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_DO ROSSIO PARA O COLÉGIO DE SANTO ANTÃO-O-NOVO
Maria João Pereira Coutinho
Instituto de História da Arte, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa

A mudança de instalações do Hospital Real de Todos-os-Santos do Rossio para o colégio de Santo Antão-o-Novo,
que esteve ligada às caraterísticas do local e do equipamento, mas também à sua funcionalidade, tem sido apontada
por olisipógrafos e historiadores das matérias da saúde como uma inevitável consequência da necessidade de se sediar
o hospital, depois da parcial destruição ocorrida no terramoto de 1755, mas também pelo facto do imóvel jesuíta
estar desafeto, desde 1759, data da supressão da Companhia de Jesus. Sendo o propósito deste texto analisar essa
transferência, importa também caracterizar a relação desses religiosos com a importância da salubridade, com a forma
como essas matérias foram abordadas no seu plano de estudos, e com a conceção de espaços nos colégios, que visava
o restabelecimento da saúde. 

Nos dias 3, 4 e 5 de abril de 1775, por ordem de �Sua Majestade Fidelíssima�, o rei D. José I (1714-1777), procedeu-se
à trasladação e acomodação dos doentes do Hospital Real de Todos-os-Santos no novo Hospital, que anteriormente
haviam sido espalhados por diversos locais e regressado provisoriamente ao Rossio (Ramos, 2019, pp. 76-77;
Carmona, 1954, p. 263). Esta mudança, concretizada por Francisco Furtado de Mendonça, Enfermeiro-mor do dito
Hospital, mobilizou a nobreza da Corte, �pessoas de bem, e Irmaons da Mizericordia�, que conduziram �em macas,
e esquifes, os doentes de maior perigo� (ANTT, Hospital de São José, Livro 944, f. 2 (numerado 1A)). Aos anteriores
juntaram-se religiosos dos conventos de Lisboa, que, segundo um relato coevo, levaram doentes aos seus ombros, 
e os de menor perigo em seges. Apesar do testemunho documental não ser claro, a alusão a que este procedimento
se fez sem despesa alguma, leva-nos a considerar a possibilidade de alguns desses gastos terem sido comissionados
pelos anteriores intervenientes, ou mesmo, como era prática em algumas determinações referentes à cidade, ter sido
lançada uma, ou mais, fintas para os custear. Mas o que terá conduzido à mudança desta instituição para um imóvel
implantado no alto de uma colina, que obrigou à subida de um número bastante expressivo de habitantes pela encosta
da Pena, ou pela zona do Socorro, ou ainda por estes dois percursos? 

A primeira resposta que se afigura, prende-se, desde logo, com o facto do antigo colégio de Santo Antão-
-o-Novo, da Companhia de Jesus, se encontrar devoluto desde 1759, data da supressão desse instituto 173



religioso em Portugal, bem como não estar tão danificado que não pudesse ser rapidamente convertido numa nova 
unidade hospitalar. Em segundo lugar, a localização, que se sabe ter sido pensada de raiz, por ser um local 
�desassombrado y desahogado de montes por estar en un alto de buena y grande vista dela mar y de campos, y assi 
goza[r] de mejores aires� (Martins, 1994, I, p. 334), e logo propício a uma vivência saudável, também terá ajudado  
a essa decisão. Esse aspeto foi ainda confirmado pelo anónimo que redigiu a História dos Mosteiros, Conventos e Casas 
Religiosas de Lisboa, que, no início do século XVIII, afirmou: �concorrem ao mesmo Collegio [de Santo Antão-o-
Novo] os sogeitos que por razam de achaque sam mandados de outros Collegios a buscar saude, ou por lhe serem 
os ares naturaes ou tambem por serem os de Lisboa conhecidamente mais benignos que dos mais lugares do Reino� 
(Lima, 1958, I, p. 452). Outro aspeto que reforça esta escolha, prende-se com o propósito assistencial dos anteriores 
habitantes do espaço, e consequentemente com a sua organização espacial, fundado nos desígnios de Santo Inácio 
de Loyola (1491-1556), que motivou os seus companheiros a ajudar os enfermos, a visitá-los nos hospitais, enviando- 
-os mesmo a esses locais, a fim de lhes prestarem serviços mínimos necessários, para além daqueles de índole espiritual 
(Rodrigues, 1931, I, I, pp. 677-678). 
 
