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Resumo  

 

A presente Tese de Doutoramento em História, especialidade em História 

Contemporânea intitulada A Assistência aos alienados em Portugal: o Hospital de 

Rilhafoles (da fundação à Implantação da República) incide sobre a História da 

Psiquiatria e Saúde Mental.  

Entre os sécs. XVIII – XIX, numa sociedade em que se impunha o valor da 

produtividade e da riqueza social, o louco era colocado à parte, muitas vezes condenado 

pelas ideias mágico-religiosas que lhe estavam associadas.  

No séc. XIX assiste-se por toda a Europa à emergência e consolidação das novas 

ciências médicas, entre as quais se vai afirmar uma comunidade de alienistas e psiquiatras 

que vão contribuir para a constituição da Psiquiatria.  

Passando então o louco a ser compreendido como um doente, que necessita de um 

espaço para ser internado e receber os devidos tratamentos para a sua recuperação.  

Em Portugal a assistência mental dava então os primeiros passos como 

especificidade de tratamento, sendo que, em Lisboa, os alienados iam para os cárceres ou 

para as enfermarias do Hospital de S. José. 

Foi em 1848 que se verificou uma mudança, com a criação do Hospital de 

Rilhafoles – o primeiro hospital para alienados em Portugal. Décadas depois da sua 

abertura revelou uma situação de grande precariedade devido à degradação do edifício, à 

falta de condições de higiene e ao número elevado de doentes para a capacidade que tinha.  

Foi neste contexto que Miguel Augusto Bombarda assumiu a direcção do Hospital 

de Rilhafoles e lhe devolveu a dignidade merecida para poder receber e tratar os 

alienados. Numa profunda reforma, mandou realizar obras no hospital, modificou o 

regímen hospitalar, aboliu os meios repressivos e introduziu novas terapêuticas como a 

medicalização (psicofármacos), a ergoterapia e a terapia ocupacional para poder 

recuperar o alienado. 
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Abstract 

 

The following doctoral thesis in History, specialty in contemporary History 

entitled: A Assistência aos alienados em Portugal: o Hospital de Rilhafoles (da fundação 

à Implantação da República) brings to debate the theme which insights the History of 

Psychiatry and Mental Health.     

Between the XVIII – XIX century, in a society which imposed a value of social 

production and wealth, the demented were set a side and many times condemned by their 

magical-religious ideas associated to them.  

On the XIX century, it is highlighted throughout Europe the emergency and 

consolidation of new medical science, where a new community of alienists and 

psychiatrists are going to contribute towards the progress of Psychiatry.   

Associated to the object of Psychiatry, the demented begins to be understood by society 

as a mental patient, that needs a place to be inmate where they can receive the necessary 

treatments for their recovery. 

In Portugal there’s a profound delay towards mental assistance, due to alienation 

of the mental patient or to the transfer of these mental patients to the degrading infirmaries 

of S. José Hospital.    

It was in 1848 a change towards mental illness, with the institution of Rilhafoles 

Hospital, the first hospital for mental patients in Portugal.  

Decades after the opening of Rilhafoles Hospital, it was revealed a great flaw in 

the maintenance of the building resulting on the degradation of the same building, as well 

as a flaw in its hygiene and to the vast number of mental patients.   

In this context Miguel Augusto Bombarda assumed the administration of 

Rilhafoles Hospital which contributed to restoring the dignity of the institution, so that 

the institution could receive and treat new mental patients.  

In the hopes to reform, construction work was ordered, modifying the regimen of 

the hospital, abolishing repressive means and introducing new therapies like 

medicalisation (psychotropic drugs), ergo therapy and occupational therapy towards the 

recovery of the mental patient.  
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Introdução 

 

O trabalho que aqui se apresenta consiste na Tese de Doutoramento em História, 

especialidade em História Contemporânea intitulada A Assistência aos alienados em 

Portugal: o Hospital de Rilhafoles (da fundação à Implantação da República). 

A escolha deste tema concretizou-se na realização do seminário de Mestrado em 

História, especialidade História Moderna intitulado Igreja, Doutrina e Assistência Social 

regido pela Prof.ª Doutora Maria de Fátima Reis, e onde se demonstrou o interesse em 

trabalhar o Hospital de Rilhafoles e a figura do Dr. Miguel Augusto Bombarda. 

Nesta óptica pretendíamos realizar uma Tese que prestasse um contributo para a 

História da Assistência Mental em Portugal, na linha historiográfica da História da 

Loucura. 

Assim, impunha-se conhecer a realidade histórica da psiquiatria europeia, bem 

como compreender como surge e evolui o campo da história da medicina e psiquiatria 

portuguesas.  

Dimensionando o nosso trabalho num contexto pluridisciplinar conciliando a 

análise e a compreensão das ciências sociais e humanas com as ciências médicas, o campo 

metodológico alargou-se e tornou-se ainda mais exigente.  

Para se poder compreender a história da alienação mental em Portugal era 

fundamental conhecer a realidade histórica europeia entre os sécs. XVIII e XX e as 

realizações historiográficas no desenvolvimento e transformação de mentalidades que 

começaram a entender o louco como doente.  

Numa primeira medida impôs-se a compreensão e evolução da degenerescência 

mental do homem e a resposta da sociedade nesse sentido. 

Salientamos os dois primeiros trabalhos dos dois primeiros alienistas que 

revolucionaram a compreensão da loucura, neste caso Philipe Pinel1 e Jean-Etienne-

Dominique Esquirol2, pelo legado que prestaram nos seus estudos, bem como nas 

medidas que adoptaram nos hospitais de Bicêtre e Salpêtrière onde foram directores e 

altruístas no conceito de assistência aos loucos.  

                                                           
1 Cf. Philippe Pinel, Traité Médico-philosophique sur l’Aliénation Mentale, Paris, Second Édition, J. Ant. 

Brosson, Libraire, 1809. 
2 Cf. Jean-Etienne-Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales considérées sous les Rapports Médical, 

Hygiénique et Médico-Légal, Vols. 2, Paris, Librarie de L’Académie Royale de Medicine, 1838. 
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De referir, que à medida que a psiquiatria se consolidava enquanto ciência mais 

eram os estudos europeus que reforçavam as teorias sobre o homem alienado, 

necessitando de um espaço para ser acolhido e tratado. E, foi a partir desse momento que 

a psiquiatria proporcionou o entendimento da loucura enquanto pathos, levando ao 

entendimento das medidas tomadas em França e que se repercutiram noutros países como 

Espanha, Itália, Alemanha que acompanhavam a evolução das ciências empíricas e dos 

ideais revolucionários, nomeadamente em Portugal.  

Foi neste contexto, num momento em que os estudos metodológicos proliferavam 

por vários países europeus que Portugal compreendeu a necessidade que tinha de estar à 

altura dos países congéneres.  

Vai ser preciso chegar a 1848 para se verem as primeiras referências ao estado dos 

alienados em Portugal, talvez porque essa é a data da criação do primeiro Hospital para 

alienados no país.  

A partir daqui Portugal passou a dispor de uma instituição de referência, a quem 

competia exclusivamente o tratamento de alienados curáveis ou incuráveis. Com uma 

equipa de grandes nomes de alienistas e psiquiatras, o Hospital de Rilhafoles torna-se um 

marco na História da Assistência Mental Portuguesa.  

Beneficiando dos seminários de Doctorat Libre da École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, que se relacionassem com a temática que estava a ser estudada, foi 

possível aceder a arquivos e bibliotecas como Bibliothèque de Sainte-Anne, e travar 

conhecimento com obras importantes para a história da loucura e a sua compreensão 

enquanto doença e estigma.  

Linha que Michel Foucault3 e outros autores Franceses como Claude Quétel4, 

Marcel Gauchet, Jacques Postel5 et Gladys Swain6 contribuíram para renovar esse 

                                                           
3 Cf. Michel Foucault, História da Loucura, 8ª Edição, Brasil, Editora Perspectiva S. A. 2009; Le Pouvoir 

Psychiatrique, France, SEUIL-GALLIMARD, 2003; Les Anormaux, France, SEUIL-GALLIMARD, 1999. 
4 Cf. Claude Quétel, Histoire de la Folie de l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions Tallandier, 2012; Images 

de la Folie, Italie, Éditions Gallimard, 2010. (Antigo Director de Investigação da CNRS a sua 

especialização insere-se na história das doenças e da psiquiatria).  
5 Cf. Claude Quétel e Jacques Postel, Nouvelle Histoire de la psychiatrie, Paris, Dunod, 2004. (Antigo 

reponsável honorário do serviço psiquiátrico do Hôpital Sainte-Anne em Paris, foi professor associado de 

psicopatologia clínica na Universidade Paris VII). 
6 Cf. Marcel Gauchet et Gladys Swain, La Pratique de l’esprit humain, France, Éditions Gallimard, 2007. 
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território analítico, de indiscutível utilidade para o nosso estudo a par de outros autores, 

nomeadamente J. Lopez Ibor7, Peter Bartlett8 ou Werner M. Mendel9, entre outros. 

Depois de procedermos à análise do contexto da assistência mental europeia para 

se compreender o pensamento da época na conjuntura social e política portuguesa entre 

os sécs. XVIII e XX, importou enquadrar as diferentes realidades que foram surgindo 

com a emergência da Psiquiatria em Portugal no séc. XIX.  

Procurámos realçar a mudança de paradigma que se verificou, tendo em conta que 

em Portugal este passo contribuiu para uma maior “difusão dos conhecimentos 

psiquiátricos, sobretudo clínicos, e à enérgica acção terapêutica e à sua projecção no 

campo social e cultural”10. 

Na óptica da emergência e consolidação da psiquiatria podemos dizer que 

Portugal se inseriu num movimento de renovação da medicina com novos estudos que 

acompanhavam as diversas correntes psiquiátricas que progrediam na Europa11.  

Na nova concepção de loucura, que se edificou a partir do séc. XIX procurámos 

compreender de que forma a psiquiatria contribuiu para o entendimento do louco, não 

como um elemento perturbador da sociedade, mas como alguém que carecia de auxílio.  

É sob esta visão que nasce o hospital psiquiátrico com a directiva de recuperação 

dos alienados através do internamento e da terapêutica. Evidenciou-se a loucura como 

objecto de análise, onde através da aprendizagem e de ensaios terapêuticos, progredia o 

conhecimento sobre as doenças mentais.  

Apesar de Portugal viver então uma conjuntura económica, política e social difícil, 

as necessidades sociais impunham uma efectiva resposta governativa.  

Sendo conhecido de todos as miseráveis condições em que se encontravam os 

alienados internados nas enfermarias do Hospital de S. José, a de S. Teotónio para os 

homens e a de St. ª Eufémia para as mulheres, o Duque de Saldanha, então Ministro do 

Reino, no reinado de D. Maria II, decidiu visitar essas enfermarias. De que resultaram 

medidas que conduziram a uma mudança na História da Assistência Mental em Portugal, 

                                                           
7 Cf. Juan José López Ibor, Medicina Psicosomática y Medicina Antropológica, Separata do Jornal Médico, 

Março 1963.  
8 Cf. Peter Barttlett, “The Asylum and the poor law”, Insanity, Institutions Society 1800 – 1914 – A social 

history of madness in comparative perspective, United Kingdom, Edited by Joseph Melling e Bill Forsythe, 

1999, pp. 48 – 64.  
9 Cf. Werner M. Mendel, Responsability in Health Illness, and Treatment, Vol. 18, American Medical 

Association Publication, Jan – 1968, pp. 697 – 704.  
10 Cf. Barahona Fernandes, No Signo de Hipócrates – Vida, Mente e Espírito, Vol. II, Lisboa, Livraria 

Luso-Espanhola Lda., 1956, p. 121. 
11 Cfr. idem, ibidem, p. 121.  



16 

 

ao transformar o convento de S. Vicente de Paula no Hospital de Rilhafoles – o primeiro 

hospital criado para acolher e tratar alienados no país12.  

Deu-se início ao processo de institucionalização da loucura, em que os indivíduos 

alienados ficavam internados com o intuito de lhe serem aplicadas as terapêuticas 

consideradas necessárias para a sua recuperação. É claro que cumpre questionar, por um 

lado, se não estaria também implícita uma medida para se proteger a sociedade dos 

indivíduos considerados perigosos e, por outro, se um hospital seria suficiente para 

acolher os alienados de todo o país ou se este apenas estava incumbido de responder a 

uma determinada área.   

Razões para afirmar que o Hospital de Rilhafoles desde cedo irá revelar 

fragilidades, não só enquanto estrutura, pela sua capacidade, visto que irá ter um número 

muito superior de alienados daquele que deveria acolher, bem como irá apresentar 

condições débeis de higienização e cuidado que colocaram em causa a funcionalidade do 

hospital. 

Tempo de debate entre as escolas médicas e psicológicas no contexto do exercício 

do poder religioso punha-se em causa a prática da psiquiatria como meio de auxílio do 

alienado13.   

Exemplo desse facto é o psiquiatra Miguel Augusto Bombarda que vai entrar 

numa cisão com alguns elementos da Igreja Católica e não só critica os religiosos através 

de alguns escritos14 como limita as funções dos mesmos no espaço asilar quando se torna 

Director do Hospital de Rilhafoles.  

No início do funcionamento do Hospital de Rilhafoles foram tomadas medidas no 

intuito de para aí transitarem os alienados que estavam internados nas enfermarias do 

Hospital de S. José; em primeiro lugar as mulheres e depois os homens. Só mais tarde é 

que o hospital asilar começou a receber os alienados oriundos de todo o país. 

Importa aqui, num contexto de grande complexidade, quer pelas entidades 

envolvidas quer pela dinâmica do processo assistencial, compreender quais foram os 

mecanismos e critérios da instalação durante o processo de internamento dos doentes. Ou 

seja, impõe-se a necessidade de analisar se existia um regímen hospitalar, quais as normas 

utilizadas para internar os diferentes doentes, neste caso, se estavam divididos por sexos, 

                                                           
12 Vide infra Capítulo 3 da Tese de Doutororamento; Dr. Antonio Maria de Senna, Os Alienados em 

Portugal – Historia e Estatistica, Vol. I, Lisboa, Publicação da Medicina Contemporanea, 1884, p. 14.  
13 Cfr. Hervé Guillemain, Diriger les consciences, Guérir les Âmes – Une histoire comparée des pratiques 

thérapeutiques et religieuses (1830-1939), Paris, Éditions la Découverte, 2006, p. 163.  
14 Cfr. Miguel Bombarda, Enfermagem Religiosa, Lisboa, Publicação Junta Liberal, 1910. 
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classes, patologias, delitos cometidos, bem como qual era o serviço hospitalar prestado, 

desde a frequência das limpezas à realização das dietas ou práticas terapêuticas.  

Sabemos através do estudo elaborado que as medidas de repressão eram um facto 

no Hospital de Rilhafoles e que as mesmas tentaram ser abolidas; isto é, as formas mais 

agressivas que eram utilizadas para conter ou imobilizar os doentes como a utilização de 

peias, colete-de-forças ou cadeira forte, entre outras, foram abandonadas. Podemos 

questionar se foram na totalidade e quando foram tendo em conta que existiam doentes 

muito perigosos ou agressivos. Mas a realidade é que com a introdução de novas 

terapêuticas como a medicalização, a terapia ocupacional ou a Art Brut permitiram ao 

alienado novas formas não só de se exprimir, mas também de se proteger dos seus 

próprios actos.  

De realçar, que quando Miguel Augusto Bombarda foi Director do Hospital de 

Rilhafoles, entre 1892 e 1910 (data da sua morte), foi exactamente o momento em que as 

medidas de repressão mais agressivas foram abolidas.  

Foi o Director Miguel Augusto Bombarda que solicitou a edificação do Pavilhão 

de Segurança (Enfermaria-museu) ao arquitecto José Maria Nepomuceno, que se traduzia 

por uma inovadora arquitectura considerada panopticon, e neste edifício se pretendiam 

que fossem internados os alienados inimputáveis, os considerados perigosos para que não 

fossem misturados com os restantes doentes do hospital, já que per si, o ambiente no 

hospital era bastante agressivo e perturbador15.  

Para além desta grande medida, em prol do bem-estar dos alienados e da sua 

recuperação, solicitou a construção do Balneário D. Maria II, onde os doentes podiam 

realizar as mais variadas práticas terapêuticas com a água. 

Para realizarmos o nosso estudo fomos a vários arquivos nacionais e estrangeiros, 

à Biblioteca Geral da Universidade de Évora, à Biblioteca Nacional de Portugal, 

Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, à Bibliothèque de Sainte-

Anne em Paris, à Biblioteque Nationale de France, ao Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, à Biblioteca do Hospital de S. José e, por fim, onde residiu 

maioritariamente a recolha das fontes, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no 

Fundo do Hospital de S. José, onde pretendíamos fazer o levantamento dos alienados 

internados em determinados períodos, bem como reconstruir a História do Hospital de 

Rilhafoles.  

                                                           
15 Vide infra, pp. 83.   
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O nosso estudo procurará também compreender o quadro da população asilar entre 

1848 e 1910, ano em que foi assassinado Miguel Augusto Bombarda. Para tal tivemos 

que proceder a uma recolha de dados de grande exigência para proceder à análise 

estatística tendo em consideração que representava uma clara relevância para uma nova 

perspectiva em torno da realidade asilar em Rilhafoles.  

Contudo, o fundo documental de grande complexidade e com grande relevância 

analítica apresentava uma realidade de internamentos ocorridos de 1857 (data em que 

surgem os primeiros dados) a 1910, de grande dimensão, ou seja, intransponível para uma 

recolha integral para realizar a Tese de Doutoramento.  

Por conseguinte, foi crucial estabelecer nessa periodização um processo de 

recolha da informação documental. A mesma resultou em 3660 dados registos clínicos de 

pacientes internados no Hospital de Rilhafoles entre 1857 (ano a partir do qual há registo) 

e 1910. No entanto, apenas foram validados 2350 registos, que não colocaram em causa 

a coerência de resultados obtidos. Para sustentar com clara objectividade o resultado 

procedeu-se a um exaustivo levantamento de registo de entrada de alienados do sexo 

feminino e masculino desde 1857 até 191016, cuidando de recensear os mais diversos 

elementos de informação.   

Decidimos realizar o levantamento dos alienados, por amostra, durante os 

primeiros cinco anos, de 1857 a 1862, passando depois a recolher dados de quinze em 

quize anos, dada a extensão da informação, portanto, foi o ano de 1872, 1887, 1902 e, por 

fim, concluímos em 1910 encurtando para oito anos, por ser a data, em que decidimos 

finalizar o trabalho; correspodente é, certo, à implantação da República e, como dissemos, 

à morte de Miguel Augusto Bombarda.  

O levantamento dos dados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Fundo 

Hospital S. José17, prolongou-se por quatro anos, tendo em consideração que recolhemos 

a informação extensa, pessoal e médica, dos doentes. Tendo em conta os registos 

realizados alguma informação de teor qualitativo não pode ser inserida na estatística, mas 

servirá para fornecer exemplos numa perspectiva de micro-história, procedendo-se assim 

                                                           
16 Vide infra Anexo 1 – Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848 – 1910.  
17 No Fundo Hopital de S. José, a informação encontra-se em doze livros, com 15825 registos de alienados 

internados no Hospital de Rilhafoles de 1857 a 1910. Deste arquivo consultado, dentro da população total, 

a percentagem validada foi de 14.8%.  
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à análise de casos particulares que melhor sustentam a informação gráfica, numa leitura 

macro, que traduz um universo mais alargado da realidade asilar18.  

Ainda assim, sabemos que a informação recolhida, de grande utilidade e 

relevância científica, não se cingirá apenas aos resultados apresentados na Tese de 

Doutoramento sendo fecunda para a realização de outros projectos. 

Pretendemos com este estudo levantar algumas questões que nos foram suscitando 

dúvidas: 1º Se era maior a população internada do sexo feminino ou do sexo masculino?19; 

2º Qual a média de idades verificada nos internamentos?20; 3º Qual o estado civil que 

apresentava maior percentagem no número de internamentos?21; 4º Se o número médio 

de internamentos registava uma subida ou descida?22; 5º Qual a duração média de 

internamentos e os períodos de maior incidência?23; 6º Em que anos se registaram mais 

óbitos?24; 7º Se era superior o número de internados indigentes ou aqueles que estavam 

inseridos da 1ª à 4ª classe?25; 8º Qual era o concelho de residência em que se verificava 

maior registos de internados?26.  

Sendo assim possível elaborar um quadro sobre a população que esteve internada 

no Hospital de Rilhafoles e analisar as suas características endógenas, as suas 

necessidades, a adequação do regímen hospitalar face às carências da população, a 

resposta hospitalar em termos de higiene, dieta e terapêutica, bem como as terapias e 

métodos de tratamento.  

Indubitável, para a realização desta Tese de Doutoramento, o contributo da co-

orientadora, a Doutora Manuela Correia, que com os seus conhecimentos e domínio na 

                                                           
18 Sabemos da existência de documentação sobre os alienados do Hospital de Rilhafoles na Biblioteca do 

Hospital Júlio de Matos. Para se proceder à análise da mesma foi solicitado por parte do Hospital uma 

autorização da Comissão Nacional de Protecção de Dados. Realizou-se o pedido a justificar a necessidade 

da consulta à documentação, enviando cartas dos orientadores a justificar a necessidade do estudo da 

documentação. Foi ainda exigido o pagamento no valor de 150€, o qual foi realizado e depois de um 

processo que demorou anos para obter resposta a Comissão Nacional de Protecção de Dados impossibilitou 

a consulta da documentação sobre o Hospital de Rilhafoles.  
19 Veja-se Figura 1 - Sexo dos pacientes em função do momento de registo clínico. 
20 Veja-se Figura 2 - Idade média dos pacientes em função do momento de registo clínico. 
21 Veja-se Figura 3 - Estado civil dos pacientes em função do momento de registo clínico. 
22 Veja-se Figura 4 - Número de internamentos médio dos pacientes em função do momento de registo 

clínico.  
23 Veja-se Figura 5 - Duração média do internamento dos pacientes em função do momento de registo 

clínico. 
24 Veja-se Figura 6 - Percentagem de óbitos em função do momento de registo clínico. 
25 Veja-se Figura 7 - Percentagem de pacientes indigentes em função do momento de registo clínico. 
26 Veja-se Figura 8 - Concelhos de residência dos pacientes no momento de registo clínico. 
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área da psiquiatria possibilitou um melhor entendimento do passado da ciência 

psiquiátrica interpretando o desenvolver das patologias mentais27.  

Mereceu particular atenção o tempo em que se desenrolaram os acontecimentos 

estudados. O culminar da instabilidade política extrema-se na sequência do Mapa cor-de-

rosa e consequência do Ultimatum, em que Portugal revelou a sua fragilidade diplomática 

e política ao ceder às pretensões inglesas abdicando dos territórios africanos.  

Miguel Augusto Bombarda, uma das figuras mais promissoras da Psiquiatria 

Portuguesa tornou-se um absoluto defensor da República ao lado de Teófilo Braga e 

Magalhães Lima.  

Estava iminente uma revolução, a isso apelavam os ideais republicanos que 

contestavam a Igreja e a Monarquia. Em comícios e lutas políticas celebravam-se também 

os centenários numa glorificação da memória portuguesa, como as comemorações do 

terceiro centenário da morte de Luís de Camões. 

No dia 1 de Fevereiro de 1908, quando a Família Real regressava de Vila Viçosa 

e passava na Praça do Comércio, D. Carlos e o seu filho primogénito foram abatidos a 

tiro por republicanos28. O regicídio colocou no trono D. Manuel II que não tinha sido 

preparado para governar, assim prosseguindo a instabilidade política, tendo em conta que 

agora os Republicanos tinham mais liberdade para as suas acções de propaganda.  

A Revolução foi preparada para se realizar no dia 5 de Outubro de 1910. Porém, 

a revolta começou no dia 3 de Outubro, data do falecimento do Director do Hospital de 

Rilhafoles, o Psiquiatra Miguel Augusto Bombarda. Um dos principais impulsionadores 

da revolução tinha partido.  

No entanto, estava tudo preparado para dois dias depois se realizar a revolução no 

dia 5 de Outubro, as forças monárquicas desistiram e deu-se a Implantação da República.  

Miguel Augusto Bombarda não deve ser estudado isoladamente na sua figura de 

político ou psiquiatra. Em termos políticos falamos de um homem que deixou de acreditar 

na Monarquia para defender de forma acérrima os ideais da República porque acreditava 

na História e nos valores da Nação, nos ideais da Revolução Francesa e na ordem social. 

Enquanto político, pertencente à Junta Liberal, representante na Câmara dos Deputados, 

teve uma influência fulcral na Revolução de 1910.  

                                                           
27 Para interpretação das patologias consultar Carlos Braz Saraiva e Joaquim Cerejeira, Psiquiatria 

fundamental, de acordo com o DSM-5, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, Lda., 2014. 
28 Cf. A. H. de Oliveira Marques, “O Franquismo”, História de Portugal, Vol. II, Lisboa, Palas Editores, 

[s. d.], p. 114. 
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Enquanto médico e psiquiatra o seu contributo foi fundamental para reerguer o 

Hospital de Rilhafoles e nele introduzir uma nova dinâmica assistencial. Falamos da 

abolição dos meios repressivos para conter os doentes e da adopção de políticas mais 

brandas, de obras no hospital para alargar o espaço de acolhimento dos doentes, da 

construção do Pavilhão de Segurança e do seu entendimento sobre os alienados 

criminosos, da edificação da cozinha e lavandaria, da construção do Balneário D. Maria 

II, da introdução de uma nova dieta e de novas terapêuticas como a ergoterapia, terapias 

ocupacionais, medicalização, da introdução do laboratório no hospital e de políticas de 

higienização.  

No fundo, Miguel Augusto Bombarda deixou um legado não só físico, pelo que 

representava a sua direcção e medidas que tomou no Hospital de Rilhafoles, bem como 

pela nova abordagem que fez ao alienado tratando-o como um doente que necessitava de 

internamento e de tratamento adequado para a sua patologia.  

