 

cujas razões podem estar associadas a anos epidémicos. De 1910 a 1914 a subida 

ultrapassa os anos mais altos das primeiras décadas. Contudo, poderá estar associado a 

orçamentos de maior estrangulamento ou do seu reforço, porque, como se viu atrás, 

existiam critérios de internamento que poderão ter condicionado as tendências. 

3.5. Os empregados do hospital 

Cabia ao Facultativo153 o acompanhamento dos doentes que apresentavam o 

despacho da Mesa, sempre com a «atenção e caridade que exigem as moléstias e 

recomenda a humanidade». Prescrevia a terapêutica em papeletas e as dietas 

alimentares154 para serem administradas pela enfermeira. Posteriormente, caso o 

enfermo estivesse em condições de receber alta, escrevia na papeleta essa indicação e 

informava a enfermeira. Competia ao Facultativo os registos dos medicamentos e as 

 
152 Não constam os dados entre 1890 a 1894. 
153 O facultativo teria que ser, segundo o Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital de S. Manuel, 

formado pela Universidade de Coimbra, e caso não fosse possível, um médico cirurgião das novas 

escolas. Cf. AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Alterado na sessão 

de 3 de julho de 1880. P. 14-65, artigo 37-43. 
154  AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Alterado na sessão de 3 de 

julho de 1880. P. 6-9, artigo 10-22.   
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suas quantidades no Livro do Receituário, devidamente assinados e validados. 

Posteriormente, no momento da aquisição na farmácia, eram carimbados para validar a 

entrega. 

 Os doentes não poderiam permanecer no hospital para além do período 

receitado, dada a necessidade de entrada de mais enfermos pobres e pelos encargos 

associados155. Também verificamos a situação contrária, em que os doentes pretendiam 

sair do hospital antes de receber alta, solicitação que era aceite pelo facultativo. Antónia 

dos Anjos Marqueza (Trebôna), com senilidade, com erisepela interiormente do rosto e 

edemas vários, solicitou, após três meses de internamento, requerer alta. O mesmo 

aconteceu com Balbina de Sousa (filha do paquete), com anemia, muito melhorada, 

solicitou sair do hospital a 27 de outubro de 1907, porque assim o pediu. Abel 

Gonçalves Patrício, no dia 5 de junho de 1914, exigiu ter alta para ser atendido e tratado 

a uma fratura da tíbia no hospital da Misericórdia de S. António, no Porto. 

Noutras situações era dada alta porque o doente não residia no concelho ou pelo 

mau comportamento durante o período de internamento. Alguns exemplos dão conta 

disto mesmo: no dia 30 de junho de 1912, foi dada alta a Alfredo Moreira, por não 

apresentar sintomas que ocasionaram a sua entrada e por não ser residente no 

concelho156. O filho de Rosa Rilha, com 7 anos de idade, foi expulso um dia depois do 

seu internamento, a 7 de maio de 1906, «por motivo de se tornar insuportável e não ser 

possível tratá-lo na ausência da mãe». Mariana Alves Neiva, de 37 anos, foi expulsa 

pelo seu mau comportamento e desrespeito pelo regulamento do hospital. Manuel 

Gonçalves da Costa, de 30 anos, internado no Novo Hospital, teve um comportamento 

péssimo e obsceno157. 

As visitas aos doentes, realizadas pelo facultativo, obedeciam a um horário 

estipulado. Assim, efetuavam-se duas vezes por dia, de outubro a março inclusivamente, 

 
155 Depois de «despedido» pelo facultativo, não podia permanecer no hospital, nem era permitido «passar 

ração para fora». Regulamento de 5 de Janeiro de 1871 do Hospital de S. Manuel. Alterado na Sessão de 

3 de Julho de 1881. p. 3 v., art. 17. 
156 Para os naturais de outras localidades, o facultativo colocava sempre no campo das observações a 

informação que residiam no concelho. A deslocação destes doentes para o concelho era mais expressiva 

com os indivíduos que vinham trabalhar para o concelho de Esposende como criados ou jornaleiros.  
157 AHSCME- Boletins de registo de doentes do hospital de 1877 a 1917. 
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das oito às nove da manhã, e da tarde, das duas às três. De abril até setembro, das sete às 

oito da manhã e de tarde, das quatro às cinco horas158. 

Apesar de estar previsto no regulamento a nomeação de um ou mais facultativos, 

conforme «as necessidades do movimento dos doentes do estabelecimento»159, são 

vários os testemunhos documentados, entre 1877 e 1916, dando conta das dificuldades 

económicas do hospital, que não permitiam responder às exigências médico-cirúrgicas 

solicitadas. A insatisfação dos clínicos era uma constante, e justificava-se pelo valor do 

salário recebido, provocando a desvinculação dos mesmos ou a solicitação de um 

aumento ou pagamento de gratificações quando eram clínicos do partido municipal. Em 

25 de fevereiro de 1877, o facultativo do hospital, José António Fernandes da Cunha, ali 

em serviço desde a abertura em 1871, em carta endereçada ao Provedor da Misericórdia 

de Esposende, referia que não era possível continuar a exercer funções se não tivesse 

um aumento anual de 3,600 mil reis, pois o salário que recebia 12,000 reis era muito 

pouco. O aumento requerido não foi aprovado pela Mesa, e o facultativo abandonou o 

cargo que desempenhava no hospital160. Nesse mesmo ano, em 1877, José Cunha é 

substituído pelo facultativo do partido municipal, que também faz uma reivindicação à 

Mesa, solicitando uma gratificação pelo tratamento dos doentes pobres do concelho. 

Este pedido não foi atendido pela Mesa referindo esta, após consulta de advogados, que 

o facultativo teria obrigação de «tratar de graça», segundo o contrato com a Câmara, 

exceto quando os doentes não sejam «puramente pobres», situação que se prolongou até 

1880, quando o facultativo da Câmara passou a receber 50,000 reis de gratificação pelos 

serviços prestados também no hospital da misericórdia e, mais tarde, em 1898, 72,000 

reis161.  

A partir de 1912, o hospital passa a ter três clínicos. Os médicos João de Barros 

e Ramiro de Barros Lima comunicaram à Mesa a sua vontade em contribuírem para o 

«engrandecimento do hospital» atual e do futuro hospital, oferecendo os seus serviços 

 
158 AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Alterado na sessão de 3 de 

julho de 1880. p. 14-14 v., artigo 38 
159Idem, ibidem, p. 14, artigo 37.   
160 AHSCME- Carta do facultativo do Hospital para o provedor. 25 de fevereiro de 1877. Cf. AHSCME- 

Livro de Actas de 1887 a 1891. Fl. 42. Ata da sessão de 18 Agosto de 1877.  
161 AHSCME- Orçamentos das Receitas e Despesas da Santa e Real Casa da Misericórdia de Esposende 

ano económico 1872- 1914. 
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médicos, sem contrapartida financeira. Solicitação que foi prontamente aceite, e, face a 

esta comunicação, o facultativo da câmara, clínico do hospital há 27 anos, Cipriano 

Alexandrino da Silva, também se predispôs a servir gratuitamente o hospital162. 

Com a revisão dos estatutos, em 1914163, os facultativos privados, que a Mesa 

julgasse necessário para o tratamento dos enfermos, não poderiam ausentar-se para fora 

da terra ou faltar à sua visita diária, sem deixarem substituto. A ausência tinha de ser 

participada ao Provedor. Também no caso de pretender demitir-se, o facultativo tinha de 

comunicar trinta dias antes164. 

