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O património dos hospitais medievais 
na Lisboa manuelina1

Margarida Leme2

Em 15 de Maio de 1492, D. João II assistia ao lançamento da primeira pedra do 
Hospital de Todos-os-Santos. Diz-nos Garcia de Resende que “nos primeiros 
alicerces el Rey por sua mão por honra de tão santo, tão grande, e piedoso edificio, 
lançou muytas moedas douro, e esse dia andou todo ahy vendo como se começava, 
e comeo em casa do conde Monsanto, que é pegada com a orta do dito Esprital”3. 
Era o corporizar de um projecto que trazia desde que era apenas príncipe e 
era sobretudo o culminar de um processo que há muito vinha a ser preparado. 
Efectivamente, a reforma da assistência, que se inicia com D. João e prossegue com 
D. Manuel, foi pensada pelo menos desde o reinado de D. Duarte4.

1  O presente artigo foi inicialmente apresentado em 2006, no âmbito do Seminário de História 
Económica e Social do Mestrado em História, área de História e Arqueologia Medievais, da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O que se pretendeu com ele foi somente explorar 
uma fonte que fornece importante contributo para a história da cidade e, simultaneamente, corrigir alguns 
erros e imprecisões que a bibliografia tradicional tem vindo a repetir acerca dos hospitais incorporados no 
Hospital Real de Todos-os-Santos.

2  Instituto de Estudos Medievais (FCSH/NOVA)
3  RESENDE, Garcia de – Crónica de D. João II e Miscelânea. Pref. de Joaquim Veríssimo Serrão. 

Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991.
4  Não é objectivo deste trabalho fazer a história da reforma da assistência em Portugal ou mesmo 

do Hospital Real de Todos-os-Santos, pelo que remetemos para a bibliografia existente, entre outra, ROSA, 
Maria de Lurdes Pereira – “Contributos para o estudo da reforma dos ‘corpos pios’ no reinado de D. Manuel: 
a história institucional do Juízo das Capelas de Lisboa”. in Actas do III Congresso Histórico de Guimarães – D. 
Manuel e a sua Época. Vol. II. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 2001, pp. 519-544; TAVARES, 
Maria José Pimenta Ferro – “Assistência – I. Época Medieval”. in AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) – 
Dicionário de História Religiosa de Portugal. Tomo A-C. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, pp. 136-140; idem 
– Pobreza e morte em Portugal na Idade Média. Lisboa: Presença, 1989; idem – “Nótulas para o estudo da 
assistência aos pobres em Lisboa: o Hospital de D. Maria de Aboim e o do Conde D. Pedro”. in A pobreza e a 
assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média. Vol. I. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 
1973, pp. 371-400; COSTA, António Domingues de Sousa – “Hospitais e albergarias na documentação 
pontifícia da segunda metade do século XV”. in ibidem, vol. I, pp. 259-260.
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Em 1479, D. João consegue do Papa Sisto IV, pela Bula Ex debito sollicitudinis 
officio pastoralis, autorização para integrar num único hospital central todos os 
pequenos hospitais existentes em Lisboa, com os seus rendimentos e propriedades5. 
Mais tarde, com o advento de Inocêncio VIII, em 1486, pela Bula Ininunctum nobis 
desuper, essa autorização é estendida a outras cidades do país6. No que a Lisboa se 
refere, o hospital central, que teve a invocação de Todos-os-Santos, possivelmente 
por nele se incorporarem hospitais de todas as invocações, foi construído na horta 
do Convento de S. Domingos, que o frades começaram por ceder graciosamente, 
mas pela qual foram posteriormente, em 1502, compensados, ao receberem 17 
foros no valor de 25.161 reais e 14 galinhas, impostos anualmente em diversas 
propriedades que o rei com eles “escambou”7.

D. João II não chegou a ver concluída a sua obra, ao morrer em Outubro 
de 1495. Coube a D. Manuel assistir à inauguração do hospital, em data que não 
se conhece. A partir de Junho de 1497 algumas escrituras já eram feitas “dentro 
no hospital grande de Todos os Santos”8 e, em 1501, segundo Silva Carvalho, o 
hospital começou a receber os primeiros doentes9. Porém, em 1504 ainda não 
estaria completamente concluído, pois que o Regimento dado por D. Manuel nessa 
data ainda diz, referindo-se ao edifício, que “com a ajuda de Noso Senhor he quaise 
de todo acabado semdo asy gramde a obra e o edeficio em sy tall como a todos he 
visto que he”10.

Os proventos com que o hospital se administrou nos primeiros anos seriam 
maioritariamente provenientes das propriedades dos hospitais incorporados 
desde 1493. Em 1497, novos rendimentos foram adicionados sob a forma dos bens 
confiscados aos Judeus e Mouros que, por não se terem convertido, foram forçados 
a abandonar o país, deixando para trás os seus bens imóveis, no caso de Lisboa 

5  Publicada por COSTA, António Domingues de Sousa – “Hospitais e albergarias…”, anexo 8, pp. 301-303.
6  Publicada por idem, ibidem, anexo 10, pp. 305-306.
7  O primeiro documento transcrito no livro intitulado Livro das escripturas do Escriptall gramde de 

todollos samtos Edeficado nesta cidade de lixboa o quall foy começado pello muyto alto E muyto eixeelemte 
poderoso primcipe Ell Rey dom Joham ho segumdo (ANTT – Arq. do Hospital de S. José, lv. 1134) é precisamente 
uma “troca e doação que o senhor rei D. Manuel fez com o mosteiro de São Domingos de 25$161 reais de 
foros cada ano e 14 galinhas impostos em várias propriedades nesta cidade por uma horta, celeiro e manga 
que lhe deu o mosteiro de São Domingos para se fazer o hospital”, datada de 22 de Agosto de 1502. O título 
do livro, que não consta no original do livro de escrituras do século XVI (ANTT – Arq. do Hospital de S. José, 
lv. 1134), vem assim na transcrição do século XVIII também existente no mesmo arquivo (ANTT – Arq. do 
Hospital de S. José, lv. 1120).

8  Cf. ANTT – Arq. do Hospital de S. José, lv. 1134, fl. 169. Antes dessa data, e nalguns casos depois, 
as escrituras eram feitas dentro dos próprios hospitais “senhorios”, conforme terminologia dos registos. 
Algumas, também, “em audiência dos hospitais e capelas”, em lugar geralmente não identificado, ou, em 
poucos casos, “no adro da Sé”.

9  CARVALHO, Augusto da Silva – Crónica do Hospital de Todos-os-Santos. Lisboa: [s.n.], 1949 (ed. 
fac-similada de 1992).

10  Registos dos reinados de D. João II e de D. Manuel I. Introd. transcrição, glossário, notas e índice 
remissivo por Abílio José Salgado e Anastásia Mestrinho Salgado. Lisboa: Ministério da Saúde, 1996, p. 450.
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situados sobretudo no arrabalde da Mouraria e na Judiaria Grande “que foi”11. 
Em 1499, as capelas “de que se nom acham instetuyções” passaram também a ser 
administradas pelo Hospital12.

Entre os documentos de arquivo do antigo Hospital de Todos-os-Santos13, 
figuram dois livros originais do século XVI com escrituras referentes às 
propriedades do hospital, emprazadas entre 1493 e 1521. Intitula-se o primeiro 
Livro das escripturas do Esprictall gramde de todollos samtos Edeficado nesta 
cidade de lixboa o quall foy começado pello muyto alto E muyto eixeelemte poderoso 
primcipe Ell Rey dom Joham ho segumdo de portuguall e dos alguarvees daquem e 
dalem maar em africa e senhor da guynee aos […] dias do mês de […] do anno do 
nacimemto de nosso senhor Jesu Cristo de mill […]14. Tem 199 fls. em pergaminho, 
contendo 237 escrituras datadas de 1493 a 1509. O segundo contém 208 escrituras 
com datas compreendidas entre 1494 e 1521, tendo 238 fls. de pergaminho, 
numeradas de 2 a 23915.O autor de ambos foi Martim de Castro16, que assumiu 
oficialmente o cargo de “escrivão dos hospitais, albergarias, confrarias e capelas 
de Lisboa”, por carta de 15 de Novembro de 149817. É ele quem rubrica todas as 
folhas e valida cada uma das escrituras com o seu sinal, se bem que algumas 
sejam anteriores à sua nomeação, fazendo então referência ao escrivão “que aquele 
tempo era”18.

11  Alvará de 20 de Dezembro de 1497, inserido na confirmação de D. Sebastião de 9 de Maio de 1576, 
ANTT – Chancelaria de D. Sebastião, Confirmações Gerais, lv. 5, fl. 254v. Também num Alvará datado de 
6 de Abril de 1499, o rei informa que “nos ordenamos ora por o sentirmos asy por servyço de Deus e nosso 
que todo o dinheiro beens e fazemda que se ouvese de quaaesquer judeus que se forom destes nosos regnos 
sem nossa licença por omde cayram em caso de perderem sua fazenda pera nos se ouvesse e arrecadase pera 
despemder nas obras do esprital de Todollos Samtos desta cidade… Pelo quall vos mandamos que daquy em 
diamte quaaesquer fazendas que se ouverem e arrecadarem pera nos dos ditos judeus as mandaees todas levar 
e emtreguar ao recebedor do dito espritall e carreguar sobre elle em recepta” (conf. Registos…, p. 376 e 383). 
Não fala nos Mouros mas sabemos que o mesmo foi decretado com relação a estes, pois que as suas fazendas 
também constam a partir de 1498 dos livros de escrituras do Hospital de Todos-os-Santos.

12  Carta régia de 21 de Abril de 1499, ANTT – Chancelaria de D. Manuel, lv. 13, fl. 36v. Sobre os 
privilégios, doações e mercês concedidas ao Hospital de Todos-os-Santos cf. DAUPIÁS, Nuno – Cartas de 
privilégio, padrões, doações e mercês régias ao Hospital Real de Todos-os-Santos (1492-1775). Subsídios para a 
sua História. Lisboa: Imprensa Portuguesa, 1959.

13  Transferido do Hospital de São José para a Torre do Tombo entre 1993 e 2001.
14  ANTT – Arq. do Hospital de S. José, lv. 1134, doravante lv. 1134.
15  ANTT – Arq. do Hospital de S. José, lv. 1133, doravante lv. 1133.
16  Sobre Martim de Castro e o Juízo dos Hospitais e Capelas, cf. ROSA, Maria de Lurdes – “Contributos 

para o estudo da reforma dos ‘corpos pios’ no reinado de D. Manuel: a história institucional do Juízo das 
Capelas de Lisboa”. in Actas do III Congresso Histórico de Guimarães: D. Manuel e a sua época. Vol. II. 
Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 2001, pp. 519-544.

17  ANTT – Chancelaria de D. Manuel I, liv. 44, fl. 12.
18  A reforma destes livros (século XVIII) também existe no ANTT com a seguinte cota: Arq. do 

Hospital de São José, lvs. 1117 a 1123.
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O total das escrituras é de 44519, predominando os emprazamentos em três 
vidas, mas compreendendo também aforamentos enfatiotas, vendas e doações. 
A grande maioria das escrituras refere-se a propriedades em Lisboa, 348 (78%), 
havendo também escrituras de bens no termo e na província, 90 (20%). Cinco 
escrituras correspondem a doações, uma escritura a uma venda e outra a uma 
penhora (2%)20. Este acervo documental é precioso para o estudo da cidade 
manuelina, da sua estrutura e toponímia. As escrituras são ricas em pormenores 
sobre o tipo de propriedade, sua localização, confrontações, características das 
construções, número e medidas das divisões, condições em que o contrato é feito, 
entre quem é assinado, nome dos foreiros, sua situação social e profissional, etc.

Foram 31 os hospitais de Lisboa integrados no então chamado Hospital Grande 
de Todos-os-Santos, segundo a fonte que estamos a analisar. Outros números são 
referidos por diversos autores21. Porém, a documentação por nós consultada não 

19  Do conjunto das escrituras referentes a Lisboa, avultam três grandes grupos correspondentes aos 
núcleos de propriedades integradas no Hospital de Todos-os-Santos que antes referimos – a Judiaria Grande 
(44 escrituras), o arrabalde da Mouraria (43 escrituras) e os bens dos hospitais medievais (215 escrituras). As 
restantes (46) não foi possível classificar.

20  Esta escritura é muito curiosa, pois o penhorado, Gaspar de Proença, contraíra uma dívida para 
com o Hospital quando “por mandado do dito senhor e bispo fora pelo reino lançar os livros das Ordenaçoes 
que sua alteza mandara imprimir” (cf. lv. 1133, fl. 226v-227).