Entre 1892 e 1910 foi Director do Hospital de Rilhafoles e dele fez uma referência 

nacional, mas também internacional, conseguindo que Rilhafoles fosse considerado um 

exemplo de hospital na Europa, onde ainda se discutiam os meios adequados para tratar 

os alienados.  

A sua dimensão foi também visível na realização do XV Congresso Internacional 

de Medicina em Lisboa, considerado por todos um sucesso.  

  Filantropo, da medicina e psiquiatria, republicano e lutador por causas quis com 

o seu contributo edificar uma sociedade onde a igualdade pudesse convergir com os 

direitos.  

Neste sentido, o Hospital de Rilhafoles representa uma mudança de paradigma, 

um novo entendimento sobre Homem e consideração por aqueles que perdiam as suas 

faculdades mentais sem terem consciência disso. 

Os internamentos no Hospital de Rilhafoles, mesmo na sua época mais difícil, 

devem ser contados, porque neles também estão as soluções alcançadas para o auxílio aos 

alienados.  

O Hospital de Rilhafoles dá, pois, início à História da Saúde Mental em Portugal.  

Ao realizarmos esta Tese pretendemos, também, que através do estudo do passado 

se abra caminho para uma nova compreensão daqueles que passaram por esse hospital, 

desde os que foram internados aos médicos e auxiliares, aos contributos e descobertas 

científicas, ao auxílio e consideração do ser humano para que seja assim possível 

contribuir para um melhor entendimento do passado.  
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1. Doentes, loucura e alienados: a Europa entre o século XVIII e XIX 

 1.1. Emergência da Psiquiatria e ensino da Loucura 

    

Foi com os ideais da Revolução Francesa que se assistiu a uma mudança no 

paradigma da assistência mental, começando-se a caminhar na procura de justiça e saúde 

para todos. Por conseguinte, aos que agora eram internados tinha que se conhecer a 

patologia e adequar o sistema para o seu auxílio: “Il est décrété que toutes les personnes 

détenues dans les maisons de force seront mises en liberté dans les six semaines, à moins 

qu’elles ne soient condamnées ou décrétées de prise de corps ou «qu’elles ne soient 

enfermées pour cause de la folie”29.  

Este tempo, que ficou marcado pela corrente empirista, que defendia que o 

conhecimento vinha da «experiência», foi concomitantemente o século do «sujeito»30, 

neste caso, da sua expansão, em que se insere a individualização do eu, das formas mais 

livres, o momento em que as contribuições dos anatomistas e dos médicos se tornaram os 

mais profícuos no entendimento do corpo humano e das suas patologias.   

Formou-se um novo discurso baseado na observação e na objectividade que 

contribuíram para o domínio do discurso científico e para o progresso da medicina. “Dans 

la médicine clinique de l’époque, on peut dire que se constituait un certain modèle 

épistémologique de la vérité médicale, de l’observation, de l’objectivité, qui allait 

permettre à la médicine de s’inscrire effectivement à l’intérieur d’un domaine de discours 

scientifique où elle allait rejoindre, avec ses modalités propres”31.  

A Europa neste período viveu uma profunda revolução científica, numa nova 

conjuntura política, social e económica, em que o Homem através do conhecimento das 

suas limitações enquanto «ser», pela sua complexidade física e psicológica passou a ter 

um papel preponderante sobre o seu percurso e a sua interacção na colectividade, aqui 

destacando o desenvolvimento científico que permitiu uma mudança de paradigma em 

torno da loucura.  

No fim do século XVIII e início do século XIX, assistiu-se na Europa a um 

crescente movimento de conhecimentos e ensaios, que se reflectiram no dealbar de um 

novo olhar ideológico e político. Neste sentido, importa sublinhar que a Europa do ponto 

                                                           
29 Vide Claude Quétel, Histoire de la Folie […], op.cit., p. 197.  
30 Cfr. Georges Vigarello, História da Beleza, Lisboa, Editorial Teorema, 2005, p. 124.  
31 Vide Michel Foucault, Le Pouvoir Psychiatrique – Cours au collège de France. 1973-1974, France, 

HAUTES ÉTUDES, GALLIMARD-SEUIL, 2003, p. 13. 
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de vista científico caminhava a passos largos para novos ideais que se iriam repercutir no 

campo da Sociedade, Indústria, Medicina e Saúde Pública.  

Contudo, por esta altura, já era visível a preocupação europeia com a 

produtividade, isto é, gerar riqueza. Para o homem oitocentista tudo o que fosse 

impeditivo da força produtora da riqueza, trazia transtorno e perturbava a «estabilidade 

social». Por esta razão quem fosse perturbador desta «ordem» era visto como um 

obstáculo à ordem e progresso social, passando a ser alvo de exclusão ou julgamento por 

parte da sociedade32.  

No fundo, tratou-se de uma questão que a própria sociedade, enquanto se foi 

reestruturando entre as fronteiras do laboral, do habilitado, do produtivo, procurou erguer 

estruturas que não permitissem a integração de elementos com características quer físicas 

quer mentais fragilizadas33. Isto porque, estas poderiam colocar em causa a 

funcionalidade desta nova colectividade emergente baseada na produção económica e 

sustentabilidade financeira34.  

Há, pois, que compreender a razão moderna da exclusão da loucura e do 

julgamento social dos indivíduos que padeciam desse mal. A loucura, que muitas vezes 

ficou conhecida como a «doença da alma», representava a desordem e a «desrazão». Até 

ao século XVIII o seu conhecimento era exíguo, tal como o cuidado daqueles que dela 

padeciam. Ao invés, quem fosse louco seria recriminado, iria para os cárceres ou seria 

expulso das cidades e das aldeias, caminhando pelas estradas sem qualquer auxílio.  

No imaginário ocidental do Renascimento, receavam-se os loucos, muitas vezes 

representados com a alegoria do demónio, símbolo do mal, da possessão, elementos que 

a Igreja punia e se achava no «dever» de corrigir moralmente ou fisicamente através da 

realização de exorcismos.  

“A concepção erronea, que fazia dos alienados indivíduos influídos e dados aos 

espiritos diabolicos continuou fazendo victimas aos milhares até ao coração do século 

XVIII. A epocha da reforma, porém, foi para a psychiatria como um novo nascimento, 

pois que, libertada um pouco dos obstaculos que a Egreja lhe havia posto, a medicina 

poude começar a desbravar o terreno, abandonado desde a epoca galénica”35.  

                                                           
32 Cfr. Michel Foucault, História da Loucura, op. cit., p. 78.   
33 Cf. idem, ibidem, p. 88. 
34 Cf. idem, ibidem.  
35 Vide Dr. Antonio Maria de Senna, Os alienados em Portugal – Historia e Estatistica, vol. I, Lisboa, [s. 

n.], 1884, p. X. 
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A partir do século XVIII, a loucura torna-se objecto de conhecimento e o discurso 

médico modifica-se36. A Loucura deixa de ser vista como um «mal do ócio» ou de 

«possessão» ligada ao demónio, passando a ser compreendida como doença. 

Por conseguinte, o estudo da loucura tornou-se essencial na sociedade ocidental, 

na transição do século XVIII para o XIX. Esse papel deveu-se aos alienistas e psiquiatras 

de vários países europeus, que, num diálogo profícuo e numa tentativa de libertar o louco 

da repressão em que estava inserido nos cárceres ou nos hospitais gerais, muitas vezes 

misturados com outros doentes, decidiram alterar essa metodologia estudando esses 

mesmos doentes numa outra dinâmica de internamento, pelo que começaram a introduzir 

outros métodos de tratamento.  

Era absolutamente essencial, que os alienados fossem retirados dos hospitais 

gerais. Estes eram o último recurso para o internamento dos alienados na tentativa de os 

isolar, quando se verificava a inexistência de meios para o seu auxílio ou muitas vezes de 

repressão para prender e afastar o alienado da comunidade37.  

Assumiu-se assim um entendimento da loucura enquanto pathos e as suas 

degenerescências na vida do Homem e da comunidade. Ou seja, passou-se a inserir a 

doença num campo científico e médico, em que os vários contributos iniciavam uma nova 

redescoberta do Homem e das suas maiores fragilidades, podendo-se assim encontrar 

mecanismos de auxílio para os alienados.  

Este passo dá-se com o contributo de vários alienistas, dos quais salientamos 

Philipe Pinel38 e o seu discípulo Jean-Etienne Esquirol39.   

Se até ao século XVII a palavra loucura estava associada ao domínio religioso e a 

um campo imaginário turbulento, de expressividade negativa, a partir do século XVIII a 

loucura, uma palavra ambígua, que se situa entre a moral e a medicina40, torna-se objecto 

de conhecimento e de compreensão, pelas suas «desordens» e «desrazões». Com isto 

sublinhava-se a necessidade de entender a loucura no seio da sociedade europeia, em que 

cada vez mais predominava o Ego, por um lado, e a produtividade, por outro. 

                                                           
36 Cf. Judith Revel, “Folie”, Le vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, pp. 

56 – 57.  
37 Cfr. Claude Quétel, op. cit., p. 121.  
38 (1745 – 1826) 
39 (1772 – 1880) 
40 Cfr. supra Claude Quétel, op. cit., pp. 15 – 16.   
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É neste contexto de compreensão do louco, aquele que perde a sua razão que este 

“deixa de ser visto como um estorvo ao progresso social”41, para começar a ser 

compreendido como um doente que carecia de auxílio.  

Na sua obra Des Maladies Mentales, E. Esquirol diz que a alienação mental é uma 

afecção crónica que tem por característica desordens na sensibilidade, inteligência e 

vontade. “La folie, l’aliénation mentale est une affection cérébrale ordinairement 

chronique, sans fièvre, caracterisée par des désordres de la sensibilité, de l’intelligence, 

de la volonté”42.   

No período do Antigo Regime a loucura esteve reduzida ao «silêncio» e a única forma de 

tratar aqueles que dela padeciam era encerrá-los em hospitais gerais ou nas cadeias. 

Entre os séculos XVIII e XIX, através do estudo de alienistas e psiquiatras 

europeus identificou-se a loucura como uma patologia. Por conseguinte, a «doença da 

alma», até então assim caracterizada como um mal que se instalava e que se baseava numa 

dupla consciência que envolvia a alma, logo filosófica, e depois médica, porque analisava 

a doença, passou para uma tradição médico-filosófica que durante um longo período 

reuniu as duas experiências: a psicopatologia médica e a psicopatologia filosófica43.  

 Já   Galeno44,  médico  da  Antiguidade  Clássica, que  tinha  estudado  o  corpo  humano,  

dizia  que  as  doenças  da  alma  dependiam do temperamento do corpo, pois “les maladies 

de l’âme sont les maladies du corps”45.  

 A loucura situava-se entre a desordem e o desequilíbrio social. Inseria-se no contexto do 

Caos, e da instabilidade na sociedade. Ou seja, quando o Homem agia no incumprimento 

das regras da sociedade, aquelas que todos deviam cumprir, as quais não deveriam colocar 

em causa.   

Para Michel Foucault, a loucura foi até ao séc. XVII isolada, em certa medida, no 

contexto médico e inserida num paradigma de exclusão46.  Dado o desconhecimento deste 

mal até quase ao final da época moderna os “loucos tinham então uma existência 

facilmente errante. As cidades escorraçavam-nos de seus muros; deixava-se que 

                                                           
41 Vide Alexandra Esteves, “Engulhos de ontem, doentes de hoje: pensar a loucura em Portugal no século 

XIX. O caso do distrito de Viana do Castelo”, Marginalidade, Pobreza e Respostas Sociais na Península 

Ibérica (Sécs. XVI – XX). Coord. Maria Marta Lobo de Araújo e Alexandra Esteves, Braga, CITCEM, 2011, 

p. 199.  
42 Vide E. Esquirol, Des Maladies Mentales considérées sous les rapports – Médical, Hygiénique et 

Médico-legal, Tome premier, Paris, Librarie de l’Académie Royale de Médicine, 1838, p. 5.  
43 Cf. Claude Quétel, op. cit., p. 29.  
44 (129 – 200 d.C.) - foi médico dos imperadores Marco Aurélio, Comodo e Setimo Severo.  
45 Apud Claude Quétel, op. cit., p. 31. 
46 Cfr. Michel Foucault, op. cit., p. 8. 
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corressem pelos campos distantes, quando não eram confiados a grupos de mercadores 

peregrinos”47. 

Num cenário de exclusão face aos loucos que dominava por toda a Europa, em 

Oitocentos, a sociedade portuguesa apresentava-se num contexto paradoxal. Nessa 

matéria se, por um lado, se iniciava um momento de reflexão sobre uma necessidade de 

proteger a sociedade em geral e as famílias da presença dos loucos, que perturbavam a 

ordem pública, que transgrediam a normatividade social, isto é, a conduta que era 

defendida como modelo de comportamento como parte integrante do Homem na 

sociedade, por outro lado, era considerado que o louco devia ser «retirado» dela, para que 

não a perturbasse. 

Durante o séc. XVIII o conceito de loucura como paradigma de exclusão começa 

a modificar-se. Estar-se-á perante uma nova percepção de indivíduo «inapto» no seio da 

sociedade? Impõe-se esta questão tendo em conta que entre os séculos XVIII e XIX a 

loucura era entendida sob a forma de uma condenação ética da ociosidade e do perigo 

proporcionado pela colectividade de trabalho e imanência social48. 

Por conseguinte, o louco era alvo de exclusão e condenação por parte da 

comunidade em que estava inserido, visto que a mesma adquiria ou criava mecanismos 

de rejeição de forma a até mesmo «julgar» e estabelecer quais os parâmetros da 

inutilidade/improdutividade social.  

Foi num contexto «dicotómico» que surgiu o asilo, um novo mecanismo 

assistencial criado pela «necessidade» de uma estrutura que permitisse o reconhecimento 

do louco. Ou seja, compreender a alienação pelas suas características enquanto 

enfermidade, como uma possibilidade de tratar os doentes, estudar e descobrir novas 

formas de tratamento e auxílio49. 

Era fundamental a criação de um espaço que acolhesse os alienados, pela sua 

necessidade “donc sans envisager ce problème, il me semble que, parmi ceux que l’on 

peut considérer comme les fondateurs de la psychiatrie, l’opération médicale qu’ils 

accomplissent lorsqu’ils guérissent n’a, dans sa morphologie, dans sa disposition 

générale, pratiquement rien à voir avec ce qui est en train de devenir l’expérience, 

l’observation, l’activité diagnostique, le processus thérapeutique de la médicine”50.  

                                                           
47 Vide Michel Foucault, op. cit., p. 9.  
48 Cf. idem, ibidem, p. 73. 
49 Cf. Marcel Gauchet et Gladys Swain, La Pratique de l’esprit humain, France, Éditions Gallimard, 2007, 

p. III. 
50 Vide Michel Foucault, “Leçon du 7 Novembre de 1973”, Le Pouvoir Psychiatrique, op. cit., p. 13.  
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No quadro de internamento, que agora se estabelecia como essencial para o 

restabelecimento do alienado, defendiam-se várias metodologias, sendo que uma das 

primordiais procurava ir ao encontro de uma possível interacção e diálogo com o louco.  

Isto porque com o «nascimento do asilo» a loucura adquiriu um espaço específico, 

para quem sofria de alterações psíquicas ou comportamentais: “La naissance de l’asile va 

donner une impulsion determinant à cette réduction de l’altérité de la folie entamée par 

l’enfermement. Elle va en changer aussi bien les conditions que les dimensions. Elle 

instale le dispositif à partir duquel va pouvoir progressivement s’opérer l’identification à 

la folie. Elle mete en marche le travail que va obliger de s’y reconnaître”51. 

Formou-se uma nova concepção da loucura, norteada por outras ópticas, cuidando 

também de recuperar o louco e proporcionar a sua reintegração na sociedade.  

Nesta dinâmica procurou-se um sentido de restabelecimento do louco, 

sobressaindo o cuidado e o tratamento através das constantes descobertas teóricas e pela 

experiência prática52: “La folie nouvellement découvert en son accessebilité va être foyer 

priviligié de son expérimentation, por une série de raisons qu’on peut expliquer. L’asile 

va s’établir en fonctionner comme un véritable laboratoire politique, la première 

instituition, peut-être, où le rapport modern de pouvoir va être en mesure de se déployer 

complètement, avec ce qu’il comporte d’illusion foncière”53.   

Neste processo, em que o asilo era um espaço de tratamento e recolhimento ou de 

exclusão e ruptura, o facto é que nele começaram a emergir os primeiros passos de 

terapêuticas, com a observação/experiência dos tratamentos dos doentes internados. 

Em vários países europeus entre os séculos XVIII e XIX iniciaram-se medidas de 

protecção e auxílio ao alienado, ao que inconscientemente estava «fora de si» e que não 

conseguia cumprir as normas da sociedade: “L’aliéné, incapable de se soumettre aux lois 

qui règlement la conduite des autres hommes, doit bénéficier d’une législation particulière 

qui protege la société, sa personne et ses biens […]”54. 

 Deste modo, nas medidas de polícia médica55, onde a saúde a partir do séc. XVII 

começou a ser observada numa óptica de responsabilidade governamental56 tornou-se 

                                                           
51 Vide Marcel Gauchet et Gladys Swain, op.cit., p. XIX. 
52 Cf. idem, ibidem, p. XIV. 
53 Cf. idem, ibidem, p. XIV. 
54 Vide J. Cl. Dubois (Saujon), “L’aliéné et la société, d’après Esquirole et Ferrus”, Annales Médico 

Psychologiques – Revue Psychiatrique, vol. 146, Numéro 1-2, Paris, Éditeur Masson, 1988, p. 817.  
55 Polícia médica – Aplicação de determinadas políticas a favor da saúde das populações, que pressupunham 

um determinado modelo de medicalização, com adequadas medidas de saúde pública e de higiene. 
56 Cfr. Laurinda Abreu, Pina Manique – Um Reformador no Portugal das Luzes, 1ª edição, Lisboa, Gradiva, 

2013, p. 13. 
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fulcral encontrar mecanismos de protecção para os indivíduos alienados, bem como para 

toda a sociedade para possibilitar a existência de uma estabilidade e coesão social. Por 

sua vez, em resultado da preocupação com o acolhimento e tratamento do alienado surgiu 

em França a Lei de 183857, com o fim de facilitar o ingresso dos alienados nos asilos 

recebendo um pronto internamento: “La loi de 1838 constitua un compromis habile entre 

les tenants de l’interdiction qui alourdissait les formalités administratives et les 

défenseures d’une procédure simplifiée permettant un traitement immédiat”58.  

Logo com esta lei, houve uma preocupação com o internamento do alienado, pelo 

facto de ser facilitada a entrada com um atestado médico ou cartão de identidade, a fim 

de permitir a permanência ou até mesmo a saída autorizada do alienado, quando este 

estivesse recuperado59.  

Uma tentativa de melhorar o sistema de saúde mental, que apresentava não só 

lacunas como urgência no que dizia respeito à necessidade de auxílio aos alienados60. 

Esta lei, que foi exemplar na Europa, tinha a incumbência de instituir a protecção jurídica 

aos alienados, muitas vezes internados de forma desmedida e com recurso a actos 

desumanos61.  

 Comparativamente a outros países da Europa que estavam a dar passos largos no 

campo da assistência mental com a edificação de hospitais próprios para acolher os 

alienados e com o desenvolvimento da Psiquiatria e Psicologia, como o caso de França, 

Espanha, Inglaterra e Alemanha, a conjuntura em Portugal era ainda no século XVIII de 

estigma e condenação.  

 “Portugal foi talvez um dos paizes da Europa em que mais difficilmente se 

puderam traduzir em formulas legaes, e em costumes constituidos, as idéas libertadoras 

da consciencia humana, pregadas pelo movimento revolucionario, que em todos os paizes  

mais ou menos seguiu o renascimento da sciencia e das lettras, apoz o periodo de 

elaboração fecunda, de quem forma primeiros fructos a reforma, personalisada em 

Luthero, e a revolução franceza, gerada na mesma origem”62. Ou seja, nesta altura não 

acompanhava o profícuo desenvolvimento e estudo que se verificava nos outros países 

                                                           
57 Cf. J. Cl. Dubois (Saujon), op. cit., p. 817.  
58 Michele Ristich de Groote, “La loi de 1838”, La folie à travers les siècles, Paris, Robert Laffont, 1967, 

p. 231.  
59 Cfr. idem, ibidem, p. 232.  
60 Cfr. J. Cl. Dubois (Saujon), op. cit., p. 817.  
61 Cf. Jean Charles Sournia, História da Medicina, Trad. Jorge Domingues Nogueira, Lisboa, Instituto 

Piaget, 1995, p. 277.  
62 Vide Antonio Maria de Senna, A Medicina Contemporanea – Hebdomadario Portuguez de Sciencias 

Medicas, Director Professor Miguel Bombarda, I ANNO, Nº 31, Lisboa, 5 de Agosto de 1883, p. 247.  
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no que dizia respeito ao auxílio e tratamentos dos alienados. Estes encontravam-se 

sozinhos nas ruas ou estavam presos nos cárceres, derivado da exclusão e da 

incompreensão. Isso pode-se constatar ainda no século XIX, em Portugal: “um dos pouco 

paizes, onde não ha ensino oficial de pathologia mental”63.  

No séc. XIX a loucura distingue-se de outras degenerescências com as quais era 

confundida. Neste contexto, o alienado era inserido numa estrutura de amparo que o 

tornava «livre» dentro de um meio de protecção. Nasceram assim os primeiros asilos, 

com a função de acolher apenas os doentes que padecessem de alienação mental64. 

Foi com Philippe Pinel, alienista Francês do final do séc. XVIII, o fundador do 

paradigma da alienação mental e da psiquiatria francesa65, que no séc. XIX se começou a 

construir a ideia de cura e tratamento para as doenças mentais66. Com a visão de Philippe 

Pinel, a noção de loucura adquiriu outra dimensão no campo psicológico e físico.  

Em 1791, Philippe Pinel publicou, na Académie Royale de Médicine, um artigo 

sobre a noção de loucura, intitulado “les moyens les plus efficaces de traiter les malades 

dont l’esprit est aliéné avant l’âge de la vieillesse”, em que já identificava o «asilo» como 

o espaço mais indicado para tratar os alienados, (no caso), localizado em Bicêtre67.  

A sua obra intitulada Traité Médico-Philosophique sur l’Aliénation Mentale68 

demonstrou como deviam ser tratados os doentes que padeciam de alienação mental. Foi 

a primeira obra de construção significativa realizada pela psiquiatria moderna, que elevou 

a área autónoma do saber da patologia69.  

Para o «pai» da psiquiatria, os asilos, em vez de serem lugares de reclusão e 

isolamento para doentes perigosos tratados com dureza e violência, afastados da 

sociedade, antes pelo contrário, precisavam de ser um meio conciliador de “firmeza doce 

e compassiva”70 para a reabilitação dos loucos.  

Quer isto dizer que se tratou de uma ressocialização, considerando que até Pinel, 

a loucura, desprovida de instrumentos e técnicos, estava «contida» num muro de quatro 

paredes. Depois do contributo de Pinel pode-se dizer que o encerramento num espaço 

                                                           
63 Vide Dr. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. XII.  
64 Cf. Marcel Gauchet et Gladys Swain, op. cit., p. III.  
65 Cfr. Laure Murat, L’homme qui se prenait pour Napoléon – Pour une histoire politique de la folie, France, 

Gallimard, 2013, p. 61.   
66 Cf. Vide J. Cl. Dubois (Saujon), op. cit., p. 817.  
67 Cf. idem, ibidem, p. 817.  
68 Obra de Philippe Pinel, segunda edição de 1809.  
69 Cf. J. M.ª Morales Meseguer, “Historia de la Psiquiatría”, Psiquiatría, Tomo I, Directores C. Ruiz Ogara, 

J.J. López-Ibor Aliño, D. Barcia Salorio, España, Ediciones Toray, S.A.,1982, p. 14. 
70 Vide Philippe Pinel, Tratado Médico-Filosófico sobre a Alienação Mental, Trad. Bruno Barreiros, Nuno 

Melim e Nuno Miguel Proença, [s. l.], Edições Colibri, 2011, p. 60. 
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adequado foi o êxito do processo terapêutico, pois o louco podia libertar-se de «si» 

mesmo, podendo assim ser possível encontrar um tratamento adequado para o alienado71.  

“O que Pinel e os seus contemporâneos sentirão como uma descoberta ao mesmo 

tempo da filantropia e da ciência é, no fundo, apenas a reconciliação da consciência 

dividida do século XVIII. O internamento do homem social preparado pela interdição do 

sujeito jurídico significa que pela primeira vez o homem alienado é reconhecido como 

incapaz e como louco”72.  

O louco era agora compreendido como um doente que necessitava de tratamento 

para a sua recuperação, como também era percebida a carência de espaços adequados 

para o acolhimento dos alienados, de forma a não os misturar com doentes que tivessem 

outras patologias.  

Há uma consciência cada vez maior sobre a loucura, a sua compreensão e 

multiplicidade de patologias que lhe podem estar inerentes. Os estudos são cada vez mais 

profícuos, bem como a sua afirmação na área da medicina, tornando essencial o lugar da 

loucura no campo médico73. 

Os primeiros asilos que se começaram a edificar por toda a Europa surgiram 

depois do reconhecimento da alienação como doença, numa dinâmica de progresso e 

desenvolvimento científico, que possibilitou a afirmação e consolidação de novas 

ciências empíricas, entre as quais a Psiquiatria.  

 Os asilos eram agora novos espaços asilares com outra dimensão, dada a constante 

necessidade de mais e melhores cuidados para os casos de alienação que chegavam ao 

processo de internamento74.  