Essa incumbência da Companhia de Jesus, expressa nas suas Constituições, conduziu à determinação que afirmava que 
nos primeiros anos de frequência da Companhia os seus membros devem servir em hospitais durante um mês inteiro, 
promovendo a ação caritativa para com o próximo, e, deste modo, as obras de misericórdia corporal, de que sempre 
dependeu o sucesso das obras espirituais e do serviço apostólico (Rodrigues, 1931, I, I, pp. 677-678). Comprova 
ainda esta ideia o conhecimento que hoje existe das várias deslocações dos padres Simão Rodrigues (1510-1579)  
e de Francisco Xavier (1506-1552), durante a sua estada em Lisboa, em abril de 1540, a hospitais (Rodrigues, 1931, 
I, I, pp. 233-244), bem como a ação assistencial que os padres Inácio de Azevedo (1526-1570) e Pedro da Fonseca 
(1528-1599) tiveram nesse âmbito, e que terá sido determinante para a implementação dessa prática, que terá sido 
conduzida, quer no Hospital Real de Todos-os-Santos, quer no de São Lázaro (Nóvoa, 2019, pp. 27-45). Aliás, assinale- 
-se o facto de em 1557 ter sido dada permissão para o cumprimento de vários exercícios, onde se incluiu aquele do 
alívio da dor, da administração de medicação e alimentos, e da limpeza dos doentes e das enfermarias, nas casas de 
saúde do espaço português (Rodrigues, 1931, I, I, p. 679). Estas ações foram levadas a cabo por estudantes,  
por padres e por professores, que também foram incumbidos de preparar os enfermos para a morte, o que motivou 
o posterior culto de devoções como a da Piedade e da Boa Morte nos espaços cultais por si geridos (Martins, 2014, 
pp. 386-391). Curiosamente, no ano de 1756, três anos antes da supressão da Companhia, esse tipo de ação assistencial 
e espiritual ainda era praticado, pois, segundo carta de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o jesuíta Félix 
da Veiga foi nomeado para o desempenho dessas funções junto dos inumeráveis doentes das cadeias da Fundição  
e do Limoeiro (ANTT, Hospital de São José, Livro 943, f. 15v.).  
 
Na sequência deste enquadramento, adicione-se a relação privilegiada que os membros da Companhia tiveram com 
as ciências medicinais, que também levou à conceção de espaços próprios para esse fim nos seus equipamentos,  
e logo no colégio que recebeu o novo Hospital de Todos-os-Santos. Constata-se esse reconhecimento por parte da 
Coroa através do bom acolhimento que a Companhia teve no século XVI, ao conseguirem que a 17 de agosto de 
1551 fosse concedido um alvará para que fossem dadas mezinhas da botica do Hospital Real de Todos-os-Santos 
aos padres que então residiam no colégio de Santo Antão-o-Velho (ANTT, Hospital de São José, Livro 1116,  
fs. 245v.-246). Essa circunstância, associada ao sólido conhecimento medicinal, graças à sua prática nas missões 
ultramarinas, onde os jesuítas chegaram a monopolizar essa tarefa (Salgado, 2015, p. 121; Calainho, 2005, p. 64),  
terá ainda sido sedimentada através da docência do curso de Artes, necessário, segundo uma determinação de  
D. João III (1502-1557), para o ingresso no curso de medicina (Silva, 2002, p. 243).  
 
Por último, não deve ser ignorado o apoio régio que os jesuítas tiveram no ano de 1575, quando D. Sebastião (1554- 
-1578) ordenou aos oficiais da Câmara que se cedessem os muros e as torres que se localizavam por baixo do convento 

de Santa Ana (fig. 1), em frente do local onde os padres da Companhia planeavam edificar uma nova casa 
(AML, Livro 3º de emprazamentos, fs. 138-145v.), bem como quando incitou a venda um terreno junto à 
porta de Santa Ana, foreiro à casa de São Lázaro, para o mesmo fim (AML, Livro 1º do Hospital de  174



S. Lázaro, doc. 37, fs. 50-51v.), para melhor percecionar a dimensão da
construção que viria a ser tutelada pelo Hospital Real de Todos-os-Santos,
e que se viria designar por Hospital Real de São José. 