21  Anastásia Mestrinho SALGADO em “Hospitais de Lisboa até ao séc. XV”. in Oceanos. Lisboa. Nº 4 
(1990), pp. 103-109, refere 63 hospitais existentes em Lisboa e termo à data da fundação do Hospital de Todos-
-os-Santos e dá 42 como anexados. A autora, que não refere a fonte que consultou senão como “o documento 
por nós consultado”, faz porém algumas confusões, repetindo por nomes diferentes o mesmo hospital ou 
dando o mesmo nome a dois hospitais diferentes, o que se percebe, pois a própria documentação é muitas 
vezes ambígua e só a referência à localização ou confrontações nos permite identificar com segurança o 
hospital. Já Eduardo Freire de OLIVEIRA, no vol. XII dos Elementos para a História do Município de Lisboa. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1911, pp. 476-479, indica, citando “o trabalho do sr. Alfredo Luiz 
Lopes”, uma lista de 43 hospitais de Lisboa e termo como incorporados em Todos-os-Santos. Parece, pela 
comparação entre as duas relações, que o documento consultado por Anastásia Salgado terá sido o mesmo 
utilizado por Freire de Oliveira. Um documento de 1503 (ANTT – Corpo Cronológico, Parte 2, Mç. 7, Nº 166) 
a propósito dos hospitais incorporados que tinham obrigações pias para satisfazer, dá-nos uma lista de 18 
hospitais, incluindo um de “Santa Maria”, que não identificámos. São eles: o Hospital dos Meninos, na rua 
direita da Porta de S. Vicente; o Hospital de D. Maria de Aboim, a par de S. Domingos; o Hospital do Conde 
D. Pedro, às Cruzes da Sé; o Hospital dos Ourives; o Hospital de São Vicente do Corvo dos Carpinteiros 
da Ribeira; o Hospital dos Alfaiates, da invocação de Santa Maria, do Monturo da Orca, e de Santa Maria 
Madalena (sic); o Hospital dos Armeiros e Barbeiros, da invocação do Mártir São Jorge; o Hospital de Santa 
Maria de Rocamador; o Hospital dos Correeiros e Carpinteiros; o Hospital de Santa Maria dos Francos, junto 
com Alfama; o Hospital dos Almuinheiros a Enxobregas (sic); o Hospital de Santa Maria (?); o Hospital de São 
Vicente dos Romeiros; o Hospital de São Pedro Mártir; o Hospital dos Carniceiros; o Hospital dos Tecelões; 
o Hospital do Corpo Santo e o Hospital de Santo André. José Maria NOGUEIRA, em artigo publicado no 
Jornal do Comércio, em 1865, e compilado em Esparsos. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 
1934, pp. 75-125, intitulado “Algumas notícias acerca dos hospitais existentes em Lisboa e suas proximidades 
antes da fundação do Hospital de Todos-os-Santos – 15 de Maio de 1492”, identifica 61 hospitais em Lisboa 
e termo, incluindo Salvaterra de Magos, Aldeia Galega do Ribatejo e Alenquer. Se bem que não especifique 
quais os que foram incorporados em Todos-os-Santos, feita a comparação com a nossa lista, coincidem 26 
(que seriam 27, se não confundisse, tal como Freire de Oliveira e Anastácia Salgado, o Hospital de Santa Maria 
da Mercê dos Sapateiros de Correia e Odreiros com o de Santa Maria dos Pedreiros e Correeiros). Refere um 
Hospital de S. João de Braga ou de Santa Maria da Pomba, na rua que vai do Salvador para o Chafariz dos 
Cavalos, que não deve ser o Hospital de João de Braga, que ficava situado na Praça da Palha, freguesia de 
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identifica senão os constantes do Quadro I22. Foram sobretudo incorporados os 
hospitais dos ofícios ou mesteres, juntamente com o seu património. Provavelmente 
porque, para além de outros ainda sob administração privada23, muitos dos 
numerosos pequenos hospitais e albergarias fundados desde o século XII teriam 
efectivamente deixado de existir há muito, por falta de condições. Desses 31 
hospitais, 25 foram também eles próprios emprazados, ou melhor, as casas onde 
funcionaram, transformando-se em casas de habitação24.

Quadro I
Hospitais integrados no Hospital de Todos-os-Santos

Hospital Ofício/Confraria Rua Fregª Data25

Hospital de Stª Maria 
dos Alfaiates

Alfaiates A São Mamede São Mamede –

Hospital dos Alfaiates Alfaiates Ao Monturo da Orca São João da Praça 1502 

Hospital de S. Jorge 
dos Barbeiros e 
Caldeireiros 

Barbeiros, Caldeireiros e 
Armeiros Rua da Betesga Santa Justa 1501 

Hospital dos 
Carniceiros Carniceiros Rua do Anjo São Nicolau 1501 

Hospital de S. 
Vicente do Corvo 
dos Carpinteiros da 
Ribeira 

Carpinteiros Rua de Castelo Picão Salvador 1502 

Hospital dos Clérigos 
Pobres Clérigos Rua da Porta Nova Santa Justa 1502 

Hospital de S. Pedro 
Mártir Corretores Rua de São Pedro Mártir Santa Justa 1502 

Hospital de Stº André Escolares Rua que vai de Santo André para 
São Tomé São Tomé 1502 

[continua na página seguinte]

Santa Justa. À Albergaria de Maria Arminho chama Hospital de Maria, mas a localização coincide. Augusto 
Silva CARVALHO em Crónica do Hospital de Todos-os-Santos. Lisboa: [s.n.], 1949, pp. 123-124, diz que foram 
21 (mas elenca 20) os hospitais anexados, numa relação confusa, pois mistura hospitais (ex: “pescadores 
linheiros, tecelões e tanoeiros à Porta da Cruz) e indica como estando no documento de 1503 (acima citado) 
hospitais que não constam. Duma lista de 50 hospitais existentes em Lisboa referidos na obra de Fernando da 
Silva CORREIA, Origens e formação das Misericórdias Portuguesas. Lisboa: Henrique Torres Editor, 1944, 
pp. 390-390, coincidem 26 (seriam 27 mas confunde também o Hospital dos Pedreiros com o dos Sapateiros). 
Mário CARMONA, em O Hospital de Todos-os-Santos de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 1949, pp. 153-154, repete o 
que escreveram Nogueira e Silva Carvalho nas obras citadas.

22  Foram também considerados, neste quadro, os seis hospitais que, não tendo sido eles próprios alvo 
de emprazamento, contribuíram com propriedades para o património do Hospital de Todos-os-Santos.

23  Ao percorrer os tombos feitos por ordem do provedor-mor dos hospitais (ANTT – Arq. do Hospital 
de S. José, lv. 1188-1192), encontram-se alguns referentes a hospitais sob administração privada. Conf. ROSA, 
Maria de Lurdes Pereira – ob. cit., pp. 536-539 e quadro 2.

24  Só os edifícios dos hospitais de Santa Maria dos Alfaiates, dos Peliteiros, dos Tecelões, de São 
Vicente dos Romeiros e os dois hospitais dos Tanoeiros não foram emprazados.

25 Data do seu próprio emprazamento.
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Hospital Ofício/Confraria Rua Fregª Data25

Hospital dos Ganha 
Dinheiros Ganha-dinheiros Rua do Anjo São Nicolau 1500 

Hospital de Stª Maria 
dos Francos dos 
Hortelãos 

Hortelãos / Almuinheiros Rua do Chafariz dos Cavalos São Pedro 1501 

Hospital de Stª Maria 
dos Hortelãos Hortelãos / Almuinheiros Rua direita da Porta de S. Vicente Santa Justa 1501 

Hospital dos 
Almuinheiros Hortelãos / Almuinheiros Ao Postigo de São Vicente de 

Fora 
São Vicente de 
Fora 1503 

Hospital dos Ourives Ourives Rua do Arco do Rossio São Nicolau 1508 

Hospital de Sª Maria 
dos Pedreiros e 
Correeiros 

Pedreiros e correeiros e 
carpinteiros Rua da Caldeiraria São Nicolau 1501 

Hospital dos Peliteiros Peliteiros Rua Nova d’ El Rei São Julião – 

Hospital do Corpo 
Santo Pescadores À Porta de Cata-que-Farás Mártires 1497 

Hospital do Stº Fr. 
Pero Gonçalves dos 
Pescadores 

Pescadores Rua do Chafariz dos Cavalos São Miguel 1501 

Hospital de Stª 
Maria da Mercê dos 
Sapateiros de Correia 
e Odreiros 

Sapateiros de correia, odreiros 
e borzeguieiros Rua das Pedras Negras Madalena 1501 

Hospital de Stª Ana 
dos Tanoeiros Tanoeiros Às Fangas da Farinha São Julião – 

Hospital dos 
Tanoeiros Tanoeiros Ao Poço do Chão São Nicolau – 

Hospital dos Tecelões Tecelões À Betesga Santa Justa – 

Albergaria de Maria 
Arminho 

Rua direita que vai de Santo 
Estêvão para a Porta da Cruz Santo Estêvão 1500 

Hospital de D. Maria 
de Aboim Rua da Porta de Santo Antão Santa Justa 1501 

Hospital de João de 
Braga 

Rua da Praça da Palha / rua das 
Arcas / rua do Pato Santa Justa 1496 

Hospital de S. Vicente 
dos Romeiros À Sé Sé – 

Hospital de Stª Maria 
de Rocamador Rua Nova d’ El Rei São Julião 1501 

Hospital de Stª Maria 
do Paraíso Ao Salvador Salvador 1498 

Hospital do Conde D. 
Pedro À Sé Sé 1500 

Hospital do Espírito 
Santo da Alcáçova Na Alcáçova Santa Cruz do 

Castelo 1515 

Hospital dos Homens 
e Banho Na Judiaria Grande Madalena? 1498 

Hospital dos Meninos Rua direita da Porta de S. Vicente Santa Justa 1502 

Pelo Quadro II, podemos ter uma visão de conjunto dos hospitais proprietários, 
tipo de propriedades incorporadas e freguesias em que se encontravam. A sua 
localização na cidade é o objecto do Mapa I.
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Mapa I
Localização dos hospitais
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Mapa II
Propriedades distribuídas pelas freguesias de Lisboa
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A grande maioria das propriedades situava-se nas freguesias a ocidente da 
cerca moura, como se poderá confirmar observando o Mapa II. 

Das 348 escrituras compulsadas, 215 (62%) referem-se a propriedades em Lisboa 
pertencentes aos hospitais incorporados. O total de propriedades arroladas foi de 13826, 
incluindo-se neste número os próprios hospitais. Estas propriedades situam-se em 20 
das 23 freguesias então existentes em Lisboa27. A freguesia com maior número de 
propriedades era a freguesia de Santa Justa, com 45 das 138 propriedades identificadas, 
ou seja 32% do total. Nela estavam situados 8 dos 31 hospitais identificados, 7 dos 
quais também passaram a servir de habitação. Seguiam-se as freguesias de São 
Nicolau, São Julião e Madalena, com, respectivamente, 20 (14%), 19 (13%) e 11 (8%) 
propriedades. Eram freguesias situadas na zona mais nobre e rica da cidade28, que 
compreendia a Ribeira, a Judiaria Velha e a Correaria, conforme Gráfico I.

Gráfico I
Total de propriedades distribuídas por freguesias

26  Algumas mais propriedades, de que existem as escrituras nos lv. 1133-1134, poderão ter pertencido 
aos hospitais extintos. Porém, na ausência de referência concreta a esse facto e na impossibilidade de estabelecer 
a relação com esses hospitais, optámos por não as incluir. O total de 138 é um total que não levanta dúvidas e 
se refere apenas às propriedades e não ao número de escrituras, pois, como se poderá verificar pela consulta do 
Anexo 1, algumas propriedades foram alvo de mais do que uma escritura durante os anos que vão de 1494 a 1521.

27  Só ficaram de fora as freguesias de S. Jorge, Santa Marinha e S. Tiago, todas dentro da chamada cerca moura.
28  A descrição desta zona da cidade pode ver-se em GONÇALVES, Iria – “Aspectos económico-sociais 

da Lisboa do século XV estudados a partir da propriedade régia”. in Um olhar sobre a cidade medieval. 
Cascais: Patrimonia, 1996, pp. 11-60.
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Mas se 80% das propriedades se situava no perímetro das freguesias a ocidente 
da cerca moura, contando com a freguesia da Sé no seu interior, no que se refere 
aos foros cobrados, era na freguesia oriental e ribeirinha de São Miguel que o seu 
valor médio era mais alto. Para isso contribuíam, sem dúvida, as duas alcaçarias 
e as atafonas que haviam pertencido ao Hospital de Santa Maria da Mercê dos 
Sapateiros de Correia e Odreiros29 (Gráfico II).

Gráfico II
Valor Médio dos foros distribuído por freguesias

Quanto ao tipo de propriedade que constituíam o rendimento do Hospital 
de Todos-os-Santos (no que se refere apenas aos bens dos hospitais incorporados), 
predominavam as casas sobradadas de um ou mais sobrados30, com 60% do total, 
como se poderá ver no Quadro 3, onde se observa também que era na freguesia de 
São Julião que este tipo de construção predominava – de um total de 19 propriedades, 
18 eram casas sobradadas. Também na freguesia contígua de São Nicolau o facto 
se verificava, mas em menor escala, o mesmo acontecendo em praticamente todas 
as freguesias da cidade.

29  Outras atafonas, do Hospital dos Ourives, situavam-se na freguesia da Madalena.
30  Chegavam a ter quatro sobrados, se bem que predominassem as casas de um e dois sobrados.
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Quadro III
Tipo de propriedade e distribuição por freguesias

Freguesias HP CS CT SB CC CH MR Total %

Santa Justa 7 25 8 2 3 45 32

São Nicolau 3 12 2 2 1 20 14

São Julião 18 1 19 13

Madalena 3 4 2 2 11 8

São Miguel 1 3 1 1 6 4

Salvador 2 3 5 3

Sé 1 4 5 3

Mártires 1 2 1 4 3

São Pedro 1 2 1 4 3

São Vicente de Fora 1 3 4 3

São Cristóvão 3 3 2

Santo Estêvão 1 1 2 2

São João da Praça 1 1 2 2

São Lourenço 1 1 2 2

Santa Cruz do Cast. 1 1 1

Santo André 1 1 1

São Bartolomeu 1 1 1

São Mamede 1 1 1

São Martinho 1 1 1

São Tomé 1 1 1

TOTAL 25 84 16 6 4 2 1 138 100

% 18 60 12 4 3 2 1 100

HP – hospital; CS – casa sobrada; CT – casa térrea; SB – sobrado; CC – casa não especificada; CH – chão; MR – muro

No tocante ao rendimento destes bens imobiliários dos hospitais medievais, 
o total de foros cobrados anualmente pelo Hospital Real era de 366.556 reais que, 
acrescidos de 5.549 reais de direituras31, totalizava 372.105 reais. 

A média por propriedade era de 2.696 reais32. Para esta média, assaz elevada33, 
contribuíam largamente os próprios hospitais. Só o Hospital de Santa Maria de 
Rocamador, na freguesia de São Julião, rendia em dinheiro ao Hospital Real 32.000 

31  O custo dos foros vem sempre referido em reais brancos na fonte consultada. O valor das direituras 
– galinhas, frangões, capões e ovos – foi considerado a partir do estabelecido por CONDE, Manuel Sílvio 
Alves – “Recursos económicos de algumas instituições de assistência de Santarém nos finais da Idade Média”. 
in Horizontes de Portugal medieval: estudos históricos. Cascais: Patrimonia, s.d., pp. 248 e ss.

32  Os valores situavam-se entre os 32.000 reais (Hospital de Santa Maria de Rocamador, freguesia de 
São Julião) e os 50 reais (casa térrea e quintal na freguesia de Santa Justa).