A Psiquiatria foi assim inaugurada no início do séc. XIX por Philippe Pinel75, que 

prestou um dos maiores contributos deste período ao separar o doente mental do 

                                                           
71 Cf. António Fernando Cascais e Margarida Medeiros, Hospital Miguel Bombarda – 1968, Maia, 

DOCUMENTA, 2016, pp. 105 – 106. 
72 Vide Michel Foucault, op. cit., p. 132.  
73 Entre os trabalhos mais recentes nesse sentido, tem-se uma Dissertação de Mestrado apresentada no ano 

anterior à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da qual só tivemos conhecimento já no momento 

da conclusão desta Tese de Doutoramento, pelo que o seu contributo não tem maior expressão neste 

trabalho. Trata-se de Tânia Sofia Ferreira, Júlio de Matos e o Alienismo em Portugal. Dissertação de 

Mestrado em História Contemporânea, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017, 

exemplar policopiado.  
74 Cfr. Peter Bartlett, “The asylum and the poor law”, Insanity, Institutions and Society, 1800 – 1914 – A 

social history of madness in comparative perspective”, United Kingdom, Edited by Joseph Melling e Bill 

Forsythe, 1999, p. 48.   
75 (1745 – 1826), Director dos hospitais parisienses de Bicêtre (1793) e Salpêtrière (1795). 
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criminoso, considerando que o primeiro estava «doente» a carecer de um espaço próprio 

para realizar a sua terapêutica76. 

Porém, esta recuperação não foi concebida para ser realizada num hospital geral, 

mas sim num asilo, Bicêtre, onde soltou as correntes que acorrentavam os alienados 

furiosos, e onde outros loucos foram mantidos presos porque se tinha receio de os deixar 

livres77. “Se começou por servir um propósito exclusivamente prisional, ainda que 

porventura sob um pretexto assistencial e humanitário, que inclusivamente antecede a 

emergência da ciência e da prática da psiquiatria moderna, o enclausuramento adquire 

com esta uma finalidade completamente diferente, a de tratar”78, passaram-se a recolher 

os alienados em instituições próprias no sentido de os proteger e simultaneamente tratar 

tendo em conta que à priori o asilo só existia só no intuito de punição e exclusão da 

sociedade.  

Neste quadro, onde ainda os loucos eram temidos, apresentava-se agora a ideia de 

auxiliar tirando-os das suas correntes e prestando-lhes os devidos cuidados com o intuito 

de entrar no caminho da cura. Era fundada a psiquiatria moderna79.  

O saber psiquiátrico generalizou-se a partir do século XIX. Neste momento, a 

psiquiatria enquanto área do saber médico ao mesmo tempo que se ia desenvolvendo, 

continuava a reflectir sobre o passado da loucura, tendo por horizonte um objectivo: 

conhecer o homem como sujeito, observando os seus estados, mormente, o da desordem 

latente aquando da «loucura»80.   

De realçar, que a compreensão da palavra loucura e a sua mudança de paradigma 

permitiu a integração da palavra alienado na legislação; a partir daí iniciou-se a adopção 

de mecanismos assistenciais e terapêuticos, cujo objecto de estudo marcava um momento 

decisivo no entendimento da alienação mental, compreendendo-a enquanto enfermidade 

de forma a proteger o alienado enquanto doente.   

“C’est grâce à son inflence que le mot aliéné, introduit dans la science par Pinel, 

a pénétré pour la première fois dans la loi: et ce n’est point ici une vaine question de mots, 

car l’adoption officielle de ce terme marque une changement radical dans l’esprit méme 

                                                           
76 Cfr. J. C. Dias Cordeiro, Manual de Psiquiatria Clínica, 4ª Edição, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian¸ 2009, pp. 37 – 42. 
77 Cf. Michel Foucault, Le Pouvoir Psychiatrique – Cours au Collège de France. 1973-1974, France, 

Gallimard – Hautes Études, 2003, p. 21. 
78 Vide António Fernando Cascais e Margarida Medeiros, op. cit., p. 106.  
79 Cfr. idem, ibidem, p. 21.  
80 Cfr. Marcel Gauchet et Gladys Swain, op. cit., p. XIII.  
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de la législation. A partir de ce moment, le fou est déffinitivement classe au rang des 

malades et devient essentiellement tributaire de la médicine”. 

Para Michel Foucault foi a questão da «desrazão», que proporcionou a instituição 

do internamento, e que, por sua vez, veio reforçar a ciência psiquiátrica nos seus métodos 

de tratamento. Como diz o autor: “É a partir dele que se torna necessário compreender a 

personagem do louco tal como ele surge na época clássica e a maneira pela qual se 

constitui aquilo que o século XIX acreditará reconhecer, entre as verdades imemoriais de 

seu positivismo, como a alienação mental”81. 

 Na origem da consciência moderna, Michel Foucault questiona as 

«metamorfoses» da figura do louco, ou seja, os vários momentos em que o Homem tem 

«uma fractura em si». Dá-se a ruptura entre o ethos e o pathos, entre a identidade e o 

sofrimento/sentido, momento em que inconscientemente rompe com o exterior, que se 

isola do resto da sociedade, ao mesmo tempo que esta também por vezes o exclui. Claro 

fica a divisão entre o alienado (doente) e a sociedade em que se insere e da qual se retira; 

e importante é considerar o papel dos médicos-psiquiatras, dos alienistas, das novas 

ciências, dos novos mecanismos: desde os asilos aos tratamentos – que serviram de 

mediador – para que ao tratar os enfermos também se pudesse garantir a consistência dos 

pilares assistenciais da sociedade.  

A partir do séc. XIX tornaram-se possíveis a criação de asilos com o intuito de 

internamento para os alienados, mas com a preocupação dos direitos dos mesmos 

enquanto lá permanecessem no seu restabelecimento. Contributo de uma nova visão da 

sociedade ocidental? Da afirmação da Loucura com os seus «direitos»?  

Através de métodos de experimentação, não só se reforçou um novo entendimento 

sobre a concepção da Loucura, como também se possibilitou a introdução de novas 

práticas terapêuticas, mas desta vez em edifícios próprios, que apenas estavam 

concebidos para acolher alienados. “Mais si le point vaut d’être noté, c’est à cause de ce 

qu’il contribue à faire ressortir comme le relatif échec de cet établissement pourtant à tous 

égards «modèle». L’échec précisement à devenir un modele. Car c’est un fait digne de 

remarque que cette «maison de traitement des aliénés» que nos voyons partir au printemps 

1802 sous les meilleurs áuspices a connu la célébrité, mais sans jamais prendre figure 

d’exemple à suivre ou de modele auquel se conformer”82. 

                                                           
81 Cf. Michel Foucault, História da Loucura, op. cit., p. 107. 
82 Vide Marcel Gauchet et Gladys Swain, op. cit., pp. 50 – 51. 
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Alguns países europeus prestaram um grande contributo para o estudo e 

desenvolvimento das doenças mentais, nomeadamente Inglaterra, Alemanha e França, 

como vimos; estes países foram fulcrais para o entendimento não só das diversas 

patologias inerentes, como para a consolidação da Psiquiatria como área científica, 

essencial para o restabelecimento e diferenciação sob o ponto de vista da jurisdição de 

alienados ou criminosos e a sua respectiva distinção. 

A Loucura era considerada um factor de desordem social e dessa forma os 

indivíduos que padeciam dessa instabilidade psíquica eram marginalizados.  

Na sociedade europeia onde cada vez mais era necessário a produtividade, numa 

visão capitalista torna-se inverosímil compreender os que carecem de auxílio mental. Ou 

seja, tentar entender os que perderam a sua razão “que nos assegura da coerência, da 

lógica, da continuidade do discurso; esta consciência permanece adormecida até a 

irrupção da loucura, que aparece de chofre não porque seja positiva, mas justamente 

porque pertence à ordem da ruptura. Ela surge de repente como discordância […]83”. 

Num momento, em que se viviam constantes oposições, Philipe Pinel e outros 

contemporâneos descobriram que para além da ciência, havia que cuidar do próximo. Foi 

neste sentido, que nasceu a ideia filantrópica, que consiste num movimento de auxílio 

pelo outro, ou por um grupo, “relativamente aos seus semelhantes, particularmente ao 

socorro prestado no sentido de aliviar as dores de outrem ou prover às suas 

necessidades”84.  

Esta concepção, legado do século XVIII, visava o reconhecimento do homem no 

cerne da sociedade, bem como uma preocupação com os que mais careciam de ajuda. O 

“traitement moral procede de la seule philanthropie qui, depuis le début des années 1780, 

veut rompre avec la barbárie des traitements antérieurs et, au-delà de leur caractere 

humanitaire, les soins moraux auront au moins pour premier résultat, par leur côté anodin, 

de ne pas mettre d’obstacle aux guérisons naturelles”85. 

Por conseguinte, é neste sentido que a emergência da Psiquiatria revelou no século 

XIX, um papel fundamental, não só através dos estudos científicos, mas também através 

de novas concepções. “Mais quoi qu’il en soit de ses origines, ce qui est sûr, c’est que 

cette expérience de traitement «laïc» est grevée dès son commencement par un 

                                                           
83 Vide Michel Foucault, op. cit., p. 182. 
84 Vide Helena Ribeiro de Castro, “Caridade e filantropia: duas visões de justiça”, Caridade, Justiça e 

Solidariedade: consciências e práticas – Semanário ECCLESIA, nº 1447, Lisboa, Agência Ecclesia, 25 de 

Setembro de 2014, p. 25.  
85 Vide Jacques Postel e Claude Quetel, Nouvelle histoire de la psychiatrie, Paris, Dunod, 2004, p. 314.  
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irrémédiable retarde historique qui la voue à l’échec. L’orsqu’elle se mete en place, le 

pouvoir médical a déjà investi en principe le territoire de la folie, s’est déjà fait 

unaniquement reconnaître dans sa neuve légitimité”86.  

Desde o seu aparecimento, que a Psiquiatria se foi reforçando enquanto ciência 

médica, bem como foi sendo reconhecida pela sociedade ocidental através das 

experiências e da introdução de novas práticas terapêuticas, as quais estavam na época a 

obter resultados consideráveis. Esta nova ciência médica possibilitou a aquisição de um 

status, facto que, sem dúvida, consolidou o seu saber e domínio no território da Loucura 

– como patologia, até antes mitificado87 -, visto que até ao séc. XVIII as doenças mentais 

não eram separadas das afecções do corpo. Uma área do saber científico que foi 

adquirindo um poder decididamente independente no tratamento das doenças mentais e 

que permitiu à sociedade um novo entendimento do Louco, porque pela primeira vez a 

Loucura foi entendida como enfermidade88.  

Desta forma, o alienado passou a ser considerado como «doente» na óptica do 

estatuto jurídico, que o reconhecia como inapto e demente, alguém que necessitava de 

estar protegido e num espaço adequado, com medidas de tratamento adaptadas à sua 

patologia.  

Com efeito, compreende-se que nesta altura a loucura, que estava até então 

vinculada a um dado estereótipo social, passou a ser entendida no quadro de consolidação 

da psiquiatria, no século XIX.  

Para que este percurso fosse efectuado com o objectivo de compreender a 

incapacidade do indivíduo alienado, que sem consciência via as suas faculdades mentais 

comprometidas, foram determinantes diversos estudos de vários autores europeus: 

Philippe Pinel, Jean-Étienne Dominique Esquirol89, Antoine Laurent Jessé Bayle90, Jules 

Gabriel Baillarger91, Jean-Martin Charcot92, Sigmund Freud93, Georg Sthal94, C. Jung95, 

                                                           
86 Vide Marcel Gauchet et Gladys Swain, op. cit., p. 67.  
87 Cf. Carlos Braz Saraiva e Joaquim Cerejeira, Psiquiatria fundamental de acordo com o DSM – 5, Lisboa, 

Lidel – Edições Técnicas, Lda., 2014, p. 4.  
88 Cfr. Supra Michel Foucault, op. cit., p. 132.  
89 Médico alienista, que foi discípulo de Philippe Pinel e sucedeu ao mesmo na direcção do hospício de 

Salpêtrière. Uma das suas obras mais reconhecidas intitula-se Des Maladies Mentales considérées sous ler 

apport médical, hygiénique, et médico-legal, em 1838. (1772 – 1840) 
90 (1799 – 1858) 
91 (1809 – 1890) 
92 (1825 – 1893) 
93 (1856 – 1939) 
94 (1660 – 1734) 
95 (1875 – 1961) 
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Émile Kraepelin96,William Battie97, Wiehelm Griesinger98, Eugen Bleuler99, Vicenzo 

Chiarugi100. 

Apesar da desfavorável conjuntura política e económica que se vivia em Portugal, 

conseguiu-se acompanhar esse processo e prestar um grande contributo no 

desenvolvimento da psiquiatria. Para além de nesta época ter sido evidente o 

aparecimento de psiquiatras de referência, como Francisco Martins Pulido, Sobral Cid, 

Barahona Fernandes, Antonio Maria de Senna, Magalhães Lemos entre outros, que 

procuravam ser pioneiros na questão da patologia, na sua diversidade e terapêutica, 

salienta-se o seu contributo através dos estudos e experiências que realizavam, e também 

com o acolhimento de doentes nos dois hospitais psiquiátricos portugueses do século 

XIX, primeiro o Hospital de Rilhafoles e posteriormente o Hospital Conde de Ferreira.  

Durante o séc. XIX foi notório que as medidas aplicadas para o tratamento dos 

alienados começaram a modificar-se. Porém, não deixando de apresentar um quadro de 

grande agressividade quer pelos meios de contenção e tratamento como pelos próprios 

auxiliares na prestação dos cuidados.  

Enquanto na primeira metade do séc. XIX, países como a Itália, a Inglaterra, a 

França e outros países da Europa e da América já tinham hospitais psiquiátricos para o 

tratamento dos alienados, Portugal apresentava um quadro bem diferente.  

Nesta altura, os alienados em Portugal encontravam-se em débeis e diferentes 

situações, alguns em hospitais gerais fechados e misturados com outros doentes, outros 

presos nas cadeias, bem como ainda outros andavam ao abandono nas ruas das cidades e 

aldeias sem qualquer auxílio101. 

Na transição do séc. XIX para o XX apresentou-se um novo paradigma, que 

possibilitou uma nova reflexão sobre a alienação mental. Para tal contribuiu o estudo das 

transformações assistenciais realizadas por W. Tuke102 e P. Pinel, entre outros, que 

apresentaram um preâmbulo por demais essencial para o nascimento da psicopatologia 

científica. Ao contrário de outros países europeus, a hospitalização psiquiátrica em 

                                                           
96 (1856 – 1926) 
97 (1703 – 1776) 
98 (1817 – 1868) 
99 (1857 – 1939) 
100 (1759 – 1820) 
101 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. XIII.  
102 (1732 – 1822) 
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Espanha “se habia mantenido dentro de unos limites de calidad y humanitarismo superior 

al resto de Europa”103.  

Por conseguinte, domina a observação da doença através de uma nova concepção, 

em que o doente seria encarado não só como um ser que carecia de auxílio, mas também 

como um elemento preponderante para «objecto de estudo» por parte do médico.  

No campo médico-científico assistiu-se a uma constante procura pelo 

conhecimento da patologia que durante séculos foi denegrida e temida. Já não se receava 

o desconhecido ou a ausência da razão, pelo contrário procurou-se estudar os motivos que 

fizeram o indivíduo atingir um estado que o conduziu «inconscientemente à sua perda de 

razão». Uma das formas era a residência no espaço asilar e a aproximação com o alienado 

com o intuito de compreender e reconstruir o seu processo patológico: “In organizing an 

orientation course in psychiatric observation for beginning residents, we attempted to 

build in a research approach in an effort to make maximum use of the time and energy 

invested by the teachers and observers”104. 

Desta forma, o século XIX representou não só um novo olhar sobre o louco - o 

indivíduo que padecia de alienação mental – como também proporcionou a criação de  

dispositivos para compreender o meio de integração, estudando “the process of teaching 

and learning observation”105; ou seja, onde o indivíduo interagia e revelava a sua 

personalidade, as suas limitações e que tipo de patologia tinha desenvolvido, factores 

considerados preponderantes para o tratamento da doença.  

Nesta óptica, os mecanismos de estudo das doenças mentais introduziram o ensino 

através da observação para a determinação de um possível diagnóstico106. Competia aos 

médicos investigar as condições em que a doença surgia, conhecer os antecedentes da 

mesma, realizar uma observação cuidada de todos os sinais manifestados pela patologia 

e adquirir experiência através do tratamento do alienado; estes seriam os elementos-chave 

para a prática da clínica psiquiátrica a partir de então107.  

 

                                                           
103 Vide J.J. López Ibor, “Historia de la Psiquiatría Española”, Psiquiatría, Tomo I, Directores C. Ruiz 

Ogara, J.J. López-Ibor Aliño, D. Barcia Salorio, España, Ediciones Toray, S.A.,1982, p. 38.  
104 Vide Nathan Schlessinger, Hyman L. Muslin, Margery Baittle, “Teaching and Learning – Psychiatric 

Observational Skills”, Archives of General Psychiatry, Vol. 18, American Medical Association Publication, 

1968, p. 549. 
105 Vide Idem, ibidem, p. 549.  
106 Cfr. Idem, ibidem., p. 551.  
107 Cf. Joaquim Barradas, A Arte de Sangrar – de cirurgiões e barbeiros, Lisboa, Livros Horizontes, 1999, 

p. 207. 
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1.2. O hospital: «vigilância» e «cuidado» sobre as doenças da Psiché 

 

Até meados de Oitocentos a Loucura na sociedade ocidental era compreendida 

entre uma ligação de «desrazão» e «ignorância»; ou seja, pelo facto de não conseguir 

interpretar o desconhecido a sociedade julgava e culpabilizava aqueles que tinham 

atitudes que não eram em seu entender «compreensíveis», pela sua ausência de razão.  

Sendo, o alienado visto pela sociedade como um perigo público acabava por ver 

os seus actos punidos sem ter a consciência que os tinha praticado. Muitas vezes encarado 

como um fardo para a comunidade em que estava inserido começou a representar uma 

obrigação moral para a sociedade pela incapacidade que demonstrava em cuidar de si 

próprio108, pelo que se tratava também de uma rejeição pelo “lent renforcement des 

normes sociales et urbaines”109.  

Por conseguinte, incapaz de ser autónomo e de orientar a sua vida, era considerado 

como uma perturbação para a sociedade, dada a manifestação dos seus comportamentos, 

não compreendidos. Por conseguinte, a sociedade teve que criar mecanismos de protecção 

que garantissem a segurança e o restabelecimento do alienado, quando possível. “Mais 

l’aliéné constitue en méme temps une charge pour la société, ou, pour mieux dire, il 

represente une obligation morale: incapable de gérer ses biens, et, suivant l’expression 

consacrée, d’agir avee discernement, il serait bientôt victime des cupidités qui s’agitent 

autor de lui, il péritait bientôt de misère et faim, si la protection tutélaire de nos lois ne 

venait soustraire ce grand enfant malade aux dangers de tout nature auxquels il est sans 

cesse exposé”110. 

Emergem então duas concepções com o processo de internamento: a «punição» 

do alienado pela privação da liberdade e o auxílio pelo tratamento moral. A emergência 

da alienação acelerou em grande medida a especialização dos estabelecimentos 

psiquiátricos111. Quer isto dizer, que a partir do século XIX começaram a surgir 

instituições próprias para receber os doentes que padeciam de alienação mental. Em pleno 

séc. XVIII, Portugal apresentava uma situação de grande carência no que dizia respeito 

                                                           
108 Cfr. M. B. Ball, L’ Aliéné devan la société – Leçon professée a la clinique des Maladies Mentales a 

L’Asile Sainte-Anne, Paris, G. Masson Éditeur, 1882, p.7.  
109 Vide Georges Vigarello, Le propre et le sale – L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, France, Éditions 

du Seuil, 1987, p. 43.  
110 Vide M. B. Ball, op. cit., p. 7.  
111 Cf. Hervé Guillemain, Diriger les consciences, Guérir les âmes – Une histoire comparée des pratiques 

thérapeutiques et religieuses (1830-1939), Paris, ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE, 2006, p. 17. 
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às políticas de saúde mental. Não havia nenhuma estrutura institucional para dar 

protecção e tratamento específico aos alienados.  

Em Lisboa, era ao Hospital de S. José que competia receber todos os alienados, a 

maioria vindos da cidade e arredores, mas eram vários os que vinham de diferentes 

concelhos do reino, na altura. 

“D’entre os hospitais geraes distinguiu-se o de S. José em Lisboa, onde desde 

1818, pelo menos, começaram a ser recebidos em maior escala, e tratados já com certas 

condições de isolamento e cuidados proprios de quem aceitava a noção, já ganha pela 

sciencia, de que o alienado era um doente, que precisava de assistencia medica e cuidados 

hygienicos, á custa dos quaes podia curar-se ou melhorar”112. Um campo da assistência 

que outrora tinha pertencido a instituições de assistência aos necessitados, como as 

Misericórdias e hospitais gerais em Portugal113.  

Campo em que cumpre realçar duas figuras que se destacaram no auxílio da 

assistência mental. S. João de Deus, acusado de alienação, chegou a ser internado no 

hospício, mas depois das dificuldades que passou dedicou a sua vida aos pobres fundando 

uma ordem religiosa com o seu nome. S. Vicente de Paula que trabalhou numa das casas 

de S. João de Deus, que ficava em Itália, dedicou-se aos doentes, sobretudo aos que 

padeciam de alienação mental e daí levou para França uma atitude mais compassiva e 

branda no tratamento a aplicar aos alienados114.  

Em Portugal a Casa de Saúde do Telhal (1893) e a Casa de Saúde da Idanha (1895) 

pertencem à Ordem de S. João de Deus115. De sublinhar, o papel dos religiosos da Ordem 

de S. João de Deus pelos cuidados de saúde que prestaram, visto que se mostravam 

empenhados em juntar esforços filantrópicos a fim de realizar uma política de saúde com 

medidas de beneficência secular116. As funções desempenhadas por religiosos, e pela 

Ordem de S. João de Deus em particular, não deixavam de ser reconhecidas pelas 

autoridades policiais117.  

 Assim, “as instituições que se ocupavam de pessoas necessitadas de ajuda (quer 

de cuidados de saúde corporal ou espiritual) pautavam-se pelos valores da caridade cristã. 

                                                           
112 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 2.  
113 Cf. Fernando da Silva Correia, “Misericórdias”, Dicionário de História de Portugal. Direcção de Joel 

Serrão, vol. IV Lisboa – Pário, Porto, Livraria Figueirinhas, 1984, p. 312. 
114 Cf. idem, ibidem, p. 12.  
115 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 52. 
116 Cf. Bruno Barreiros, Concepções do corpo no Portugal no Século XVIII – Sensibilidade, Higiene e 

Saúde Pública, Famalicão, Edições Húmus, 2016, p. 255.  
117 Cf. Bruno Barreiros, op. cit., p. 255. 
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A caridade tinha o mesmo objectivo das modernas políticas sociais – o de minimizar o 

impacto das desigualdades económicas e sociais, contribuindo para criar mecanismos de 

auto-protecção das sociedades”118. 

 No que diz respeito ao asilo, neste foram aplicadas as terapêuticas dos alienistas 

do séc. XIX: a reclusão, o tratamento moral e a medicina. O asilo, lugar de abrigo para 

muitos, “participe de la cure des individus et conforte la protection de la société”119. Trata-

se de uma instituição terapêutica cujo objectivo incide no tratamento dos alienados de 

forma a conseguir o seu restabelecimento e a sua possível reinserção na sociedade; ou 

seja, um mecanismo social adoptado para recuperar os alienados inserindo-os no processo 

de internamento para, à posteriori, reintegrar os indivíduos na dinâmica da socialização, 

de acordo com as normas da sociedade.  

Este processo demonstra que a loucura começou a ser compreendida enquanto 

pathos, como alteração das faculdades mentais do homem, isto é, da sua Psiché, sem o 

mesmo ter essa percepção. 

O processo de internamento não tinha apenas a conotação negativa de exclusão, 

mas também o sentido positivo da organização, estruturadora de práticas e regras da 

sociedade, em que dominava a norma e funcionalidade social120. Sendo essencial 

compreender as fragilidades do louco enquanto doente e a relevância da terapêutica e do 

espaço asilar como meio de tratamento dos alienados; o que impunha a necessidade da 

vigilância e da acção terapêutica no contexto asilar. Quanto à vigilância, tratava-se da 

manutenção da própria ordem do espaço sem ofensa à integridade física ou possível fuga; 

já quanto à acção terapêutica, estava em causa a importância de aplicar novos e adequados 

tratamentos que se apresentavam inovadores no restabelecimento dos alienados, 

introduzindo, por exemplo, a medicalização ou as terapias ocupacionais.  

Nesta nova ordem, “nos critérios a adoptar para a percepção do alienado, este 

deixa de ser encarado como um ser que não é reprodutor de trabalho e que transgride as 

normas estabelecidas pela sociedade em que estava inserido. O alienado passa a ser 

observado sob uma concepção, não só médica mas também científica e humanista”121. 

                                                           
118 Vide Isabel dos Guimarães Sá, op. cit., pp. 304 – 305.  
119 Vide Hervé Guillemain, op. cit., p. 22. 
120 Cfr. Michel Foucault, História da Loucura, op. cit., p. 83.  
121 Vide Ana Catarina Necho, “A criação do Hospital de Rilhafoles – o primeiro hospital de alienados em 

Portugal: uma política de assistência mental em meados do séc. XIX”, IV Jornadas Internacionais de 

História da Psiquiatria e da Saúde mental. Dir. Ana Leonor Pereira, João Rui Pita, Coimbra, CEIS-20-

GHSCT, 2014, p. 25.  
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Esta nova imagem do louco, que demonstra que seria capaz de viver em 

comunidade, advém de uma mudança de paradigma, o que possibilitou a 

consciencialização de que o indivíduo não tinha a percepção das suas faculdades mentais, 

ou da alteração das mesmas, e que devia ser protegido das suas acções, não descurando o 

estudo de quais os factores que tinham levado o indivíduo ao seu padecimento, factores 

endógenos ou exógenos.  

Pode-se dizer que o asilo se tornou o espaço não só para acolher os alienados, mas 

também um meio para os afastar do resto da sociedade. Os meios repressivos, de 

condenação, eram contínuos e o espaço asilar tanto era o lugar onde se praticaria a 

terapêutica necessária para o restabelecimento do alienado, como onde se puniria o 

alienado por não se integrar na sociedade.  