Embora vocacionado para lecionação, como foi acima dito, e tendo
mesmo chegado a albergar cerca de 2000 alunos, o maior colégio jesuíta
de Portugal possuía enfermaria e botica, para que os seus membros
pudessem ser tratados sem a necessidade de se deslocarem para outras
unidades de saúde (Martins, 1994; Branco, 2012). Esses espaços, eram
geridos pelo Reitor e por um Prefeito de Saúde e um Irmão Enfermeiro, para
além da especificidade de terem um Cozinheiro de Enfermos, Médico e Cirurgião
do Colégio e Boticário, os únicos que tinham acesso à botica, que, por motivos
funcionais, se localizava numa zona do edificado que se articulava com 
o exterior (Martins, 2014, pp. 134-139). 

Quanto à organização espacial do conjunto em apreço, ainda dentro do
quadro que terá motivado a mudança desta instituição para o antigo
colégio, importa destacar que o espaço comumente conhecido por
enfermaria se localizava na área da Comunidade, e era composto por
quatro cubículos, juntos do cubículo do enfermeiro e, naturalmente, 
da botica (Martins, 1994, I, p. 903). A botica localizava-se, por sua vez, 
na mesma área, tendo sido implementada e valorizada pela sociedade
desde muito cedo, como se pode aferir através da leitura e análise de uma
mercê régia, que o instituto recebeu a 31 de março de 1608, quando o
monarca atribuiu a quantia de 30 000 réis por ano, para os jesuítas
poderem fazer as suas próprias mezinhas (ANTT, Jesuítas, cx. 16, mç. 71,
n.º 198; cit. por Martins, 1994, I, p. 366). Essa determinação concedia a

autonomia necessária para a comunidade residente não depender da doação de mezinhas da botica do Hospital Real
de Todos-os-Santos, constante no já mencionado alvará de 1551, o que nos dá uma verdadeira dimensão da sua
significância. Aliás, essa botica era de tal forma importante, que, no arrolamento de bens móveis efetuado ao colégio
de Santo Antão-o-Novo, em 1759 (Leone, 1993), é mencionada, não como um espaço singular, mas antes composto
por três divisões, com uma notável coleção de objetos, que integrava: potes para medicamentos, panelas da Índia e
da Holanda, vidros da Alemanha, almofarizes, alambiques, balanças, uma estante com 112 livros de medicina (ATC,
Junta da Inconfidência, mç. 25, n.º 96, fs. 98-102; cit. por Guerra, 1969, 5, pp. 13-14). Possivelmente, por todos os
motivos anteriormente apontados, é que este espaço foi o primeiro a ser incorporado nos bens do Hospital Real de
Todos-os-Santos, pois, segundo aviso régio de 30 de maio de 1760, a botica é logo entregue ao já mencionado
Francisco Furtado de Mendonça (ANTT, Hospital de São José, Livro 1116, f. 71; Santos, 1918, p. 61). 

A 28 de setembro de 1769, o conjunto acaba por inevitavelmente ser doado �com todos os seus edifícios interiores,
oficinas e cerca e tudo o mais que se acha dos muros da dita casa para dentro, sem limitação alguma� ao Hospital Real
de Todos-os-Santos (ANTT, Hospital de São José, Livro 1116, fs. 136v.-137v.). Hélia Silva e Tiago Lourenço referem
a data de 26 de setembro, constante num outro documento do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa (Silva, Lourenço, 2019, pp. 103-126). No mesmo ano, a 30 de setembro a obra é adjudicada a José Monteiro
de Carvalho, sargento-mor de infantaria com exercício de engenheiro, ordenando-se ao mesmo que nomeasse um
mestre pedreiro e outro carpinteiro, �fazendo-se logo as relações das pedrarias e madeiras�, a fim de se aproveitar 
o Inverno �para nele trabalharem os canteiros� (ANTT, Hospital de São José, Livro 1116, fs. 137v.-139). Por fim, 
a ação de José Monteiro de Carvalho é consubstanciada através da análise do projeto de conversão do
colégio de Santo Antão-o-Novo, que este técnico traça logo em 1769, e que se encontra à guarda da
Academia Nacional de Belas-Artes (ANBA, cx. 88 A, gav. 2, pasta 15, des. n.º 532; publ. por Coutinho, 2010, 175

Fig. 1 - Cerca Fernandina e Torre de Santana
Eduardo Portugal, [1949]
Fotografia
PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/00008
© Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Municipal de Lisboa