Numa ação muito próxima do facultativo estavam as enfermeiras165, que se 

fossem irmãos efetivos da misericórdia, podiam «exercer cargos na Irmandade», desde 

que tivessem «o merecimento preciso» e «fossem nomeadas pela Mesa»166. Deveriam 

possuir o maior número de habilitações, «como saber ler, escrever, cozinhar, etc.» e 

dotadas de bons costumes, humanidade e inteligência. Eram responsáveis pela 

distribuição das rações e dos remédios aos doentes, conforme as determinações do 

facultativo, e de acordo com horários estipulados. Se o facultativo prescrevesse três 

vezes a toma do remédio, deveria dar ao doente duas vezes de manhã, às 5 e às 9 horas, 

e uma à tarde, às 2 horas da tarde. Caso prescrevesse quatro, a última toma seria às 6 da 

tarde. Logo de manhã realizavam as limpezas nas enfermarias e o mapa das dietas dos 

enfermos, de acordo com as papeletas, que colocavam nas enfermarias e apresentavam 

ao mordomo para este o assinar. Não permitiam qualquer tipo de perturbação da ordem 

 
162  AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 31v-32. Acta da Sessão ordinária de 16 de junho de 

1912. Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 32-32v. Acta da Sessão de 22 de Junho de 1912. 
163 Com a lei da separação do Estado das igrejas, foi solicitada a reforma dos estatutos. Para tal, procedeu-

se à nomeação de uma Comissão constituída por João Caetano da Fonseca Lima, Artur de Barros Lima, 

Eduardo Pereira Motta Alfredo, Alfredo Arthur Taborda e Alfredo Viana de Lima. Cf. Livro de Actas de 

1892 a 1928. Fl. 27v.-28. Acta da sessão ordinária de 8 de Agosto de 1911. 
164 Estas obrigações legais apenas se aplicavam quando havia uma remuneração. Estatutos da Irmandade 

da Misericórdia da Vila de Esposende. (Aprovado por alvará de 22 de Dezembro de 1914). Lisboa: 

Composto e impresso na Typ. Do Annuario Comercial, 1915. 
165 São várias as dificuldades documentadas em encontrar uma enfermeira para o hospital e não 

encontramos nenhum testemunho de um enfermeiro no Hospital de S. Manuel, apesar de estar previsto no 

regulamento do hospital a contratação de um enfermeiro, para a enfermaria masculina, e uma enfermeira, 

para a enfermaria feminina. Apenas uma era contratada através de um concurso público por 30 dias para o 

preenchimento do lugar e com o parecer favorável do clínico do hospital. 
166 AHSCME- Estatutos da Irmandade da Misericórdia de Esposende de 1882. Pasta nº1, fl.2v. A 

primeira enfermeira do hospital foi Syricca Alves Vieira, segundo a disposição testamentária do benfeitor 

Manuel Pedro da Silva, por ser a parente mais habilitada. AHSCME- Livro das Actas de 1871 a 1887. 

Fl.2v.  Ata da sessão de 18 de Outubro de 1871. 
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dentro do hospital, controlando o período de visitas autorizadas, possíveis distúrbios e 

introdução, pelos familiares dos doentes, de alimentos e bebidas que pudessem alterar o 

seu estado de saúde167. O contacto com os enfermos, sem utensílios médicos de 

autoproteção contra as doenças, potenciava a que também elas pudessem adoecer e, 

inclusive, deixar o cargo dentro do hospital168. 

Ao ajudante ou servo como até princípios do século XX foi designado, 

competia-lhe as funções de auxílio da enfermeira nas funções inerentes à limpeza do 

hospital, tratamento dos doentes e controlo das visitas169.  

Em 1883, surge um novo empregado no Hospital, o guarda que cuidava da 

limpeza e conservação dos instrumentos cirúrgicos adquiridos nesse ano pela mesa do 

Hospital170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167 AHSCME- Livro das Actas de 1871 a 1887. Fl.127v.  Sessão extraordinária de 16 de Dezembro de 

1883. 
168 Maria Martins, em 1887, e Ermelinda Rosa de Oliveira, em 1900, pediram «escusa» do cargo por não 

ter saúde, logo não podia continuar as suas funções. Cf. Livro de  Actas de 1871 a 1887. Fl.127v.  Acta da 

sessão extraordinária de 23 de janeiro de 1887. Fl. 9. Livro de Actas de 1887 a 1891. Fl. 16v. Ata da 

sessão de 6 Maio de 1900. Em seguida foi nomeada interinamente Olivia da Graça Correia Maciel, com o 

parecer favorável do Clínico do hospital. Cf. Livro de Actas de 1887 a 1891. Fl. 16v. Acta da sessão 24 de 

maio de 1900. No ano seguinte, continuava a ser enfermeira do hospital, solicitando acumular mais 

funções e aumento do seu salário, dado que o que recebia era insuficiente.  Livro de Actas de 1887 a 

1891. Fl. 34. Acta da sessão de 11 de Julho de 1901. 
169 AHSCME- Regulamento de 5 de janeiro de 1871 do Hospital S. Manuel. Alterado na sessão de 3 de 

julho de 1880. p. 52, artigo 51.  
170 AHSCME- Orçamentos da Receita e Despesa da Santa e Real Casa da Misericórdia e Hospital de 

São Manuel da vila de Esposende. Anos económicos de 1888-1899. Nos orçamentos seguintes não 

encontramos informação deste empregado.  
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Capítulo 4. O Hospital Novo de Esposende (Valentim Ribeiro) 

– “Hospital Palácio” uma imagem inovadora 

 

A questão que se coloca é a de se o Hospital Novo era, efetivamente, uma 

necessidade – um hospital “pobríssimo”? O anterior estava desatualizado, não servia 

mais? Estas questões e a forma como se estruturou, funcionou e serviu a população 

local, será analisado, apenas até à década de 30 do século XX. 

 

4.1 A fundação 

Em 1910, foi crida uma Comissão, encabeçada por Valentim Ribeiro da 

Fonseca, nome associado ao Hospital, e formada por benfeitores e irmãos do Hospital S. 

Manuel, dez no total. Além de Valentim Ribeiro da Fonseca, integraram a comissão 

Alfredo Artur Taborda, Alfredo Viana de Lima, Filipe C. d’Almeida Gomes, Fernando 

Pereira Evangelista, Firmino Clementino Loureiro, João Caetano da Fonseca Lima, João 

Gonçalves Pereira de Barros, José Augusto d’Almeida Abreu, sendo nove do concelho 

de Esposende e um da cidade do Porto, Henrique Marinho171. 

Tal como documentava o jornal local O Espozendense, foi com a «nobre e 

altíssima missão que um grupo de cavalheiros dos mais grados … implorou donativos 

com o objetivo de melhorar o hospital pobríssimo», endereçando subscripções a pessoas 

amigas e a conterrâneos residentes no Brasil172. Assim, destacam-se os Conde de 

Agrolongo, António Rodrigues Faria173, José Maria da Cunha Vasco, Alexandre Luis 

 
171 Todos os membros desta Comissão faziam parte da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende. Comungavam dos ideais republicanos, tal como Valentim Ribeiro. Destacaram-se também na 

ação política e de intervenção social. 
172  O Espozendense. Ano IV, nº195. 30 de Junho de 1910. 
173 António Rodrigues Alves de Faria, natural da freguesia de Forjães, residente no Rio de Janeiro, 

destacou-se pela ação benemérita no concelho de Esposende. Assim, «atendendo aos pedidos que lhe 

tinham sido feitos para este hospital … enviava com a maior boa vontade a quantia de 300 mil reis para 

património do mesmo». Cf. AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 14. Acta da sessão 3 de 

Outubro de 1909. O Espozendense. Ano III, nº 156, 30 de Setembro de 1909. 
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Augusto Rodrigues, cónego Francisco Alves Morgado e Francisco Rocha Gonçalves, 

que passam a figurar na galeria de irmãos beneméritos174. 

São estes legados que vão dar um novo fôlego «para seguimento dos já 

encetados e para outras que a higiene e comodidades de um edifício como aquele 

carece» e levam o Provedor a apresentar à Mesa, contrariamente aos anos anteriores, 

uma verba maior do que estava previsto no orçamento para obras a realizar no edifício 

hospitalar, necessárias «para higiene e comodidades de um edifício como aquele precisa 

e carece», assim como um aumento para verbas com despesas diversas como alimentos 

e medicamentos para os doentes crónicos incuráveis que não podiam ser atendidos no 

hospital175. 