 Nesta época a loucura ganhava outra dimensão, para além da conotação do pecado 

que já lhe era implícita, da qual advém a ideia de desorientação e penitência, e, por estas 

duas razões, o alienado vai ser visto de forma diferente até à observação dos alienistas e 

psiquiatras, que mudaram por completo o seu destino.   

 Neste paradigma asilar do hospital como espaço de tratamento para alienados há 

que considerar questões que dizem respeito à funcionalidade do hospital. Como acolhia 

e cuidava dos alienados? Como procedia ao processo terapêutico?  

 Temos que ter em linha de conta que existiam vários alienados, de ambos os sexos, 

com diferentes patologias, umas mais agressivas que outras e que era preciso garantir a 

segurança e habitabilidade do espaço enquanto os doentes permanecessem no processo 

de recuperação.  

 Neste quadro, que se compreende de grande hostilidade e que carecia de 

permanente vigilância, o cuidado com os doentes também era fulcral no sentido de 

demonstrar alguma compaixão e docilidade, porque nem todos eram agressivos e nem 

todos tinham medidas de contenção; estas só eram aplicadas em casos mais difíceis e para 

conter o alienado.  

 Nestes casos existiam para segurança desde o quarto forte, o uso dos tabuleiros 

onde os alienados ficavam deitados presos; as tarimbas assentes em pés de ferro; as 

cadeiras fortes; o uso da coleira ou da gravata que eram utilizadas para limitar os 

movimentos do colo e para impedir que o doente rasgasse a roupa com os dentes; as peias 

para limitar o movimento das pernas e o babeiro de sola que era aplicado a crianças para 
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que não rasgassem a roupa122. Estas medidas de contenção que foram utilizadas em vários 

hospitais, também o foram no Hospital de Rilhafolhes, como adiante se verá123. 

 No hospício existia uma normatividade que devia ser cumprida por todos os 

funcionários, desde o director, passando pelo enfermeiro, até ao servente, porque num 

ambiente hostil, como era o hospício, se não se cumprisse o que estava determinado, mais 

instabilidade traria para dentro do espaço físico, o que provocaria uma maior agitação aos 

alienados, alguns podendo romper com o vínculo de protecção e vigilância.  

 Por isso, a condição que se impunha era a ordem disciplinar124. Cumprindo ao 

médico realizar os relatórios com objectividade, tornando-se fulcral ficar a conhecer o 

indivíduo - o louco -, quais as suas limitações e quais as suas necessidades.  

 No espaço asilar e na ideia de tratamento dos alienados, a perspectiva de 

«vigilância» e de «cuidado» caminham em conjunto. A acção do médico neste contexto 

revela-se fulcral, pois é ele que determina não só o internamento, mas a terapêutica que 

será administrada ao alienado. É o «elo» que faz a ligação entre o alienado e o asilo, como 

se pode observar: “C’est le médicin qui prononce son admission et qui decide de sa sortie: 

C’est lui qui juge en dernier resort la situation et qui preside, en définitive au sort du 

malade”125.  

 Nesta circunstância, compete ao corpo hospitalar, que compreende o médico-

director, os enfermeiros, os serventes, o ajudante de enfermeiro, o cozinheiro, entre 

outros, conseguir criar um espaço seguro, para se proceder às terapêuticas e restabelecer 

os alienados que podem ter patologias curáveis.  

  

                                                           
122 Cf. Paulo Araújo, Miguel Bombarda – Médico e Político, Casal da Cambra, Caleidoscópio, 2007, pp. 80 

– 81.  
123 Vide infra pp. 102 – 114.  
124 Cf. supra Michel Foucault, Le Pouvoir Psychiatrique, op. cit., p. 5 
125  Vide M. B. Ball, op. cit., p. 15. 
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2. Nova concepção da Loucura em Portugal no século XIX e o paradigma 

asilar  

2.1. Dinamização de novas políticas de assistência mental - debate de 

modelos teóricos e práticos  

 

Desde o séc. XVIII que se verificava uma mudança de paradigma em relação à 

loucura reconhecendo no louco a «falta de razão», como podemos ver através de Raphael 

Bluteau, que recorre a Galeno, para definir a loucura, e afirmava ser “falta ou privação 

do juizo”126. De forma mais aprofundada diz tratar-se de “uma carencia de razão, com 

lesão na memoria. Notavel mal he a loucura, os que o padecem, não sentem”127. Referindo 

que quem dela sofresse o não saberia.  

Por conseguinte, o louco era alvo de exclusão e condenação por parte da 

comunidade onde estava inserido, visto que a mesma tinha poder para rejeitar e até mesmo 

julgar as formas da inutilidade/improdutividade social.  

 Em Portugal, cumpre assinalar o desenvolvimento das ciências na Universidade de 

Coimbra, a partir do final de Setecentos, com os novos meios de conhecimento “e de 

múltiplas iniciativas de carácter prático e instrumental que, sendo pensadas em benefício 

das comunidades, assumiram, também, como não poderia deixar de ser, uma dimensão 

política controlada”128. 

 A cultura científica revelava estar num processo de reforma como demonstra a 

reforma universitária de 1772129, que valorizava a institucionalização das ciências 

naturais, bem como pretendia implantar o espírito experimental, considerado 

indispensável para uma formação adequada de profissionais que ambicionavam o avanço 

da investigação científica. Subjacente à legislação estava o objectivo de transformação da 

Universidade na investigação e no ensino semelhante aos locais científicos mais bem 

considerados da Europa130.  

                                                           
126 Vide Raphael Bluteau, “Loucura”, Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, 

bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, 

etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores 

portugueses, e latinos, [...], vol. 5, Coimbra, Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1728, p. 187.  
127 Vide idem, ibidem, p. 187. 
128 Vide Ana Cristina Araújo, Fernando Taveira da Fonseca, A Universidade Pombalina: Ciência, 

Território e Coleções Científicas, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017, p. 8.  
129 Cf. idem, ibidem, p. 8.  
130 Cf. João Rui Pita, Farmácia, Medicina e saúde pública em Portugal (1772 – 1836), Coimbra, Minerva 

História, 1996, p. 47. 
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 Todavia, para se concretizarem estes objectivos era necessário “muito mais do que 

estabelecer os parâmetros teóricos pelos quais a Universidade deveria nortear os 

caminhos científicos e pedagógicos. De imediato, duas condições básicas mostravam-se 

ser rigorosamente observadas: por um lado as instalações; por outro lado, o potencial 

humano necessário ao prosseguimento dos caminhos então desejados”131. Ou seja, 

pretendia-se a criação de espaços que dignificassem e valorizassem os ramos do saber 

que se queriam instituir na Universidade, que albergassem os cientistas, os professores, 

os alunos e todo o material científico132. 

 Procurando-se, no caso do curso de Medicina, que os alunos desde o início tivessem 

contacto com os doentes e com as doenças, para que fosse possível adquirirem não só 

mais saber na sua aprendizagem, mas também travarem conhecimento com as efectivas 

necessidades da população133. Assim sendo, no curso de Medicina “valoriza-se da mesma 

maneira a cura e a preservação da saúde”134.  

 Importa destacar, que durante muitos anos, a Faculdade de Medicina em Coimbra 

foi a única escola que formava médicos em Portugal, embora muitos médicos adquirissem 

formação prática nos hospitais, que era certificada pelo cirurgião-mor do Reino135. “This 

central role explains both the symbolic and the cultural capital that Coimbra amassed over 

time and the interest of the royal power in controlling the University”136. 

 No séc. XIX surgiu uma mudança que alterou a exclusividade de Coimbra, pois as 

Régias Escolas de Cirurgia de Lisboa e Porto foram criadas em 1825, associadas 

respectivamente ao Hospital de S. José e ao Hospital da Misericórdia (actual Hospital de 

St. º António) com um objectivo mais prático do que a Faculdade de Medicina137.  

 No decorrer do séc. XIX, as doutrinas médico-filosóficas são substituídas 

progressivamente pela influência de novas descobertas que possibilitam uma abertura da 

investigação científica em todos os campos da saúde e da doença que iria ser desenvolvida 

                                                           
131 Vide João Rui Pita, op. cit., p. 47. 
132 Cf. idem, ibidem, p. 47.   
133 Cf. idem, ibidem, p. 62.  
134 Vide João Cosme, “A consciência sanitária em Portugal nos séculos XVIII-XIX”, História da saúde e 

das doenças. Coordenação Carlos Guardado da Silva, Turres Veteras – XIV, Torres Vedras, Edições 

Colibri, 2012, p. 115.  
135 Cf. Carlos Fiolhais, História da Ciência em Portugal (da Universidade Medieval à entrada na União 

Europeia, passando pelos Descobrimentos e pelo Iluminismo, 2ª edição, Lisboa, Arranha-Céus, p. 123.  
136 Vide Fernando Taveira da Fonseca, The Social and Cultural Roles of the University of Coimbra (1537 

– 1820) some considerations, vol. 5, nº 1, Porto, CEPESE, 2007, p. 3.  
137 Cfr. idem, ibidem, p. 123.  
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no século XX138. Em Portugal, assistimos a um contributo visível no domínio sanitário e 

epidemiológico. Exemplo desse facto foi o surto de peste bubónica que ocorreu no Porto, 

em 1899, que “em concatenação com a evolução da ciência médica, surgiu a oportunidade 

para se começar a organizar, de forma permanente e em moldes mais actualizados, a 

defesa sanitária do país”139. Esta tarefa que ficou incumbida a Ricardo Jorge140; higienista 

da Escola Médica, que foi responsável pela descoberta daquele surto de peste e o seu 

respectivo tratamento141. Depois foi chamado pelo governo de Hintz Ribeiro142 para 

organizar os respectivos serviços com o intuito de recuperar o existente e assim proceder 

à melhor reforma possível. Foi perante este quadro que se criou a Direcção-Geral de 

Saúde e Beneficiência Pública, que era obrigatoriamente liderada por um médico, cujos 

decretos se estabeleceram em 4 de Outubro de 1899 e 9 de Novembro de 1899, como o 

Conselho Superior de Saúde e Higiene Pública, entidades que se preocuparam em realizar 

uma nova legislação de saúde pública, inspirada no modelo sanitário de Inglaterra143.  

 A dinâmica de interesse pelos dados objectivos referentes à população e os seus 

problemas é de extrema relevância, porque nela está subjacente a consciência e 

conhecimento do objectivo, dos problemas mas sobretudo porque a aquisição destas 

informações servem de suporte à saúde da nação.144 Como destaca Jean-Charles Sournia 

ao salientar as questões que os médicos colocam sobre a patologia de certas 

colectividades: “Por instigação deles e por vezes a pedido das autoridades, são conduzidos 

e publicados inquéritos sobre as condições de vida a bordo dos navios, nos hospitais e nas 

prisões, locais onde um grande número de indivíduos vive reunido num espaço 

restrito”145.  

 Deste modo, com base nos Estatutos da Universidade coimbrã de 1772 há uma 

necessidade de se estabelecer uma prevenção em resultado dos estudos realizados aos 

                                                           
138 Cf. F. A. Gonçalves Ferreira, História da Saúde e dos Serviços de Saúde em Portugal, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1990, p. 213.  
139 Vide Jorge Fernandes Alves, “Saúde, higiene e arquitectura escolar – os primeiros liceus da I República”, 

Corpo – Estado, Medicina e Sociedade no tempo da I República, [s. l.], Imprensa Nacional Casa da Moeda 

– Centenário da República, 2010, p. 112.  
140 Ricardo Jorge foi médico, investigador e higienista. Para além de professor de Medicina foi um dos 

principais introdutores em Portugal das políticas de saúde pública - (1858-1939).  
141 Cf. idem, ibidem, p. 112.  
142 (1849 – 1907) 
143 Cf. idem, ibidem, p. 112.  
144 Cfr. João Cosme, op.cit., p. 108. 
145 Vide Jean-Charles Sournia, op. cit., pp. 216 – 217.  
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grandes grupos; dimensão na qual assenta a implementação de comportamentos e 

condições propiciadoras para a conservação da saúde146.  

 “É neste contexto que, a hygiene deveria ser entendida numa dimensão ampla, de 

modo a mostrar-se «os differentes meios que se devem empregar para a conservação da 

saúde, conforme diversa compleição, temperamento, idade, sexo e profissão das 

pessoas»”147.  

 Importa dizer, que esta atenção se verificou em diversos patamares, quer individual, 

com a publicação de obras escritas, quer institucional, através de medidas legislativas 

tomadas pelo poder central e municipal148.  

 De entre as obras médico-sanitárias de vulto salientamos duas, o Tratado de 

Conservação da Saúde dos Povos, escrita pelo médico António Ribeiro Sanches149 e o 

Tratado de Polícia Médica, da autoria de José Pinheiro de Freitas Soares150, bacharel em 

Medicina pela Universidade de Coimbra151.  

 Como afirma João Cosme “esta realidade traduz-se na passagem de uma medicina 

de matriz individual baseada na relação médico-doente, para uma medicina social, onde 

se estabelece uma relação médico e a sociedade”152. 

 O facto é que, mesmo marcada por “questões antropológicas da consciência e da 

racionalidade, e atenta sempre à transformação dos modelos de explicação e de verdade 

produzidos pela filosofia do seu tempo, a psiquiatria portuguesa nunca se reclamou dos 

trabalhos de ensaio ou de história da filosofia em Portugal. Os pensadores que em 

Portugal se reclamavam da ideia de filosofia, pelo seu lado, sempre se alimentaram de 

uma soberana indiferença, não só pelo trabalho das ciências positivas, como pelos 

adquiridos dos programas teóricos que foram surgindo no centro da Europa”153. 

 A época da reforma da Psiquiatria caracterizou-se por um nova abertura e 

compreensão da mente humana, pelo que a “Psiquiatria encontrava-se, então, como agora, 

dividida entre duas visões antagónicas das doenças mentais. Uma acentua a Biologia, as 

Neurociências, o estudo da anatomia e química cerebrais e aposta em tratamentos físicos, 

sejam eles medicamentos ou tipo de intervenções. A outra revela o lado psicossocial da 

                                                           
146 Cfr. João Cosme, op.cit., p. 115.  
147 Vide idem, ibidem, p. 115.  
148 Cfr. supra idem, ibidem, p. 108 – 109.   
149 (1699 – 1783). 
150 (1769 – 1831). 
151 Cf. idem, ibidem, pp. 108 – 109.  
152 Vide idem, ibidem, p. 111.  
153 Vide Nuno Nabais, op. cit., p. 12.  
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vida dos indivíduos doentes, atribui os sintomas a problemas ou conflitos sociais, 

presentes ou passados, aos quais as pessoas não se conseguiram adaptar 

adequadamente”154.  

A evolução e progresso dos estudos científicos e experimentais permitiram à 

Psiquiatria afirmar-se enquanto área da saúde e do saber sem a imposição do dogma 

religioso155. Foi desta forma que a medicina começou a desbravar o terreno e a psiquiatria 

abriu caminho para uma nova concepção da loucura.  

 Como diz Antonio Maria de Senna156, alienista: “Comquanto a psychiatria, por 

ser o ramo menos cultivado das sciencias medicas, não podesse desde logo ser esclarecida 

e trabalhada, ao que de resto se oppunham as doutrinas tradicionaes, todavia a liberdade 

de pensamento, pregada pela reforma, e o effeito salutar dos primeiros estudos positivos, 

geraram a duvida sobre a verdade das concepções antecedentes, abrindo-se por isso um 

periodo de reconstituição psychiatrica”157.  

 Tempo de segura ruptura e debate com a concepção sobre a possessão ou não 

possessão do demónio pelo alienado e a quem devia o mesmo ser entregue, ao clero ou 

aos médicos? Portugal acompanhou este debate de definição dos alienados, que estariam 

ou não “influídos e dados aos espíritos diabólicos”158. Entregues aos médicos não se 

descurava, contudo, o auxílio da Igreja159.  

O certo é que o movimento científico no final do século XVIII possibilitou a 

modificação da ciência alargando o seu conhecimento à psiquiatria e no dizer de Antonio 

Maria de Senna: “abriu uma era mais feliz para os desgraçados loucos”160. Porque, até 

antes as doenças psiquiátricas como as doenças neurológicas eram colocadas no âmago 

da medicina Hipocrática, em que lhes era atribuída uma origem mágica com poderes 

misteriosos que os sacerdotes e feiticeiros se incumbiam de exorcizar161.  

 Ao passo que a psiquiatria se foi desenvolvendo e progredindo nas suas 

descobertas e terapêuticas. Tornava-se cada vez mais clara a compreensão daqueles que 

padeciam de loucura, pelo que podiam ser cuidados com conhecimento e ter eficácia 

terapêutica sendo acampanhados no processo de internamento pelo médico, enfermeiros 

                                                           
154 Vide Carlos Braz Saraiva e Joaquim Cerejeira, op cit., p. 6.  
155 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. X.  
156 Antonio Maria de Senna foi discípulo de Jean-Martin Charcot, (1845 – 1890).  
157 Vide idem, ibidem, p. X.  
158 Vide idem, ibidem, p. X.  
159 Cf. idem, ibidem, p. X. 
160 Cf. idem, ibidem, p. XI.  
161 Cfr. Pedro Polónio, Egas Moniz e a Terapêutica Psiquiátrica, [s. l.], Separata de «O MÉDICO», nº 1212, 

Vol. LXXIII, 1974, p. 1.  
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e auxiliares, ou seja, uma nova forma de abordagem. Por conseguinte, recolhidos nos 

asilos, os alienados começavam a ter melhoras, no entendimento de Antonio Maria de 

Senna. “Por toda a parte, onde se faz luz, elevou-se, civilizou-se o sentimento de 

humanidade e, como consequencia começaram a fundar-se hospicios para receber e tratar 

como doentes aquelles infelizes, até então mal compreendidos e tratados”162.   

 Assim, logo se começaram a registar os primeiros progressos “1.º que em todos 

os paizes cultos se accendeu uma lucta tremenda entre os medicos e o poder civil, 

exigindo os primeiros que em nome da humanidade e da sciencia se melhorassem as 

condições de existencia dos alienados; 2.º e que, nas mãos dos mesmos trabalhadores foi 

remoldada de novo a sciencia psychiatrica, dando-lhe, no ponto de vista fundamental, a 

forma a que tinha chegado no apogeu a cultura grega”163.    

Se noutros países europeus como ocorria em Inglaterra, França, Alemanha ou 

Espanha, já se tinha abandonado há muito tempo a ideia de loucura como uma «doença 

do espírito» encarando-a como uma patologia do foro mental, em Portugal tentava-se 

acompanhar o progresso dos conhecimentos em curso. 

Como refere Nuno Nabais, foi evidente o aparecimento de psiquiatras de 

referência, que procuravam ser pioneiros quanto à questão do estudo da alienação mental, 

na sua diversidade e terapêutica, salientado o seu contributo através de estudos e 

experiências que se começaram a realizar com os doentes, primeiro, no Hospital de 

Rilhafoles, e depois, no Hospital Conde Ferreira. Assim, a “Psiquiatria em Portugal, 

respondeu genericamente a um princípio de actualização de conhecimentos e de eficácia 

terapêutica, colocando algumas vezes os nossos investigadores na condição de 

pioneiros”164.  

No campo médico-científico assistiu-se a uma constante procura pelo 

conhecimento da patologia que, durante séculos, foi denegrida e temida. Já não se receava 

o desconhecido ou a ausência da razão; pelo contrário, procurou-se estudar os motivos 

que levavam o indivíduo a atingir um estado que o levou «inconscientemente à sua perda 

de razão».  

                                                           
162 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. XI.  
163 Vide idem, ibidem, p. XII.  
164 Vide Nuno Nabais, “Loucura e Desrazão: Apresentação”, CONCEITO – Revista de Filosofia e Ciências 

do Homem. Direcção de José Luís Câmara Leme e Nuno Nabais, Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências 

da Universidade de Lisboa, 2005, p. 12.    



48 

 

Deste modo, a psiquiatria, como ciência que estudava a loucura, era o elo entre a 

sociedade e o louco. Ou seja, a forma como a sociedade poderia interagir com o enfermo 

seria uma resposta dos estudos da psiquiatria. 

Como refere Antonio Maria de Senna: “Em primeiro logar a psychiatria fornece 

elementos de subido valor para a comprehensão do homem, da sociedade e dos povos. 

Mostrando-nos uma das faces da existencia humana, na qual aptidões nativas se 

supprimem, exageram ou desordenam, ajuda valiosamente a penetrar na explicação do 

funcionalismo psychico normal, prestando, d’est’arte, á psycologia ou physiologia 

normal do cerebro, os mesmos recursos, que a physiologia pathologica d’outros aparelhos 

dá para a comprehensão da physiologia normal dos mesmos”165.  

Assim, em pleno séc. XIX, Portugal já demonstrava dar os primeiros passos 

quanto ao entendimento da loucura enquanto doença, bem como procurava criar 

mecanismos para poder acolher e tratar dos alienados. Tratava-se da emergência da 

Psiquiatria em Portugal.  

Nesta condição foram vários os contributos, entre os quais da Sociedade das 

Ciências Médicas, a que pertenciam o Dr. Bizarro, Dr. Antonio Maria de Senna, Dr. 

Bernardino Gomes, Dr. Sobral Cid ou o Dr. António Flores, como também as influências 

de figuras do Porto, pela «impaciência portuense» quanto à evolução psiquiátrica, e ainda 

do Dr. Júlio de Matos, Dr. Magalhães Lemos, Dr. Lopes Martins entre tantos outros 

homens ilustres166.   

Neste processo evolutivo da psiquiatria surgem progressos nos mecanismos 

assistenciais, contexto em que começaram a surgir os internamentos através de 

diagnóstico nas enfermarias do Hospital de S. José. 

 Quando começaram a surgir os primeiros hospícios na Europa verificou-se a 

necessidade de introduzir nesses espaços uma regulamentação pela qual todos os 

funcionários se deveriam reger no intuito de garantir a segurança e o adequado tratamento 

dos alienados.  

 Os asilos eram espaços conturbados, que pelo seu carácter necessitavam de 

medidas excepcionais, visto que apresentavam um quadro de grande agressividade, tanto 

pelos indivíduos que acolhia, como pelos meios de contenção e tratamento. Neste sentido, 

uma das medidas mais prudentes seria o esforço de manutenção da calma e utilização de 

                                                           
165 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. XIII. 
166 Cfr. Luís de Pina, Quadros breves da evolução psiquiátrica em Portugal, Separata da Revista «Arquivos 

de História da Medicina Portuguesa», Porto, Oficina Gráficos Reunidos, [s. d.], p. 5. 
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meios moderados para a estabilização dos próprios doentes e do corpo hospitalar e isso 

verifica-se quando Michel Foucault refere Philipe Pinel quanto à importância da ordem 

no espaço asilar: “écrit Pinel, de l’importance extreme que je mets au maintien du calme 

e de l’ordre dans un hospice d’aliénés, et aux qualités physiques et morales qu’exige une 

pareille surveillance”167.  

 Nesta perspectiva, a realidade asilar apresenta um espaço de conhecimento 

médico e de operação terapêutica, não descurando, contudo, a constante necessidade de 

vigilância e poder de punição. Por isso, a condição, “donc, du rapport à objet et de 

l’objetivité de la connaissance médicale, et la condition de l’opération thérapeutique sont 

les mêmes: c’est disciplinaire”168.  

Aquando do processo de internamento trata-se de reconhecer que o sujeito está 

doente e tem de realizar um diagnóstico ou uma nosografia para analisar as causas da 

perturbação. Trata-se do saber e da prática médica que tornou a Psiquiatria uma 

especialidade dentro do domínio médico169. Este quadro médico foi o modus operandi 

inicial dos primeiros hospícios na disposição e na organização interior do espaço asilar 

que garantiu a institucionalização dos doentes. 

Assim, não só a Psiquiatria se consolidou como ciência como foi possível a 

edificação de locais especializados para tratar dos doentes mentais, que ficavam agora ao 

cuidado dos alienistas e psiquiatras a quem lhes fora atribuída essa incumbência, dada a 

sua especialização.   

Neste processo de funcionamento asilar, cujo internamento stricto sensu foi uma 

resposta da sociedade, onde a experiência jurídica estava subjacente à análise da loucura, 

acabou-se por fundar uma ciência médica, que se incumbia de cuidar das doenças mentais. 

Isto é, em termos jurídicos, o médico psiquiatra tinha uma tomada de posição quanto a 

declarar a incapacidade do alienado, verificar se o mesmo era «perigoso» para ele e para 

a sua família170. 

Com o internamento a loucura não era eliminada, mas competia ao asilo ter um 

método que fosse adequado para controlar a doença171. Por conseguinte, desse “sistema é 

preciso libertar a loucura para que, no espaço do internamento, agora carregado de 

                                                           
167Vide Michel Foucault, Le Pouvoir Psychiatrique, op.cit., p. 4. 
168 Vide idem, ibidem, p. 5.  
169 Vide idem, ibidem, p. 13. 
170 Cfr. idem, Les Anormaux – Cours au Collège de France, 1974-1975, France, GALLIMARD-SEUIL, 

1999, p. 135. 
171 Cfr. idem, História da Loucura […], op. cit., p. 336. 
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eficácia positiva, ela seja livre de despojar-se de sua selvagem liberdade e acolher as 

exigências da natureza que são para ela ao mesmo tempo verdade e lei. Enquanto lei, a 

natureza coage a violência do desejo. Enquanto verdade, reduz a contranatureza e todos 

os fantasmas do imaginário”172.  

Nesta condição, em que a loucura foi vista como «desrazão» e enquanto pathos 

competia ao espaço asilar garantir a segurança, bem como restabelecer o entendimento 

ao indivíduo porque o hospício seria “o meio mais seguro e eficaz de devolver a razão a 

alguém”173. 

O asilo como instituição que se destinava a restabelecer a razão do indivíduo foi 

mais do que uma nova instituição psiquiátrica com o intuito de curar os alienados. Ou 

seja, para além da administração de meios terapêuticos, foi o «espaço» dedicado ao doente 

para o fazer melhorar, recuperar do seu mal; tratava-se de uma diferente concepção de 

auxílio, implícita da “engenharia social própria do iluminismo”174.  