33  Comparando, por exemplo, com o rendimento da propriedade régia apurado por GONÇALVES, Iria 
– “Aspectos económico-sociais da Lisboa do século XV estudados a partir da propriedade régia”, pp. 11-60.
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reais, seguindo-se o Hospital de D. Maria de Aboim, freguesia de Santa Justa, 
16.000 reais, e o Hospital de Santa Maria dos Pedreiros e Correeiros, freguesia de 
São Nicolau, com 13.100 reais. Vinham depois as alcaçarias da freguesia de São 
Miguel de Alfama, com 13.000 reais. As outras alcaçarias, contíguas às anteriores, 
rendiam 10.400 reais. Também na freguesia de São Miguel, na rua do Chafariz dos 
Cavalos, ficava o Hospital de São Frei Pedro Gonçalves dos Pescadores, emprazado 
por 11.000 reais anuais. Na freguesia da Madalena, o Hospital de Santa Maria 
da Mercê dos Sapateiros de Correia e Odreiros valia 12.000 reais de foro. Muito 
acima da média continuavam os hospitais dos Meninos (Santa Justa), 9.000 reais, 
do Conde D. Pedro (Sé), 8.500 reais, dos Carniceiros (São Nicolau), 8.000 reais, de 
Santa Maria dos Francos dos Hortelãos (São Pedro), 6.500 reais, dos Ourives (São 
Nicolau), 5.500 reais, dos Alfaiates (São João da Praça), 5.050 reais, de Santo André 
dos Escolares (São Tomé), São Jorge dos Barbeiros e Caldeireiros (Santa Justa) e 
Santa Maria dos Hortelãos (Santa Justa), os três com 5.000 reais, de São Pedro 
Mártir (Santa Justa) e dos Clérigos Pobres (Santa Justa), 4.000 reais. 

Abaixo da média ficavam apenas o Hospital de São Vicente do Corvo dos 
Carpinteiros da Ribeira, na freguesia do Salvador, que rendia 2.600 reais, o Hospital 
do Corpo Santo (Mártires), 2.500 reais, o Hospital de João de Braga (Santa Justa), 
2.340 reais, o Hospital dos Homens e Banho (Madalena), 2.000 reais, o Hospital 
dos Ganha-dinheiros (São Nicolau), 1.300 reais, o Hospital do Espírito Santo da 
Alcáçova (Santa Cruz), 1.200 reais. Os hospitais mais pobres eram os de Santa 
Maria do Paraíso, na freguesia do Salvador, emprazado por 850 reais, a Albergaria 
de Maria Arminho, na freguesia de Santo Estêvão, 530 reais e, por fim, o Hospital 
dos Almuinheiro, ao postigo de São Vicente de Fora, que só rendia 300 reais e 
estava em pardieiro.

Pelo Quadro IV podemos ter uma panorâmica do rendimento de cada uma 
das instituições alvo deste estudo. Nele se considerou também o que corresponde 
ao próprio edifício do hospital no total dos rendimentos.
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Quadro IV
Rendimento dos hospitais

Hospital Fregª
Nº de 

propr. incl. 
o hosp 

(Lx)

Total de 
Escrituras

Total de 
foros(rs) Dir.(rs) TOTAL Hosp. afor.

(rs) Dir.(rs)
TOTAL 
(Hosp. 
afor.)

Hospital de 
Stª Maria de 
Rocamador

São Julião 16 20 61 560 640 62 200 32 000 40 32 040

Hospital de 
D. Maria de 
Aboim

Santa Justa 15 29 49 800 600 50 400 16 000 80 16 080

Hospital de 
Stª Maria da 
Mercê dos 
Sapateiros 
de Correia e 
Odreiros

Madalena 10 20 45 010 520 45 530 9 100 40 9 140

Hospital dos 
Meninos Santa Justa 19 29 25 750 690 26 440 9 600 40 9 640

Hospital dos 
Ourives

São 
Nicolau 4 7 22 300 246 22 546 5 500 126 5 626

Hospital de 
Sª Maria dos 
Pedreiros e 
Correeiros

São 
Nicolau 7 10 18 255 240 18 495 13 100 40 13 140

Hospital de S. 
Vicente dos 
Romeiros

Sé 11 17 17 450 520 17 970 CML? 
7.000 0 0

Hospital dos 
Carniceiros

São 
Nicolau 2 4 11 030 83 11 113 8 000 40 8 040

Hospital do 
Stº Fr. Pero 
Gonçalves dos 
Pescadores

São Miguel 1 3 11 000 40 11 040 11 000 40 11 040

Hospital de 
Stº André São Tomé 6 10 9 852 220 10 072 5 000 40 5 040

Hospital dos 
Peliteiros São Julião 4 7 9 610 200 9 810 0 0 0

Hospital do 
Conde D. 
Pedro

Sé 1 2 8 500 0 8 500 8 500 0 8 500

Hospital dos 
Alfaiates

São João da 
Praça 3 3 7 993 100 8 093 5 050 40 5 090

Hospital de 
João de Braga Santa Justa 4 6 7 350 160 7 510 2 340 40 2 380

Hospital dos 
Tanoeiros

São 
Nicolau 4 6 7 300 200 7 500 0 0 0

Hospital de 
Stª Ana dos 
Tanoeiros

São Julião 2 3 6 700 80 6 780 0 0 0

Hospital de 
Stª Maria dos 
Francos dos 
Hortelãos

São Pedro 2 2 6 650 60 6 710 6 500 40 6 540

Hospital de 
S. Vicente do 
Corvo dos 
Carpinteiros 
da Ribeira

Salvador 6 10 6 480 220 6 700 2 600 40 2 640

[continua na página seguinte]
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Hospital Fregª
Nº de 

propr. incl. 
o hosp 

(Lx)

Total de 
Escrituras

Total de 
foros(rs) Dir.(rs) TOTAL Hosp. afor.

(rs) Dir.(rs)
TOTAL 
(Hosp. 
afor.)

Hospital de 
S. Jorge dos 
Barbeiros e 
Caldeireiros

Santa Justa 2 4 6 100 80 6 180 5 000 40 5 040

Hospital de S. 
Pedro Mártir Santa Justa 3 3 5 920 120 6 040 4 600 40 4 640

Hospital de 
Stª Maria dos 
Hortelãos

Santa Justa 2 2 5 520 80 5 600 5 000 40 5 040

Hospital 
dos Clérigos 
Pobres

Santa Justa 1 2 4 000 40 4 040 4 000 40 4 040

Hospital do 
Corpo Santo 
(?)

Mártires 1 1 2 500 40 2 540 2 500 40 2 540

Hospital dos 
Homens e 
Banho

Madalena? 2 1 2 226 40 2 266 2 000 40 2 040

Hospital de 
Stª Maria dos 
Alfaiates

São 
Mamede 1 3 2 200 40 2 240 0 0 0

Hospital 
dos Ganha 
Dinheiros

São 
Nicolau 2 3 1 600 80 1 680 1 300 40 1 340

Hospital do 
Espírito Santo 
da Alcáçova

Santa Cruz 
do Castelo 1 1 1 200 40 1 240 1 200 40 1 240

Hospital dos 
Almoinheiros

São 
Vicente de 
Fora

3 3 950 80 1 030 300 40 340

Hospital de 
Stª Maria do 
Paraíso

Salvador 1 2 850 10 860 850 10 860

Albergaria 
de Maria 
Arminho

Santo 
Estêvão 1 1 530 40 570 530 40 570

Hospital dos 
Tecelãos Santa Justa 1 1 370 40 410 0 0 0

TOTAL 138 215 366 556 5 549 372 105 161 570 1 056 162 626

Longe de ter esgotado as possibilidades que a análise desta documentação traz 
para o conhecimento da Lisboa manuelina, apresentamos em anexo a relação de 
todas essas propriedades integradas nos hospitais proprietários.
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ANEXO

Hospitais medievais incorporados no Hospital de Todos-os-Santos e 
respectivo património

1. Hospital de Santa Maria dos Alfaiates 
 Fregª de S. Mamede

ANTT
Hospital de São José

 1. Casas, no adro de S. Mamede (São Mamede)
 três casas – uma térrea e duas sobradadas num só andar
 • Partem de poente com o adro de São Mamede

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 2.200 reais e 2 galinhas  
a Jorge Martins (solteiro, recebedor da sisa do trigo)

 1500 – vendidas por 5.000 reais  
emprazadas em 3 vidas por 2.200 reais e 2 galinhas  
a Inês de Mares (viúva de Pedro Brandão)

 1516 – vendidas por 25.000 reais a Brás Afonso (notário)  
emprazadas em 3 vidas por 2.200 reais e 2 galinhas  
a Bastião Álvares (f. de Brás Afonso)

lv. 1134
fl. 16v-17

lv. 1134 
fl. 37v-38

lv. 1133
fl. 162v-163v

2. Hospital dos Alfaiates
 Ao Monturo da Orca
 Fregª de S. João da Praça

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma casa térrea, um sobrado e um alpendre e 
 entrada com uma parreira
 • Parte de Norte e Levante com ruas públicas

 1502 – emprazado em 3 vidas por 5.050 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Fernandes e sua mulher Inês da Maia

 2. Casas ao Monturo da Orca (São João da Praça)
 uma loja e em cima dois sobrados um sobre o outro e outra loja 
 também.com dois sobrados sobrepostos
 • Partem de Norte com casas que foram o Hospital dos Alfaiates e 
  de Sul e Levante com ruas públicas

 1500 – sentença, 1505 – emprazamento, 1511 – escritura  
emprazadas em 3 vidas por 2.000 reais e 2 galinhas  
a Diogo Rodrigues (cavaleiro da casa real)

lv. 1134
fl. 92-92v

lv. 1133
fl. 30-31

 3. Casas na rua de Martim Alho (Madalena)
 uma loja e um sobrado repartido em duas casas
 • Partem de Norte com rua de Martim Alho

 1505 – emprazadas em 3 vidas (inovação) por 943 reais e 2 ceitis e 1 galinha 
a Isabel Gonçalves (viúva)

lv. 1134
fl. 161-162
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3. Hospital de São Jorge, dos Barbeiros e Caldeireiros
 Rua da Betesga
 Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 duas lojas com dois sobrados num só andar, 
 e uma casa térrea com seu ar
 • Parte de Poente com rua pública

 1501 – emprazado em 3 vidas por 5.000 reais e 3 galinhas  
foro dividido por 3 foreiros:  
Afonso Vaz (sapateiro) e sua mulher Leonor Afonso, 1.300 reais e 1 
galinha  
Branca Lopes (viúva, ama do Dr. Pedro Pacheco), 600 reais e 1 galinha  
Francisco da Fonseca (jubiteiro do rei) e sua mulher Isabel Fernandes, 
3.100 reais e 1 galinha

lv. 1134
fl. 98-100

 2. Casas na rua da Betesga (Santa Justa)
 três casas – uma térrea e duas sobradadas em dois sobrados
 • Partem de Norte com rua da Betesga, de Levante com beco e de Poente 
  com Hospital que foi dos Barbeiros e Caldeireiros

 1501 – sentença e emprazamento (1502) em 3ª vida, por 1.100 reais e 2 
galinhas  
a Inês Rodrigues (viúva de Lopo Infante)

lv. 1134
fl. 94-95

4. Hospital dos Carniceiros
 Rua do Anjo
 Fregª de São Nicolau

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma casa térrea, que tem a um canto um sobradinho 
 pequeno e baixo que não chega ao telhado, repartido 
 com tabuado ao redor na altura de uma tábua
 • Parte de Norte com a rua do Lagar do Sebo e de Levante com a rua do Anjo

 1502 – emprazado em 3 vidas, por 8.000 reais e 2 galinhas  
a João de Almada (escudeiro) e sua mulher Beatriz Gonçalves

 2. Casas na rua do Lagar do Sebo (São Nicolau)
 sete casas – uma casa térrea e seis sobradadas 
 em dois sobrados
 • Partem de Norte com a rua do Lagar do Sebo e do Levante com 
  Hospital que foi dos Carniceiros

 1495 – emprazadas em 3 vidas por 3.020 reais e 2 galinhas, a Rui Dias 
(caldeireiro) que, em 1498, as trespassou em André Vaz (escudeiro da 
casa real) que passa a pagar 3.030 reais, 2 galinhas e 12 ovos

lv. 1134
fl. 55-55v

lv. 1134
fl. 42v-43

 1500 – trespassadas por André Vaz (“que ora vai por  
mandado d’ el rei à descoberta da Terra Nova”) e sua mulher Catarina 
Fernandes  
e emprazadas em 3 vidas por 3.030 reais, 2 galinhas e 12 ovos a 
Martim Vaz (luveiro do duque de Coimbra)

 1509 – vendidas por 27.000 reais, por Martim Vaz (arauto d’ el rei)  
e emprazadas em 3 vidas, por 3.030 reais, 2 galinhas e 12 ovos a João 
Rodrigues (recebedor da sisa da fruta) e sua mulher Leonor Segri

lv. 1134
fl. 45

lv. 1133
fl. 33v-34v
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5. Hospital de São Vicente do Corvo, dos Carpinteiros da Ribeira
 Rua de Castelo Picão (bairro dos Escolares)
 Fregª do Salvador

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 duas casas térreas e uma entrada (1502)
 três casas térreas e uma entrada (1512)
 • Parte de Poente com a azinhaga da Adiça (rua em 1512) e de Levante com 
  a rua de Castelo Picão

 1502 – emprazado em 3 vidas, por 2.600 reais e 2 galinhas  
a João Pires (atafoneiro) e sua mulher Catarina Afonso 

 1512 – emprazado em 3 vidas, por 1.000 reais e 2 galinhas  
ao bacharel Simão Vaz (solteiro, procurador)

lv. 1134,
fl. 90-90v

lv. 1133
fl. 71-72

 2. Casas na rua de Castelo Picão (Salvador)
 três casas – duas térreas e uma sobradada
 • Partem de Levante com a rua de Castelo Picão e de Poente com casas que 
  foram o Hospital de São Vicente do Corvo

 1498 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1502), por 600 reais e 1 galinha  
a Pedro Dias (pescador)

 1513 – trespassadas por Tomé Dias (2ª vida)  
e emprazadas em 2 vidas, por 600 reais e 1 galinha  
a Antão Afonso (pescador) e sua mulher Margarida Fernandes

 1518 – trespassadas por Antão Afonso (2ª vida)  
e emprazadas em 2 vidas, por 600 reais e 1 galinha  
a Diogo Fernandes (calafate)

lv. 1134
fl. 88-89

lv. 1133
fl. 85v-86v

lv. 1133
fl. 190-191

 3. Casas na rua do Salvador (Salvador)
 uma loja e três casas em dois sobrados (uma no 1º e duas no 2º)
 • Partem de Sul e Levante com ruas públicas

 1498 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1502), por 1.250 reais e 2 galinhas 
a João Preto (pescador)

lv. 1134
lv. 67v-68v

 4. Casas na rua do Salvador (Salvador)
 duas casas térreas e uma sobradada
 • Partem de Norte e Levante com a rua do Salvador

