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ORDEM DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL NA VILA DE MIRANDELA 
(1515)

Transcrição de Maria Teresa Oliveira
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 

Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

1515, Lisboa, julho 4

D. Manuel ordena a Rui Vaz, seu escudeiro e ve-
dor das obras da ponte de Mirandela, que utilize 
o dinheiro que sobrou das obras na construção 
de um hospital na vila. 

Abstract

1515, Lisbon, 4 July

King Manuel I orders Rui Vaz, his squire and ins-
pector of the building works of the Mirandela 
bridge, to use the money left over from those 
works to build a hospital in the same town.

Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, MsPp/DIV., cx. 3, n.º 352-356 – 17529 
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1Documento

Nos el rei fazemos saber a vos Ruy Vaaz noso escudeiro e veador da obra da ponte de Miramdella 
que nos somos emformado que por a dita pomte ser coregida e feita se faz per ella grande estrada pera 
muitas partes e por hy nom aver estalagees em que se agasalhem muitas vezes os pobres e pesoas mi-
seravees, que nom tem dinheiro pera se agasalharem, dormirem fora de casa e pereçem asy de frio no 
tempo do imverno como de sool e calma no verãao, e queremdo açerqua diso prover, como seja serviço 
de Deus e noso e bem dos ditos pasajeiros, avemos por bem e queremos que do dinheiro que sobejou da 
dicta pomte se faça hum espritall jumto com ella na villa ou arrabalde2 que melhor for o qual sera hũua 
casa terrea de pedra e barro que tenha de comprido seis braços craveiros e de larguo tres e nella se poe-
rom seis leitos feito [sic] de bõoa madeira daquele comprimento e largura que bem pareçer, nos quaaes 
leitos se poeram emxerguõoes de palha, e nos quarto [sic] se poerom cabeçaais de lãa e tres cubertas de 
burell e as duas teram sobre os emxerguooes huum almadraque de lãa e huum cabeçall de pena e dous 
lençõoes e hũua manta de ilandra branca e em cima outra manta da terra 3 pera os doentes que per hy 
pasarem, porque as outras quatro das cubertas de burell seram pera os pasageyros. E alem desta casa se 
fara outra em que se recolha o espritaleiro ou espritaleira que sera tam largua como a dita casa do spritall 
e de comprido sera de quatro braços craveiros e a dita emfermaria tera hũua cheminee no milhor lugar 
que se poder fazer e de maneira [fl. 1 v] que se posam nella aquemtar os pasageiros e doemtes. E todas 
as ditas casas serom rebocadas de call de dentro e de fora e seus telhados de telha com seus cyntas de 
caall. E pera que todo este limpo e se faça como deve 4 vos encareguamos da amenistração e proveadoria 
do dicto spritall pera terdes cuidado do prover e fazer ter a dita roupa limpa e buscares pera estar nelle 
hũa pesoa de bem que seja espritaleiro ou molher 5 que [se]jam caridosos e booas pessoas e que com 
toda caridade agasalhem os pobres e cure dos doentes. E tanto que for feito no lo farees saber e bem asy 
se hy ha algũua renda pera niso provermos, e se no arabalde pareçer melhor se fazer hy se fara e tomais 
ha qualquer chãao que pera yso for comveniente e o concelho dara outro a seu dono onde for <bem>. 
E porque somos enformado que pasando os carros por a dita ponte lhe fazem muito dano e ha atroom 
e se pode deinefecar em pouco tempo avemos por bem e vos mandamos que nos cabos das dictas pon-
tes mandes meter dous padroes scilicet em cada cabo dous conpasados de maneira que os ditos carros 
nom posom pasar per ella e que nom façom nojo as bestas careguadas que pasarem com suas carguas 
e os ditos carros poderom pasar e se servir per omde o fazyam quamdo a dita ponte estava deribada e 
no meo da dita ponte em çima de hum dos peitoris mandarees poer hũua cruz de pedraria bõoa e bem 
feita. E todas estas obras asy as do espritall como do mais farees do dinheiro 6 que sobejou da dita ponte 
e perante o sprivam que era da dita pomte que todo asentara em despesa e pera ela vos sera levado o 
que niso despenderdes em conta. E esto compry asy porque asy o avemos por bem. Feito em Lixboa a IIII 
dias de julho Andre Piriz a fez de I bc Xb. E mandamos aos juizes e ofeceaes da dita villa que vos deixem 
fazer a dicta obra e vos obedeçam em tudo e dem todo ainda asy como fazyam na dita pomte porque asy 
o avemos por bem.

Rey (assinatura)

pera Ruy Vaaz veador da pomte de Myrandella faser este espritall com o dinheiro que dela sobe-
jou

1 Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 Originalmente “arravalde”, corrigido para “arrabalde”.
3 Riscado sinal de abreviatura de “e”.
4 Riscado sinal de abreviatura de “com/os”.
5 Riscado “se”, parece que se escreveu “sejam” com o “que” pelo meio.
6 Riscado “das”.