Foi neste contexto, que surgiram as noções de recuperação e reabilitação que 

estiveram na base de um «optimismo europeu» face ao progresso terapêutico resultante 

do reconhecimento da loucura enquanto doença175. Sendo que se considerou, no 

tratamento dos alienados, a distinção entre «curáveis» e «incuráveis»; os primeiros que, 

com um processo de farmacologia, terapêutica e medicalização conseguiriam 

restabelecer-se; os segundos, teriam de ter um acompanhamento e vigilância para o resto 

da sua vida, dado a sua patologia não apresentar quadros de cura possíveis.  

Assim, no séc. XIX a psiquiatria positiva afirma a loucura nos seus direitos. Quer 

isto dizer que surge o processo de internamento em asilos de onde resultam os primeiros 

hospícios e daí nasce a curiosidade transformada em compaixão pelos alienados que eram 

retidos em locais de grande agressividade e repressão, como outrora no hospital geral, 

onde se encontravam misturados todos os doentes com as mais diversas enfermidades, 

até de loucos.  

Foi pelo movimento de reforma de Philippe Pinel, que procurou libertar os 

alienados dos hospitais gerais, que se edificaram os primeiros hospícios, que nasceram 

sob a égide da filantropia, como Bicêtre e Salpêtrière, em França, sob a sua direcção.  

                                                           
172 Vide Michael Foucault, História da Loucura […], op. cit., p. 336.  
173 Apud idem, ibidem, p. 336.  
174 Vide Nuno Borja Santos, O Hospital de Rilhafoles e os Asilos de Alienados na Europa do Século XIX, 

Revista PsiLogos, Vol. 9, n º 2, 2011, p. 75.  
175 Cf. idem, ibidem, p. 75.  
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Philippe Pinel desaconselhava as práticas corporais que eram utilizadas para 

reprimir os alienados como a agressão aos doentes, o uso de sangrias, imersão brusca de 

água fria. Passou a utilizar os seus conhecimentos e meios mais brandos no tratamento 

dos alienados.   

“O que desapareceu, no decorrer do século XVIII, não é o rigor desumano com o 

qual se tratam os loucos, mas a evidência do internamento, a unidade global na qual eram 

considerados sem nenhum problema, e esses inúmeros fios que os inseriam na trama 

contínua do desatino”176, que pela singularidade e pela contínua descoberta adquiriu o 

estatuto de objecto177.   

Isolado, entre os muros desgastados do internamento, o louco apresentava 

problemas, até antes não equacionados178. Havia que compreender as causas, bem como 

os diferentes «males» de que sofria, a tristeza, a melancolia, o sentimento de perda, os 

amores contrariados, os abusos alcoólicos e até mesmo o parto (no caso das mulheres).  

Foi sob este novo olhar que se estabeleceu a funcionalidade do hospital 

psiquiátrico durante o séc. XIX. Um lugar de diagnóstico e de classificação das doenças. 

Um espaço fechado para um confronto, um lugar de disputa, sendo uma instituição que 

incorporava o confronto de «si» e a «submissão».  

O grande médico do asilo, a chave essencial seria aquele que pode dizer a verdade 

sobre a pathos, pelo conhecimento que dela têm, por lidar com ela, e por ser aquele que 

poderia produzir a doença na sua verdade crua e submetê-la na realidade, pelo poder da 

sua acção sobre o próprio doente179.  

Importante reflectir na acção de Kraepelin, que acreditava que as doenças mentais 

tinham uma origem biológica e genética, defendendo que a psiquiatria devia adoptar, à 

semelhança de outras especialidades médicas, métodos de investigação usados também 

pelas ciências naturais.  

Em 1897 criou uma entidade clínica, neste caso a demência precoce, que reunia 

três afecções até então classificadas separadamente, o estupor catatónico, a hebefrenia e 

a tipica vesânia (ilusões delirantes). Considerando que todas elas evoluíam para um 

mesmo estado terminal de demência, reconheceu a importância da classificação das 

patologias mentais.  

                                                           
176 Cf. Michel Foucault, História da Loucura […], op. cit., p. 418.  
177 Cf. idem, ibidem, p. 418. 
178 Cf. idem, ibidem, p. 418 
179 Cfr. idem, Microfísica do Poder, 10ª Edição, Brasil, Edições Graal Lda., 1992, p. 122.  
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Indubitavelmente, surgiram diversos nomes que contribuíram com as suas teorias 

para o diversificar e consolidação do saber psiquiátrico. Podemos destacar Georg Sthal180 

que, rejeitando o dualismo de Descartes, alertou para a importância do processo 

terapêutico, Cesare Lombroso, que apoiando-se na Fisiognomia para desenvolver as suas 

teses que associavam certas configurações faciais a tendências para o crime ou que 

ligavam o «génio» à loucura181; Richard Mead182, em que depois de estudos realizados 

com doentes psiquiátricos que também sofriam de outras patologias, como tuberculose, 

dizia ser impossível a coexistência de uma doença física grave e de estados de loucura183 

ou Benjamin Rush184, considerado fundador da Psiquiatria Americana, director do 

Hospital Psiquiátrico da Pensilvânia, a partir de 1787, e autor de um tratado psiquiátrico 

Medical Enquiries and Observations upon the Diseases of the Mind185.  

As diversas técnicas e práticas que se realizavam no asilo, durante o séc. XIX, 

desde o isolamento, interrogatório particular ou público, tratamentos-punições (ex: 

banhos de emborcação), pregações morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina 

rigorosa, trabalho obrigatório, recompensa, relações preferenciais entre o médico e alguns 

dos seus doentes, relações de vassalagem, de posse, de domesticidade e às vezes de 

servidão entre o doente e o médico, tinha por intuito fazer deste a personagem da loucura, 

porque só o médico a “faz manifestar na sua verdade quando ela se esconde, quando 

permanece soterrada e silenciosa, e aquele que a domina, a acalma e a absorve depois de 

a ter sabiamente desencadeado”186.  

Neste contexto evidencia-se o papel do médico visto que foi nesta relação de 

poder, estabelecida entre o asilo e o médico, que este conseguiu adquirir a sua autonomia 

neste campo. Assim recolocou-se a questão necessária da importância da psiquiatria no 

seio da comunidade hospitalar: “O poder que o asilo dá ao psiquiatra deverá então se 

justificar e ao mesmo tempo se mascarar como sobre-poder primordial produzindo 

fenômenos integráveis à ciência médica”187.  

A partir desta altura a loucura deixa de ser receada para se tornar objecto de 

estudo, com um estatuto singular: “ao mesmo tempo o que há de mais interior no homem, 

                                                           
180 (1660 – 1734) 
181 Cf. Carlos Braz Saraiva e Joaquim Serejeira, op. cit., p. 4.  
182 (1673 – 1754) 
183 Cf. idem, ibidem, p. 4 
184 (1745 – 1813) 
185 Tratado psiquiátrico celebrado em 1812.  
186 Vide Michel Foucault, História da Loucura […], op. cit., p. 122.  
187 Vide idem, ibidem, p. 123.  
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porém demais exposto a seu olhar -, ela representa como que a grande estrutura de 

transparência; o que não significa que pelo trabalho de conhecimento ela se tenha tornado 

inteiramente clara para o saber, mas que a partir dela e do estatuto de objecto que o homem 

lhe designa, ela deve poder, pelo menos teoricamente, tornar-se inteiramente transparente 

ao conhecimento objectivo”188. 

A loucura não representava na totalidade o conhecimento da desrazão; ou seja, 

não significava que pelo trabalho da ciência ela se tenha tornado inteiramente clara para 

o saber. A partir dela e do status que o homem lhe designou, podia, pelo menos 

teoricamente, tornar-se visível perante o conhecimento objectivo189. A sociedade 

respondia a uma problemática, que até antes tinha sido estigmatizada. Em relação ao 

louco impunha-se agora um dever, um direito de defesa e um direito de protecção190.  

O alienado já não estaria abandonado à sua sorte e os alienistas como Pinel e 

Ferrus elaboram as leis fundamentais que marcam uma mudança radical na legislação. A 

partir de 1838 criaram-se asilos públicos em vários países para alienados, a loucura foi 

definitivamente encarada como doença, tendo um espaço terapêutico próprio para ser 

tratada, no quadro de um novo paradigma assistencial. Um processo de internamento em 

que os meios de repressão começaram a ser colocados em causa pela sua agressividade, 

a preocupação com o meio envolvente em que o alienado estava inserido foram factores 

relevantes que tornaram capaz a acção do médico na admissão dos alienados decidindo 

depois também quando seria a sua saída através do diagnóstico e da sua recuperação. 

Finalmente se percebia que a loucura não era um crime, mas sim uma doença que 

precisava de vigilância e tratamento191.  

                                                           
188 Vide Michel Foucault, op. cit., pp. 456 – 457.  
189 Cfr. idem, ibidem, pp. 456 – 457.  
190 Cfr. M. B. Ball, op. cit., p. 8.  
191 Cf. idem, ibidem, p. 15. 
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2.2. A Loucura como objecto de análise: os ensaios terapêuticos  

  

  Nos finais do século XVIII há uma modificação do papel dos médicos, assistindo-

se a um poder crescente da Medicina, que se irá repercutir na assistência. Os médicos 

estavam convictos “de que o progresso do conhecimento conduziria ao progresso social, 

o seu poder especializado permitia-lhes olhar um novo objecto «a sociedade» e 

diagnosticar cientificamente os seus males. Porque é a credibilização da ciência que lhes 

permitirá reivindicar um lugar destacado do conjunto das elites intelectuais”192.  

 Neste período de transição entre os sécs. XVIII e XIX, observou-se um crescente 

desenvolvimento das escolas médicas influenciadas pelos novos pensamentos humanistas 

e iluministas. Estas novas ideologias possibilitaram o progresso da Medicina e um novo 

entendimento sobre o tratamento dos doentes, começando a formar-se um pensamento 

que visava o bem-estar e o cuidado dos que estavam mais fragilizados. 

Para compreender a loucura na sua essência devia-se analisar aquele que seria 

«louco», com prudência e precaução.  O poder médico tinha que ter em conta as acções 

do indivíduo, bem como o próprio; isto é, verificar o meio social em que se enquadrava, 

se tinha família, se era casado, a idade, se tinha profissão, pois tudo seria indicativo para  

a demarcação de padrões e para o entendimento da problemática da doença mental193.  

 Como já foi mencionado, até ao séc. XVIII a loucura era vista sob a forma de 

«erro» ou «ilusão». Os hospícios eram reconhecidos como espaços terapêuticos para 

«libertar» a natureza da loucura, porque era neles que os loucos podiam demonstrar a 

forma mais visível e natural; o lugar onde podiam terminar com o «erro», ou seja, a 

loucura194.  

Mas, o que se entendia por loucura? Ou por alienação do entendimento? O 

discurso do médico definia o louco como um enfermo que sofria de mal agudo, vivia 

angustiado, por vezes com lassidão, dor de cabeça com “Sede e Vigias, falla escúramente, 

e está muito impotente”195.  

                                                           
192 Vide Rita Garnel, “A consolidação do poder médico: a Medicina Social nas teses da Escola Médico-

cirúrgica de Lisboa (1900 – 1910)”, Miguel Bombarda e as singularidades de uma época 1851 – 1910. 

Coordenação de Ana Leonor Pereira e João Rui Pita, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 

2006, p. 78.   
193 Cfr. M. Joseph Daquin, La Philosophie de la Folie ou Essai sur le Traitement des personnes attaquées 

de folie, Librarie Rue du Hurepoix, nº 13, Paris, 1792, p. 7.  
194 Cf. Michel Foucault, op. cit., p. 120.  
195 B.G.U.E., Cod. CXXI – Dicionário Médico José Correia. Miscelânea   
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 Na compreensão geral da loucura compete-nos aferir a dimensão da sua natureza 

“l’exercice des opérations de l’ame ou de l’esprit ne se fait pas completement, ni toujours 

suivant les loix de l’ordre naturel, c’est-à-dire, dans lequel cet exercice est contraire à la 

raison qui doit elle-même être considérée comme le résultat de toutes des différentes 

opérations bien conduites”196.   

 Contudo, no séc. XIX quando se edificaram as grandes instituições asilares, as 

mesmas eram defendidas pela exigência da ordem e norma social que requeria protecção 

face ao mundo de desordem, criado pelos loucos; neste sentido, era necessário edificar 

espaços adequados para o recolhimento e terapêutica desses doentes.  

E. Esquirol menciona cinco razões para justificar o internamento: 1º garantir a 

segurança dos loucos e dos seus familiares; 2º afastá-los das influências externas; 3º 

vencer os obstáculos pessoais; 4º submissão a um regime médico; 5º aquisição de novos 

hábitos intelectuais e morais197. Uma questão de domínio do «poder» do louco, anulando 

as suas fraquezas, aquelas que inconscientemente se podiam «apropriar» de si. Portanto, 

com o intuito de à priori estabelecer um poder terapêutico e de instrução para à posteriori, 

no referido asilo, obter o restabelecimento do alienado e assim o reintegrar na sociedade.  

Todavia, convém dizer que o poder do médico aumentava quando o do doente 

diminuia, pelo facto deste estar internado e privado de direitos, como autonomia e 

liberdade, dependente das decisões e acções dos médicos e enfermeiros. Assumindo na 

sua fragilidade, por que passa o processo terapêutico no asilo, aos médicos e enfermeiros 

competiam decisões no desempenho das suas funções198.   

 A partir do século XIX começou a verificar-se um novo olhar sobre a alienação 

mental, isto é, de preocupação com os alienados, o seu bem-estar no processo de 

internamento e tratamento, resultado também de grande desenvolvimento no quadro 

científico199.  

  Esta nova percepção em torno da Loucura permitiu o entendimento dos doentes, 

como possibilitou a «compreensão» por parte da sociedade. Por conseguinte, foi 

exequível uma intervenção médica e específica aos mesmos, que até antes eram tratados 

de forma igual, ou seja, com o mesmo tipo de procedimentos de outros doentes com outras 

                                                           
196 Vide M. Joseph Daquin, op. cit., p. 7.  
197 Cf. Michel Foucault, op. cit., p. 120. 
198 Cf. idem, ibidem, p. 126. 
199 Cf. F. A. Gonçalves Ferreira, op. cit., p. 216. 
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patologias, independentemente de serem com a «nova» distinção psiquiátrica 

considerados alienados curáveis ou incuráveis.  

   Na sociedade europeia o ambiente de repressão que se verificou nos hospícios 

para alienados europeus era visível, desde os maus tratos dos auxiliares aos doentes, a 

falta de higiene das celas e do próprio edifício, o ambiente adverso dos espaços, e até as 

medidas mais violentas usadas para o tratamento, que acabavam por criar mais hostilidade 

e agressividade entre os doentes ou até mesmo com os auxiliares. Perante este quadro 

colocam-se várias questões: a segurança dos doentes, a sua saúde e higiene, a sua 

estabilidade física e psicológica e sobretudo se seria possível a sua recuperação.  

  Em Portugal, o primeiro Hospital para alienados foi criado em 1848, em Lisboa. 

Designado por Hospital de Rilhafoles, no seu início pretendia-se que recolhesse as 

alienadas e depois os alienados que estavam nas enfermarias de S. Eufémia e S. Teotónio 

do Hospital de S. José.  

  Contudo, a degradação do edifício foi evidente, bem como o espaço demasiado 

exíguo para o número elevado de alienados que nele acorria ou estava internado. Para 

melhor resposta foi edificado no Porto o Hospital Conde de Ferreira, em 1883.  

Importa, pois, neste trabalho verificar a situação que ocorria no Hospital de 

Rilhafoles, tendo em conta que foi o primeiro hospício português e que pretendia 

responder às carências de uma sociedade que condenava e criticava os alienados. O 

hospital desempenhava um duplo papel: tratar e vigiar. O que nem sempre seria fácil 

atendendo às várias especializações que se foram formando200.  

Rilhafoles seguiu a linha dos hospitais europeus, norteados pelo tratamento e pela 

educação do pessoal auxiliar, de forma a controlar as acções dos alienados.201 Mais 

«utopia» do que realidade, porque dado o ambiente adverso e agressivo seria bastante 

complicado controlar os alienados com meios brandos e eficazes, sobretudo os mais 

agressivos, por exemplo, os que tinham ataques de raiva ou fúria. 

As condições higiénicas, que até antes tinham sido desprezadas, também foram 

uma preocupação quando passou a ser o edifício de Rilhafoles a acolher os alienados, 

factor predisponente ao número elevado de óbitos.  

As políticas adoptadas em conformidade com as ideias defendidas por José de 

Freitas Soares são disso expressão; defendendo a necessidade de a água ser límpida bem 

como “o asseio e ventilação das habitações, particularmente daquelas onde há 

                                                           
200 Cf. Michel Foucault, Doença mental e psicologia, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1968, p. 45. 
201 Vide idem, ibidem, p. 46. 



57 

 

agrupamentos de pessoas, como igrejas, hospitais e prisões; qualquer edificação 

habitacional deve ter parecer prévio positivo da Junta de Saúde, e os cemitérios 

construídos fora das cidades”202. 

No Hospital de Rilhafoles existiam várias profissões e todas elas convergiam para 

que o ambiente hospitalar funcionasse dentro das suas capacidades, desde os cozinheiros, 

dos auxiliares, as criadas, serventes, porteiros, enfermeiros até aos médicos. 

 Para tal criou-se uma estabilização do quadro do pessoal hospitalar, de todos os 

funcionários para que o corpo hospitalar não destabilizasse os doentes e se conseguisse 

de alguma maneira alcançar a harmonia, num espaço que era bastante difícil de gerir. 

Todavia, como veremos este objectivo vai ser colocado em causa pelo elevado número 

de despedimentos, baixas e suspensões. 

Não se pode descurar que neste hospital, onde o Dr. Mendes Pulido se dedicou ao 

estudo dos seus doentes, procurou também introduzir os estudos e as novas concepções 

de Philippe Pinel e E. Esquirol; claramente os dois nomes de referência no estudo da 

alienação mental entre os séculos XVIII e XIX. Assim, para António Maria de Senna o 

Hospital de Rilhafoles apresentava-se em larga medida com condições muito superiores 

às antigas enfermarias do Hospital de S. José. Como descreve: “Havia agora espaço 

bastante para a media da população, que ordinariamente concorria áquellas enfermarias; 

e cada repartição tinha sido convenientemente apropriada aos differentes ramos do 

serviço hospitalar dos alienados”203.  

É o próprio Dr. Mendes Pulido que, referindo-se à época anterior à criação do 

Hospital de Rilhafoles, salienta que as condições em que se deparavam os alienados em 

Portugal eram degradantes, e responsabiliza não só as famílias, mas também a própria 

sociedade do estado em que se encontravam os alienados. 

Quanto às enfermarias do Hospital de S. José, que caracterizava de húmidas e 

escuras não deixa de salientar a precária situação em que os alienados eram acolhidos. 

Como diz: “viam-se desprovidos dos adequados auxilios, por falta de espaço e de arranjos 

locaes, indispensáveis ao seu bom regímen e tratamento. A par das privações que assim 

sofriam os alienados da classe indigente, se achavam tambem os pertencentes as classes 

abastadas: retidos e algemados em quartos escuros, ou sepultados em subterrâneos, 

                                                           
202 Vide João Cosme, op. cit., p. 110.  
203 Cf. Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 17. 
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jaziam alguns d’elles para ocultarem ao publico o que costuma chamar-se a vergonha das 

famílias”204.     

A criação do novo hospital acabava por representar “Os melhoramentos obtidos 

no serviço de taes desgraçados desde janeiro de 1850, epoca toda de ensaios e 

experiencias, provam que já a actual organisação d’este estabelecimento (Rilhafoles) 

corresponde aos fins de sua filantrópica instituição, que por seu regimen disciplinar, 

hygienico e clinico, e pela vantagem que oferece o local em que está fundado, ocupa um 

logar distincto entre os demais hospitaes d’esta ordem, hombreando hoje, por seus 

resultados clínicos, com os mais acreditados Paizes estrangeiros”205.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204 Apud Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 17. 
205 Apud idem, ibidem, p. 17. 
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3. Edificação do Hospital de Rilhafoles: início da institucionalização da 

Loucura? 

3.1. Dinâmica do corpo hospitalar - Psiquiatria e Religião no tratamento 

moral 

 

No dealbar do séc. XIX, se, por um lado, se assistia ao progresso e 

desenvolvimento da Psiquiatria por toda a Europa, em Portugal ainda não se tinha 

verificado o nascimento de um asilo com esse fim.  

A problemática em torno da loucura, e o próprio estigma já se tinha transformado.  

Fruto do trabalho de alienistas e psiquiatras a loucura «humanizou-se», tornando-se 

possível o entendimento de que o louco carecia de auxílio, dada a alteração das suas 

faculdades mentais, possibilitando assim, a sua reintegração na sociedade que outrora o 

desprezara e punira.  

A punição deu lugar à «humanização da loucura» que “fruto do desenvolvimento 

científico, permitiu que esta fosse abordada sob o prisma da cientificidade e não do 

obscurantismo. Essa mudança terá consequências no domínio da própria percepção do 

alienado. Progressivamente, este deixa de ser visto como um estorvo ao progresso social, 

para ser encarado como um doente, com perspectivas de cura, mediante a aplicação de 

uma terapêutica adequada”206. 

Assim, verificou-se o nascimento de inúmeros asilos para loucos por toda a 

Europa, como Bicêtre e Salpêtrière em França, Schleswig na Alemanha, asilo de 

Valhadollid e asilo de Santa Cruz em Espanha, asilo de São Bonifácio de Florença em 

Itália207 como também na América com o Hospital da Pensilvânia nos E.U.A.208, e Brasil 

com o Hospital D. Pedro II209.  

Compreende-se, pois, que o séc. XIX representou um novo olhar perante o louco 

- o indivíduo que padecia de alienação mental - e que através de novos dispositivos foi 

                                                           
206 Vide Alexandra Esteves, “Engulhos de ontem, Doentes de hoje: Pensar a loucura em Portugal no século 

XIX. O caso do distrito de Viana do Castelo”, Marginalidade, Pobreza e Respostas Sociais na Península 

Ibérica (séculos XVI – XX). Coord. Maria Marta Lobo de Araújo e Alexandra Esteves, Braga, CITCEM, 

2011, p. 199.  
207 Cf. Claude Quétel, op. cit., pp. 379 – 396. 
208 Cf. Carlos Braz Saraiva e Joaquim Cerejeira, op. cit., p. 8.  
209 Vide supra Capítulo 3.4.  
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possível compreender a importância do meio envolvente, para o desenvolvimento da sua 

personalidade, factores considerados preponderantes para o advento da patologia210.  

Logo, a “decisão livre é afirmação da personalidade, sequente á actividade 

autónoma do pensamento, que permite seguir ou não, um caminho diferente do 

anteriormente trilhado, se necessário em oposição aos hábitos, tendências institivas e 

impulsos do momento”211. Durante o séc. XIX a psiquiatria criou mecanismos de 

assistência que permitiram tratar e compreender o alienado.  

No que diz respeito ao panorama português, os alienados, até quase meados do 

século XIX, não tinham apoio específico. A única instituição que os recebia e com grande 

dificuldade era o Hospital de S. José, que mesmo assim não tinha mecanismos de auxílio 

à assistência mental; sendo muitas vezes os loucos levados para as prisões.  

 A constatação de Antonio Maria de Senna é plena: “Em toda a primeira metade 

d’este seculo, quando a Inglaterra, a França, a Italia, e muitos outros estados da Europa e 

da America, tinham hospitaes regulares para tratamento e asylo dos alienados, entre nós 

eram estes recebidos em alguns hospitaes geraes ou nas cadeias, quando não vagueavam 

pelas ruas e estradas, completamente abandonados de qualquer genero de protecção”212.  

 Desde 1818 que o Hospital de S. José começou a receber um maior número de 

alienados, que começavam a ser tratados com algumas condições de isolamento e 

“cuidados proprios de quem aceitava a noção, já ganha pela sciencia, de que o alienado 

era um doente, que precisava de assistencia medica e cuidados hygienicos, á custa dos 

quaes podia curar-se ou melhorar”213.  

 Aí existia uma enfermaria para os homens: 13ª - S. Theotonio e uma outra 

enfermaria para as mulheres: 19ª - Santa Eufemia. Ambas com 2 metros de altura, 4,50 

de comprimento e 3m a 4m de largura. O seu interior era escuro, por conseguinte, grande 

parte dos quartos também o eram e todos fechados com duas portas: uma de ferro e outra 

de madeira. A divisão dos homens tinha um anexo com jardim, onde os doentes podiam 

passear, e um quarto isolado destinado aos furiosos. De resto, todo o serviço se 

desenvolvia no espaço central do edifício, que ficava entre as duas ordens dos quartos em 

                                                           
210 Cf. Ana Catarina Necho, “A Assistência Mental no Hospital de Rilhafoles: o patológico e o espiritual 

na primeira instituição para alienados em Portugal – o seu legado na edificação e amparo dos alienados do 

Hospital Conde Ferreira”, Saúde, Ciência e Património – Actas do IzII Congresso de História da Santa 

Casa da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2016, p. 382.    
211 Vide Pedro Polónio “Do Pensamento […]”, op. cit., p. 3.  
212 Vide supra Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 1.  
213 Vide idem, ibidem, p. 2.  
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ambas as enfermarias, sendo mais difícil na das mulheres, onde à parte das duas séries de 

cubículos nada mais existia214.  

 O Director das duas enfermarias nomeado em 1835, foi o Dr. Bizarro, primeiro 

psiquiatra português, que se referiu a esses espaços desta forma: “«Contemplar o passeio 

incerto e turbulento de 140 alienados no escuro corredor, frio e húmido, berrando e 

gesticulando, é um triste painel da miséria humana»”215.  

  Como se pode constatar, o espaço que se confinava aos alienados e alienadas era 

exíguo e sem luminosidade, para além de que era necessário ter em conta o número 

crescente de indivíduos que acorria e ficava internado nas enfermarias. Além do mais, ao 

que parece, no hospital faltavam também condições de higiene, habitabilidade e 

tratamento.   