Contudo, a comissão decidiu não aplicar o dinheiro obtido através dos donativos 

e subscrições dos beneméritos nas obras de melhoramento do Hospital S. Manuel, mas 

na construção de um novo edifício hospitalar.  

A quantia obtida ainda não era suficiente, e a Comissão continua a solicitar 

donativos junto dos residentes locais176. O auxílio era feito em carretos de lenha (anexo 

3), madeira de pinho e castanho, géneros alimentos, toalhas e serviços, como o de 

costura realizado por senhoras para a realização de roupas de cama para as enfermarias 

do hospital177. O jornal local, O Espozendense, de pendor «republicano e 

evolucionista»178, tal como os ideais de defendidos pelos membros da Comissão, 

 
174 Segundo os Estatutos de 1882 da Santa Casa da Misericórdia e Hospital «Artigo 8º São irmãos 

benemeritos os individuos de qualquer sexo ou condição que fizerem donativo a Santa Caza ou Hospital 

de quantia, alfaia, roupa, joia ou objecto de valor ate cincoenta mil reis inclusive, ou dahi para cima, ainda 

que por diversas vezes ou em differentes parcelas. 1º Quando o donativo for superior a duzentos mil reis, 

mandar-se-ha tirar o retrato a oleo do doador, que sera collocado [fl. 3] na galeria dos bemfeitores desta 

Santa Caza ou do Hospital, conforme a doação tiver sido feita a um ou a outro estabelecimento. 2º A 

disposição do § antecedente será extensiva a todos os bemfeitores que nos seus testamentos 

contemplarem esta Santa Caza ou Hospital.» AHSCME- Estatutos da Misericórdia d’ Esposende. 1882. 

Pasta nº 1. Fl. 2v. 
175 Esta verba para assistência externa ao hospital em medicamentos, dietas e dinheiro contituia uma 

pesada despesa no orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Esposende. Cf. AHSCME- Relatório da 

Mesa Administradora da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, 1908-1910.AHSCME- Livro de Actas 

de 1892 a 1928. Fl. 18v. Acta da sessão 3 de Abril de 1910. 
176 A comissão enviou várias solicitações aos párocos das freguesias do concelho, para que fizessem um 

apelo aos seus paroquianos no sentido de contribuírem para as obras do hospital. AHSCME- Livro de 

Actas de 1892 a 1928.  Fl. 12-12v. Acta Sessão extraordinária de 14 de Fevereiro de 1916. 
177 O Espozendense. Ano VI, nº278 . 8 de Agosto de 1912. 
178 O jornal O Esposendense foi o primeiro jornal instituído em Esposende, em 1886, através da ação de 

José da Silva Vieira, tipografo e detentor do jornal, associando-se, mais tarde, com Lourenço Leitão, 
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também era outro veículo, não só de contínua divulgação dos bens doados, mas também 

de incentivo e de chamada de atenção para os que ainda não tinham contribuído. O 

mesmo acontecia noutras localidades, nomeadamente em Lousada, na Santa Casa da 

Misericórdia, onde estas referências aos dadores e aos bens doados «não eram 

inocentes», e eram fruto da relação entre o editor e os membros da Mesa das Santa 

Casa179. 

Outra das formas de angariar dinheiro para a construção do Novo Hospital, foi a 

realização de espetáculos dramáticos e musicais no Teatro Clube de Esposende180. 

Para sensibilizar a população, apelando ao patriotismo e auxílio à obra de 

caridade que era a construção do Novo Hospital de Esposende, Valentim Ribeiro 

realizou várias palestras no Teatro Club de Esposende181. 

Valentim Ribeiro justificava a decisão de construção da nova estrutura hospitalar 

com as fracas condições de higiene, a necessidade de salubridade e capacidade de 

resposta para os pobres que procuravam o Hospital S. Manuel. Referia mesmo que este 

«não pode continuar no velho pardieiro em que tem estado a funcionar»182. Opinião que 

o jornal O Espozendense corrobora na sua edição de 21 de abril de 1910, destacando 

também a ação benemérita de António Rodrigues de Faria como alguém fundamental 

para dar conforto e higiene ao hospital de S. Manuel e socorrer o «pobresinho que ali 

 
Ernesto Faria e Adelino Azevedo. Defensor dos ideias republicanos, à imagem dos membros da Comissão 

Promotora da construção do hospital, demonstra bem esta tendência plasmando no jornal a sua linha 

política, nomeadamente com designação do próprio jornal, a partir de finais de 1912, de “republicano 

evolucionista”. BOLETIM CULTURAL DE ESPOSENDE…p. 160-161 NEIVA, Manuel Albino 

Penteado- José da Silva Vieira: Apontamentos para a sua biografia. Esposende: Edição de Autor, 1993. 
179 MAGALHÃES, Pedro - Santa Casa da Misericórdia de Lousada, 120 anos de história …, p. 76 
180 Os espetáculos em benefício do Novo Hospital foram realizados por companhias de teatro amadoras 

do Porto e Vila Nova de Gaia e pela Companhia Amadora Vianense que se ofereceram gratuitamente. Foi 

também realizado o sorteio de um quadro, cujos bilhetes esgotaram. O Espozendense. Ano 8, nº363. 9 de 

Abril de 1914.  O Espozendense. Ano 8, nº 364. 16 de Abril de 1914.  
181  O Espozendense. Ano 8, nº 363. 9 de Abril de 1914.O Espozendense. Ano XXX, nº 469. 20 de Abril 

de 1916. 
182 AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928.  Fl. 12-12v. Acta Sessão extraordinária de 14 de Fevereiro 

de 1916.  Esta decisão pela construção de um novo edifício motivada pela falta de condições limpeza, 

higiene, recursos médico-cirúrgicos, também era comum noutros hospitais do Alto Minho. ESTEVES, 

Alexandra. Os Hospitais das Misericórdias do Alto Minho entre o século XIX e os primeiros anos do 

século XX.  p. 362. Lisboa. 
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ocorre em procura da saúde e quantas vezes da vida, estiolado pela fome intensa que 

passa, pela falta de trabalho, que é tanta»183. 

 

4.2 Escolha do terreno 

Relativamente à escolha do terreno para a construção do edifício hospitalar, o 

jornal O Espozendense, na sua edição de 5 de outubro de 1911, refere que a decisão foi 

«objeto de viva discussão»184. Segundo o jornal, a discussão estava a ser encarada de 

uma forma superficial, sem a devida seriedade e atenção «da parte d’aquelles que estão 

incumbidos d’essa escolha»185.  Argumentava que não tinha sido criada uma comissão 

devidamente esclarecida de todos os «fatores d’uma boa construção, por mais 

insignificantes que fossem» e nem se devia colocar a possibilidade da construção do 

edifício hospitalar no centro da vila marcado por um  «… desgracioso zig-zag de ruas 

tortuosas»186 , ou nas imediações da Sra. da Saúde, mais a sul do concelho, ou até a 

nascente da igreja paroquial.  

A comissão deveria, portanto, convergir para «a estrada do norte da villa», num 

terreno amplo para a construção de um hospital de grandes dimensões, designado Rego 

da Obra, com espaço para uma cerca, para se erguer “imponente” ao norte da vila. Ou 

seja, um plano de revitalização urbanística estava associado ao projeto187. 