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 800 reais e 2 galinhas  
a Fernão Gonçalves (mestre de gramática) e sua mulher Margarida Nunes

 5. Casas na travessa que está junto com a adiça (São Pedro)
 cinco casas – três térreas e uma sobradada, uma entrada descoberta e um 
 quintal com uma amendoeira e uma figueira
 • Partem de Norte com rua pública, de Sul com Hospital que foi de São Vicente 
  do Corvo e de Poente com a travessa que está junto com a adiça

 1499 – trespassadas por João Afonso (confrade do Hospital) e sua mulher 
Isabel Eanes (que não tinham escritura pois as tinham arrematado em 
1496 e ele fora, por mandado d’ el rei, “ao descobrimento da canela”)  
e emprazadas em 3 vidas, por 1.130 reais e 2 galinhas  
a João Lourenço (cozinheiro do sr. D. Afonso) e sua mulher Mor Pires

lv. 1134
fl. 73-73v

lv. 1134
fl. 48v-49
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 1506 – vendidas por 23.000 reais a Pedro Álvares (sapateiro) que, por sua vez, 
as vendeu pelo mesmo preço;  
emprazadas em 3 vidas (com inovação) por 1.493 reais, 2 ceitis e 2 
galinhas,  
a Luís Coutinho (f. do Dr. Afonso Eanes, fidalgo da casa real) e sua 
mulher D. Maria

lv. 1123
fl. 262-267v

 6. Chão no bairro dos Escolares, abaixo da Porta do Sol (São Miguel)

 1500 – emprazamento em 3 vidas, por 100 reais e 2 galinhas  
a Vicente Martins (solteiro, pescador)

lv. 1134
fl. 38v-39v

6. Hospital dos Clérigos Pobres
 Rua da Porta Nova, à Betesga
 Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 quatro casas – uma térrea e três sobradadas no mesmo andar
 • Parte de Norte com a rua da Porta Nova

 1501 – emprazamento em 3 vidas, por 4.000 reais e 2 galinhas  
a Gregório Fernandes (escrivão dos Contos do rei) e sua mulher 
Franzina Luís

 1513 – trespassadas por 20 cruzados e ¼ de vinho  
e emprazadas em 3 vidas, por 4.000 reais e 2 galinhas  
a Pedro da Grã e sua mulher Isabel de Sousa

lv. 1120
fl. 340v-344v

lv. 1133
fl. 82v-83v

 7. Hospital de São Pedro Mártir, dos Corretores
 Rua de São Pedro Mártir
 Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma casa térrea com um sobradinho pequeno
 • Parte de Sul e Levante com a rua de São Pedro Mártir

 1502 – emprazamento em 3 vidas, por 4.600 reais e 2 galinhas  
a Gomes Eanes (escudeiro) e sua mulher Isabel Luís

lv. 1134
fl. 96-97

 2. Casas na rua de São Pedro Mártir (Santa Justa)
 cinco lojas, com uma que serve de estudo, forrada de pinho, 
 e um patim com uma parreira e dois pessegueiros, 
 uma sobreloja repartida em três casas, 
 um sobrado repartido em quatro casas, uma delas forrada de 
 bordos e as outras duas de telha vã
 • Partem de Norte com casas que foram o Hospital dos Meninos, 
  de Sul com casas que foram o Hospital de São Pedro Mártir e de 
  Levante com rua de São Pedro Mártir

 1500 – sentença (contra João Fernandes Légua, escudeiro da casa real e 
escrivão da Casa do Cível)  
e emprazamento em 3 vidas (1509) por 800 reais e 2 galinhas 
a Joana da Cunha (nomeada por João Fernandes Légua) e seu marido 
Pedro Drago

lv. 1133
fl. 14-15

 3. Sobrados, sem lojas, na rua das Mudas (São Nicolau)
 • Partem de Levante com a rua das Mudas

 1499 – emprazados em 3 vidas, por 520 reais e 2 galinhas  
a Vasco Gonçalves (ourives) e sua mulher Isabel Mendes

lv. 1134
fl. 19-19v
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8. Hospital de Santo André, dos Escolares
 Rua que vai de Santo André para São Tome
 Fregª de São Tomé

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 três casas térreas, com um só portal
 • Parte de Norte, Sul e Poente com ruas públicas

 1502 – emprazado em 3 vidas, por 5.000 reais e 2 galinhas  
a Antão Gonçalves (sarrador?) e sua mulher Maior Gonçalves

lv. 1134
fl. 60-61

 2. Chão no bairro dos Escolares, junto às Escolas Gerais (Santo André)
 • Parte de Norte e Poente com ruas públicas

 1500 – emprazado em 3 vidas, por 80 reais e 1 galinha  
a João Afonso (pescador) e sua mulher Tareja Gonçalves

lv. 1134
fl. 31v-32

 3. Casas no bairro dos Escolares (São Vicente de Fora)
 três casas – duas térreas e uma sobradada, e um quintal
 • Partem de Sul com rua pública que vai para o Outeiro e de 
  Poente com rua pública que vai para São Vicente de Fora

 1500 – emprazadas em 3 vidas, por 650 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Rodrigues Lobo (cavaleiro da casa real, morador em 
Alenquer) e sua mulher D. Leonor da Silva

 1514 – trespassadas por 40.000 reais  
e emprazadas em 3 vidas, por 650 reais e 2 galinhas  
a Pedro de Aveiro (cavaleiro da casa real) e sua mulher Beatriz Pires

 1515 – trespassadas por 40.000 reais  
e emprazadas em 3 vidas, por 650 reais e 2 galinhas  
ao bacharel João Aires (capelão do duque de Bragança)

lv. 1134
fl. 36v-37v

lv. 1133
fl. 97-98v

lv. 1133
fl. 130-131

 4. Casas na rua da Macaravia, no bairro dos Escolares (São Vicente de Fora)
 três casas – uma térrea e duas sobradadas num só andar
 • Partem de Norte e Levante com rua que vai para São Vicente de Fora 
  e de Poente com a rua da Macaravia

 1500 – emprazadas em 3 vidas, por 1.000 reais e 2 galinhas  
a Rui Lobo (solteiro, cavaleiro da casa real)

 1516 – trespassadas graciosamente (por Rui Lobo, fidalgo da casa real, 
morador em Alenquer)  
e emprazadas em 3 vidas, por 1.000 reais e 2 galinhas  
a Estêvão Fernandes (vinhateiro)

 1521 – trespassadas por 16.000 reais  
e emprazadas em 3 vidas, por 1.000 reais e 2 galinhas  
a Francisco Dias (porteiro dante os almotacés da cidade) e sua mulher 
Mecia Dias

lv. 1134
fl. 38-38v

lv. 1133
fl. 166-167

lv. 1133
fl. 234-235

 5. Casas à Porta da Cruz (Santo Estêvão)
 quatro casas – uma loja e dois sobrados, o 1º com uma casa e o 
 2º com câmara e cozinha
 • Partem por diante com rua pública que vai para a Porta da Cruz

 1498 – emprazadas em 3 vidas, por 702 reais e 2 galinhas  
a Pedro Vaz (pedreiro) e sua mulher Catarina Rodrigues

lv. 1134
fl. 164v-165
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 6. Casas em Vila Nova (Madalena)
 uma casa térrea, com uma grande chaminé que passa todos os sobrados e mais 
 quatro casas em quatro sobrados, servindo o último, meio coberto, de eirado
 • Partem de Levante com a rua da Tinturaria

 1501 – emprazadas em 3 vidas, por 2.420 reais e 2 galinhas  
a Luís Costa (viúvo, tintureiro, cristão novo)

lv. 1134
fl. 50-51

9. Hospital dos Ganha-dinheiros
 Rua do Anjo
 Fregª de São Nicolau

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma só casa térrea
 • Parte de Poente com rua do Anjo

 1501 – emprazamento em 3 vidas, por 1.300 reais e 2 galinhas  
a João Álvares (barbeiro) e sua mulher Catarina Álvares

lv. 1134
fl. 31-31v

 2. Casas na rua do Anjo (São Nicolau)
 uma loja e um sobrado
 • Partem de Norte com rua do Anjo

 1500 – sentença e emprazamento em 3ª vida (1503), por 300 reais e 2 galinhas  
a Pedro de Lisboa 

 1501 – emprazamento em 3 vidas (inovação), por 420 reais e 2 galinhas  
a Pedro de Lisboa (cavaleiro da casa real, cidadão de Lisboa)

lv. 1134
195-196v

fl. 1133
fl. 25v-26

10. Hospital de Santa Maria dos Francos, dos Hortelões
  Rua do Chafariz dos Cavalos
  Fregª de São Pedro

ANTT – Hospital de São José

 1. Hospital
 uma só casa com sua entrada
 • Parte de Norte com a rua do Chafariz dos Cavalos e de Levante com 
  a rua que desce para a saboaria de Alfama

 1501 – emprazado em 3 vidas, por 6.500 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Eanes (sapateiro) e sua mulher Catarina Álvares

lv. 1134
fl. 90v-91

 2. Casas junto à Fonte de Alfama (São Pedro)
 uma casa térrea
 • Partem de Norte com o Hospital que foi dos Hortelões e de Sul com a fonte de 
  Alfama

 1502 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1504), por 150 reais e 1 galinha  
a Estêvão Preto (pescador)

lv. 1134
fl. 139-140

11. Hospital de Santa Maria, dos Hortelões
  Rua direita da Porta de São Vicente
  Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 duas casas – uma térrea e um sobradada por cima, até meio da loja
 • Parte de Norte e Levante com rua pública que vai da Porta de São Vicente 
  para as Fontainhas, e de Poente com rua pública da Porta de São Vicente

 1501 – emprazado em 3 vidas, por 5.000 reais e 2 galinhas  
a André Gonçalves (solteiro, cerieiro)

lv. 1134
fl. 54-55
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 2. Casas acima de São Cristóvão, à Porta de São Vicente (Santa Justa) 
 três casas – uma térrea e duas sobradadas num só sobrado
 • Partem de Norte e Levante com rua pública

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 520 reais e 2 galinhas  
a Afonso Álvares (que pede para Nª Srª da Luz) e sua mulher Catarina 
Álvares

lv. 1134
fl. 18v-19

12. Hospital dos Almuinheiros
  Ao Postigo de São Vicente de Fora
  Fregª de São Vicente de Fora

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 um pardieiro
 • Parte de Sul com o caminho que vem do postigo para dentro da herdade 
  de São Vicente de Fora

 1503 – emprazado em 3 vidas, por 300 reais e 2 galinhas  
a João Carvalho (solteiro, escudeiro do bispo de Ceuta)

lv. 1134
fl. 104v-105

 2. Casas num beco (Santa Justa)
 cinco casas – uma loja com dois sobrados, um sobre o outro, cada um com 
 duas casas

 1497 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1502), por 350 reais e 4 frangãos  
a Maria Gonçalves (viúva)

lv. 1134
fl. 151-152

 3. Casas na rua da Amendoeira (São Nicolau)
 uma loja com um sobrado em cima e outro sobrado com duas casas, uma das 
 quais vai sobre terra firme, com uma azinhaga que vai ter à rua da 
 mendoeira, e neste andar está mais um chão com duas romeiras e um 
 marmeleiro, e um 3º sobrado com uma câmara e um 4º sobrado com outra 
 câmara 
 • Partem de Norte com a rua da Amendoeira e de Sul com a barroca do 
 mosteiro do Carmo, “águas vertentes”

 1505 – emprazadas em 3 vidas, por 300 reais  
a Mestre Gonçalo (cirurgião do rei D. João II)

lv. 1134
fl. 154-155

13. Hospital dos Ourives
  Rua do Arco do Rossio
  Fregª de São Nicolau

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma entrada, em parte descoberta, 
 uma loja, com um sobrado por cima, com sacada sobre a entrada
 uma loja grande tendo a um canto um sobradinho, e sobre ela uma casa 
 sobradada
 um patim com um poço e uma parreira, 
 uma loja que se serve pelo patim e sobre ela uma sobreloja 
 • Parte de Poente com a rua do Arco do Rossio

 1508 – emprazado em 3 vidas, por 5.500 reais, 6 galinhas e 24 ovos  
a Afonso Esteves (cerieiro) e sua mulher Luísa Afonso

lv. 1133
fl. 4v-5v
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 2. Casas no beco de Nª Srª da Conceição (Madalena)
 quatro casas sobradadas num só sobrado, sem loja, e um eirado
 • Partem de Sul com a rua nova que se abriu entre Nª Srª da Conceição para a 
  Ourivesaria

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 6.600 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Mateus (sapateiro do rei) que dividiu o foro entre Rui Dias 
(solteiro, escudeiro do rei) e Álvaro da Penha (sapateiro) e sua mulher 
Maria Dias, pagando cada um 3.300 reais e 1 galinha; Rui Dias 
trespassou-as em Maria Álvares (viúva) com o mesmo foro

 1511 – trespassadas (a metade de Álvaro de Penha)  
e emprazadas em 3 vidas, por 2.500 reais e 2 galinhas  
a Antão Dias (ourives) e sua mulher Leonor Mendes

 1516 – trespassadas (a metade de Maria Álvares)  
e emprazadas em 3 vidas, por 2.700 reais e 2 galinhas  
a Margarida Eanes e seu marido João Vaz (escudeiro da casa real)

lv. 1134
fl. 80v-81
fl. 125-126

lv. 1133
fl. 40v-41

lv. 1118
fl. 114-117v

 3. Casas e atafonas na rua nova que se abriu entre Nª Srª da Conceição 
 e a Ourivesaria (Madalena)
 dois engenhos de atafona (moentes e correntes) e dois sobrados sobrepostos e um 
 eirado e ainda uma loja e três sobrados sobrepostos com uma camarinha por cima
 • Partem de Sul com na rua nova que se abriu entre Nª Srª da Conceição e a 
  Ourivesaria e de Levante com rua direita da Ourivesaria

 1503 – emprazadas em 3 vidas, por 4.600 reais e 2 galinhas  
a Heitor Gonçalves (ourives) que as repartiu pelos 3 filhos, 
respectivamente por: 2.000 reais e 2 galinhas, 1.600 reais e 1.000 reais

lv. 1134
fl. 118v-119v

 4. Casas na rua da Ourivesaria (Madalena)
 três sobrados sobrepostos, com três casas cada
 • Partem de Levante com rua da Ourivesaria