 O Dr. Bizarro ficou como director das enfermarias do hospital de S. José desde 6 

de Julho de 1835 e procurou a partir daí prestar um maior contributo para o estudo da 

alienação mental, bem como melhorar a condição em que se encontravam os indivíduos 

internados com essa patologia. Segundo Antonio Maria de Senna: “attentas as condições 

de enfermarias tão improprias, concedeu o D. Bizarro o projecto de lembrar e mostrar a 

necessidade da construção d’um hospital de alienados com todas as condições que a 

sciencia d’então aconselhava”216. 

 As enfermarias do Hospital de S. José foram o único «asilo» até ao surgimento do 

primeiro hospital para alienados, na década de 1840. No entanto, nestas não se prestavam 

refeições condignas, não havia condições de isolamento e de higiene, talvez tivesse de 

humanidade, mas no que se refere ao restabelecimento do alienado, isso não se verificava, 

antes pelo contrário, o internamento só piorava o estado de saúde do enfermo217.  

Portugal, na década de 30 do séc. XIX, estava a viver uma crise política devido ao 

confronto entre setembristas e cartistas. Este ambiente apaziguou-se quando D. Maria II 

jurou a nova Constituição, no dia 4 de Abril de 1838218. A Constituição representava a 

união entre o texto de 1822 e a carta outorgada por D. Pedro e não só mantinha o poder 

legislativo, executivo e judicial, como enaltecia a função real ao conceder-lhe a chefia do 

poder executivo.  

                                                           
214 Cf. Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 2. 
215 Vide Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 41. 
216 Vide Dr. António Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 3.  
217 Cfr. idem, ibidem, p. 6.  
218 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, “Entre o setembrismo e o cartismo (1838-1841), História de Portugal, 

vol. VIII, Do Mindelo à Regeneração (1832-1851), 2ª edição, Braga, Editorial Verbo, 1986, p. 92.  
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Ao príncipe competia agora as funções de nomear e demitir livremente os 

ministros como ter o direito de veto sobre as Leis do Parlamento, quando a «necessidade» 

assim o obrigasse. Desta forma, voltava ao sistema bicameral, com as Câmaras dos 

Senadores e dos Deputados, cujos membros eram eleitos por sufrágio directo e restrito, 

ao mesmo tempo que censitário219.  

A Rainha D. Maria II emitiu o voto de que o novo «Pacto Social» fosse uma forma 

de unir os súbditos e assim também promover “«a ventura de uma Nação generosa»”220. 

E dessa nova realidade resultaria a ordem, a paz e a prosperidade pública. Fundamentos 

que o Duque de Palmela, presidente das Cortes Gerais da Nação também partilhava221.  

Em 1840 acentuava-se o ritmo legislativo do governo com relevo para Rodrigo da 

Fonseca e António da Costa Cabral. “Um e outro deram mostras de um espírito 

reformista, o primeiro respeitando o compromisso que a Constituição de 1838 

estabelecera, o segundo na ânsia de restaurar a Carta Constitucional para impor o seu 

futuro político”222.   

Contudo, destacavam-se as divergências entre ambos, tanto que na aparente 

unidade do Gabinete eram notórias as clivagens, visto que um estava a ingressar para 

chefe da Regeneração, outro, o restaurador do Cartismo.  

No dia 2 de Janeiro de 1842 soube-se o resultado para as câmaras municipais e 

em quase todo o país tinham ganho os Cartistas. D. Maria II encontrava-se numa situação 

política de grande fragilidade, não só por esta derrota mas pela falta de apoios militares 

pelo receio de pôr termo à Constituição.  

A instabilidade política em Portugal era uma constante, os sucessivos governos e 

retiradas de poder não permitiam que o país procedesse às reformas necessárias. O 

Decreto de 26 de Novembro de 1845 tinha o intuito de reorganizar a saúde pública, o que 

demonstra que apesar da situação em que o país se encontrava era notória a necessária 

intervenção na saúde pública, situação onde se incluíam os pobres alienados ainda 

internados nas degradadas enfermarias do Hospital de S. José. 

Quando na altura desempenhava o cargo de mordomo-mor o Duque de Saldanha, 

D. Maria II acedeu ao plano do Duque, que consistia em derrubar o governo de Palmela. 

E foi, desta forma, que no dia 6 de Outubro de 1846 Palmela foi chamado ao Palácio de 

                                                           
219 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, op. cit., p. 93 
220 Vide idem, ibidem, p. 93. 
221 Cf. idem, ibidem, p. 93.  
222 Vide idem, ibidem, p. 95.  
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Belém, onde, de forma imperiosa, lhe foi imposta a demissão no acto que ficou designado 

como Emboscada223.  

Era nesta complexidade política que se encontrava o país e à frente o Ministério 

do Duque de Saldanha.   

Não se sabe se em fins de 1838 o Dr. Bizarro tinha abandonado as enfermarias do 

Hospital de S. José. Mas, em 1841 na direcção já estava o Dr. Antonio Maria Ribeiro que 

também chamou a atenção para a realidade em que viviam os alienados.  

Nesta altura, Antonio Sampaio deixou parte importante da fortuna para os 

alienados, que seu filho Osborne Sampaio elevou para mais 20 contos e colocou à 

disposição da Comissão Administrativa da Santa Casa da Misericórdia e do Real Hospital 

de S. José. Neste, que continuou a ser a maior instituição hospitalar do reino, quando em 

1839 uma comissão foi nomeada para examinar a situação do referido hospital verificava-

se o aumento do número de doentes, provavelmente devido ao facto da junção do Hospital 

da Nossa Senhora do Amparo, de Santana e de São Lázaro. Todavia, sobre os alienados, 

que lhe estava anexo, tinha-se conhecimento do estado das instalações e da necessidade 

de os transferir para outro local onde se fazia “«o tratamento das moléstias de aberração 

mental”224. 

Segundo Antonio Maria de Senna talvez fosse o primeiro sinal do interesse da 

sociedade portuguesa na construção de um hospital para os alienados. Era evidente, no 

que concerne à loucura como patologia, que surgia agora um novo entendimento em 

Portugal e por decreto de 23 de Julho de 1842 seria criado um hospital que deveria ser 

modelar e a par dos seus congéneres europeus. Porém, este continuaria sob administração 

do Hospital de S. José225.  

Estava destinado para ser o hospital de alienados o antigo edifício da Luz, para o 

qual a Comissão Administrativa de 3 de Julho de 1842 cedia o respectivo edifício, que 

tinha uma quinta contígua, ordenando-se que as obras a realizar teriam como 

financiamento o legado de Osborne Sampaio. Para a adaptação deste antigo convento a 

hospital ficavam encarregues António Maria Ribeiro e Bernardino António Gomes, que 

se rodearam das mais ilustres pessoas a fim de estudarem o projecto.  

Mas, as propostas do Dr. Bizarro para a edificação de um novo espaço e 

economicamente independente foram rejeitadas. Entretanto, agravavam-se as condições 

                                                           
223 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, op. cit., p. 110.  
224 Apud “Medicina e assistência”, ibidem, p. 338.  
225 Vide supra Dr. António Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 6. 
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de vulnerabilidade das enfermarias do Hospital de S. José para receber todos os 

internados. Assim confirmou o Conde de Thomar, sublinhando uma clara necessidade de 

Portugal conseguir acompanhar o progresso de outros países na Europa e na América no 

que diz respeito à Psiquiatria e no seu contributo para a melhoria dos tratamentos a aplicar 

aos doentes mentais226.  

Por conseguinte, sobre o hospital, no relatório que redige, diz o Conde de Thomar 

acerca das enfermarias do Hospital de S. José: “não satisfazem de modo algum aos 

piedosos fins da sua instituição, pois que a má situação das casas em que se acham 

collocadas, a sua estreiteza e insalubridade, e a sua falta de terreno adequado aos remedios 

de trabalho, as tornam absolutamente improprias para o curativo da alienação mental, 

servindo antes de tormento que de allivio ás infelizes victimas d’aquella terrivel 

enfermidade”227. 

Em 1843 chamava-se a atenção para o agravamento de entradas de alienados no 

Hospital de S. José com o número de doentes sempre a crescer. Ano em que foi aberta 

uma discussão pública nos quais foram convidados médicos de todo o país, como, 

Bernardino António Gomes, Martins Pulido, Magalhães Coutinho, Ribeiro Viana, 

Caetano Beirão, António Ribeiro. 

Foram vários os debates, e considerado insuficiente o legado de Osborne.  Logo 

se pensou em recorrer à beneficência pública e ao filantropismo para a edificação de um 

hospital psiquiátrico. Alguns também lutaram pela instalação do hospital no edifício da 

Luz, mas sem sucesso, visto que o projecto foi abandonado.  

Todavia, a situação do Hospital de S. José tendia a agravar-se; por um lado, com 

a falta de espaço e de condições, o cenário das enfermarias piorou quando os doentes que 

se deviam separar de acordo com a patologia e o sexo – feminino ou masculino 

começaram a ser misturados. Isso verifica-se em 1845, quando o Dr. Ribeiro contra a 

administração superior, se queixa que a enfermaria só tem espaço para 80 doentes e estão 

internadas 160 alienadas, como diz: “As furiosas por falta de quartos de reclusão andam 

envolta com as tranquilas! A gritaria, a confusão e a desordem são incessantes de dia e de 

noite!”228.  

Com o conhecimento do Duque de Saldanha sobre as débeis instalações em que 

se encontravam os alienados, a Rainha D. Maria II decidiu nomear, em 1848, uma 

                                                           
226 Cfr. Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 7.  
227 Vide idem, ibidem, p. 7. 
228 Vide idem, ibidem, p. 9.  
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Comissão Administrativa da Santa Casa da Misericórdia e do Hospital Real de S. José de 

Lisboa para darem o parecer sobre a situação das enfermarias do próprio Hospital de S. 

José. A respectiva comissão deu conhecimento do resultado da inspecção médica 

realizada ao hospital, no dia 9 de Outubro de 1848229, à qual o Duque de Saldanha tinha 

ido a pedido da Rainha D. Maria II para compreender a situação real em que se 

encontravam os alienados.  

O Ministro Duque de Saldanha descreve a D. Maria II o momento em que viu os 

alienados internados: “por meus proprios olhos de quanto era urgente acudir aos infelizes 

alienados ali existentes, e reduzidos, a uma condição tão miserável […]”230. 

Acompanhando o dizer de Antonio Maria de Senna, o mesmo escreveu à Rainha: 

“julguei corresponder às generosas Intenções de Vossa Magestade de, indo pessoalmente 

examinar o estado d’aquelle Hospital, e pude convencer-me por meus proprios olhos de 

quanto era urgente acudir aos infelizes alienados alli existentes, e reduzidos a uma 

condição tão miseravel, que faltão expressões para descrevel-a”231.  Ao visitar o hospital 

entrou “nas enfermarias, examina os quartos da palha, os quartos fortes, os corredores 

infectos, o aspecto da decadência física dos doentes”232. Nesta circunstância, o Duque de 

Saldanha disse à Rainha que entendeu por bem intervir com rapidez com o intuito de 

melhorar as condições dos alienados. Como diz: “Desde logo resolvi sollicitar da 

benignidade de Vossa Magestade providencias, que pusessem termo, com a maior 

prontidão a tamanha desventura; e, com este fim, cuidei sem demora de colher os 

esclarecimentos necessarios para decidir-me na escolha d’aquellas, que deveria ser 

sujeitar á Superior Approvação de Vossa Magestade”233.   

O Duque de Saldanha fala das más condições em  que se encontravam os alienados 

e da necessidade da sua transferência para um edifício e local apropriados para o 

tratamento da alienação mental234, que “já em 1841 a Commissão Administrativa fez para 

este fim, tão louváveis, quanto infrutíferas diligencias. Na consulta, que aquella 

Commissão fez subir á presença de Vossa Magestade, em 28 de Dezembro do dito anno, 

forão lembradas as vantagens, que resultarão de transferir os alienados para o edifício da 

                                                           
229 Cf. A.N.T.T. Ministério do Reino, Livro nº 1272, fl. 25.  
230 Vide Dr. António Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 14. 
231 Vide A.N.T.T. Ministério do Reino, Livro nº 1272, fl. 25.  
232 Vide Dr. António Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 9. 
233 Cf. A.N.T.T. Ministério do Reino, Livro nº 1272, fl. 25. 
234 Cf. ibidem, fl. 25. 
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já extinta Congregação dos Missionarios em Rilhafoles”235, de S. Vicente de Paula236, 

onde se encontrava então o Colégio Militar. 

Além de que a própria terapêutica aplicada aos enfermos não era a adequada, e 

isso foi referido por António Maria de Senna: “vê-se que a therapeutica dos alienados era 

então uma simples aplicação banal, feita sem criterio algum, dos meios mais 

ordinariamente aproveitados no tratamento d’outras doenças”237.   

Desta forma, no dia 14 de Novembro de 1848, por ordem do Duque de Saldanha, 

saiu um decreto que ordenava a retirada imediata dos alienados das enfermarias de St. ª 

Eufémia e St. Teotónio, sendo levados para o Hospital de Rilhafoles, enquanto o novo 

hospital não estivesse construído.  

No Decreto diz o Duque de Saldanha: “[…] Hei por bem Decretar o seguinte:  

Artigo 1º.- O Collegio Militar actualmente estabelecido no edificio da extincta 

congregação dos Missionarios, denominado de Rilhafolles, será immediatamente 

transferido para o edificio Real de Mafra. 

Artigo 2º. – O sobredito edificio de Rilhafolles ficará, desde logo, á disposição do 

Ministerio do Reino, para ser convertido em Hospital regular de Alienados. 

Artigo 3º. – Os alienados, actualmente existentes no Hospital Real de S. José, 

serão, desde já, transferidos para o edificio de Rilhafolles.  

Artigo 4º. – Ficão revogadas as disposições do Decreto de 23 de Julho de 1842, 

relativas ao edificio do antigo Collegio Militar da Luz, o qual será immediatamente 

entregue ao Ministerio da Guerra a quem primitivamente pertencia”238.  

No dia 16 de Novembro de 1850 é nomeado por D. Maria II para Médico Director 

do Hospital de Alienados de Rilhafoles, Francisco Martins Pulido239, que desde 1849 já 

desempenhava o cargo.   

Em 9 de Janeiro de 1850 são transferidos os últimos alienados internados nas 

enfermarias do Hospital de S. José240.  O ano de 1848 representou uma nova etapa para a 

História da Loucura em Portugal. A transferência dos alienados das enfermarias do 

Hospital de S. José para o agora criado Hospital de Rilhafoles, designado somente para 

                                                           
235 Vide A.N.T.T. Ministério do Reino, Livro nº 1272, fl. 25 – 25 v.  
236 D. João V pretendia estabelecer a Congregação da Missão de S. Vicente de Paula em Portugal. A 

Congregação da Missão de Rilhafoles foi aceite em 10 de Setembro de 1717 pelo Breve Pontifício e por 

consentimento do Cardeal Patriarca de Lisboa Ocidental D. Tomás de Almeida. Inaugurou-se em 1720 

quando o Padre José Gomes da Costa tomou posse da nova Casa da Missão. 
237 Vide supra idem, ibidem, p. 5. 
238 Vide A.N.T.T. Ministério do Reino, Livro nº 1272, fl. 26. 
239 Cf. A.N.T.T. Registo Geral de Mercês - D. Maria II, Liv. 36, fl. 3v – 4v.  
240 Cfr. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., 1948, p. 41. 
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receber e tratar os alienados, mudou por completo a assistência mental em Portugal. Este 

período foi considerado o nascimento da Psiquiatria em Portugal241, numa época do 

triunfo mais estável das lutas liberais, depois das revoluções da Maria da Fonte e da 

Patuleia242. 

Contudo, a solução, não sendo a construção de um novo edifício com as 

características exigidas e adequadas para melhorar o acolhimento e o tratamento da 

assistência aos alienados, conseguiu-se, perante um problema que cada vez mais ganhava 

maiores dimensões, recair na solução do antigo convento de Rilhafoles, de S. Francisco 

de Paula243.  

A partir deste momento e com a transferência dos restantes alienados para o então 

agora Hospital de Rilhafoles surgiu, em 1848, uma política de assistência mental em 

Portugal – pode-se dizer que se iniciou o processo de institucionalização da loucura 

porque esta não só passa a ser compreendida como doença, como os que padecem dela 

são levados a um processo de internamento que permitirá através da terapêutica a sua 

reinserção na comunidade. 

Neste caso foi a resposta a um problema que carecia urgentemente de atenção e 

que impunha responder com eficiência e conhecimentos especializados, e no quadro 

europeu244, de uma nova conceptualização da loucura.  

Uma geração de médicos estava a emergir e a acompanhar os progressos neste 

novo olhar em torno da alienação mental; a Psiquiatria estava a permitir a aquisição de 

novas práticas terapêuticas para melhorar o auxílio aos alienados. 

Em Portugal, neste processo, incluem-se médicos como Antonio Maria de Senna, 

Sobral Cid, Júlio de Matos, Francisco Martins Pulido, Magalhães Lemos, Egas Moniz245, 

Barahonna Fernandes, Joaquim Bizarro e o Mendes Pulido246.  

                                                           
241 Cf. António Pais de Lacerda, “Saúde e Higiene”, Nova História de Portugal. Direcção de Joel Serrão e 

A. H. Oliveira Marques, vol. X – Portugal e a Regeneração (1851 – 1900), Lisboa, Editorial Presença, 

2004, p. 460.  
242 Cf. idem, ibidem, p. 460. Para esta temática consultar Teresa Nunes, Maria da Fonte e Patuleia 1846 – 

1847, Guerras e Campanhas Militares, História de Portugal, Matosinhos, QUIDNOVI, 2008. 
243 Cf. Ana Catarina Necho, op. cit, pp. 385 – 386.  
244 Cfr. idem, “A Criação do Hospital de Rilhafoles – o primeiro hospital de alienados em Portugal: uma 

política de assistência mental em meados do séc. XIX”, IV Jornadas Internacionais de História da 

Psiquiatria e Saúde Mental, Coimbra, Centro de Estudos Interdisciplinares do séc. XX da Universidade de 

Coimbra – CEIS - 20/Grupo de História e Sociologia da Ciência e Tecnologia, 2014, p. 26.  
245 O Professor Doutor Egaz Moniz recebeu o prémio Nobel da Medicina em 1949.  
246 Cf. Ana Catarina Necho, “A Assistência Mental no Hospital de Rilhafoles”, op. cit., pp. 384 – 385.     
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A comissão que integrava o Hospital de Rilhafoles estudou o serviço hospitalar 

dos alienados de outros países europeus, procurando um melhor serviço com melhores 

condições para os enfermos, agora no primeiro hospital para alienados em Portugal.  

Em meados do séc. XIX, a Psiquiatria reforça o seu campo de estudo, pela 

aquisição de conhecimentos, pela investigação e pela corroboração de ideias que reforçam 

a alienação mental enquanto enfermidade, que pode ser tratada, mesmo nos casos tidos 

por incuráveis.  

Importa destacar, que no séc. XIX a assistência aos doentes mentais estava a 

adquirir uma grande amplitude, não só na Europa, como na América. Era notório, que os 

avanços científicos estavam a permitir uma maior consciencialização perante a realidade 

que a maioria dos alienados vivia.  

No que concerne a esta dinâmica assistencial, o Brasil apresenta uma realidade 

próxima à de Portugal, visto que já em 1830 os membros da Comissão de Salubridade 

Geral da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro tinham formulado um inquérito sobre 

o tratamento que era aplicado aos doentes mentais247, tendo em consideração a realidade 

que se apresentava de os respectivos doentes estarem reclusos na enfermaria da Santa 

Casa da Misericórdia ou andassem perdidos pelas ruas da capital do Império do Brasil248.  

Por conseguinte, foi perante uma convicção baseada no progresso da psiquiatria, 

que defendia que os alienados deviam ser tratados separadamente dos restantes doentes, 

como era sabido por representavam um perigo para a sociedade pelo facto de estarem 

abandonados nas ruas249, que se vislumbrava um tratamento próprio para os alienados, 

num edifício especializado para os próprios250.  

Foi neste contexto, graças à iniciativa de José Clemente Pereira que foi publicado 

o decreto imperial para a construção do Hospício D. Pedro II em 1841, no Rio de Janeiro, 

mas sendo apenas inaugurado quatro anos depois do Hospital de Rilhafoles, em 1852251.  

Um médico francês, Xavier Sigaud252 naturalizado brasileiro, defendia na sua obra 

Du climat et des maladies du Brésil, tal como os ideais dos alienistas e psiquiatras 

europeus no séc. XIX, que “somente sob os cuidados especiais do médico especialista e 

                                                           
247 Cf. Monique da Siqueira Gonçalves, “Os primórdios da Psiquiatria no Brasil: o Hospício Pedro II, as 

casas de saúde particulares e seus pressupostos epistemológicos (1850-1880)”, Revista Brasileira da 

História da Ciência, v. 6, nº 1, Janeiro – Junho 2013, Rio de Janeiro, p. 61.  
248 Cfr. idem, ibidem, p. 61.  
249 Cf. idem, ibidem, pp. 61 – 62.  
250 Cf. idem, ibidem, p. 61.  
251 Cfr. idem, ibidem, p. 63; Philippe-Marius Rey, “O Hospício D. Pedro II e os alienados do Brasil (1875)”, 

Revista Latinoam. Psicopat. Fund., vol. 15, nº 2, São Paulo, Junho 2012, pp. 382 – 383.  
252 (1796 – 1856).  
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submetidos ao isolamento terapêutico que os indivíduos acometidos pela loucura 

poderiam descobrir a razão”253. 

O Hospital D. Pedro II foi o principal estabelecimento deste cunho a ser construído 

não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E sobretudo importa destacar que, a 

construção do Hospital de Alienados do Conde de Ferreira, que teve início no final da 

década de 60 e foi inaugurado em 1883 teve como inspiração arquitectónica o Hospício 

D. Pedro II254.  

Neste sentido, o estudo da alienação como especialidade médica acelerou o 

processo de edificação dos estabelecimentos psiquiátricos, cujo intuito recaía no 

recolhimento e auxílio dos alienados255.  

Foi neste contexto que Philippe Pinel começou a defender locais próprios e 

adequados, devidamente estruturados, sob medidas de protecção, para acolher os 

alienados também por uma necessidade e por uma carência de colocar os alienados, 

perturbados, violentos ou agitados num espaço que fosse pacífico, que lhes 

proporcionasse acalmia e desse segurança, em que fosse possível a aplicação da 

terapêutica e o bem-estar, sem quaisquer medidas de repressão ou actos de violência. Por 

conseguinte, só nos asilos se encontraria uma normatividade comportamental de regras e 

cuidados que indicavam que esses espaços eram o local próprio para receber os enfermos 

que padeciam desta doença256.   

Assim se compreende que a terapêutica dos alienistas e psiquiatras do séc. XIX 

assentasse em três fundamentos: “la réclusion, le traitement moral et le médicin qui doit 

le mettre en oeuvre”257, porque, influído pelo discurso teológico da Religião Católica, até 

à época de Oitocentos reforçava-se a imagem do «louco» como um ser «possuído pelo 

demónio», que devia ser rejeitado e castigado pela sociedade em que estava inserido. 

Entre os sécs. XV e XVIII são várias as representações iconográficas que retratam 

metaforicamente essa concepção de «bem» e «mal», daquele que louco estaria possuído 

pelo maligno como se pode ver na obra La Nef des fou, da autoria de Jérôme Bosch, ou 

Un Sabbat de bouffons de Pieter Bruegel. Em algumas destas obras estão representadas 

figuras como o «bobo» ou a «mulher», associadas ao contexto da perversidade e da 

                                                           
253 Vide Monique da Siqueira Gonçalves, op. cit., p. 61. 
254 Cf. idem, ibidem, p. 63.  
255 Cfr. Hervé Guillemain, op. cit., p. 17. 
256 Cfr. Philippe Pinel, op. cit., pp. 67 – 68.  
257 Cf. Hervé Guillemain, op. cit., p. 22.  
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«desrazão», como na obra Bouffons, de Pieter Bruegel ou La folie, métaphore de la Mort, 

de Hans Sebald Beham.  

Aliás, apenas a Igreja, com os princípios doutrinais, poderia «salvar» o alienado, 

visto que era um homem que estava perdido e condenado. Entendia-se que, “L’Église 

“étant a appelés à délivrer les sujets des démons. Le discours théologique de la possession 

ne distingue pas encore l’acte sorcier condamné – pacte satanique volontaire – et l’état de 

possession individuel d’un sujet pecheur ou malade, et donc essenciellement victime”258. 

No quadro da possessão e da doença a Igreja desempenhava um papel 

preponderante através do exorcismo àqueles que estavam «fora de si». Consistia numa 

práxis recorrente a quem estivesse «possuído pelo demónio», e que competia aos 

membros religiosos exercê-la, a fim de curar os males do espírito, assim competindo com 

os psiquiatras que se baseavam nas concepções médicas259.  

Concomitantemente, entre os sécs. XIX e XX assistiu-se claramente a um período 

de conflito entre os exercícios religiosos e as terapias laicas exercitadas pela nova ciência 

emergente – a Psiquiatria – que mais tarde levou às conhecidas medidas históricas da 

institucionalização da Loucura, desmistificando-a e tratando-a como uma doença, num 

espaço próprio260.  

Se até então o habitus sobre a direcção da consciência se inseria num contexto da 

cura da alma e afecta às funções eclesiásticas, ao invés, no campo médico, existia numa 

intenção evidente de curar e prevenir as doenças261. 

Verificou-se que Philippe Pinel e E. Esquirol incutiram uma nova visão sobre a 

terapêutica do «tratamento moral», que desta vez estava incumbida aos médicos-

psiquiatras.  

A Loucura “quoiqu’elle admette l’exercice de toutes les opérations de l’âme, est 

exactement le contraire de la raison. Mais sa classification, qui distingue le fou furieux, 

le fou tranquille, l’extravagant, l’insensé, l’imbécile, reste carrémente engoncée par 

contre dans des catégories mi-populaires, mi-utilitaires (le fou à lier d’un côté, le fou 

tranquille de l’autre). Indiscutablemente néanmoins, en dépit de cet archaïsme théorique, 

le pérception […] pratique que pose l’administration des «secours moraux»” est d’une 

                                                           
258 Vide Hervé Guillemain, op. cit., p. 47. 
259 Cfr. idem, ibidem, p. 76. 
260 Vide supra idem, ibidem, p. 16. 
261 Cf. Ana Catarina Necho, “A relação entre o patológico e o espiritual na concepção da assistência mental: 

o primeiro hospital para alienados em Portugal”, Mátria Digital, nº 5, Santarém, Novembro – 2017, p. 293. 
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remarquable acuité anticipatrice par rapport à ce que formuleront plus tard un Pinel ou un 

Esquirol”262. 