Esta proposta de discussão sobre a escolha do terreno para o Novo Hospital da 

Misericórdia, realizada pelo jornal “O Espozendense”, não agradou ao provedor 

Valentim Ribeiro, que responde ao jornal com as seguintes declarações «Franquei-se as 

columnas do jornal para que apareçam alvitres, onde cada um possa manifestar as suas 

 
183 O Espozendense. Ano IV, nº 185. 21 de Abril de 1910.    
184O Espozendense, Ano VI, nº 235. 5 de Outubro de 1911.  
185 Idem, Ibidem. 
186 O Espozendense. Ano XXX, nº 445, 15 de novembro de 1915.  
187 Esta estratégia urbanística também foi tida em conta na escolha da localização de outros hospitais da 

misericórdia no nosso país, veja-se a título de exemplo o hospital da Misericórdia do Porto e de Lousada, 

mais próximo da realidade de Esposende. Cf. SILVA, Helena da. O Porto e a construção da cidade 

moderna: o caso do Hospital Geral de Santo António, nos séculos XVIII e XIX. Hist. cienc. saude-

Manguinhos [Em linha]. 2014, vol.21, n.2 [Consult. 2 de maio 2019]. p. 709-725. Disponível em 

WWW:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

59702014000200709&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0104-5970.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

59702014000200013. MAGALHÃES, Pedro- Santa Casa da Misericórdia de Lousada: 120 anos de 

história…p.130-140. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702014000200013
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702014000200013
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sympathias por este ou aquelle terreno». Declara também que a escolha do terreno já 

estava feita pela Comissão e que tal facto era público188. Em resposta, o diretor do jornal 

dá por terminada a discussão, «julgamos que assim ficaremos relevados de qualquer 

culpa em melindes que involuntariamente viéssemos causar …»189. Porém, publica um 

texto de opinião de um dos seus leitores que se apelidava conhecedor de Esposende, da 

sua topografia, necessidade e hábitos, que transcrevemos por acharmos que espelha 

todas as preocupações arquitetónicas, higiénicas, de salubridade e saúde florescentes na 

época. 

 

«(…) Situação mais bella e hygienica, recolhido da linha de estrada uns metros 

para melhor se poder apreciar o ensemble da bonita construcção à qual lhe dê 

ingresso um largo portão de ferro, lateralmente orlado de grades, abrigado do lado 

norte pelos espessos pinhaes e virada uma das suas fachadas principaes ao sul … e 

a nascente, acompanhada de uma boa área para cerca alternadamente arborisada 

para os que tem de convalescer. Além da utilidade imputada para os doentes tem a 

de estender o periometro da villa, que jáz há muitíssimos annos estacionário… 

além de tornar mais patente à vista do indígena e do touriste por ser de muito mais 

movimento do que a estrada que conduz a Barcellos. 

Ainda mais: uma casa de caridade é necessário que fique bem patente aos olhos do 

publico, e do viajante abastado que passa, pois pode perfeitamente sensibilizar o 

coração de algum e instigar-lhe o desejo de visitar essa casa do bem, e deixar-lhe 

alguma esmola, mais ou menos avultada… É preciso pois, muito cuidado, estudo e 

imparcialidade na escolha do terreno para uma construcção d’essas, que pela sua 

elegância e fim a que é destinado representa um monumento aos sentimentos e 

caracter de um povo e a morada da Caridade… aproximação da linha da praia de 

Suave-mar e importante freguesia das Marinhas a esta villa.»190. 

 

Em 1871, já tinham sido realizados os trabalhos de abertura de uma nova estrada 

de Esposende para Viana do Castelo, junto ao terreno onde se iria situar o hospital. 

 
188 O Espozendense. Ano VI, nº237. 26 de Outubro de 1911. 
189 O Espozendense. Ano VI, nº 238. 2 de Novembro de 1911. 
190 Idem, Ibidem. 
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Logo, esta construção surgia como uma estratégia para alargar o «âmbito da vila», com 

vista à criação de novas artérias, ordenadas e modernizadas, cheias de luz e arvoredo. 

Para além da estratégia de alargamento do perímetro urbano, a escolha do local 

prendeu-se também com as graves condições de salubridade que o núcleo da vila 

apresentava. Os moradores varriam o lixo das suas casas para as ruas tortuosas e 

malcheirosas, vielas e becos sem saída, cangostas que eram objeto de várias 

reclamações junto da câmara, por prejudicarem a higiene pública191. Em contrapartida, o 

local escolhido tinha a vantagem de estar rodeado por extensos pinhais que podiam 

abrigar o edifício dos ventos de norte, a proximidade do porto de mar, o benefício das 

brisas marítimas e da praia de banhos, bem como a orientação solar. A facilidade da 

expropriação do terreno, em frente ao hospital, potenciava a abertura de uma avenida 

em direção ao rio Cávado.  

Era fundamental que um «edifíco tão magestoso» se destacasse com o 

«aformosamento» do local para dar toda a «amplitude» e maior largura possível192. 

A Comissão Promotora da construção do edifício do Hospital Novo adquire o 

terreno no dia 30 de janeiro de 1912, dia em que foi realizado o Alvará de compra 

particular, por 20 mil reis193. Tratava-se de um terreno de areia com mato, junco e brejo, 

situado no designado campo da obra, com 5 000 m2.  

 

4.3. A construção do Hospital 

A escolha do arquiteto Ventura Terra para a realização do projeto arquitetónico 

do edifício hospitalar prendeu-se com o fato de Valentim Ribeiro, ao visitar, em 1908, 

as obras de construção do Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, ter apreciado 

a arquitetura da sua construção realizada por Ventura Terra194. Rapidamente o convidou 

para a primeira obra, em Esposende, o projeto de construção de um Teatro Club. 

 
191 BOLETIM CULTURAL DE ESPOSENDE…p. 22-25. 
192 O Espozendense. Ano XXX, nº 445, 15 de novembro de 1915. 
193 AHSCME-Alvará de compra particular. 30 de Janeiro de 1912. 
194FONSECA, João Paulo Ribeiro da- Valentim Ribeiro da Fonseca… p.115. 
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Seguida da sua própria residência em Esposende, o palacete Valentim Ribeiro 195, e, por 

fim, o projeto de construção do edifício hospital.  

Para a construção do edifício hospital, o arquiteto Ventura Terra envia, em 3 de 

Janeiro de 1911, vários exemplares do projeto do hospital, e os seus honorários, 

250$000 reis. Numa ação benemérita, retirou mais de metade do valor, 150$000 reis, e 

aplicou-o numa subscrição para ajuda da construção do edifício hospitalar de 

Esposende. Ficando apenas em dívida, por parte da Comissão, 100$000 reis196. 

A Comissão promotora da construção do hospital, passa a designar-se 

“Comissão de Iniciativa e Execução das Obras de Construção do Novo Hospital da Vila 

de Esposende” e elabora, em 27 de janeiro de 1912,  um documento, com o título 

“Condições gerais para a obra”, constituído por 18 artigos de normas e procedimentos 

das obras a realizar197, que foi assinado pelo empreiteiro António José Vieira da Silva, 

de Santa Marta, Viana do Castelo e pela  Comissão198.  

A 10 de março de 1912 é assinada a escritura de empreitada de adjudicação da 

obra, com a alteração da 14ª condição relativa à altura das fachadas da cantaria, que será 

a que consta da planta e se os membros da comissão pretendessem que as câmaras de ar 

ficassem com menos que dois metros de altura e vinte centímetros acima dos alicerces, 

o empreiteiro teria de descontar o proporcional de parede que a menos fará, «sendo esse 

desconto calculado á razão de mil setecentos e cincoenta reis cada metro 

cubico…etc.»199. 

O empreiteiro coloca como seu procurador na obra o mestre pedreiro António 

Fernandes Ribeiro, que, não atendendo a revisão do artigo 14.º condição da escritura de 

 
195 A construção do Teatro Club de Esposende veio colmatar a falta de um espaço de distração e 

manifestações culturais tão presentes no quotidiano da cidade do Rio de janeiro, no Brasil, e, nas cidades 

de Lisboa e Porto que Valentim Ribeiro e sua esposa frequentavam. O teatro constituía nesta época um 

espaço de sociabilidade das classes Burgueses.  TORGAL, Luís Reis; VARGUES, Isabel Nobre- 

«Produção e reprodução cultural.» In MATTOSO, José, dir.- História de Portugal. Lisboa: Círculo de 

Leitores, D.L. 1993.5 vol. ISBN 972-42-0752-8 (v. 5). p. 686.O edifício foi projetado em 1908 e 

inaugurado em 16 de setembro de 1911.  O Espozendense. Ano II, nº113. 19 de Novembro de 1908. 