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 5.600 reais 2 galinhas  
a João de Évora (ourives da rainha) e sua mulher Ana Luís

lv. 1134
fl. 89-89v

14. Hospital de Santa Maria, dos Pedreiros e Correeiros
  Rua da Caldeiraria
  Fregª de São Nicolau

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 quatro casas térreas, uma com um alpendre, e dois quintais com poço e parreira
 • Parte de Poente com a rua da Caldeiraria (rua direita que vai do Rossio para 
  a rua Nova d’ El Rei)

 1501 – emprazado em 3 vidas, por 13.100 reais e 2 galinhas  
a João do Sardoal (caldeireiro) e sua mulher Branca Rodrigues  
que dividiram o foro (1502) com Afonso Gonçalves (ferreiro) e sua mulher 
Inês Rodrigues, ficando cada foreiro a pagar 6.550 reais e 1 galinha

 1508 – emprazado em 3 vidas (a parte de João do Sardoal), por 600 reais  
e 2 galinhas (sic)  
a João Álvares (ferreiro) e sua mulher Maria Gomes

lv. 1134
fl. 56v-58v

lv. 1134
fl. 189v-190

 2. Casas na rua do Arco do Rossio (São Nicolau)
 cinco casas – duas térreas e três sobradadas num só andar
 • Partem de Levante com rua do Arco do Rossio

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1503), por 1.400 reais e 2 
galinhas  
a Branca Pires (viúva de Gonçalo Cravo)

lv. 1134
fl. 84-85
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 3. Casas no beco do Arco do Rossio (São Nicolau)
 uma loja e um sobrado repartido em duas casas
 • Partem de Sul com o beco do Arco do Rossio e de Poente com o Hospital 

que foi dos Pedreiros e Correeiros

 1502 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1503), por 1.400 reais e 2 
galinhas  
a João Martins (barbeiro)

lv. 1134
fl. 121v-122v

 4. Muro na entrada da rua da Caldeiraria (São Nicolau)
 pedaço do muro que vai ao longo das casas que foram Hospital dos 
 Pedreiros e Correeiros

 1508 – aforado enfatiota, por 120 reais e 1 galinha  
a João Rodrigues (seleiro) que tem 2 casas encostadas ao muro

lv. 1134
fl. 190v-191

 5. Casas (São Cristóvão)
 uma loja com meio sobrado por cima e um quintal
 • Partem por diante com rua pública (?)

 1498 – emprazadas em 3 vidas, por 335 reais e 2 frangões  
a Rui Vaz (alcaide-mor de Ceuta) e sua mulher Beatriz Fernandes, que 
as trespassaram (1499) em Luís Gonçalves (marinheiro) e sua mulher 
Leonor Álvares

lv. 1134
fl. 175-176

 6. Casas na “rua da calçada” de São Cristóvão (São Cristóvão)
 uma loja e um sobrado repartido em duas casas
 • Partem de Sul e Poente com “rua da calçada” de São Cristóvão

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 1.600 reais e 2 galinhas  
a João Gonçalves (trabalhador) e sua mulher Maria Gomes  
que dividiram o foro por João Vaz (correeiro) e sua mulher Isabel 
Eanes e por Pedro Dias (ataqueiro) e sua mulher Antónia Dias, 
ficando cada um a pagar 800 reais e 1 galinha

 1511 – emprazadas em 3 vidas, por 1.250 reais e 2 galinhas  
a Bastião Rodrigues (almoxarife do duque de Bragança) e sua mulher 
Isabel de Andrade

lv. 1134
fl. 127-128

lv. 1133
fl. 79v-80

 7. Casas na rua de São Pedro Mártir (Santa Justa)
 duas casas – uma térrea e uma sobradada
 • Partem de Poente com rua de São Pedro Mártir

 1501 – emprazadas em 3 vidas, por 300 reais e 2 galinhas  
a Diogo Afonso (capelão d’ el rei, morador na Corte)

lv. 1134
fl. 47-47v

15. Hospital dos Peliteiros
  Rua Nova d’ El Rei
  Fregª de São Julião

ANTT
Hospital de São José

 1. Casas na rua Nova d’ El Rei (São Julião)
 quatro casas – uma loja e em cima dois sobrados sobrepostos, o 1º com casa 
 dianteira e cozinha e o 2º com câmara
 • Partem de uma parte com rua das Esteiras e da outra com rua Nova d’ El Rei

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 2.610 reais e 2 galinhas  
a Catarina Dias (viúva de Luís Esteves)

 1517 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 3.500 reais e 2 galinhas  
a Joana Lopes e sua mulher Afonso Lopes (batefolhas)

lv. 1134
fl. 169v-170

lv. 1133
fl. 169-169v
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 2. Casas na rua das Esteiras que passam à rua Nova d’ El Rei (São Nicolau)
 uma loja e meia sobreloja e uma sobrado repartido em casa dianteira e câmara
 • Partem de Levante com rua das Esteiras e de Poente com rua Nova d’ El Rei

 1497 – emprazadas em 3ª vida, por 3.000 reais e 2 galinhas  
a Pedro Eanes (esteireiro)

 1519 – trespassadas* por 66.000 reais  
e emprazadas em 3 vidas, por 4.020 reais e 2 galinhas  
a António Carranca (dourador d’ El Rei)

 * pelo meio houve outro trespasse feito em 1513 que é referido mas não consta

lv. 1134
fl. 95-96

lv. 1133
fl. 217-218

 3. Casas ao Poço da Foteia (Madalena)
 dois sobrados, sem loja, com duas casas cada
 • Partem de Norte com rua de Mestre Vasco, cerca do Poço da Foteia 

 1497 – sentença e emprazamento em 2ª vida (1502), por 2.000 reais e 2 frangões  
a João Gonçalves (tabelião)

lv. 1134
fl. 68v-69v

 4. Casas na rua da Cordoaria Velha (Mártires)
 uma loja e uma “casa lapa” que vai por baixo do chão e um sobrado repartido 
 em quatro casas e por cima outra casa sobradada
 • Partem de poente com rua da Cordoaria Velha

 1497 – sentença e emprazamento em 2ª vida (1504), por 2.000 reais e 4 galinhas  
a Margarida Gomes (viúva de Fernão Varela e cc João da Ponte)

 1504 – aforamento enfatiota, por 2.000 reais e 4 galinhas  
a D. Henrique (sobrinho d’ el rei)

lv. 1134, fl. 128-[129]
(lv. 1122, fl. 165-172)

lv. 1134
fl. 138-139

 16. Hospital do Corpo Santo, dos Pescadores
  À Porta de Cata-que-Farás (ou à Porta da Oura?)
  Fregª dos Mártires

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital (?)*
 duas lojas, uma delas à face da rua, 
 uma furna subterrânea e em cima uma sobreloja tendo por cima um sobrado
 repartido em duas casas com sacada que vai à face da rua, 
 e um sobrado sobre a loja de dentro
 • Parte de Norte e de Sul com ruas públicas e de Levante com travessa

 1497 – sentença e emprazamento (1505), por 2.500 reais e 2 galinhas  
a Maria Dias, que nomeia a Catarina Álvares (1511 – 2ª vida) e seu 
marido Gaspar Tinoco (cavaleiro da casa real)

 * Não é claro se se trata do próprio hospital se de casas do hospital

lv. 1133
fl. 39v-40
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17. Hospital do Santo Frei Pedro Gonçalves, dos Pescadores
  Rua do Chafariz dos Cavalos
  Fregª de São Miguel

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 três casas – duas térreas e uma sobradada, e uma entrada
 • Parte de Sul com o Chafariz dos Cavalos e de Poente com rua do 
  Chafariz dos Cavalos

 1501 – emprazado em 3 vidas, por 11.000 reais 2 galinhas, a D. Diogo da 
Silva, conde de Portalegre e à condessa sua mulher

 1512 – trespassado* em 2ª vida com o mesmo foro em  
André Rodrigues de Beja (cavaleiro da casa real)

 1516 – emprazamento em 3 vidas (inovação), por 11.300 reais e 2 galinhas  
a André Rodrigues de Beja (cavaleiro da casa real)

 * pelo meio houve outro trespasse feito em 1509 que é referido mas não consta

lv. 1134
fl. 55v-56

lv. 1133
fl. 63-63v

lv. 1118
fl. 149-152v

18. Hospital de Santa Maria da Mercê, dos Sapateiros de Correia e Odreiros
  Rua das Pedras Negras
  Fregª da Madalena

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital e casas que com ele partem
 uma loja dividida em duas casas e uma meia sobreloja com uma sobrado por 
 cima, dividido em duas casas,
 uma casa térrea e em cima uma meia sobreloja com um sobrado em cima
 uma casa térrea com um sobrado por cima,
 uma casa térrea com um sobrado por cima
 • Parte de Poente com rua das Pedras Negras e de Norte com rua pública

 1501 – emprazado em 3 vidas, por 12.400 reais e 4 galinhas  
a Martim Vaz (seleiro) e sua mulher Filipa Lopes, com condição de 
poderem dividir o foro (1502): Pero Martins (sapateiro) e sua mulher 
Violante Afonso – 4.520 reais e 1 galinha; Gonçalo de Coimbra 
(correeiro) – 3.800 reais e 1 galinha; Gonçalo Vaz (escudeiro do 
conde de Penela) – 1.040 reais; Martim Vaz (seleiro) e sua mulher 
Filipa Lopes – 3.020 reais e 2 galinhas

 1513 – trespassada a parte de Pedro Martins, em 2ª vida, por 4.520 reais e 1 
galinha, a Gonçalo Fernandes d’ Arcos (mercador

lv. 1134
fl. 105v-109v

lv. 1133
fl. 83v-84v

 2. Casas no beco de Martim Gonçalves corretor (São Julião?)
 três casas – uma térrea e duas sobradadas em dois sobrados sobrepostos
 • Partem por diante com o beco

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 300 reais e 2 galinhas  
a Francisco Rodrigues (biscainho, carpinteiro)

lv. 1134
fl. 167v-168
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 3. Casas na rua da Cutelaria (São Nicolau)
 uma casa térrea (que já foi sobradada)
 • Partem de Poente com rua da Cutelaria e de Norte e Poente com travessa

 1494 – emprazadas em 3 vidas (carta de 1501), por 800 reais e 2 galinhas,  
a Francisco Eanes (cavaleiro da casa da rainha, seu colaço e estribeiro-
-mor)

 1502 – trespassadas por 50 cruzados (por Catarina Fernandes, servidora de 
Francisco Eanes, 2ª vida)  
e emprazadas em 2ª vida, por 800 reais e 2 galinhas  
ao Dr. Garcia Fróis (cidadão)

lv. 1134
fl. 33-33v

lv. 1133
fl. 49-50

 4. Casas na rua das Arcas (Santa Justa)
 dois sobrados, sem loja
 • Partem de Levante com rua “pública direita” que vai da rua das Arcas para o
  Rossio 

 1494 – emprazadas em 3 vidas, por 1.320 reais e 2 galinhas  
a Ana Correia (viúva de Luís Eanes Colaço, escudeiro do rei)

lv. 1134
fl. 4v-5

 5. Casas na rua da Achada (São Cristóvão)
 três casas – uma térrea e uma sobradada num só andar, uma sobreloja e uma 
 entrada descoberta
 • Partem de Sul e Poente com rua da Achada

 1499 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1502), por 1.000 reais e 2 gal.  
a Marcos Afonso (cantor do rei)

lv. 1134
fl. 92v-93v

 6. Casa na rua das Farinhas (São Lourenço)
 uma casa térrea
 • Parte de Levante com rua das Farinhas

 1502 – emprazada em 3 vidas, por 150 reais e 2 frangos  
a Diogo Dias (curtidor) e sua mulher Isabel Mendes

lv. 1134
fl. 93v-94

 7. Casas com atafona de casca, na rua direita que vai para o Chafariz dos 
 Cavalos (São Miguel)
 uma loja onde está uma atafona de casca e 17 aloques 
 e em cima quatro casas sobradadas num só andar 
 e em cima do sobrado, à face da rua direita que vai à parte Norte, tem mais 
 duas casas sobradadas uma sobre a outra
 • Partem de Norte com rua direita que vai para o Chafariz dos Cavalos, de 

Sul com beco das Alcaçarias, de Levante e Poente com alcaçarias do 
mesmo Hospital

 1505 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1509), por 5.500 reais, 2 
galinhas e 2 frangos  
a João Afonso (curtidor) e sua mulher Margarida Eanes

 1516 – emprazamento em 3 vidas (inovação), por 7.353 reais, 2 ceitis e 2 
galinhas  
a Jorge Afonso (f. de João Afonso e de Margarida Eanes, curtidor)

lv. 1133
fl. 10v-11v

lv. 1133
fl. 155-155v
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 8. Casas e alcaçarias em Alfama (São Miguel)
 cinco casas – uma térrea, das alcaçarias, e três casas sobradadas como 
 coruchéu, e uma casinha debaixo do coruchéu sobradada (as casas sobradadas 
 estão da banda do norte e servem pela rua que vai para o chafariz);
 tem 16 pelames, 2 tinas, 1 testo, 1 caldeira, 2 fontes de água
 • Partem de Norte com rua pública que vai para o Chafariz dos Cavalos, de 
  Levante com atafona de casca e de Poente com alcaçarias do Hospital de 
  São Lázaro

  1499 – emprazadas em 3 vidas, por 13.000 reais e 4 galinhas  
a Pedro Dias (escudeiro, alcaide) e sua mulher Mor Gonçalves

 1511 – trespassadas e emprazadas em 2ª vida, por 13.000 reais e 4 galinhas  
a Pedro Dias (curtidor)

lv. 1134
fl. 11v-12

lv. 1133
fl. 60v-61v

 9. Casas e alcaçarias em Alfama (São Miguel)
 8 aloques, 14 pelames, 2 fontes, 2 tinas, 1 chaminé com sua caldeira e 1 poço e 
 sobre elas as casas seguintes: 
 à parte Sul, as casas de serviço das ditas alcaçarias: um sobrado repartido em 
 três casas e sobre ele outro sobrado e mais outras casas de morada 
 à parte Norte, à face da rua, sobre parte das alcaçarias: um sobrado repartido 
 em quatro casas e sobre ele outro sobrado repartido em três casas
 • Partem de Norte com rua do Chafariz dos Cavalos, de Sul com muro da 
  cidade e beco de serventia, de Levante com alcaçarias forras e de Poente 
  com atafona de casca e outras alcaçarias do mesmo hospital