A psiquiatria colocou essa mesma acção exercida pela Igreja Católica em causa, 

pelos seus estudos e pelas novas terapêuticas que apresentou para tratar os alienados, 

porque de facto demonstraram, que para além de entendimento, estes novos métodos 

podiam ser aplicados e com os mesmos obter resultados positivos.  

A problemática evidenciava a interacção entre a Igreja e a Psiquiatria na 

assistência aos alienados. Considerando que ambas procuravam a mesma finalidade, ou 

seja, auxiliar os alienados; a realidade que apresentavam era bem diferente, tendo em 

conta que o que se impunha nesta altura era uma questão de poder, não só de status, mas 

político que se repercutia em toda a sociedade.  

Contudo, “em suivant rigoreusement ces aproches, le risque est de transformer 

l’aliénisme en réceptacle passif d’une «mentalité» forgée à son insu et d’accorder au 

religieux un statut d’objet qui serai, plus qu’un produit, un point de départ des sciences 

du XIXe siècle. Parler d’une psychiatrisiation des croyances religieuses pour la première 

moitié du siécle, par exemple nous paraît reveler d’une erreur de perspective: la 

psychiatrie et le champ objectivable des croyances se forment en effet dans un même 

processus historique, comportant, entre autres, une dimension religieuse”263. 

Neste sentido, verifica-se uma interligação entre dois paradigmas que se opunham, 

mas, que simultaneamente se cruzavam. Ou seja, a colaboração entre os que à priori 

«dirigiam a consciência» e os que «realizavam a intervenção médica»; verificou-se que à 

posteriori, mesmo com a afirmação da Psiquiatria enquanto ciência, e a área que antes 

cuidava dos enfermos, o facto é que neste processo não se descurou a dimensão religiosa.  

Os asilos começaram a ser edificados não só para acolher os alienados e para os 

tratar de acordo com terapêuticas inovadoras para a época, mas para preservar a ordem 

pública, como mecanismo social. A práxis tinha essa finalidade, isto é, de circunscrever 

estes indivíduos num determinado espaço, onde a função do médico-psiquiatra, cada vez 

mais reconhecido, seria pronunciar-se em relação ao internamento de cada enfermo. 

O internamento assumia um carácter de valor terapêutico e o alienado seria tratado 

de acordo com os seus sintomas, isto é, patologias. “O hospício era considerado como o 

                                                           
262 Vide Tiago Pires Marques, Mistique, politique et maladie mentale Historicités croisées (France, c. 1830 

– c. 1900), Revue d’Histoire des Sciences Humaines, nº 23, [s. l.], 2010, p. 41. 
263 Vide idem, ibidem, p. 41. 
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espaço mais seguro e eficaz de devolver a razão a alguém”264. Por conseguinte, era o 

psiquiatra que determinava a estada do doente no hospício para a sua recuperação e 

respectiva saída, no caso de ser considerada na época «loucura curável»265, e de o mesmo 

se poder integrar de novo na sociedade.   

Note-se que, a constituição de uma tradição espiritual per si mística que assumiu 

experiências no campo da interpretação religiosa e biológica foi um factor que reforçou 

o afastamento da Psiquiatria. Por sua vez, a sua apreensão quanto à intervenção da Igreja 

na assistência dos alienados, advém não só do dogma católico, mas do papel céptico da 

ciência que influencia a acção dos médicos e cientistas que exercem: “La science 

psychique et ses ambiguïtés, entre psychologie et occultisme, sont considérées comme le 

grand champ de bataille dans lequel l’Église peut contrer l’influence scientiste”266.  

De salientar, que com a introdução da medicalização e com a adequação de novas 

práticas terapêuticas, muitas das quais mais brandas, se proporcionou um novo modelo 

no tratamento da alienação mental. Nos hospícios procuravam-se adoptar métodos 

ajustados de modo a não agredir nem oprimir os alienados, apesar de ser cada vez mais 

difícil acolher o número elevado de alienados que ficavam nos hospitais, bem como estes 

edifícios já não tinham por vezes capacidade para os acolher.  

A psiquiatria também reconheceu a importância do papel da Igreja no auxílio à 

comunidade de alienados, sobretudo nos mais arreigados à religião, os que eram crentes, 

os capelães doentes ou freiras doentes. A maioria da população portuguesa nesta época 

era de religião católica. Por conseguinte, o próprio hospital tinha um capelão e eram 

realizadas missas para os alienados mais devotos.  

Assim, tentou-se neste novo sistema asilar, que a Igreja desempenhasse uma 

actividade nos hospícios, nas práticas ocupacionais e morais, de forma a auxiliar no 

acompanhamento dos doentes nas idas à missa, nas suas confissões ou nos momentos de 

maior aflição.   

Numa época em que a Loucura foi interpretada como doença, e onde se começou 

pela Europa e América a construir edifícios para acolher os alienados, para poderem ser 

tratados, o facto é que também existia discussão na forma como estes indivíduos eram 

recebidos e tratados. Uma espécie “d’ultime pervesion, le traitement moral, à defaut de 

son individualisation dans un rapport de parole avec le médecin, s’est rapidement 

                                                           
264 Vide Michel Foucault, História da […], op. cit., p. 336. 
265 Cfr. M. B. BALL, op. cit., p. 15. 
266 Cfr. infra Hervé Guillemain, op. cit., p. 131. 
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confondu avec l’asile lui-même, son isolement arrachant l’aliéné à un milieu familial ou 

social pathogène, son règlement intérieur, ses quartiers de classement, la symétrie de son 

plan devant ramener à une symétrie du corps et à une harmonie de l’âme”267.   

No entanto, não podemos descurar que entre os sécs. XIX e XX esta temática 

estava em transição sob vários pontos de vista, quer pelas novas concepções, quer pela 

introdução de novos tratamentos e métodos de contenção que simbolizavam por vezes 

um poder repressivo, dentro de um meio que muitas vezes apresentava um poder e 

imagem hostil.   

Desta forma se compreende que, “Os asilos públicos consagrados aos alienados 

foram considerados como lugares de reclusão e de isolamento para enfermos perigosos e 

dignos de serem sequestrados da sociedade, e a partir daí os seus guardiães, o mais das 

vezes inumanos e sem luzes, permitiram-se para com eles os actos mais arbitrários de 

dureza e de violência, ao passo que a experiência prova incessantemente os efeitos felizes 

de um carácter conciliador e de uma firmeza doce e compassiva”268.  

Neste novo panorama, em que há um relacionamento entre a alienação e o 

pensamento médico claramente que predomina toda a assistência moderna à Loucura, 

porque “com o novo estatuto da personagem do médico, é o sentido mais profundo do 

internamento que é abolido: a doença mental, nas significações que ora lhes atribuímos, 

torna-se então possível”269.  

O médico torna-se na figura central no asilo, visto que era agora o responsável não 

só pelos doentes e pelos regulamentos internos, como pelas terapêuticas que seriam 

administradas aos internados. Aqui, o médico começou a adquirir um novo estatuto, pois 

tornou-se o grande responsável pela organização hospitalar270. Concomitantemente, o 

papel desempenhado pela Igreja também se modifica, porque se torna mais delimitado no 

seu campo de acção.  

A realidade do Hospital de Rilhafoles integrava-se neste contexto onde os 

exercícios religiosos se inseriam nos meios de tratamento moral praticados dentro ou fora 

do estabelecimento, a par de outras actividades como passeios ao ar livre na quinta, jogos, 

espectáculos, dança, entre outros271, sempre com o aval médico.  

                                                           
267 Vide Jacques Postel e Claude Quétel, op. cit., p. 317. 
268 Vide Philippe Pinel, Tratado Médico-Filosófico […], op. cit., p. 61. 
269 Vide Michel Foucault, História da […], op. cit., pp. 496 – 497.  
270 Cf. Ana Catarina Necho, “A relação entre o patológico e o espiritual […], op. cit, p. 289.  
271 Cf. Francisco Martins Pulido, Relatorio sobre a organização do Hospital de Alienados em Rilhafolles e 

dos resultados administrativos e clínicos do ano de 1850, e tres trimestres de 1851, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1851, p. 34. 
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O objectivo era tanto o campo científico como espiritual convergirem. Ou seja, 

poderem auxiliar-se na prática da assistência mental tendo os seus papéis definidos e 

assim conseguirem dar alguma estabilidade, num meio que carecia de tranquilidade e 

hospitalidade272.  

No novo contexto de assistência mental, que pertencia aos padres e aos médicos-

psiquiatras, estes os herdeiros naturais desta função assistencial, ficava confiado aos 

padres a consolação das almas através das práticas espirituais, das devoções a Deus e aos 

médicos-psiquiatras o alívio dos sofrimentos através da compreensão das diferentes 

patologias e do tratamento adequado de cada uma, de acordo com as suas necessidades273. 

Por conseguinte os padres mantinham quase as mesmas directrizes que realizavavam com 

os crentes comuns que com um alienado, desde as práticas das confissões, as missas, 

celebrassões, a diferença residia no «tempo» e «espaço» tendo em consideração que o 

alienado estava fechado num hospital e na óptica da Igreja obrigado a um tratamento 

moral e espiritual onde se inseriam os exorcismos e o alívio dos sofrimentos. 

Não obtante, não requer “grande esforço imaginar as dificuldades por que 

passavam os médicos no tratamento das doenças mentais. Os comportamentos anómalos 

não estavam tipificados e as várias doenças que hoje se sabe terem causas diferentes, 

tinham muitos sintomas comuns. A tendência conhecida e quase generalizada para 

atribuir tais transtornos a forças sobrenaturais e à expiação dos pecados, ainda tornava o 

problema mais complexo”274. 

O serviço do Hospital de Alienados estava organizado em componentes: clínico, 

administrativo e religioso e ao serviço do estabelecimento pertenciam dois médicos, em 

que um dos quais era director, um escriturário, um capelão, um chefe de enfermeiros, um 

enfermeiro, doze ajudantes, uma enfermeira, um porteiro, um cozinheiro, três serventes e 

um feitor da quinta275.   

Contudo, nem todos os alienistas e psiquiatras tinham a aceitação da continuidade 

de trabalho dos religiosos nos hospícios; exemplo do caso português foi Miguel 

Bombarda, que na sua obra intitulada Enfermagem Religiosa, salienta que a assistência 

deve ser realizada com pessoas com conhecimento e técnica, sublinhando “os medicos 

dos hospitaes que consagram um tempo precioso a uma tarefa, que em verdade não está 

                                                           
272 Cf. Michel Foucault, O Nascimento da Clínica, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 1977, p. 

35.  
273 Cfr. idem, ibidem, p. 35.  
274 Vide Joaquim Barradas, op. cit., p. 61.  
275 Cf. Regulamento do Hospital D’alienados, op. cit., 16. 
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nas suas atribuições. E é que o pessoal de enfermagem dos nossos hospitaes consegue 

uma instrucção technica que só mais ilustrada se poderia alcançar […].”276.  

Em contrapartida, critica os religiosos, neste caso, as enfermeiras por cobrarem 

dinheiro pela assistência e pelo desapego com que tratam os enfermos, chamando-as de 

mercenárias, como escreveu: “É revoltante afronta, que só a obcecação sectaria e 

imperdoavel irreflexão pódem explicar. E’ dizer finalmente que na enfermagem das 

congregações muito ha de ver dever profissional. Apenas resta saber se elle é lesado ou 

favorecido por um espirito religioso excessivo”277.  

Com alguma oposição à Igreja Católica e à sua acção dos asilos, compreendeu-se 

nesta época que efectivamente a sua presença era importante. Por essa razão o Dr. 

Abranches, mesmo com as suas ideias teóricas sobre patologia mental conseguiu discernir 

a necessidade do emprego das práticas religiosas como «meio» para tratar a loucura. Pelo 

que refere “«a utilidade da intervenção dos ecclesiasticos, quer seja para o tratamento 

moral, quer para obter o conhecimento de certas causas, que principalmente os alienados 

só revelam ao homem revestido de carácter religioso, é tão manifesta e reconhecida que 

o dr. Roller, pratico e consciencioso medico alemão, declara positivamente que sem o 

recurso dos padres não continuaria no difícil encargo de medico do hospital de alienados 

de Ilenau”278.  

Nesse sentido, disse o Dr. Abranches que dos seus primeiros cuidados foi o 

desenvolvimento do serviço religioso no Hospital de Rilhafoles.  Note-se que, a partir de 

1850 começou a celebrar-se Missa na Capela do Hospital, em todos os dias santificados 

– às dez horas da manhã, à qual assistiam os doentes, os empregados do hospital e o 

público em geral279.  

 Depois da inauguração do Hospital de Rilhafoles foi nomeado para director 

efectivo o Dr. Francisco Martins Pulido, no dia 15 de Novembro de 1849280; mas só em 

Janeiro de 1850 foram transferidos os últimos doentes do Hospital de S. José, neste caso, 

do sexo masculino281.  

 Com a edificação do Hospital de Rilhafoles demonstrou-se o grande 

humanitarismo que tinha o Duque de Saldanha, bem como a preocupação da Rainha D. 

                                                           
276 Cf. Miguel Bombarda, Enfermagem Religiosa, Lisboa, Publicação da Junta Liberal, 1910, p. 6.    
277 Vide idem, ibidem., p. 12. 
278 Vide Dr. António Maria de Senna, Os Alienados em Portugal […], op. cit., p. 24. 
279 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 40.  
280 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 46.  
281 Cf. ibidem, p. 46.  
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Maria II em relação ao degradado estado em que se encontravam os alienados em 

Portugal. O hospital permitiu não só o auxílio dos pobres alienados, mas a possibilidade 

de desenvolver e afirmar a psiquiatria em Portugal.  

Assim sendo, na “linha dos hospitais congéneres europeus, procurava Rilhafoles 

proteger os alienados com a sua recuperação através da terapia e do trabalho; medidas 

que se dimensionaram no contexto da História da Medicina Europeia. Havendo assim 

que, situar tais práticas nas formas de assistência mental verificadas na segunda metade 

do séc. XIX, sendo a mais saliente: a emergência e consolidação de uma comunidade de 

médicos-psiquiatras que, em Portugal, acompanhavam e debatiam os modelos teóricos e 

práticos da psiquiatria europeia da época”282. 

Com o progresso que se verificava, sobretudo pela introdução de novas terapias, 

em 29 de Outubro de 1853 são inaugurados, sob presença de D. Maria II, o Balneário e a 

Casa das Caldeiras, no dia do aniversário do rei D. Fernando283.   

Nesta altura, embora as instalações não sendo as ideais, apresentavam uma notória 

diferença de quando estavam ainda internados nas enfermarias do Hospital de S. José, 

pelas condições, pelo ambiente, pelo número de alienados que podia acolher, bem como 

pelo progresso médico que ali se iria verificar.  Como dizia Caetano Beirão: “«Se 

compararmos a nova habitação com as masmorras húmidas e infectas das enfermarias de 

S. José, teremos de manifestar o nosso reconhecimento por todos quantos se esforçaram 

para obter este grande passo na civilização e humanidade”284.  

Em 1866 sucede na direcção do Hospital de Rilhafoles o Dr. Guilherme 

Abranches, depois de 17 anos de direcção do Dr. Pulido. Este apresenta um relatório sobre 

o estado do hospital no mesmo ano e o mesmo já revelava o facto de ter superacumulação 

de doentes285. A instituição, destinada a receber 300 doentes, já tinha na época mais de 

500286.   

 

 

 

 

 

                                                           
282 Vide Ana Catarina Necho, “A relação entre o patológico e o espiritual […]”, op.cit., pp. 282 – 283.  
283 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 46.  
284 Apud idem, ibidem, p. 46.  
285 Relatório, ao qual não tivemos acesso por ter sido referido na obra supra referida a sua inexistência.   
286 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 47.  
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  Fig. 1 – Fachada do Hospital de Rilhafoles 

Fonte: https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4231952.   

 

 

Fig. 2 – Planta de uma parte do dormitório das recolhidas de Rilhafoles 

Fonte: https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=6003844 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4231952
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=6003844
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3.2. Instalação dos alienados e critérios de internamento: criação do Pavilhão 

de Segurança 

 

 Com o início de funções do Hospital de Rilhafoles, as alienadas foram as primeiras 

a ser transferidas para o novo estabelecimento. Os homens transitaram posteriormente até 

ao dia 9 de Janeiro de 1850287.  

 De facto, quando se ponderou a instalação dos alienados no Hospital de Rilhafoles 

pensou-se na sua imediata mudança e dessa situação temos o relato do Duque de Saldanha 

à Rainha D. Maria II: “Sendo da maior urgência transferir os alienados existentes em 

algumas enfermarias baixas, e insalubres do Hospital de S. José, para local mais 

appropriado para o tratamento da alienação mental e adoptar sucessivamente todas as 

providencias necessarias para obter o melhoramento, e curativo dos alienados”288.    

No dia 15 de Novembro de 1848 nomeou-se uma comissão de que foi Presidente 

ao Marquês do Faial e vogais, o Visconde de Benagasil, os Lentes da Escola Médico-

Cirúrgica de Lisboa, Bernardino Antonio Gomes, Francisco Antonio Barral, José 

Lourenço da Luz, Caetano Maria Ferreira da Silva Beirão e o Médico Francisco Martins 

Pulido para propor à aprovação da Rainha D. Maria II todos os meios necessários e que 

tomava a seu encargo na direcção do Hospital regular de Alienados - o edifício 

denominado de Rilhafoles, até agora ocupado pelo Colégio Militar. Deste modo, também 

se considerava igualmente os diversos regulamentos, que se julgavam convenientes ao 

serviço clínico e administrativo do Hospital de Rilhafoles, de forma a que se 

aproximassem com regularidade dos resultados dos hospitais mais acreditados nesta 

tipologia.  

Assim, o Hospital de Rilhafoles convergia agora, juntamente com outros hospitais 

de outros países europeus, na vanguarda do auxílio aos doentes do foro mental. Note-se 

que, nos seus diferentes ramos da administração e serviço hospitalar, ficava dependente 

das decisões do Ministério do Reino289. 

No que concerne ao seu objecto essencial, este consistia em dar guarida a todos 

os alienados que fossem internados no hospital em situação de emergência, através de 

internamentos com requerimentos de familiares ou das Misericórdias ou em situações de 

urgência, ou por estarem envolvidas entidades como a intervenção da polícia ou do 

                                                           
287 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 14. 
288 Cf. A.N.T.T. Ministério do Reino, Livro nº 1272, fls. 26 v. e 27. 
289 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., fl. 27. 
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tribunal, ocorrências que se verificavam com elevada frequência na admissão dos 

alienados do Hospital de Rilhafoles.  

De salientar, o papel das obras das Misericórdias na situação dos alienados quando 

ainda não existiam os hospitais psiquiátricos. Eram instituições seculares de assistência 

aos mais necessitados, irradiando de Lisboa para além-mar290. O seu papel atingiu um 

grande prestígio pela sua eficácia e carácter humano, “conciliador da sua acção e pela 

constante adaptação desta à vida social das épocas que se têm sucedido e aos diversos 

lugares, aproveitando os ensinamentos científicos e técnicos e reunindo à sua volta 

pessoas escolhidas, de ideologias múltiplas, mas tolerantes e justas, na obra de bem 

fazer291. 

As Misericórdias portuguesas foram fundadas com a protecção da Coroa, ou seja, 

ligadas à Casa Real e à Misericórdia de Lisboa292 tiveram sempre o auxílio da Rainha D. 

Leonor na sua fundação293. “A rápida difusão destas confrarias pelo reino e império esteve 

também associada à Coroa, que enviava às Misericórdias o compromisso da Misericórdia 

de Lisboa e os privilégios outorgados a esta confraria, sempre ratificados pelo rei. Este 

procedimento fazia presente a Coroa em cada Santa Casa”294.   

Na Época Moderna as práticas assistenciais fundavam-se e resultavam mais na 

prática dos deveres de todos os que podiam praticar o bem, independentemente do 

indivíduo, que necessitasse de auxílio, moral ou material, do que da invocação de direitos 

dos desgraçados, sempre falíveis, quando não se tem a força para apoiá-los295.  

A lei que regulava a prática da assistência, no fundo, sustentava-se na síntese das 

Obras da Misericórdia e das virtudes cristãs para assim combater os males sintetizados 

também nos Pecados Mortais296. Falamos da “prática máxima das catorze «obras de 

Misericórdia» quanto possível fosse, assim espirituais como corporais, para socorrer as 

tribulações dos nossos irmãos em Cristo”297.  Uma intervenção social onde a diferença se 

verificava no rigor com que eram definidos os possíveis alvos da sua assistência, quer na 

                                                           
290 Cf. Fernando da Silva Correia, “Misericórdias”, Dicionário de História de Portugal. Direcção de Joel 

Serrão, Vol. IV Lisboa – Pário, Porto, Livraria Figueirinhas, 1984, p. 312.  
291 Vide idem, ibidem, p. 312.  
292 Em 1498 fundou-se a Misericórdia de Lisboa.  
293 Cf. Maria Marta Lobo de Araújo, “A protecçãodos arcebispos de Braga à Misericórdia de Viana da Foz 

do Lima (1527 – 1615)”, Igreja, caridade e assistência na Península Ibérica (sécs. XVI – XVIII), Lisboa, 

Edições Colibri – CIDEHUS/EU, 2004, p. 239.  
294 Vide Maria Marta Lobo de Araújo, op. cit., p. 239.  
295 Cfr. Fernando da Silva Correia, “A legislação sobre a assistência”, Origem e Formação das 

Misericórdias Portuguesas, Lisboa, Livros Horizonte, 1999, p. 423.  
296 Cf. idem, ibidem, p. 423. 
297 Vide Fernando da Silva Correia, “Misericórdias”, op.cit., p. 313. 
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organização funcional da instituição, que surgia agora mais objectiva e mais cuidada, quer 

na forma como eram distribuídas as tarefas entre os irmãos e o modo de governação, já 

não assente na figura do juiz comum das confrarias medievais, mas na do provedor, 

auxiliado por uma mesa de doze elementos, com divisão estamental298. 

Por conseguinte, para que o hospital tivesse um funcionamento regular era 

necessário estabelecer o regímen médico e policial de acordo com o isolamento dos 

doentes; a sua classificação; o emprego dos meios de brandura e persuasão na prática da 

terapêutica. Para isso existia o Regulamento do Hospital d’Alienados estabelecido no 

Edificio de Rilhafolles, que se tratava do regímen que estabecia as normas e condutas a 

adquirir dentro do hospital. 

 Era também fulcral em todo o espaço asilar ter uma assídua vigilância feita pelos 

empregados face às ocupações dos alienados como, trabalho, instrução, recreio, as horas 

fixas e regulares. Todo este sistema era baseado numa lógica de prémios e recompensas, 

de coacção e repressão quando necessário e indispensável, um emprego nos cuidados de 

higiene, de farmácia e meios morais, que eram essenciais para o tratamento da alienação 

mental299.   

No Hospital de Rilhafoles eram aceites os doentes que antes tinham sido assistidos 

no Hospital de S. José, independentemente da idade, sexo, condições sociais, quaisquer 

que fossem as causas, complicações e antiguidade das suas enfermidades300; os alienados 

já não eram mais levados para as enfermarias do Hospital de S. José, passando a ter um 

hospital próprio para tratamento. Como consta na parte das disposições gerais do 

Regulamento, art.º 1: “O Hospital d’Alienados é destinado para asylo, tractamento, 

curativo dos alienados de ambos os sexos de todo o Reino”301. 

 O isolamento do alienado no Hospital de Rilhafoles cingia-se unicamente à 

separação das pessoas e do meio em que estavam inseridos302, dada especificidade da sua 

patoligia e o seu tratamento terem tratamentos diferentes das doenças comuns. Por 

conseguinte, nenhuma comunicação externa era permitida ao alienado sem o 

consentimento do médico, que com conhecimento da patologia, era quem designava a 

natureza das relações e o modo de interacção das mesmas.  

                                                           
298 Cfr. Laurinda Abreu, O Poder e os pobres, As Dinâmicas Políticas e Sociais da Pobreza e da Assistência 

em Portugal (Séculos XVI – XVIII), 1ª edição, Lisboa, Gradiva, 2014, p. 76. 
299 Cfr. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 18.  
300 Cfr. idem, ibidem, p. 10. 
301 Vide Regulamento do Hospital d’Alienados estabelecido no Edificio de Rilhafolles, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1851, p. 3.  
302 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 18.   
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 Assim, pelos psiquiatras era determinado que para além “de não se permittirem as 

visitas aos Alienados, mais do que em certos e determinados casos, é prohibida a entrada 

de qualquer papel manuscripto ou impresso que lhe dirijam, sem que preceda a 

competente licença do Medico, sem a qual é igualmente vedada toda a correspondencia: 

para a visita dos doentes ha dias, horas e local determinados”303.   

 A distribuição e colocação dos alienados fez-se fundamentada no espaço 

disponível no edifício, de acordo com as regras estabelecidas no hospital, isto é, separado 

em duas grandes divisões: a masculina e a feminina, cada uma com locais distintos. 

 Deste modo, os alienados de cada uma das divisões eram ainda divididos em 

quatro classes: 1º Alienados pensionistas da 1ª, 2ª e 3ª; - 2º Alienados Indigentes e os 

pensionistas da 4ª Classe, pelo que os alienados da 1ª classe formavam duas secções onde 

se encontravam os alienados tranquilos e alienados agitados.  Os alienados da 2ª classe 

estavam repartidos por quatro secções: alienados tranquilos limpos, alienados agitados, 

alienados imundos e alienados afectados de doenças acidentais. Com um espaço próprio 

ficavam afastados dos alienados pensionistas da 1ª, 2ª e 3ª classes dos indigentes, dos 

pensionistas da 4ª classe e das suas quatro secções, separadas igualmente entre si304.  