Idem, Ibidem. 
196 Idem, Ibidem. 
197Idem, Ibidem. 
198 AHSCME- Escritura de empreitada de 10 de Março de 1912. Nota nº150, alf. 40v. 
199 Idem, Ibidem. 
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adjudicação da empreitada, não faz as escadas de acesso ao edifício, pois não estavam 

previstos na planta do edifício mais do que cinco degraus por escada, e, dada a 

necessidade de aumentar os degraus, não o faria. A comissão consulta um advogado da 

Agência Colonial, Serviço de Informações e Estudos Coloniais, que responsabiliza o 

empreiteiro na construção dos degraus do hospital, fundamentando que este aceitou e 

sujeitou-se a todas as cláusulas da escritura200. 

Não aceitando esta situação, e requisitando o pagamento da última prestação por 

não entender que estava concluída a obra, requereu à comissão um exame pelo capitão 

de engenharia das obras públicas João Teixeira da Silva, da Direção das Obras 

Públicas201, porque entendeu que a obra apresentava vários erros e não estava nas 

condições de ser dada por concluída. Deram conta ao empreiteiro do relatório realizado 

pelo engenheiro. Porém, não obtendo resposta, a comissão, e face aos graves prejuízos 

que ia acumulando, intima o empreiteiro a, no prazo de oito dias, realizar as obras 

indicadas no relatório, caso contrário a comissão, de acordo com o relatório realizado, 

mandando proceder às obras indicadas, descontaria o seu custo na última prestação que 

tem de pagar202. 

Em agosto de 1915, é realizada uma exposição das obras já realizadas para os 

visitantes que quisessem acompanhar. Retratado como um «palácio que dentro em 

pouco tempo, mercê das almas generosas, será o albergue dos pobres e dos 

desprotegidos da fortuna»203. 

Na sessão extraordinária de fevereiro de 1916 é apresentada à Mesa um ofício 

informando que foi aberto um concurso, nos termos do decreto de 24 de Novembro de 

1915, pela Comissão Executiva do Conselho Nacional de Assistência, para a obtenção 

 
200 AHSCME- Agência Colonial, Lda. Serviço de Informação e Estudos Colonias. Consulta nº 13257 de 

Agosto de 1914. 
201 As visitas técnicas deveriam ser conduzidas pelo arquiteto responsável ou em sua substituição pelo 

engenheiro responsável da Direção Geral das Obras Públicas. PINTO, Helena G.- A cura e a arquitetura: 

História da Arquitectura Hospitalar Portuguesa na Época Contemporânea: Da Programação à 

Tipologia Arquitetónica. Lisboa: Universidade de Lisboa: Faculdade de Arquitetura, 2015. Tese de 

doutoramento. p. 60.  
202 AHSCME- Carta enviada a António Vieira da Silva por Valentim Ribeiro em representação da 

Comissão. Esposende, 17 de Maio de 1915. Observações relativas à obra de pedreiro do edifício do novo 

do hospital da villa de Espozende. Braga 3 de Maio de 1915. 
203 O Espozendense. Ano 9, nº 433. 12 de Agosto de 1915. 
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de um subsídio a Instituições de Assistência privadas, legalmente constituídas, com 

hospitais em construção, que se propunham criar novos institutos, ampliar os que já 

dispunham de comodidades novas da sua função de beneficência, ou auxiliar os já 

iniciados que careciam de ser concluídos 204. 

Nestas condições, e correspondendo aos itens referidos, o Provedor Valentim 

Ribeiro propõe que seja imediatamente feita a exposição ao Ministro do Interior 

solicitando a «aceitação do hospital», e seja enviado o requerimento, sendo o avanço 

das obras uma garantia. Propõe, também, que seja nomeada uma comissão composta 

por membros da Mesa, para a fiscalização executora da Obra, da qual passam a fazer 

parte os seguintes membros da Mesa: Firmino Clementino Loureiro, Alfredo Viana de 

Lima, Fernando Pereira Evangelista, António Vilas Boas Rubim, e, por sugestão deste 

último membro, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, Valentim 

Ribeiro da Fonseca205. 

Em 6 de junho de 1915, foi enviado um relatório, obedecendo às premissas 

solicitadas pelo Conselho Nacional de Assistência, com a devida argumentação e 

fundamentação dos custos e constrangimentos associados à realização de espaços de 

assistência. Referiu, por isso, Valentim Ribeiro, tesoureiro da Comissão das Obras do 

Novo Hospital, em resposta à solicitação de documentos comprovativos dos meios que 

dispõe o hospital de Esposende, que só poderia apresentar um mapa comparativo da 

receita dos três últimos anos do Hospital de S. Manuel. E, logo que o novo hospital seja 

inaugurado, será imediatamente entregue à Irmandade da Misericórdia, cessando 

funções o hospital de S. Manuel. Assim, seria com o património do hospital de S. 

Manuel que «tem de se regular a manutenção do novo hospital». Sendo que, em 

consequência da maior dimensão da nova unidade hospitalar os encargos seriam 

maiores, e com os poucos rendimentos e recursos monetários, assim como as obras que 

ainda havia a realizar, a solicitação do subsídio era de 2.758$00 para os gastos 

imediatos. 1.500$00 para instalação da sala de operações e instrumentos cirúrgicos, e, 

por fim, 1.200$00 a 1.400$00 para um balneário público, «que é de necessidade 

 
204 AHSCME- Livro de Actas de 1892 a 1928. Fl. 12v. Acta da sessão extraordinária de 14 de Fevereiro 

de 1916. 
205 Idem, Ibidem. O Espozendense. Ano XXX, nº 457. 10 de Fevereiro de 1915. 
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absoluta» e poderia constituir uma fonte de receita206. 

Valentim Ribeiro, salientava o grande empenho e ação dos beneméritos, contudo 

os custos eram já muitos e, por isso, esperava o «tão prometido e falado auxílio dos 

poderes públicos»207, lamentando as promessas de apoio, que não foram concretizadas 

pelo governo de Bernardino Machado, em julho de 1914. E, face à reclamação da 

Comissão, Bernardino Machado, que acumulava as funções de Ministro do Interior, 

comprometeu-se, de «forma duvido», com as seguintes palavras «Tomo em 

consideração o seu pedido», mas não o atendeu208. 

Continua a fundamentar a sua solicitação com a imensa pobreza do concelho e o 

modo de vida dos habitantes da vila, essencialmente pescadores. Revelando que era 

também intenção, logo que houvesse possibilidade para isso, a criação de um asilo para 

os «deserdados da fortuna» 209. 

Terminava a sua exposição lembrando as palavras do Presidente do Ministério, 

no seu Programa do Governo, onde este reforçava a criação de propostas destinadas ao 

melhoramento dos serviços hospitalares, «reorganizando e descongestionando os 

hospitais dos grandes centros urbanos, designadamente os de Lisboa, e promovendo que 

sejam melhor dotados os pequenos hospitais … disseminados pela província, de modo a 

tornar mais pronta e eficaz, a prestação de socorros á laboriosa população dos nossos 

campos e das pequenas oficinas ou estabelecimentos industrias» 210.  