 1507 – tresmutadas e emprazadas em 3 vidas, por 10.400 reais, 2 galinhas, 2 
capões e 1 frangão  
a Pedro Afonso (curtidor)

– sentença e emprazamento por 3 vidas, por 13.000 reais  
a Pedro Afonso (curtidor)

lv. 1134
fl. 131-132

lv. 1133
fl. 182v-183

 10. Casas e pardieiros no bairro dos Escolares (São Vicente de Fora)
 casa térrea e em cima um sobrado com dois pardieiros
 • Partem de uma parte com rua pública que vai para o Outeiro e da outra 
  com rua que vai para São Vicente de Fora

 1493 – emprazamento em 3 vidas, por 140 reais e 2 galinha  
a Catarina Álvares (viúva, ama do Dr. Pedro de Sousa, tesoureiro e 
cónego da Sé), que em 1499 vende as casas a Jorge Vaz

 1500 – emprazamento em 3 vidas (inovação), por 176 reais, 2 ceitis e 2 
galinhas  
a Jorge Vaz (ourives) e sua mulher Margarida Gil

 1511 – trespassadas por 30.000 reais  
e emprazadas em 2ª vida, por 186 reais, 4 ceitis e 2 galinhas  
a Estêvão Gil (capelão do rei)

lv. 1134
fl. 172v-173

lv. 1134
fl. 105-105v

lv. 1133
fl. 41v-42v
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19. Hospital de Santana, dos Tanoeiros
  Às Fangas da Farinha
  Fregª de São Julião

ANTT
Hospital de São José

 1. Casas na rua Nova d’ El Rei (São Julião)
 cinco casas – uma térrea , uma sobreloja e dois sobrados, o 2º com duas casas
 • Partem de Sul com rua que vai para o Anjo e de Levante com outra rua 
 pública

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 4.500 reais e 2 galinhas  
a Pedro Eanes (tanoeiro) e sua mulher Aldonça Martins

 1513 – trespassadas e emprazadas em 3 vidas, por 4.500 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Fernandes (botoeiro na rua Nova d’ El Rei) e sua mulher 
Margarida Pires

lv. 1134
fl. 24-24v

lv. 1133
fl. 84v-85v

 2. Casas ao Poço do Chão (São Nicolau)
 três lojas e em cima quatro casas sobradadas, uma dianteira, duas câmaras e 

uma cozinha
 • Partem de um lado com o “outro hospital que os tanoeiros têm ao Poço do 

Chão” e entestam com rua do Poço do Chão

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 2.200 reais e 2 galinhas  
a Álvaro Eanes (tanoeiro) e sua mulher Beatriz Rodrigues

lv. 1134
fl. 170-170v

20. Hospital dos Tanoeiros
  Ao Poço do Chão
  Fregª de São Nicolau

ANTT
Hospital de São José

 1. Casas na rua de João Duvida (São Julião)
 uma loja, uma sobreloja e um sobrado repartido em casa dianteira, câmara e 
 cozinha
 • Partem de Levante com a rua de João Duvida

 1494 – sentença e emprazamento em 3ª vida (1502), por 1.500 reais e 2 
galinhas  
a Margarida Eanes e seu marido João Fernandes (marinheiro)

 1520 – trespassadas por 40.000 reais  
e emprazadas em 3 vidas, por 2.020 reais e 2 galinhas  
a Pedro Homem (mestre da balança da Moeda)

lv. 1134
fl. 67-67v

lv. 1133
fl. 237v-238

 2. Casas na rua Nova d’ El Rei (S. Julião)
 uma loja com dois sobrados por cima, o 1º com uma casa e o 2º com duas; 
 com um portal para um beco que vai dar à rua dos Fornos
 • Partem de Levante com rua Nova d’ El Rei e de Poente com beco que vai dar 
  à rua dos Fornos

 1502 – sentença e emprazamento em 3ª vida (1505), por 2.750 reais e 2 
galinhas  
a Bartolomeu Pires

lv. 1134
fl. 157-158
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 3. Casas na rua que vai dos Estaus para o Poço do Chão (São Nicolau)
 quatro casas sobradadas e duas térreas – uma loja com duas casas em cima 
 num só andar e outra loja com dois sobrados um sobre o outro
 • Partem de Norte com rua corrente que vem da Calçada de Paio de Navais 
  para os Estaus e de Levante com rua pública que vai dos Estaus para o Poço 
  do Chão

 1501 – emprazadas em 3 vidas, por 2.500 reais e 4 galinhas  
a João Fogaça (solteiro, fidalgo da casa do condestável)

 1521 – emprazadas em 3 vidas, por 4.500 reais e 4 galinhas*  
a Leonor Fernandes (viúva, ama do sr. D. António, sobrinho do rei e 
escrivão da puridade)

 * pelo meio houve dois trespasses, em 1502 e 1511 que são referidos mas não 
  constam

lv. 1134
fl. 46v-47

lv. 1133
fl. 235v-236v

 4. Casas na rua por trás de Santa Justa (Santa Justa)
 uma loja e dois sobrados um sobre o outro
 • Partem de Norte com na rua por trás de Santa Justa

 1495 – emprazadas em 3 vidas, por 550 reais e 2 galinhas  
a Branca Dias

lv. 1134
fl. 103-103v

21. Hospital dos Tecelões
  À Betesga
  Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Casas no beco da Betesga (Santa Justa)
 uma loja e uma sobreloja e dois sobrados sobrepostos
 • Partem de Levante com beco da Betesga 

 1516 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 360 reais, 2 ceitis e 2 galinhas  
a João de Chaves (meirinho)*

 * Não constam as escrituras anteriores
lv. 1133
fl. 156-157

22. Albergaria de Maria Arminho
  Rua direita que vai de Santo Estêvão para a Porta da Cruz
  Santo Estêvão

ANTT
Hospital de São José

 1. Albergaria
 três casas térreas repartidas com repartimento de canas e barro, muito velhas
 • Parte de Sul com a rua pública de Santo Estêvão

 1500 – emprazada em 3 vidas, por 530 reais e 2 galinhas  
a João Álvares, dos Olivais (viúvo)

lv. 1134
fl. 34v-35
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23. Hospital de D. Maria de Aboim
  Rua da Porta de Santo Antão
  Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 grande casa sobradada, com uma torre, entrada, boticas e quintais

 1501 – emprazado em 3 vidas, por 16.000 reais e 4 galinhas  
a Gonçalo Mateus (sapateiro do rei) e sua mulher Inês Fernandes que 
dividiu o foro em 8 partes (1502) por outros tantos foreiros:  
Pedro Dias (luveiro do rei) e sua mulher Antónia Rodrigues – 3.000 
reais; Vasco Fernandes (pedreiro) e sua mulher Inês Afonso – 3.000 
reais; Afonso Vaz (borzeguieiro) e sua mulher Leonor Afonso – 1.150 
reais; João de Estremoz (carpinteiro) e sua mulher Maria Gil – 1.150 
reais; João Egas (provedor que foi do Hospital de D. Maria de Aboim) 
e sua mulher Violante Fernandes – 3.560 reais e 2 galinhas; Gonçalo 
Mateus (sapateiro do rei) e sua mulher Inês Fernandes – 740 reais; 
Jácome Lopes (sapateiro) – 1.740 reais; Álvaro Eanes (tanoeiro) – 
1.740 reais e 2 galinhas

 1515 – trespassado por 50.000 (parte de João de Estremoz)  
e emprazada em 3 vidas, por 1.150 reais  
a André Baeza (castelhano, morador em Lisboa)

 1515 – trespassado por 20.000 (a parte de Vasco Fernandes)  
e emprazada em 3 vidas, por 3.000 reais  
a João Afonso Preto e sua mulher Elvira Pires

lv. 1134
fl. 61-66

lv. 1133
fl. 119-120

lv. 1133
fl. 128v-129v

 2. Casas na rua da Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 três casas – uma loja e duas casas sobradadas num andar
 • Partem de Norte, Sul e Poente com casas que foram Hospital de D. Maria de 
  Aboim e de Levante com rua pública

 1501 – emprazadas em 3 vidas, por 4.300 reais e 2 galinhas  
a Jácome Lopes, (borzeguieiro) e sua mulher Isabel Lopes

 1503 – emprazadas em 3 vidas, por 3.900 reais e 2 galinhas  
a Bastião Vaz (picheleiro) e sua mulher Mecia Vaz

lv. 1133
fl. 2-2v

lv. 1134
fl. 147v-148

 3. Casas na rua da Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 dois sobrados em um andar
 • Partem de Levante com rua da Porta de Santo Antão e de Poente com casas 
  que foram Hospital de D. Maria de Aboim

 1500 – emprazadas em 3 vidas, por 1.110 reais e 2 galinhas  
a Leonor Vaz e seu marido Luís Álvares

 1512 – trespassadas e emprazadas em 2 vidas, por 1.100 reais e 2 galinhas  
a Leonor Esteves (viúva)

lv. 1134
fl. 45-46

lv. 1133
fl. 48v-49

 4. Casas na rua da Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 uma loja com um meio balcão
 • Partem de Levante com casas do capitão D. Antão [de Almada] e de Poente 
  com rua da Porta de Santo Antão

 1511 – emprazadas em 3 vidas, por 1.220 reais e 2 galinhas  
a António Vaz e sua mulher Maria Gonçalves

 1514 – trespassadas por 8.000 reais  
e emprazadas em 3 vidas por 1.220 reais e 2 galinhas  
a Luís Fernandes (latoeiro) e sua mulher Isabel Dias

lv. 1133
fl. 31-32

lv. 1133
fl. 118-119
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 5. Casas na rua da Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 uma loja e dois sobrados um sobre o outro
 • Partem de Levante com casas do capitão D. Antão [de Almada] e de Norte 
  com azinhaga de serventia

 1497 – sentença e emprazamento (1504), por 1.000 reais e 2 galinhas  
a Garcia de Sequeira (escudeiro do conde de Monsanto) e sua mulher 
Mecia de Matos

lv. 1134
fl. 35v-36v

 6. Casas na rua da Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 uma loja e uma meia sobreloja
 • Partem de Poente com rua da Porta de Santo Antão

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 2.220 reais e 2 galinhas  
a João Rodrigues (alfaiate) e sua mulher Maria da Fonseca

lv. 1134
fl. 58v-59

 7. Casas na rua da Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 uma estrebaria e uma loja e sobre a loja um sobrado 
 uma casa térrea e sobre ela um sobrado 
 um patim e uma entrada com um portal de pedraria e sobre a entrada um 
 sobrado e entestando com ele outro sobrado repartido em duas casas
 • Partem de Levante com rua da Porta de Santo Antão e de Poente com casas 
  que foram Hospital de D. Maria de Aboim 

 1512 – emprazadas em 3 vidas, por 7.000 reais e 2 galinhas  
a Álvaro Luís (cristão novo) e sua mulher Margarida Fernandes

lv. 1133
fl. 111-112v

 8. Casas à Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 seis casas – duas lojas e uma meia sobreloja e no sobrado de cima uma casa 
 dianteira e uma câmara repartidas com tabuado e uma cozinha repartida com 
 um frontal de cortiça e sobre a sacada uma casinha pequena 
 • Entestam por diante com rua pública e por trás com quintal do que foi 
  Hospital de D. Maria de Aboim 

 1498 – emprazadas em 3 vidas, por 1.750 reais e 2 galinhas  
a Luís Gomes e sua mulher Inês Fernandes

 1520 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 2.353 reais, 2 ceitis e 2 galinhas  
a Isabel Fernandes e seu marido Francisco Quaresma (escudeiro, 
solicitador da rendição dos cativos)

lv. 1134
fl. 77-77v

lv. 1133
fl. 227v-228

 9. Casas à Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 duas casas térreas, uma sobreloja e um sobrado repartido em casa dianteira e 
 câmara
 • Partem de Norte, Sul e Poente com o que foi Hospital de D. Maria de Aboim 
 e de Levante com rua da Porta de Santo Antão

 1497 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1502), por 2.500 reais e 2 galinhas  
a Leonor Vaz (viúva)

 1519 – trespassadas por 25.000 reais e emprazadas em 3ª vida, por 2.500 reais 
e 2 galinhas  
a Francisco Fernandes (marceiro)

lv. 1134
fl. 145v-146v

lv. 1119
fl. 130v-134

 10. Casas à Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 uma loja e sobre ela um sobrado e ainda um chão descoberto
 • Partem de todos os lados com outras casas do Hospital

 • 1513 – emprazadas em 3 vidas, por 1.300 reais  
a Bastião Vaz (picheleiro) e sua mulher Mecia Lopes

lv. 1133
fl. 89-89v



LISBOA MEDIEVAL: GENTES, ESPAÇOS E PODERES426

 11. Casas à Porta de Santo Antão (Santa Justa)
 três casas – uma loja sem repartição e um sobrado com casa dianteira e câmara, 
 repartidas com tabuado
 • Partem com o que foi Hospital de D. Maria de Aboim e com rua da Porta de 
 Santo Antão [de Levante]

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 900 reais e 2 galinhas 
 a João Preto (barbeiro) e sua mulher Inês Fernandes

lv. 1134
fl. 167-167v

 12. Casas na rua das Esteiras, que passam à rua Nova d’ El Rei (São Nicolau)
 uma loja com dois sobrados, repartidos cada um em casa dianteira, câmara e 
 cozinha
 • Partem de Levante com rua das Esteiras e de Poente com rua Nova d’ El Rei

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1503), por 2.800 reais e 2 
galinhas  
a Clara d’ Alter (f. de João d’ Alter, escudeiro da casa real e cc Fernão 
Gomes, almoxarife do HTOS)

lv. 1134
fl. 102-103

 13. Casas na rua do Poço do Chão (São Nicolau)
 são um banho térreo sobre o qual está um sobrado em que estão repartidas 
 casa dianteira e cozinha e sobre a cozinha está uma camareta e outro sobrado 
 acima deste com duas casas sobradadas e mais um patim diante das casas com 
 um poço e uma parreira
 • Partem de Levante com Hospital dos Tanoeiros

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1502), por 1.500 reais e 2 
galinhas a Afonso Gomes (escudeiro, pintor do rei) e sua mulher 
Isabel Gomes