III, p. 6). Nesta planta, compreende-se a conversão da ala Este em enfermarias, bem como a atribuição de novas 
funcionalidades e nomenclaturas, como a �Casa do Enfermeiro�, entre outras. Desconhecendo se terá sido efetivamente 
este o projeto que foi concretizado nessa década, importa referir que no mesmo arco cronológico foram ainda gizadas 
outras plantas e um alçado, como os dois conjuntos que se localizam no espólio da Biblioteca Nacional de Portugal, 
um assinado por �Caetano Tomás� BNP, Iconografia, D. 29 R-D. 34 R; publ. por Carvalho, 1977, n. 634 a 639 (fig. 2)  
e os restantes atribuídos a Caetano Tomás de Sousa (1700-1773) (Carmona, 1954, p. 262). O alçado foi, por sua vez, 
atribuído por Aires de Carvalho a Manuel Caetano de Sousa (1738-1802) (BNP, Iconografia, D. 129 A.; publ.  
por Carvalho, 1977, n. 560) (fig. 3). Nessas traças, infere-se também, pelo cromatismo e pelas legendas, uma clara 
preocupação com a distribuição espacial, com os espaços a manter e com aqueles a construir. A ocupação de 
enfermarias, divididas por corpos mais extensos, é percecionada na observação dos novos planos. Todos os projetos 
denotam também uma preocupação ainda mais minuciosa com a criação de cómodos para alguns dos elementos mais 
significativos da orgânica do hospital, expressa na reutilização de espaços relativamente exíguos, como cubículos.  
Os mesmos desenhos são ainda reveladores da tentativa de aproveitamento de alguns espaços, como corredores,  
para novas funcionalidades, como se constata com aquele do segundo plano do antigo colégio, onde entre o espaço 
onde se localizava a �Aula da Esfera� e a parede que dava para um dos antigos pátios nasce uma �Caza onde se 
Confeção os doentes antes de entrarem para as Emfermarias�, ou no corredor que separava as antigas igreja e sacristia, 
pensado para acolher longitudinalmente  uma capela e uma outra sacristia.  
 
Do edificado jesuíta remanesceu a fachada e os restantes panejamentos 
murários da igreja até ao séc. XIX e toda a ala Este. A antiga Portaria,  
a Sul, recebeu, em 1811, as estátuas de 8 Apóstolos, que se encontravam 
no interior do espaço cultual (fig. 4). A sua antiga sacristia foi convertida 
na atual capela (fig. 5). Do primitivo hospital foram, por sua vez, 
integradas as nomenclaturas de enfermarias, a saber: São Cosme e São 
Damião, São José, São Camilo, entre outras. 
 
Conclui-se, portanto, que a passagem do Hospital Real de Todos-os-Santos 
para as dependências do antigo colégio de Santo Antão-o-Novo já deveria 
estar na ideia dos então dirigentes do reino. O facto de este equipamento 
não ter ficado irreparavelmente arruinado aquando do terramoto de 1 de 
novembro de 1755 contou seguramente para essa decisão de 
reaproveitamento do espaço (Martins, 1994, I, pp. 458-460). Também a 
circunstância do conjunto arquitetónico estar implantado num dos locais 
mais salubres da cidade e possuir amplas alas, onde se organizavam a partir 
de um extenso corredor os vários cubículos, que esvaziados destas 
separações, serviam para a criação de amplas enfermarias, terá igualmente 
pesado na eleição deste complexo para o novo hospital, como aliás se 
comprova pela afinidade das soluções apresentadas nos projetos de Monteiro 
de Carvalho e de Caetano Tomás. Por fim, a condição de possuir uma botica, 
desde sempre autónoma e fomentada pelo mecenato régio, que, entre drogas 
medicinais e instrumentos contava com um acervo de 112 livros de medicina, 
terá sido fundamental para a decisão da instalação do novo equipamento 
assistencial.  
 
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - [DL 
57/2016/CP1453/CT0046]. 
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Fig. 2 - Projecto do Hospital de São José 
Caetano Tomás de Sousa, entre 1755 e 1800,  

Desenho com aguada de cor, 120 x 70 cm 
(© BNP, Secção de Iconografia, D. 29 R.  

- disponível online em http://purl.pt/17003)
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Fig. 3 - Desenho para a fachada da igreja do colégio de Santo Antão
Atrib. a Manuel Caetano de Sousa, entre 1750 e 1800?, 
Desenho a lápis e tinta-da-china, 48,2 x 32,8 cm
(© BNP, Secção de Iconografia, D. 129 A. 
- disponível online em http://purl.pt/21490).

Fig. 4 - Apostolado da igreja do colégio de Santo Antão
Eduardo Portugal,  s.d.
PT/AMLSB/POR/059969
© Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Municipal
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