 
206 Para além destas despesas, a Comissão previa, também, a construção de um pavilhão para moléstias 

contagiosas, cujo valor previsto seria 1.500$00; uma câmara mortuária, independente do edifício do 

hospital, por 280$00. Para mais tarde, dado que ainda não existia na vila, a possibilidade da instalação 

geral de luz para todo o edifício, por 500$00; a canalização da água potável para o hospital que se situava 

distante do centro, por aproximadamente 200$00. Todo o recheio para o hospital, nomeadamente, 39 

camas para as enfermarias e quartos, roupas paras as mesmas, mobiliário, loucas e equipamentos para a 

cozinha, entre outros, no valor aproximado de 1000$00. Construção do jardim e parque, entre outros. 

Contabilizando 6.380$00 aproximados em custos. AHSCME- Cópia do Relatório apresentado ao 

Conselho Nacional de Assistência, solicitando um subsídio a Hospitais em Construção. 25 de Fevereiro 

de 1916. Novo Hospital da Vila de Esposende: exposição, 1915. 
207 Idem, Ibidem. 
208 Idem, Ibidem. 
209 Idem, Ibidem. 
210As palavras do Presidente do Ministério do Reino, citadas no requerimento, manifestavam a 

consciência por parte do estado, do papel preponderante que as misericórdias tinham na assistência 

pública e do auxílio fundamental da benemerência particular. MAGALHÃES, Pedro - Santa Casa da 

Misericórdia de Lousada, … p. 77.  Idem, ibidem. 
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Concluídas as obras mínimas para inauguração do hospital, a administração, a 

cargo do Provedor da Misericórdia, seria imediatamente entregue à Misericórdia. 

O jornal local O Espozendense, publica a 22 de junho de 1916, a informação da 

resposta afirmativa do Conselho Nacional de Assistência a certas pretensões solicitadas 

pela Comissão responsável pelas obras do Hospital. Conferia os 2.758$00 solicitados e 

o subsídio anual de 1.500$00, conforme a lei orçamental de 31 de agosto de 1915. Para 

os restantes pedidos, não houve aprovação, e devido ao aproximar do dia de 

inauguração do hospital, o jornal relembra a solicitação às senhoras esposendenses para 

a contribuição no apetrechamento do hospital com objetos de loiça, toalhas, roupas de 

cama, entre outros recursos 211.  

Entretanto, também em 1915, estava resolvido o problema da cedência de 

terreno em frente ao hospital. Devia constituir-se uma avenida ampla em direção ao rio 

Cávado212. 

 

Figura 1 Abertura e pavimentação da Avenida do Hospital. 1930. 

 

Fonte: AHSCME- Fotografia Abertura e pavimentação da Avenida do Hospital. 1930 

 
211 O Espozendense. Ano XXX, nº478. 22 de junho de 1916. 
212 O Espozendense. Ano XXX, nº449. 16 de dezembro de 1915 
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Anunciada a data da inauguração do hospital, o jornal “O Espozendense” fez o 

convite, na edição anterior à data da inauguração, 29 de junho, a todas as pessoas da 

terra para que assistissem com regozijo à inauguração do hospital213. 

A 2 de julho de 1916 foi inaugurado. Às 11 horas da manhã foram realizadas as 

solenidades da Visitação na Igreja da Misericórdia. Seguidamente, pelo meio dia, 

deslocaram-se os participantes para o hospital, ao som da banda da freguesia de Curvos. 

Chegados ao hospital, o jornal retrata o grande entusiamo e espanto dos convidados.  As 

personalidades de maior destaque acompanhavam no salão nobre as palavras do 

provedor e grande impulsionador da obra, Valentim Ribeiro. Este, fez uma analogia 

comparando o hospital inaugurado a um palácio, tal como no episódio dos Miseráveis 

de Victor Hugo, em que o seu personagem, Mr Bemvindo (Bispo Myriel ou Monsenhor 

Bienvenu), bispo de Digne, transforma o palácio episcopal num amplo hospital. 

Relembra a ação benemérita das mais destacadas figuras como Manoel António de 

Barros Lima e de António Rodrigues Alves de Faria, este último determinante para a 

construção do hospital e para a sua inauguração com o legado do arsenal cirúrgico.  

Enquanto «os mais favorecidos da sua sorte» reuniam-se no salão nobre do 

hospital, saboreando as delícias dos champagnes e das aromáticas criações dos 

pasteleiros portuenses, a esposa de Valentim Ribeiro, Amélia Paschoal Fonseca, 

distribuiu um «bodo a cento e tantos pobres que constou de pão, carne e dinheiro» 214. 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 O Espozendense. Ano XXX, nº479. 29 de junho de 1916. 
214 O Espozendense. Ano XXX, nº 480. 6 de julho de 1916. 
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Figura 2 Fotografia da Inauguração do Hospital Novo de Esposende  

 

 

Fonte: AHSCME- Fotografia da Inauguração do Hospital Novo de Esposende. 1916. 

 

 

No mesmo dia foi realizada uma sessão da Mesa, onde o Provedor Valentim Ribeiro 
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relembra aos presentes a importância do novo estabelecimento «que requer todo o 

cuidado, todo o auxílio, toda a proteção, todo o carinho, sobre esta mesa, sobre nós 

todos pezam grandes responsabilidades secundar os esforços da comissão que nos 

entregou aquele monumento de caridade… Não se exige dos senhores mesários grandes 

trabalho, exige-se apenas um poucochinho de boa vontade, um tudo nada de amor a esta 

casa, que é incontestavelmente a melhor coisa que temos na nossa terra» 215. 

A 20 de novembro de 1916 a Comissão nomeada em 14 de fevereiro desse mesmo 

ano, para a fiscalização executora da obra do hospital, dá por terminada a sua 

intervenção para a liquidação das contas relativamente às obras do hospital novo. 

Valentim Ribeiro, tesoureiro da extinta comissão, entrega ao tesoureiro da Mesa 

administrativa, Fernando Pereira Evangelista, o saldo operado nessas contas de acordo 

com os documentos comprovativos. Seguidamente, o Provedor, Valentim Ribeiro 

apresentou um orçamento suplementar para a continuação das obras do mesmo 

hospital216. 

Não pretendemos realizar uma abordagem demorada sobre a arquitetura do edifício 

hospitalar, mas não podemos deixar de salientar alguns aspetos que permitiram rasgados 

elogios dos seus visitantes, longe da realidade do edifício hospital antecessor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
215 AHSCME- Livro de Actas das Sessões da Santa Casa da Misericórdia de Esposende 1914-1916. Fl. 

16. Acta da sessão ordinária de 2 de Junho de 1916. 
216 AHSCME- Livro de Actas das Sessões da Santa Casa da Misericórdia de Esposende 1914-1916. Fl. 

18v. Acta da sessão extraordinária de 20 de Novembro de 1916. 
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Figura 3 Projeto do Hospital de Esposende. Arquiteto Ventura Terra. 

 

Fonte: AHSCME- O Esposendense. Ano 8, nº357. 19 de Fevereiro de 1914 

 

Assim, de acordo com os padrões e princípios arquitetónicos hospitalares da 

época, e que já se vinham operando em hospitais criados, de que é exemplo o hospital 

da Misericórdia de S. António do Porto217, a conceção e realização do edifício 

hospitalar, para além do cuidado com a localização, obedecia a uma estruturação 

própria, tendo em consideração as questões sanitárias e de salubridade, com a separação 

dos enfermos por sexos, com maior espaço nas enfermarias, enfermarias e quartos com 

banhos e latrinas, serviços gerais com cozinha e refeitório, sala de operações e de 

consultas218. 

O edifício hospital era entendido como um todo, constituído por três corpos 

diferentes entre si. Possuía duas enfermarias (sexo masculino e sexo feminino em cada 

ala oposta), cada enfermaria tinha a capacidade para vinte e quatro leitos.  Junto destas, 

havia os cinco quartos para pensionistas, também divididas por sexo. Junto às 

enfermarias estavam as casas de banho com duas latrinas e zonas para se lavarem.  Na 

 
217 COUTO, Manuel; ESTEVES, Alexandra- A saúde do corpo- o hospital de Santo António (1820-

1910). In AMORIM, Inês, coord.-Sob o manto da misericórdia… vol. III. p. 312-352. 
218 PINTO, Helena G.- A cura e a arquitetura…p. 50 
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parte central do edifício encontravam-se o vestíbulo de entrada, os serviços médicos, o 

salão nobre, os quartos do pessoal, o gabinete do médico, gabinete da direção, sala de 

admissão dos doentes, cozinha, refeitório, sala de pensos, sala de operações e farmácia. 