 1506 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 1.594 reais e ½ e 2 galinhas  
a Pedro de Lisboa (cavaleiro, cidadão e juiz do crime) e sua mulher 
Guiomar da Gama

lv. 1134
fl. 76-77

lv. 1134
fl. 184v-185

 14. Casas na rua Nova do Cano (São Julião)
 oito casas – uma loja e uma meia sobreloja e para cima três outros sobrados 
 com duas casas em cada um
 • Partem [de Levante] com rua das Esteiras (rua Nova do Cano) e [de Poente] 

com rua Nova d’ El Rei

 1498 – emprazadas em 3 vidas, por 2.200 reais e galinhas
 a Gil Eanes (cavaleiro) e sua mulher Isabel de Paiva

lv. 1134
fl. 177v-178

 15. Casas junto com a igreja de São Julião (São Julião)
 duas lojas e sobre elas um sobrado dividido em duas casas, com sacada, e sobre 
 ele outro sobrado repartido em três casas, com sacada
 • Partem de Norte e Levante com ruas públicas

 1503 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1504), por 4.000 reais e 2 
galinhas  
a João Rodrigues [Pais] (do Conselho do rei e contador-mor) e sua 
mulher Catarina Leme

lv. 1133
fl. 91-92
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24. Hospital de João de Braga
  Rua da Praça da Palha
  Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma loja com uma meia sobreloja e em cima um sobrado com uma casa 
 dianteira e uma câmara e uma cozinha, repartidas com tabuado
 • Entre a rua das Arcas e a rua do Pato

 1496 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1497), por 2.340 reais e 2 
galinhas

 a Tomé Fernandes (carpinteiro) e sua mulher Isabel Fernandes
lv. 1123
fl. 152v-160

 2. Casas na Pedreira, no beco de João de Lisboa (Mártires)
 duas casas – uma térrea com uma cantareira e outra sobradada com uma 
 chaminé e duas janelas

 1496 – emprazadas em 3 vidas, por 1.110 reais e 2 galinhas  
a Isabel Gonçalves (viúva de João Pires, caeiro)

lv. 1134
fl. 163-163v

 3. Casas na rua das Arcas (Santa Justa)
 cinco casas – duas térreas e quatro sobradadas em dois sobrados
 • Partem de Poente com rua pública das Arcas

 1498 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1499), por 1.200 reais e 2 
galinhas  
a João de Guimarães (carpinteiro de tenda) e sua mulher Aldonça Vaz

 1509 – trespassadas e emprazadas em 3ª vida, por 1.200 reais e 2 galinhas  
a Fernão de Andrade (genro de Aldonça Vaz)

 1509 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 1.620 reais e 2 galinhas  
a Fernão de Andrade (genro de Aldonça Vaz)

lv. 1134
fl. 7v-8v

lv. 1133
fl. 34v-35

lv. 1133
fl. 35v-36

 4. Casas na rua do Pato (Santa Justa)
 nove casas – duas lojas e uma sobreloja, cinco casas sobradadas e um eirado 
 descoberto
 • Partem de Norte com rua do Pato

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 2.700 reais e 2 galinhas  
a Jorge Mendes (criado de Pedro Rodrigues, escrivão que foi das 
fazendas do príncipe que Deus haja)

lv. 1134
fl. 9-10
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25. Hospital de São Vicente, dos Romeiros
  À Sé
  Fregª da Sé

ANTT
Hospital de São José

 1. Casas à Porta de Ferro (Sé)
 nove casas – uma loja e cinco sobrados sobrepostos com duas casas em quatro 
 deles e uma só casa no último
 • Partem de Norte com rua da Porta de Ferro e de Sul com rua que vai da 
  Porta de Ferro para o Lagar do Mel

 1497 – sentença e emprazamento (1502), por 4.000 reais e 2 galinhas  
a Dinis Afonso (sapateiro)

 1504 – emprazadas em 1 só vida, por 4.000 reais e 2 galinhas  
a Margarida Dinis (f. de Dinis Afonso)

 1512 – vendidas e emprazadas em 1 vida, por 4.000 reais e 2 galinhas  
a Afonso Vaz (borzeguieiro)

 1516 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 5.313 reais, 2 ceitis e 2 galinhas  
a Afonso Vaz (borzeguieiro)

lv. 1134
fl. 97-98

lv. 1122
fl. 172v-177

lv. 1133
fl. 46-47

lv. 1133
fl. 150-150v

 2. Casas junto à Sé (Sé)
 dez casas – duas térreas e oito sobradadas em quatro sobrados
 • Partem de Norte com Hospital que foi de São Vicente dos Romeiros, de Sul 
  com rua pública que vai da Sé para a Câmara e de Levante com rua pública 
  que vai para a cadeia

 1497 – sentença e emprazamento em 2ª vida (1498), por 1.700 reais e 4 
galinhas  
a Isabel de Pavia (viúva de João Tição)

 1518 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 2.155 reais e 4 galinhas  
ao bacharel Pedro do Couto

 1520 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 2.306 reais, 4 ceitis e 4 
galinhas  
a Rui Garcia (cavaleiro da casa real, tesoureiro da Casa da Índia)

lv. 1134
fl. 3v-4v

lv. 133
fl. 196v-197

lv. 1133
fl. 233-234

 3. Casas na rua que vai da porta da Sé para a Câmara (Sé)
 uma loja e sobreloja e dois sobrados sobrepostos
 • Partem de Norte e Poente com casas que foram Hospital de São Vicente dos 
  Romeiros e de Sul com rua que vai da porta da Sé para a Câmara

 1499 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1509), por 1.200 reais e 4 
galinhas  
a Isabel Fernandes e seu marido Antão Vaz (cavaleiro da casa real)

lv. 1133
fl. 13-14

 4. Casas na rua da Caldeiraria (São Nicolau)
 cinco casas – duas térreas e três sobrados sobrepostos
 • Partem de Norte com Hospital que foi dos Pedreiros e de Poente com a rua 
 da Caldeiraria

 1494 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1502), por 5.500 reais e 2 
galinhas  
a Margarida Eanes e seu marido João Martins (barbeiro)

 1514 – emprazamento em 3 vidas (inovação), por 5.500 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Pires (mercador) e sua mulher Margarida Eanes

lv. 1134
fl. 144v-145v

lv. 1133
fl. 115-116v
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 5. Casas (São Nicolau)
 • Entestam por diante com rua pública

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 800 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Pires (carpinteiro)

lv. 1123
fl. 255-261

 6. Casas na rua da Cordoaria Velha (Mártires)
 duas casas térreas
 • Partem de Levante com rua pública da Cordoaria Velha

 1498 – emprazadas em 3 vidas, por 1.050 reais e 2 galinhas  
a Diogo Eanes (tanoeiro) e sua mulher Ana Esteves

lv. 1134
fl. 7-7v

 7. Casas ao Chão de Alcamim, onde chamam o Barreiro (Santa Justa)
 uma loja, uma sobreloja e um sobrado
 • Entestam com rua pública que vai de Stª Justa para o chão de Alcamim

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 500 reais e 2 galinhas  
a Martim Álvares (marinheiro) e sua mulher Maria Álvares 

lv. 1134
fl. 166-166v

 8. Casas (Santa Justa)
 cinco casas – uma loja e dois sobrados, sendo o de cima repartido em três 
 casinhas
 • Partem por diante com rua pública que vai da Cutelaria para a Porta de S. 

Vicente

 1497 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1498), por 600 reais e 2 
galinhas  
a Maria Eanes (viúva de João Franco, sapateiro)

lv. 1134
fl. 179-179v

 9. Casas na rua que vai por baixo dos arcos das casas de Antão de Faria para a 
 Sé (São Bartolomeu)
 uma loja dividida em duas casas e sobre ela dois sobrados com duas casas cada um
 • Partem de Norte com casas de Antão de Faria e de Poente com rua pública

 1504 – escambo: Antão de Faria e sua mulher Leonor Gonçalves deram em 
troca destas casas, de que pagavam de foro enfatiota 1.000 reais e 2 
galinhas, umas casas sobradadas na rua da Porta da Cruz, ao Palheiro 
d’el rei, fregª de Stº Estêvão, com o mesmo foro

lv. 1134
fl. 148-149

 10. Casas na rua das Fontainhas (São Lourenço)
 uma loja, dividida, e em cima um sobrado com casa dianteira e câmara
 • Partem de Poente com rua das Fontainhas

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1502), por 800 reais e 2 galinhas  
a Lourenço Mendes (escudeiro, cidadão) e sua mulher Beatriz Fialho

lv. 1134
fl. 73v-74v

 11. Casas à Porta de Alfama (São Pedro)
 uma loja e por cima um sobrado

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (inovação – 1514), por 300 reais 
e 2 galinhas  
a Ana Afonso e seu marido Gonçalo Fernandes

lv. 1133
fl. 109v-111
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26. Hospital de Santa Maria de Rocamador
  Rua Nova d’ El Rei
  Fregª de São Julião

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 quatro casas – uma loja e três sobrados sobrepostos (só parte do hospital)
 • Parte de Poente com rua Nova d’ El Rei

 1501 – emprazado em 3 vidas* (depois 4 vidas), por 32.000 reais e 2 galinhas  
a Duarte de Leão (mercador) e sua mulher Filipa de Covas, com 
faculdade de dividir

 1502 – emprazado em 4 vidas (parte do hospital), por 8.000 reais e 1 galinha  
a Henrique Fernandes (mercador, cristão novo) e sua mulher Beatriz 
Fernandes

 * Esta escritura não consta

lv. 1134
fl. 140-141

 2. Casas na rua da Amoreira (São Julião)
 três casas – uma loja e em cima dois sobrados sobrepostos
 • Partem de Poente com rua da Amoreira

 1494 – emprazadas em 3 vidas, por 1900 reais e 2 galinhas  
a Afonso Fernandes (carpinteiro) e sua mulher Isabel Fernandes

lv. 1134
fl. 131v-132

 3. Casas na rua da Amoreira (São Julião)
 uma loja e meia sobreloja e em cima um sobrado dividido em duas casas
 • Partem de Poente com rua da Amoreira

 1495 – sentença e emprazamento em 3 vidas (inovação – 1503), por 600 reais 
e 2 galinhas  
a Bernardim Gonçalves (escudeiro do rei) e sua mulher Juliana Dias

lv. 1134
fl. 117v-118v

 4. Casas na rua da Amoreira (São Julião)
 três casas – uma loja, uma sobreloja e um sobrado 
 • Partem de Poente com rua da Amoreira

 1496 – emprazadas em 3 vidas, por 760 reais e 2 galinhas  
a Vasco Eanes (barreteiro) e sua mulher Catarina Meirinha

lv. 1134
fl. 20v-21

 5. Casa na rua da Amoreira (São Julião)
 uma casa térrea
 • Entesta com rua pública

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 340 reais e 2 galinhas  
a Pedro de Valdeveso e sua mulher Isabel Gomes

lv. 1134
fl. 166v-167

 6. Casas na rua da Amoreira (São Julião)
 três casas – uma loja, uma sobreloja e um sobrado
 • Partem de Norte com rua da Amoreira

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 600 reais e 2 galinhas  
a Luís de Rosales (galinheiro do rei) e sua mulher Isabel Lopes

lv. 1134
fl. 15v-16v
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 7. Casas na rua da Amoreira (São Julião)*
 três casas – uma casa térrea e duas sobradadas em um sobrado, repartidas com 
 tabuado
 • Partem de Poente com rua da Amoreira

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 1.500 reais e 2 galinhas  
a João Lopes (marinheiro) e sua mulher Guiomar Dias

 * Foram dadas ao convento de S. Domingos, por escritura de 22.8.1502, por  
troca com a horta onde foi construído o Hospital de Todos-os-Santos 
(ANTT – AHSJ, lv. 1134, fl. 1-2v)

lv. 1134
fl. 21-21v

 8. Casas na rua da Amoreira (São Julião)
 uma loja e três sobrados e por cima uma cozinha
 • Partem de Poente com rua da Amoreira

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 4.600 reais e 2 galinhas  
a Gonçalo Luís (picheleiro) e sua mulher Inês Vaz

lv. 1134
fl. 74v-75

 9. Casas na rua do Santo Espírito (São Julião?)
 seis casas – uma térrea e cinco sobradadas em três sobrados: sobreloja com uma 
 casa e dois sobrados com duas casas cada
 • Partem de Norte com rua pública do Santo Espírito

 1495 – emprazadas em 3 vidas, por 1.700 reais e 2 galinhas  
a Constança Vicente Colaça (viúva)

lv. 1134
fl. 26-26v

 10. Casas na rua que atravessa da rua Nova d’ El Rei para a rua do Anjo (São 
 Julião)
 duas lojas, uma delas repartida em duas casas, sobre a qual está um sobrado 
 também repartido em duas casas
 • Partem de Sul com rua que atravessa da rua Nova d’ El Rei para a rua do 
  Anjo

 1499 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 3.100 reais e 2 galinhas  
a Domingos de Castro (escudeiro)

lv. 1134
fl. 101-102

 11. Casas na rua do Lava Cabeças (São Julião)
 quatro casas – uma térrea e três sobradadas em dois sobrados (duas casas no 2º 
 sobrado)
 • Partem de Norte e Poente com rua pública que vai de Mata Porcos para o 
  Poço da Foteia

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 2.220 reais e 2 galinhas  
a Pedro Eanes (fundidor) e sua mulher Margarida Eanes

 1509 – trespassadas e emprazadas em 2 vidas, por 2.220 reais e 2 galinhas  
a Álvaro de Proença (escudeiro da casa real, corretor)

 1514 – trespassadas por 18.000 reais  
e emprazadas em 2 vidas, por 2.220 reais e 2 galinhas  
a Lopo Garcia (luveiro)

lv. 1134
fl. 14-15

lv. 1134
fl. 194-195

lv. 1133
fl. 102v-103v
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 12. Casas (São Julião)
 três casas – uma térrea e duas sobradadas num andar só
 • Partem de Poente com rua pública

 1495 – emprazadas em 3 vidas, por 670 reais e 2 galinhas  
a Sancha Martins, casada com Fernão Velho (cerieiro)

 1504 – emprazadas em 3 vidas, por 670 reais e 2 galinhas  
a D. Henrique (f. do marquês), que as comprou por 5.000 reais

lv. 1134
fl. 26v-27v

lv. 1134
fl. 137v-138

 13. Casas de banho das Judias na rua da Jubitaria (Madalena)
 quatro casas térreas
 • Partem de Norte com rua da Jubitaria

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 1.020 reais e 2 galinhas  
a Afonso Martins (ourives do duque) e sua mulher Catarina Dias

lv. 1134
fl. 22-22v

 14. Casas na rua da Jubitaria (Madalena)
 onze casas sobradadas em cinco sobrados sobrepostos, sem loja
 • Partem de Norte com rua da Jubitaria