As inúmeras janelas permitiam uma adequada ventilação e exposição solar219. 

Sublinhe-se que, apesar da vila de Esposende ainda não possuir abastecimento de 

água e luz elétrica220, o hospital já possuía infraestruturas de encanamento da água e 

esgotos e preparava-se para receber em breve a ligação à energia elétrica. 

A escolha do material para a sua construção também não foi descurada, marcada 

pela robustez e utilização dos recursos autóctones, como o granito do monte de Faro, da 

freguesia de Palmeira de Faro, a madeira dada pelos locais através da doação de 

carretos, e a cal, que tinha grande produção em Esposende.  

Apesar de utilizados nas obras de construção do edifício hospitalar, outros 

(pinheiros) permaneceram como reforço do ar puro, «proporcionando uma melhor 

relação entre o interior e o exterior, melhor qualidade do ar pela oxigenação». A colorir 

a entrada, um jardim de rosas e um parque à volta do edifício221. O hospital também 

possuía um quintal onde eram cultivados alimentos para o seu consumo222. 

A construção da cerca envolvente ao terreno do hospital só foi efetivamente 

concluída em 1930. A sua construção provocou grande polémica, conforme relata o 

jornal “O Esposendense”, pois «ao contrário do que erradamente se suponha», ou seja, 

uma espécie de encerramento, afastamento dos que a ele se abeiravam, foram abertos 

amplos portões que deram acesso ao edifício para maior comodidade dos doentes223. 

4.4. A construção do Balneário 

Para além da construção do hospital, entendeu a Mesa que seria fundamental a 

 
219 Idem, Ibidem. p. 60 
220 A luz elétrica só foi instalada em Esposende no ano de 1927. FONSECA, Teotónio da… p. 281. 
221 AHSCME- Novo Hospital de Esposende. 24 de Novembro de 1915. 
222 AHSCME-Ministério do Interior- Direção Geral de Assistência. Inquérito à Misericórdia e outros 

estabelecimentos de Assistência privada. Distrito de Braga Ano Económico 1928-1929. 
223 A construção de cercas, sem entrada, estava muitas vezes associada aos hospitais psiquiátricos que 

possuíam este mecanismo de segurança para os seus doentes. O Espozendense.  Ano XLII, nº 1165. 20 de 

Setembro de 1930.  
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construção de um outro espaço de assistência na saúde, um balneário com um anexo 

para banco de curativos (ver anexo 3). 

Apesar dos donativos oferecidos, concorrem ao concurso aberto pela Direção 

Geral de Assistência, nos termos do decreto de 24 de Novembro de 1915, enviando uma 

exposição, justificativa da pretensão. Os argumentos eram os seguintes: número 

crescente de habitantes do concelho de Esposende; a  procura de tratamento clínicos que 

exigiam a aplicação de hidroterapias e que o hospital, pela exiguidade dos recursos, só 

conseguia socorrer uma  percentagem reduzida;  a «difusão da instrução e da 

propaganda do exercício» e que tornava  o balneário basilar para as regras de higiene no 

sentido do «aperfeiçoamento da nossa raça em cujo desenvolvimento e apuro só agora 

se pensa em começar a sério»;  o aumento do preço dos géneros alimentares, que 

empobrecia ainda mais a condição da população dos campos e das classes proletárias, o 

que motivava uma maior procura dos recursos do hospital e do seu apoio assistencial, e, 

por último,  o merecido apoio na construção do balneário, já que o contributo do Estado 

- entendido pela Mesa como o verdadeiro responsável pela assistência pública- na 

construção do Hospital Novo, foi muito reduzido. O Balneário, para além de prestar 

auxílio aos mais necessitados, também representava uma fonte de rendimento resultante 

dos banhos e duches pagos 224. A solicitação da Mesa foi atendida e foi concebido um 

subsídio para a construção do Balneário. 

Em 13 de maio de 1918, voltam a concorrer para novo subsídio de ajuda à 

construção do balneário anexo ao hospital, respondendo ao concurso aberto pela 

Direção Geral da Assistência, nos termos do decreto de 24 de Novembro de 1915, de 

acordo com o anuncio no Diário do Governo de 21 de Fevereiro de 1918.  

A Mesa Administradora oferecia a planta da obra, realizada pelo mesmo 

arquiteto do hospital, Ventura Terra, e o respetivo orçamento, realizado pelo Mestre 

António Fernandes Ribeiro, e cujo valor era de 2000$00225. Salientava a contínua ajuda 

dos benfeitores e reforçava que, uma vez concluído, podia ser uma fonte de receita, pois 

 
224 AHSCME- O Hospital Novo da Irmandade da Misericórdia da Vila de Esposende. Julho de 1916 
225 Estes documentos já tinham sido enviados à Direção Geral de Assistência, no concurso que se tinha 

encerrado em 19 de maio de 1917. 
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teria um rendimento próprio que suportará as despesas do seu funcionamento.  

Reforçam o pedido com a ameaça do flagelo da gripe pneumónica, que estando 

na cidade do Porto, ameaçava o concelho, assim com a construção deste espaço, 

constitui este estabelecimento um local, isolado do hospital, onde iriam ser realizados os 

serviços desinfeção. Com a construção do balneário, independente do hospital, 

desapareceriam todos os inconvenientes porque iria ser criado um serviço especial de 

banho para a pobreza.  

Nesta data a obra de pedreiro já se encontrava adiantada, e só não havia mais 

progressos devido à mobilização dos operários para a 1.ª guerra mundial e a carestia de 

vida que obrigada os residentes a deslocarem-se para fora da região226. 

Foi atribuído, pelo Conselho Nacional de Assistência, o subsídio de 2.964$21 

destinados às obras. O Balneário do Hospital foi inaugurado em 1920. Entre 1925 e 

1928, teve cerca de quatrocentas utilizações227. 

 
226 Anexaram os mapas comprovativos de receita de 1914 a 1917. 
227 AHSCME-PORTUGAL, Ministério do Interior, Direção Geral de Assistência- Inquérito de 

Misericórdias e outros Estabelecimentos de Assistência Privada. Ano Económico 1928-1929. Distrito de 

Braga. 
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Figura 4 Balneário do Hospital228 

 

4.5 O funcionamento do Hospital 

Apesar do investimento na estrutura hospitalar e de apetrechamento, de que é 

exemplo a sala de cirurgias, o “Hospital Novo de Esposende” continuava com a mesma 

estrutura de pessoal de enfermagem muito limitada. O quadro de pessoal já contemplava 

pessoal auxiliar, mas apenas existia uma enfermeira, o que chegava a inviabilizar a 

realização de mais cirurgias229. 

Continuavam a prevalecer os princípios «sustentadores da medicina hipocrático 

 
228 O Espozendense. Ano XXXIV, nº675. 26 de Agosto de 1920. 
229 AHSCME-Ministério do Interior- Direção Geral de Assistência. Inquérito à Misericórdia e outros 

estabelecimentos de Assistência privada. Distrito de Braga Ano Económico 1928-1929.  
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galénica»230, que sustentava nas dietas alimentares o processo de cura. Esta aceção 

terapêutica continuava a ser assumida essencialmente pelo facultativo Alexandrino 

Cipriano da Silva, o profissional a trabalhar há mais anos nos hospitais da misericórdia,  

Estava criada uma estrutura que proporcionava mais conforto aos utentes e melhores 

condições de saúde, mas o número de internamentos não era muito diferente da 

estatística do hospital de S. Manuel, persistindo nos períodos epidémicos, de que é 

exemplo a gripe pneumónica, em 1918, e nas alturas de conflito, 1.º guerra mundial a 

registar maior número de internamentos. Os dados apresentados são esmagadores. Se no 

período anterior o máximo de internados foi de 35 doentes, veja-se o pico de 1917, 1918 

(de 80 doentes) e 1919. 

Continuava a prevalecer os métodos de cura ancestrais, por parte da população, 

resistente à hospitalização231. 

Contudo, assistimos a um aumento do número de doentes pensionistas internados. 

Assim, entre o período de 1916 a 1930, foram internados no “Hospital Novo” e mais 

tarde designado Hospital Valentim Ribeiro, 34 enfermos pensionistas, fruto da melhoria 

das condições hospitalares, ou da perda de desconfiança relativamente à identificação de 

hospitais com os mais pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
230 ESTEVES, Alexandra- Comer, sarar e descansar: o quotidiano do hospital de Monção no século XIX. 

In ARAÚJO, Maria Marta Lobo de; PÉREZ ÁLVAREZ, María José (coord.) - Do silêncio à ribalta: os 

resgatados das margens da História (séculos XVI-XIX). Braga: Lab2Pt, 2016. p. 108 
231ESTEVES, Alexandra- Comer, sarar e descansar ….p.102. 
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Gráfico 3 Doentes pobres internados no Hospital 1916-1929 

 

Fonte: AHSCME- Livros de Registo de Entrada de 1871-1929. AHSCME-Registo das entradas e saídas 

dos doentes do Hospital 3 Setembro 1895 a 31 de Dezembro 1927 (1895-1927). 

 

Sem que se possa avançar no tratamento de abundante informação, o percurso e 

a memória de uma figura que se destacou ao longo do processo, merecerá uma 

invocação para o futuro. Em agosto de 1929, a Mesa do Hospital e Misericórdia 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Hospital de Esposende o nome do seu maior 

impulsionador e também benemérito, passando a partir desta data a denominar-se 

“Hospital Valentim Ribeiro”.232 

 

 

 

 
232 O Espozendense - Ano XXXX, nº1122. 23 de Novembro de 1929 
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Figura 5 Hospital Valentim Ribeiro 

 

Fonte: GUERREIRO, Paulo- Ensaio Urbano…[194-?]. p. 87 
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Considerações finais 

O percurso realizado obedecia a um objetivo de resposta a uma realidade local – o 

porquê da implantação de um edifício que marca Esposende - designado, em 1929, 

Hospital Valentim Ribeiro e que ainda hoje persiste de pé. 

A localização das fontes de informação revelou-se um trabalho de reconhecimento 

da informação depositada na Santa Casa da Misericórdia de Esposende, que tutelava 

aquele hospital, mas que se encontra por organizar do ponto de vista arquivístico. Os 

jornais locais são outra fonte incontornável, cujo estudo, sistemático, permitiu ver como 

os discursos de cruzam e enaltecem a modernidade do Novo Hospital. 

O investigador, ciente de que as escalas locais podem apresentar especificidades, 

mas inserem-se em contextos gerais, seguiu um percurso de contextualização, de modo 

a perceber o sentido e as motivações que impulsionaram a construção do hospital.  

Por isso, foi importante perceber o quadro demográfico (tendências da evolução 

da população e a ligação com os fluxos populacionais, nomeadamente a emigração), 

administrativo (jurisdição, limites concelhios), económico (atividades) e a evolução 

política local, na sua articulação com as mudanças nacionais (da monarquia à 

república). Os discursos evocam a pobreza, a doença, a prevalência de doenças 

infectocontagiosas, a falta de hábitos higiénicos-sanitários e de salubridade, que 

obrigaram a uma ação mais eficaz e legisladora por parte poder político no sentido de 

prevenir e controlar surtos epidémicos. Os hospitais, entre outras medidas, adquiriam 

essas funções. 

Percebeu-se, contudo, que existiram outros hospitais em Esposende, sob a tutela 

da Misericórdia local, que remontavam ao século XVI, pelo menos, pelo que a memória 

local tinha esquecido, ou não queria recordar, as ações de outros tempos. Mais ainda, 

nos discursos de reivindicação de edificação de um novo hospital (ainda para o século 

XIX), nunca se apontava a existência de um outro, da margem sul do Cávado, o 

Hospital de Fão. 

A Misericórdia de Esposende adquire um papel de liderança, gerindo formas de 
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financiamento do socorro aos mais pobres. A utilização dos legados foi uma das 

práticas, como ocorreu noutras instituições. O seu funcionamento, administração, 

regulação, corpo logístico e entrada de doentes foram analisados. O hospital S. Manuel 

surgiu num quadro de solicitações pela ação benemérita de Manuel Pedro da Silva. 

Desenvolveu a sua prática hospitalar entre 1871 e 1910, altura em que por deliberação 

da Mesa da Misericórdia, em 1910, é decido construir um edifício novo, mantendo-se 

este em funcionamento até 1916.  

Não parece ter havido uma alteração substantiva do quadro contextual, mas um 

ambiente contagiante, que se passava a nível do reino, perpassado por ideias acerca da 

função de qualquer hospital, justificando a construção de um imóvel de acordo com as 

novas funcionalidades. 

 Os obreiros deste projeto, encabeçado por Valentim Ribeiro, sendo, na sua 

maioria, “brasileiros”, realizam um projeto marcado pela imponência e destaque na 

paisagem urbana. As questões urbanísticas, higienistas e tecnológicos que já se vinham 

operando no país e no mundo, foram também determinantes para esta decisão, o que 

parece contrastar com a modéstia do núcleo urbano.  

Os discursos revelam o novo ambiente. O discurso do benemérito e provedor da 

Misericórdia, Valentim Ribeiro, é emblemático da ambição e da novidade, ao comparar 

o hospital a um palácio, aludindo à narrativa dos Miseráveis de Victor Hugo, em que o 

seu personagem, Mr Bemvindo (Bispo Myriel ou Monsenhor Bienvenu), bispo de 

Digne, transforma o seu próprio palácio episcopal num amplo hospital. Esposende e 

França estariam a léguas de distância, mas não as iniciativas, nem os seus líderes. As 

suas “condições magníficas de luxo como de aceio…” deviam servir de modelo a todos 

os hospitais da província. Sobretudo, monumento de caridade, como o mesmo afirma. 

Com a realização deste projeto, pretendemos dar mais um contributo para a 

divulgação do papel da história hospitalar em Portugal nos finais do século XIX, inícios 

do século XX. Pretendemos, também, sensibilizar para a necessidade de tratar e 

preservar o Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Esposende que encerra 

em si grandes contributos para a historiografia local e nacional, desde o século XVI até 
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ao século XX. Certamente que abrimos, sobretudo, aproximações a temas que, por si só, 

merecem aprofundamento. Por exemplo, a evolução e o cruzamento dos dados relativos 

à entrada e saídas de doentes, por sexos, idades e doenças; o estudo dos personagens e 

das elites que intervieram na criação e administração do hospital; o significado do 

Balneário que, por si só, mereceria um estudo de caso e a comparação com iniciativas 

noutros locais e observando a quem serviam e porquê. Promessas de futuro, a cumprir…  
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Anexo 1- Atestado de pobreza 

 

 

Fonte: AHSCME- Atestado de Pobreza, 1904.  
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Anexo 2 Tabela de internamento no Hospital de S. Manuel  

 

 
Fonte: AHSCME- Tabela de internamento no Hospital de S. Manuel.1909 
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Anexo 3 Transporte de Carretos de lenha 

 

 

 

 

Fonte: AHSCME- Transporte de Carretos de Lenha, s.d. 
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Anexo 4 Balneário do Hospital 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: AHSCME- Balneário do Hospital, s.d. 
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