 1500 – emprazadas em 3 vidas, por 9.300 reais e 2 galinhas  
a Diogo Lopes (jubiteiro) e sua mulher Isabel Lopes

lv. 1134
fl. 81-82

 15. Casas na rua da Amendoeira (Santa Justa)
 uma loja com um sobrado por cima, uma entrada descoberta e uma cozinha térrea
 • Partem de Poente com rua da Amoreira

 1495 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1503), por 600 reais e 2 galinhas  
a Catarina Rodrigues (viúva)

 1515 – emprazamento em 3 vidas (inovação), por 820 reais e 2 galinhas  
a Antão Dias (calafate)

lv. 1122
fl. 106-113v

lv. 1133
fl. 120v-121

 16. Casa na rua de São Martinho (São Martinho)
 uma loja térrea
 • Parte de Sul com rua de São Martinho

 1500 – emprazada em 3 vidas, por 650 reais e 2 galinhas  
a Lopo Esteves (escudeiro da casa real) e sua mulher Beatriz Varela, 
que as trespassaram graciosamente (1501) em Margarida Mendes 
(viúva, que foi alfaiata de D. João II)

lv. 1134
fl. 40v-41
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27. Hospital de Santa Maria do Paraíso
  Junto ao mosteiro do Salvador
  Fregª do Salvador

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 casas com quintal
 uma loja repartida em duas casas
 • Parte de Levante com rua pública

 1515 – partição e trespasse de parte do hospital (por Catarina Eanes, viúva, 
1ª vida, por contrato de 1498, que pagava 850 reais e 2 frangos), em 3 
vidas, por 300 reais e 1 frango  
em Francisca Carvalha (mulher do bacharel Francisco Leal, ouvidor 
do Mestrado de Santiago)

 1520 – trespassadas por 40.000 reais (a parte de Catarina Eanes)  
e emprazadas em 3 vidas (inovação), por 738 reais, 2 ceitis e 1 frangão  
a Diogo de Borgonha (escudeiro da casa real, escrivão dante os 
ouvidores da Casa do Cível

lv. 1133
fl. 131-132v

lv. 1133
fl. 232-233

28. Hospital do Conde D. Pedro
  À Sé
  Fregª da Sé

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 quinze casas – cinco térreas e dez sobradadas todas em um andar, somente uma 
 torre que tem dois sobrados um sobre o outro e uma entrada da casa descoberta 
 e no andar térreo um patim com uma cisterna e no andar do sobrado um 
 quintal com uma parreira e mais uma varanda 
 • Parte de Sul e Poente com ruas públicas

 1500 – aforado enfatiota, por 8.500 reais  
a D. Diogo da Silva, conde de Portalegre e à condessa sua mulher

 1516 – escambado por um casal no termo de Sintra chamado Ranholas

lv. 1134
fl. 32-33

lv. 1133
fl. 160-160v

29. Hospital do Espírito Santo da Alcáçova
  Na Alcáçova
  Fregª de Santa Cruz do Castelo

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma loja e sobre ela um sobrado
 • Parte de Levante com rua pública

 1515 – emprazado em 3 vidas, por 1.200 reais e 2 galinhas  
a Diogo Álvares (cavaleiro da Ordem de Santiago) e sua mulher 
Leonor Álvares

lv. 1133
fl. 148-148v

30. Hospital dos Homens e Banho
  Na Judiaria Grande que foi
  Fregª da Madalena (?)

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital (?)*
 quatro casas – uma loja e em cima dois sobrados o 1º com duas casas

 1498 – emprazado em 3 vidas, por 2.000 reais e 2 galinhas  
a Gaspar Luís (mercador) e sua mulher Leonor Luís

 
 * Não é claro se se trata do próprio hospital se de casas do hospital

lv. 1134
fl. 6-7
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 2. Casas de armazém que foram da comuna dos Judeus, na Judiaria Grande 
 uma casa térrea mística com o banho
 • Partem de Poente com casas e banho do hospital

 1498 – emprazado em 3 vidas, por 226 reais e 6 reais pretos  
a Gaspar Luís (mercador) e sua mulher Leonor Luís

lv. 1134
fl. 6-7

31. Hospital dos Meninos
  Rua direita da Porta de São Vicente
  Fregª de Santa Justa

ANTT
Hospital de São José

 1. Hospital
 uma entrada com dois sobrados por cima, duas lojas e cinco casas sobradadas, 
 uma casa térrea, um pardieiro, uma estrebaria e um patim com poço (por baixo 
 do hospital passa um cano) e uma igreja
 • Parte de Poente com rua de São Pedro Mártir e de Levante com rua direita 
 da Porta de São Vicente

 1502 – emprazado (só o hospital) em 3 vidas, por 9.600 reais e 2 galinhas  
a João Álvares (cavaleiro da casa real, que foi juiz das sisas de Lisboa) e  
sua mulher Guiomar de Gaa, que dividiram o hospital e o foro com a 
sogra/mãe  
Beatriz Mendes (viúva de Vasco Martins de Gaa) pagando, 
Respectivamente, 5.100 reais e 1 galinha e 4.500 reais e 1 galinha

 1511 – emprazada a igreja, sem foro, a João Álvares e Guiomar de Gaa

lv. 1134
fl. 109v-112

lv. 1133
fl. 42v-43

 2. Casa na rua de São Pedro Mártir (Santa Justa)
 casa térrea (dentro do Hospital dos Meninos)
 • Parte de Norte e Poente com o hospital e de Sul com beco

 1499 – emprazada em 3 vidas, por 120 reais e 1 frango  
a Francisco de Gouveia (solteiro, moço de câmara do rei)

lv. 1134
fl. 17-17v

 3. Casas na rua de São Pedro Mártir (Santa Justa)
 três casas térreas
 • Partem de Levante com rua de São Pedro Mártir e de Norte e Poente com 
  Hospital que foi dos Meninos

 1499 – emprazadas em 3 vidas, por 1.000 reais e 2 galinhas  
ao bacharel Rui Preto e sua mulher Catarina Lopes  
e em 1504 doadas a Isabel Fernandes

 1504 – emprazadas em 3 vidas, por 1.000 reais e 2 galinhas  
a Isabel Fernandes (viúva)

lv. 1134
fl. 126-127

lv. 1134
126-127

 4. Casas na rua de São Pedro Mártir (Santa Justa)
 três casas – uma loja e um sobrado repartido em duas casas
 • Partem de Norte com rua de São Pedro Mártir

 1498 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1502), por 550 reais e 2 galinhas  
a Afonso Luís (carpinteiro)

lv. 1134
fl. 77-78
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 5. Casa na rua do Monturo do Bonete (Santa Justa)
 casa térrea arruinada
 • Parte de Norte com beco do Monturo do Bonete

 1502 – emprazadas em 3 vidas, por 150 reais e 1 frango  
a Catarina Dias (viúva que tem o trato das camas e aposentadoria de 
Lisboa) 

lv. 1134
fl. 82-82v

 6. Casas na rua da Carniçaria (Santa Justa)
 duas casas térreas e um quintal
 • Partem com rua da Carniçaria

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 50 reais brancos e 1 galinha  
a Mafamede Láparo (capelão dos Mouros) e sua mulher Zoaira 
Estaque

 1515 – vendidas por 10.000 reais e emprazadas em 3 vidas (inovação), por 
200 reais e 1 galinha  
a Margarida Rodrigues (viúva de Sancho Fernandes, surrador, e viúva 
de Jorge Vaz)

lv. 1134
fl. 172-172v

lv. 1133
fl. 127v-128

 7. Casas na rua direita da Porta de São Vicente (Santa Justa)
 três casas – uma casa térrea, uma sobreloja e um sobrado
 • Partem de Levante com rua pública que vai para a Porta de São Vicente

 1497 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1498), por 600 reais e 2 galinhas  
a Margarida Afonso, casada com Lopo Rodrigues (oleiro)

 1508 – vendidas por 10.000 reais e emprazadas em 3 vidas (inovação), por 
820 reais e 2 galinhas  
a Focem de Colares (mouro forro, esparteiro)

lv. 1134
fl. 5-6

lv. 1133
fl. 3v-4

 8. Casas na rua direita da Porta de São Vicente (Santa Justa)
 duas casas térreas e sobradadas uma sobre a outra
 uma loja na face da rua e outra casa térrea com um sobrado que serve de 
 palheiro
 • Partem de Levante com o que foi Hospital de São Pedro Mártir e de Poente 
  com rua que vai direita à Porta de São Vicente

 1499 – sentença e emprazamento em 3ª vida (1500), por 700 reais e 2 
galinhas  
a D. Catarina (viúva de D. Garcia de Castro, fidalgo da casa real e do 
Conselho do rei)

lv. 1134
fl. 44-44v

 9. Casas na rua da Porta de S. Vicente (Santa Justa)
 duas casas – uma térrea e uma sobradada em cima
 • Partem de Poente com rua da Porta de São Vicente

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1502), por 1.300 reais e 2 galinhas  
a Luís Cunha (escudeiro) e sua mulher Beatriz Fernandes

lv. 1134
fl. 134-135v

 10. Casas na rua direita da Porta de São Vicente (Santa Justa)
 uma loja repartida e uma sobreloja e, em cima, um sobrado repartido em duas 
 casas
 • Partem de Poente com rua direita da Porta de São Vicente

 1498 – sentença e emprazamento em 3ª vida (1502), por 1.600 reais e 2 galinhas  
a Guiomar Maça (viúva)

 1512 – emprazadas em 3 vidas (inovação), por 2.108 reais, 2 ceitis e 2 galinhas  
a Luís Pais (clérigo de missa)

lv. 1134
fl. 79v-80

lv. 1133
fl. 65-66v
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 11. Casas à Porta de São Vicente (Santa Justa)

 1512 – emprazadas em três vidas, por 2.000 reais e 2 galinhas  
a Senhorinha Álvares, casada com Henrique Álvares (escudeiro da 
casa do duque de Coimbra)

lv. 1133
fl. 64-65

 12. Casas na rua que vai da Cutelaria para a Porta de São Vicente (Santa Justa)
 • Partem por diante com rua pública que vai da Cutelaria para a Porta de S. 

Vicente

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas (1498), por 900 reais e 2 galinhas  
a Maria Eanes cc Jamais (carpinteiro de marcenaria)

 1518 – trespassadas por 80.000 reais e emprazadas em 2 vidas, por 900 reais e 
2 galinhas  
a João Fernandes (cerieiro)

lv. 1134
fl. 179v-180v

lv. 1133
fl. 205v-206v

 13. Casas na rua pública que vai da Cutelaria para a Porta de S. Vicente 
 (Santa Justa)
 nove casas: uma térrea e oito sobradadas em três sobrados com três casas no 1º 
 e no 2º sobrados e três casas no 3º
 • Partem por diante com rua pública que vai da Cutelaria para a Porta de S. Vicente

 1497 – sentença e emprazamento em 2 vidas (1498), por 1.150 reais e 2 galinhas  
a Maria Eanes (viúva de Aires de Paiva, cutileiro)

lv. 1134
fl. 181v-182

 14. Casas no beco de São Jorge (Santa Justa)
 duas casas térreas, uma delas caída e sem telhado, e um quintal
 • Partem de Norte e de Sul com beco de São Jorge

 1502 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 600 reais e 2 galinha  
a Gomes Freire (escudeiro)

lv. 1134
fl. 82v-84

 15. Casa na rua da Mouraria (Santa Justa)
 casa térrea e quintal
 • Parte de (?) com rua pública

 1497 – emprazadas em 3 vidas, por 1.110 reais e 2 galinhas  
a Bartolomeu Rodrigues (tanoeiro) e sua mulher Maria Eanes

 1510 – emprazadas em 2 vidas, por 1.110 reais e 2 galinhas  
a Cristóvão Eanes (tronqueiro)

 1516 – vendidas por 13.000 reais e emprazadas em 3 vidas, por 1.110 reais e  
2 galinhas  
a Diogo Cardoso (camareiro do provedor-mor do hospital)

lv. 1134
fl. 163v-164

lv. 1133
fl. 16v

lv. 1133
fl. 144v-145v

 16. Casas na Mouraria junto da igreja dos Meninos (Santa Justa)
 cinco casas – uma térrea, uma sobreloja e três casas num sobrado
 • Partem de Sul com igreja do hospital, de levante com jardim do hospital e 
  de Poente com rua pública que vai para a Porta de São Vicente

 1499 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 1.300 reais e 2 galinhas  
a Álvaro Martins (pedreiro) e sua mulher Catarina Gomes

lv. 1134
fl. 15-15v
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 17. Casas na rua do Crucifixo (São Nicolau)
 pardieiro
 • Partem de Poente com rua do Crucifixo

 1502 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 700 reais e duas galinhas  
a Beatriz Dias (viúva)

lv. 1134
fl. 78-79

 18. Casas na rua que vai da Porta de Ferro para a Sé (Sé)
 quatro casas: uma loja e três sobrados sobrepostos
 • Partem por diante com rua pública que vai da Porta de Ferro para a Sé

 1498 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 930 reais e 2 galinhas  
a Afonso Eanes (correeiro do rei e sua mulher Violante Gonçalves

lv. 1134
fl. 180v-181

 19. Casas à Fonte dos Cavalos (São Miguel)

 1497 – sentença e emprazamento em 3 vidas, por 1.400 reais e 2 galinhas  
a João Gonçalves e sua mulher Catarina Carvalha

lv. 1134
fl. 13-14







Apoio:

Mesmo se dispersos e lacunares, os textos reunidos neste livro cobrem uma grande 

diversidade de temas e até de cronologias, desde os séculos tardo-romanos aos 

finais da Idade Média. De perdidos e enigmáticos enterramentos infantis aos 

hospitais tardo-medievais, dos testemunhos dos geógrafos islâmicos aos relatos 

da conquista cristã da cidade, dos vestígios materiais aos estaleiros de obras 

reconstituídos através dos livros de contas, dos espaços do poder aos bairros das 

minorias, da liturgia vicentina aos capítulos de cortes, do termo que alimenta a 

cidade aos longínquos portos onde chegam os seus produtos e as suas gentes, é 

todo um mosaico que, mesmo incompleto, vai ajudando a compor uma história da 

Lisboa Medieval.

João Luís Inglês Fontes, Luís Filipe Oliveira, Apresentação
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