Nas considerações que faz sobre as causas da alienação mental, Philippe Pinel 

atribui a diversos factores a incidência da doença, que em certos casos tem uma origem 

comum e liga-se desde o princípio com um acontecimento ou uma conjugação de 

acontecimentos análogos predisponentes – causas determinantes305. Neste caso, as 

paixões e suas variações, os desgostos, os sentimentos de terror e cólera, bem como o 

amor levado ao delírio, ou seja, as contrariedades que este pode provocar306.  

  Por sua vez, podem ainda derivar de situações de desgostos e amores contrariados, 

a exaltações extremas de princípios religiosos ou imoralidades profundas. Mas, também 

resultar de lesões físicas, como lesões na cabeça, sequelas de várias doenças, supressões 

bruscas de hemorragia ou repercussões de erupção cutânea307.  

Este autor estabelece quatro tipos de alienação: 1º Delírio, que constitui muitas 

vezes estado de agitação e violência; 2º Melancolia, que é constituída por afecções vivas 

e concentradas; 3º Demência caracterizada por ímpetos passageiros de cólera e longos 

                                                           
303 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., fl. 19.  
304 Cf. idem, ibidem, p. 19.  
305 Cf. Philipe Pinel, op. cit., p. 66. 
306 Cf. supra idem, ibidem, p. 59.  
307 Cf. infra Philipe Pinel, op. cit., p. 66.  
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intervalos de calma apática e 4º Idiotismo, que se trata da obliteração completa das 

funções de entendimento e das funções do coração308. 

O seu tratado médico-filosófico revelou-se essencial nos progressos da 

compreensão mental, asseverando uma maior consciencialização para a problemática e 

salientou nos seus estudos que a Loucura podia ser curável309, se o paciente desde o início 

fosse tratado adequadamente, não interrompendo a terapêutica indicada.  

Para este alienista, o tratamento adequado aos alienados, em que a sobriedade 

médica era essencial, exigia uma necessidade absoluta de confiar os mesmos “a mãos 

estranhas e isolá-los dos seus familiares. As ideias confusas e tumultuosas que os agitam 

e que fazem nascer tudo o que os rodeia; a sua irascibilidade, incessantemente posta em 

jogo por objectos imaginários; gritos, ameaças, cenas de desordem e actos de 

extravagância; o uso judicioso de uma repressão enérgica, uma vigilância rigorosa sobre 

os serviçais, cuja grosseria e imperícia são igualmente de temer, exigem um conjunto de 

medidas adaptadas ao carácter particular desta doença, que só nos estabelecimentos que 

lhe sejam consagrados podem ser reunidas”310.  

Pelo que já observámos, este estudo, em que está subjacente a concepção de 

diferenciação de género, que se podia constatar nos internamentos e doenças do sexo 

masculino e do sexo feminino, leva ao recurso da «história do género», para compreender 

a interacção entre homem e mulher nos diversos papéis que representaram não só dentro 

da sociedade mas no seio hospitalar, como doentes, pessoal auxiliar, enfermeiros e 

médicos.  

Momento em que se apresentam vários exemplos quanto à questão da mulher esta 

apresenta uma maior prevalência para as doenças mentais, pela sua vida enquanto 

doméstica, a vivência da puberdade, da gravidez, dos partos, bem como «a idade crítica», 

ou seja, a adolescência, situações que se acreditava que fragilizavam a mulher e a 

tornavam mais propêndica para a existência de uma doença mental311.  Enquanto existem 

também algumas orientações que defendem o facto de os homens terem tendência para 

uma maior resistência psicológica e física.  

Já constatámos que os alienados internados do sexo masculino estavam separados 

das alienadas do sexo feminino. Aliás, em Portugal essa situação constatou-se nos 

                                                           
308 Cf. supra Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 17. Veja Anexo 4 – Patologias.  
309 Cf.  Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 20. 
310 Cf. infra Philipe Pinel, op. cit., pp. 67 – 68.  
311 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 72.  
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primeiros cuidados assistenciais, no Hospital de S. José, em que a enfermaria de S. 

Theotonio era para os homens e a de Santa Eufemia era para as mulheres312, tal como se 

concretizou no Hospital de Rilhafoles, que segundo o art.º 17, do Regulamento diz: “Cada 

Divisão sexual occupará no Hospital um logar distincto, e separado”313.  

Com a criação do primeiro hospital para tratar alienados – Hospital de Rilhafoles 

- tratou-se de garantir uma política que respondesse às efectivas necessidades dos 

alienados, e da própria sociedade, para manter o seu equilíbrio. Neste sentido procurou-

se o “principio do isolamento, convenientemente comprehendido e applicado, o trabalho 

methodico como meio de tratamento, o tratamento moral, a educação do pessoal no 

sentido de só empregar para com os infelizes alienados meios brandos e persuasivos, 

impondo-se-lhes pelo respeito apenas, o largo desenvolvimento dado ás condições 

hygienicas até então systematicamente desprezadas, a regularisação das admissões, e a 

respectiva escripturação, por fórma a colherem-se e guardarem-se com systema todos os 

elementos importantes da historia do alienado, o estabelecimento dos preceitos 

convenientes para garantir a liberdade das pessoas, opondo-se ás admissões ou retenções 

arbitrarias”314.     

O internamento exigia normativas quer do comportamento dos funcionários quer 

da instalação e tratamento do alienado. Desde que fosse declarada a perturbação no 

indivíduo, existiam medidas para a sua protecção, tratamento e bem-estar, que deviam ser 

postas em prática.  

Porém, houve momentos em que as condições de asilo e protecção do hospital 

foram postas em causa, como se pode constatar pelo caso de 1862, em que a informação 

sobre os internamentos dizia que “em Rilhafolles eram recebidos os alienados sem 

formalidades adequadas a proteger a liberdade individual, e que os recolhidos não eram 

convenientemente tratados”315.  

 Para o restabelecimento dos alienados, sendo o objectivo principal do asilo, criou-

se um regulamento que definia critérios na admissão dos doentes: “só podem ser 

admittidos no hospital os alienados curaveis, e os incuraveis que por suas propensões 

maleficas ou acções deshonestas puzerem em risco a segurança individual ou ofenderem 

os bons costumes”316.    

                                                           
312 Cf. supra Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 6.  
313 Vide Regulamento do Hospital d’Alienados […], op. cit., p. 13.  
314 Vide ibidem, p. 15. 
315 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 19.  
316 Apud, idem, ibidem, p. 26. 
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Note-se, que a separação dos doentes não se limitava apenas a que fosse por sexo 

masculino e feminino, porque era causa perturbadora agregar os alienados dos dois sexos 

nas mesmas alas, tendo a consciência que os mesmos, não tendo a noção das suas 

faculdades mentais, visto que se «encontravam fora de si», podiam tomar atitudes 

agressivas e agitadoras. Procurou-se separar os elementos masculinos dos femininos, 

também para uma maior estabilidade e segurança.  

Deve-se salientar, que existiam determinadas enfermidades que incidiam em 

maior número no sexo feminino e outras no sexo masculino. Pelo que, requeriam cuidados 

diferentes, agregando-se os indivíduos também de acordo com as patologias, visto que as 

mesmas podiam ter uma maior ou menor gravidade e ao mesmo tempo exigiam nesses 

casos um maior auxílio. Como se pode verificar no art.º 51, do Regulamento: “Os 

alienados indigentes, e pensionistas de 4ª classe serão distribuídos, quanto o permittirem 

a capacidade e condições locaes do Estabelecimento, nas Sub-Divisões seguintes: 1º De 

tranquillos limpos; 2º De agitados; 3º De imundos; 4º De affectados de molestias 

accidentaes”317.  

A Psiquiatria e o seu progresso permitiram um maior entendimento no campo das 

doenças mentais, da mesma forma que possibilitaram uma transformação e 

desmistificação em torno das mentalidades, na concepção da loucura sendo fundamental 

uma modificação de comportamentos no sentido de prestar um maior auxílio e protecção 

aos alienados. Deste modo com o “desenvolvimento da psychiatria, foi melhorando 

successivamente a assistência aos alienados. Por toda a parte, onde se fez luz, elevou-se, 

civilisou-se o sentimento de humanidade, e, como consequencia, começaram a fundar-se 

hospicios para receber e tratar como doentes aqueles infelizes, até então mal 

comprehendidos e tratados”318. 

Contudo, importa questionar, numa sociedade entre finais do século XIX e inícios 

do século XX, onde se verificam os aperfeiçoamentos no domínio da medicina e as 

mudanças de paradigma perante a Loucura, até onde iriam as concepções sobre a 

alienação mental e a problemática em torno da consequente ou possível criminalidade? 

Como entender a questão entre o normal e o patológico numa economia de poder? Como 

identificar o louco inimputável? 

Todas estas questões remetem para uma realidade em que se manifesta o crime e 

onde estaria subjacente a incidência do patológico e, logo, a possibilidade do delito ter 

                                                           
317 Vide Regulamento do Hospital D’Alienados, op. cit., p. 13.  
318 Vide supra António Maria de Senna, op. cit., p. XI. 
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sido cometido de forma consciente ou inconsciente. Foi neste novo olhar perante o 

alienado inconsciente das suas acções que veio a nascer o primeiro código penal 

português319, em que o seu claro objecto visava uma nova interpretação dos crimes à luz 

da condição humana. Quer isto dizer, que se obteve consciência das fragilidades do 

Homem, em momentos críticos, e que a jurisprudência adquiriu uma estrutura para 

melhor interpretar as suas acções e aplicar a justiça nos momentos de maior 

vulnerabilidade.  

Assim sendo, no Artigo 14º quando diz: “Nenhum acto é criminoso: 1º Quando o 

seu auctor, no momento de o commeter, estava inteiramente privado de inteligência do 

mal que commetia”320 foi revelador de um entendimento por parte daqueles que perdiam 

as suas faculdades mentais e que, por conseguinte, agiam sem conhecimento de causa, 

será nesse estatuto que se irá defender a questão da inimputabilidade no que diz respeito 

aos alienados criminosos.  

Foi nesta conjuntura que se verificou uma clara necessidade de estabelecer um 

regime de maior vigilância sobre aqueles que eram considerados alienados inimputáveis 

ou perigosos, que estavam internados no Hospital de Rilhafoles, este destinado “para 

asylo, tractamento, e curativo dos alienados de ambos os sexos de todo o Reino”321.  

Hospital em que eram admitidos os alienados indigentes considerados curáveis e os 

alienados incuráveis, que, pelas suas atitudes, atentassem contra a segurança individual 

dos cidadãos ou desrespeitassem a ordem ou moral pública322.  

Nesta circunstância, a Direcção de Edifícios Públicos e Fornecimentos de 

Materiais recebeu o projecto e orçamento da construção da “Penitenciaria central”323, que 

iria ser edificada no Hospital de Rilhafoles, para acolher os alienados criminosos324, no 

dia 11 de Novembro de 1892325 e como é referido no processo do Fundo do Ministério 

das Obras Públicas, que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo: “Neste 

projecto teve-se em vista a incombustibilidade da construção, a segurança dos presos, e 

                                                           
319 Vide Codigo Penal Approvado por Decreto de 10 de Dezembro de 1852, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1855.  
320 Vide ibidem, pp. 7 – 8.  
321 Vide Regulamento do Hospital D’Alienados estabelecido no edifício de Rilhafoles, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1851, p. 3.  
322 Cf. ibidem, p. 3.  
323 Vide A.N.T.T., Ministério das Obras Públicas, Processo nº 1491.  
324  Cf. ibidem.  
325 Cf. ibidem. 
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as indispensaveis condições de vigilancia e de fácil limpeza. Egualmente se attendeu ás 

accomodações do pessoal de serviço diurno”326.  

A construção do então designado Pavilhão de Segurança foi solicitada, na altura, 

pelo Director do Hospital de Rilhafoles, o Doutor Miguel Augusto Bombarda e o seu 

projecto ficou a cargo do arquitecto José Maria Nepomuceno.  

As obras verificaram-se com celeridade, talvez porque José Maria Nepomuceno 

já tivesse colaborado anteriormente com o Dr. Miguel Augusto Bombarda327 e o projecto 

de Nepomuceno tinha sido estudado sob as indicações do Director do Hospital de 

alienados, permitindo, através da arquitectura circular, uma optimização da vigilância e 

controlo do espaço denominado por Panóptico.  

A obra teve início no dia 20 de Abril de 1893 e foi concluída no dia 27 de Junho 

de 1896; tinha um valor previsto de 27:327.160 reis. No entanto, o seu custo foi inferior 

ao que estava calculado, em menos 3:827:160 reis, sendo orçada em 23:500.000 reis328. 

Este montante foi aceite, como se pode constatar pelo Ministro das Obras Públicas, 

Bernardino Luís Machado Guimarães: “Sua Magestade El-Rei há por bem approvar o 

projecto e orçamento, datados de 11 de novembro ultimo, na importancia de vinte e tres 

contos e quinhentos mil reis (23:500$000 reis) de um hospicio para alienados da 

Penitenciaria Central de Lisboa, na cerca do Hospital de Rilhafoles, e autorisar o Director 

das obras publicas do distrito de Lisboa a depender com os referidos trabalhos, a 

totalidade do mencionado orçamento”329.  

O Pavilhão de Segurança iniciou funções no ano de 1896 – 1897. Para além da 

relevância da sua edificação, tornou-se essencial compreender a tipologia da sua 

construção, baseando-se a arte numa nova realidade, em que a «função gerava a forma» 

e em que se enquadrava um pensamento criativo do Modernismo sobre como «pensar a 

arquitectura»330. A este propósito há que perceber o conceito arquitectónico do 

jurisconsulto e filósofo Jeremy Bentham331 no seu Panóptico, que influenciou as 

construções prisionais europeias entre os sécs. XVIII e XIX.  

Numa concepção, em que subjaz a «prisão filantrópica», o panóptico não devia 

ser visto como um modelo de governação. Antes sim, como um instrumento de governo 

                                                           
326 Vide A.N.T.T., Ministério das Obras Públicas, nº 496.  
327 Cf. Vítor Albuquerque Freire, Panóptico, vanguardista e ignorado – O Pavilhão de Segurança do 

Hospital Miguel Bombarda, Lisboa, Livros Horizonte, 2009, p. 27.  
328 Cf. A.N.T.T., Ministério das Obras Públicas, Processo nº 1491.  
329 Vide ibidem.  
330 Cfr. Vítor Albuquerque Freire, op. cit., p. 30.  
331 (1748 – 1832) 
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entre si. “Num contexto mais lato foi desenhado para criar um conceito mais de 

cooperação, prefigurador de uma «utopia» onde os interesses dos governantes e dos 

governados pudessem ser conciliados”332. Ou seja, fundamentalmente humanitário, devia 

ser observado em contraste com prisões e experiências desorganizadas, porque a sua 

forma circular característica conseguia optimizar a função da vigilância333. Desta forma, 

o modelo Panóptico era adaptável a qualquer instituição em que a observação e o controlo 

de pessoas fosse necessário sem o recluso saber que estava a ser observado334.  

Neste quadro, o poder em torno dos edifícios tinha sido visto como um meio para 

resolver problemas sociais, e Jeremy Bentham acreditava que mesmo a forma de um 

edifício conseguia influenciar e modificar os comportamentos das pessoas, tanto que o 

uso do Panóptico tornou-se um paradigma sobre a forma como os edifícios moldavam os 

hábitos e os comportamentos, que assentava em dois aspectos essenciais : a centralidade, 

ou seja, a observação a partir de um ponto central e a eficiência do dispositivo de «ver 

sem ser visto», o que possibilitava o controlo de dezenas ou centenas de reclusos por um 

só indivíduo 335. 

Compreende-se que o Panóptico se dirigisse mais à arquitectura prisional. Já o seu 

criador também recomendava o sistema a todas as instituições em que a observação das 

pessoas se mostrasse relevante, como hospitais, casas de correcção, lazaretos, asilos 

psiquiátricos, fábricas, escolas, além de penitenciárias.  

O edifício, propositadamente edificado para acolher os alienados criminosos, 

integrado na orgânica hospitalar, tinha adjacentes outros sectores como a farmácia, a 

cozinha ou até mesmo a lavandaria. “É um pavilhão-enfermaria, integrado na 

interdependente orgânica hospitalar, mediante o suporte de outros sectores como a 

farmácia, a cozinha, ou a lavandaria”336. 

Tratava-se de um corpo circular, espaço de reclusão, e de um corpo rectangular, 

espaço de enfermagem, de apoio e também de acesso. O corpo rectangular é de estilo 

neoclássico. Tem uma larga porta de entrada, de arco de volta inteira e dois batentes, 

também possui postigos e bandeira, protegidos por armações de ferro fundido. Com um 

                                                           
332 Cf. Conceição Trigueiros, Panóptico – As Ordens da Vigilância, uma arquitectura moralista, Casal de 

Cambra, Caleidoscópio, 2011, p. 23.  
333 Cf. Vítor Albuquerque Freire, op. cit., p. 30. 
334 Cf. idem, ibidem, pp. 30 - 31. 
335 Cf. idem, ibidem, p. 32. 
336 Vide idem, ibidem, p. 39.  
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elevado pé-direito e as suas 14 janelas consegue respeitar as normas de arejamento 

prevalecentes na arquitectura hospitalar da segunda metade do séc. XIX337.  

A entrada do edifício, na superfície da parede, e a cimalha junto à porta, é 

destacado do resto da fachada, com dois relevos longitudinais, à feição de pórtico. 

Coroando a fachada principal, em alinhamento com a entrada, um frontão rectangular, 

ornamentado por dois motivos em semicírculo, no qual se inscreve, em letras de metal o 

nome do edifício.  

 Segundo Miguel Augusto Bombarda destinava-se este espaço para os quartos dos 

empregados, arrecadação e sala de visitas. Porém, José Maria Nepomuceno refere no 

projecto de 1892 ser o espaço para as acomodações do pessoal com serviço prolongado, 

isto porque, os funcionários que exerciam funções no hospital também residiam no 

mesmo. Já na planta de 1894 aponta para três sucessivos vestíbulos com uma dependência 

para porteiro, três «gabinetes» e uma «arrecadação» na sala mais ampla. 

 No espaço de reclusão que era constituído pelo corpo circular, este dispunha de 

20 celas individuais, distribuídas a partir da entrada, destinadas a doentes com mais 

necessidades, e seis dormitórios, na parte mais afastada. Rodeando o pátio, sobressaindo 

da parede circular externa em implantação rectangular, situava-se a poente, o refeitório, 

e a nascente, a sala de reunião, realçando a simetria exacta e o geometrismo 

preponderantes.  

 Do lado oposto à entrada era essencial ter a zona de higiene pessoal: casa de 

banhos, retrete e lavatórios. Imposta pela morfologia do terreno, esta só era acessível pelo 

lado exterior, existindo ainda uma dependência sob a sala de reunião338. Para a 

manutenção da própria higiene, bem como para a realização das refeições e alguns 

tratamentos era fulcral a água, que passou a vir directamente do Aqueduto das Águas 

Livres, conforme o regulamento assinado no dia 16 de Junho de 1890, em que se 

determinava a descrição do traçado339.  

 A implantação geral do edifício era rigorosamente racional, ordenada e 

geométrica, com formas estáticas e pretendia aspirar à perfeição absoluta, invocando o 

experimentalismo arquitectónico, caracterizado com formas circulares para também ser 

                                                           
337 Cf. Vítor Albuquerque Freire, op. cit p. 39.  
338 Cf. idem, ibidem, p. 40.  
339 Cf. A.N.T.T., Ministério das Obras Públicas, maço 509, proc. 11.  
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possível obter diversas funcionalidades, de sentido iluminista da segunda metade do séc. 

XVIII; esta característica verifica-se na arquitectura dos edifícios de Jeremy Bentham340. 

Há um desprendimento de três espaços rectangulares com fins específicos em 

articulação com o círculo que simultaneamente tem uma posição global de características 

orgânicas com uma planta em que estão presentes diversas funções341. 

 O corpo circular apresenta “estreitas e altas janelas gradeadas, ou melhor, frestas, 

e só dispõe de um ponto de comunicação para o exterior, através de um portão gradeado 

de ferro fundido, na intersecção da parede circular interna e de uma passagem que liga o 

Corpo Rectangular, no qual por sua vez, se localiza a única porta de acesso a todo o 

conjunto”342.    

 Ao passar pelo portão de ferro, entra-se no espaço prisional directamente para o 

pátio, onde se estabelecem todas as comunicações do corpo circular. Tem 32 metros de 

diâmetro e zona verde à sua volta, pesadas portas prisionais numeradas, no seu intervalo 

bancos de estar protegidos por um alpendre343. 

 Todo o edifício era traçado por arredondamentos, desde os bancos às janelas, não 

só com o intuito de proporcionar mais durabilidade, mas sobretudo evitar que os alienados 

se magoassem com contusões que podiam ocorrer nos doentes mais agitados ou até 

mesmo nos funcionários344. Existem outras razões para que as molduras em cantarias e 

das portas apresentassem esquinas salientes. Pode-se colocar outro motivo para os 

arredondamentos com o objectivo de facilitar as necessárias limpezas e em relação às 

portas para permitirem a visualização dos doentes junto ao vão ou de ser possível 

compatibilizar o posicionamento da moldura de cantaria com a acentuada espessura da 

parede345.  

 É preciso destacar, que foram vários os alienados que estavam na penitenciária do 

Limoeiro, em Lisboa, que depois foram transferidos para o Hospital de Rilhafoles, para 

o edifício da enfermaria-prisão. O mesmo já sucedia quando alguns presos iam até ao 

Hospital de S. José para serem tratados346.  

 Era num ambiente de desumanidade que se encontravam os inimputáveis, os 

condenados, vítimas de doença mental. O Pavilhão de Segurança veio representar um 

                                                           
340 Cfr. Vítor Albuquerque Freire, op. cit., p. 40. 
341 Cf. idem, ibidem, p. 40.  
342 Vide idem, ibidem, p. 40. 
343 Veja-se figura 3.  
344 Cf. idem, ibidem, p. 45.  
345 Cf. idem, ibidem, p. 45. 
346 Cfr. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, maço 3, nº 101, caixa 275.  
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novo mecanismo de tratamento e vigilância através de uma nova linguagem formal, em 

que a função agora circunscrevia-se a uma necessidade de eficácia e utilidade sob o ponto 

de vista arquitectónico e assistencial.  
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Fig. 3 – A: Projecto para o Hospício de Alienados.  
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Fig. 3 – B – Construção de um edifício para alienados da penitenciária de Lisboa na 

cerca do Hospital de Rilhafoles. 

Fonte: https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4231952.  

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4231952
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Neste ambiente encontrava-se na nova teoria do Direito, uma nova ideologia 

subjacente, nas regras de economia do poder de punir em função da lei, da evidência 

comprovada sobre o crime, em que todos os indivíduos são agora, no horizonte da doença, 

julgados como criminosos, mas inseridos num outro contexto nos termos do normal e do 

patológico347. “A irresponsabilidade gera o delito, assim como o apelo à responsabilidade 

gera a ordem”348. 

Segundo o Código Penal de 1852 confirma-se uma distinção sobre os loucos que 

tinham cometido delito, como refere o Artigo 23º: “Não podem ser criminosos: 1º Os 

loucos de qualquer espécie, excepto nos intervalos lúcidos”349. Foi neste contexto que 

surgiu o Pavilhão de Segurança, que veio responder a uma necessidade e a uma nova 

compreensão do indivíduo alienado inimputável.  

 Quando se começou a afirmar a Psiquiatria em Portugal e esta começou a 

responder eficazmente sobre a alienação mental, esta também exigiu da parte do Direito 

uma justificação ética, no sentido do significado do delito, do seu entendimento, tendo 

em conta que era preciso conhecer-se os motivos do crime e a responsabilidade do seu 

autor. Por conseguinte, o indivíduo tornou-se o centro do «Direito Penal».  

 Todavia, existe sempre a consideração do juiz, “juré ou magistrat, doive les peser 

– certaines preuves ont, ellles-mêmes, des effets de pouvoir, des valeurs démonstratives, 

qui sont plus grands les unes que les autres, et indépendamment de leur structure 

rationnelle propre”350.    

O psiquiatra Pedro Polónio menciona que a primeira referência à palavra 

imputabilidade se encontra na Lei Portuguesa, que é mencionada por Silveira no tomo III 

nas Ordenações Afonsinas e que diz: “«e se achar que eu disse mal com bebedice ou 

sendo desmemoriado ou sandeu deve-o escarmentar de palavra, sem outra pena, pois que 

o fez estando desapoderando do seu entendimento»”351.  

 De salientar, que perante estes efeitos de poder durante o século XVIII constitui-

se uma regulamentação, que há muito era já preocupação dos legisladores e que incidia 

na tentativa de impossibilitar o internamento arbitrário dos alienados, tendo em conta que 

era um problema recorrente em vários países. Como refere Pedro Polónio: “A 

preocupação máxima dos legisladores de então, era evitar que se pudessem aplicar 

                                                           
347 Cf. Michel Foucault, “Cours du 12 Février 1975”, Les Anormaux […], op. cit., p. 85. 
348 Vide Pedro Polónio, “A Delinquência dos doentes mentais”, Anais […], op. cit., p. 14.  
349 Vide Codigo Penal Approvado […], op. cit., pp. 11 – 12.  
350 Vide ibidem, p. 12. 
351 Apud Pedro Polónio, op. cit., p. 12.  
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internamentos arbitrários e pela situação criada para os alienados, da família gastar ou 

apropriar-se dos seus bens […]”352.  

 Por conseguinte, era fundamental criar uma instituição destinada a 

aplicar/regulamentar a justiça, de forma a que as instituições qualificadas pudessem 

cumprir com a norma vigente; tratava-se de um «reencontro» em que se cruzavam a 

instituição judiciária e o saber médico ou científico353.  

 Em Portugal, vigorava o regime de Saldanha quando em 1852 surgiu o Primeiro 

Código Penal Português354; no seu cerne residia a problemática da criminalidade.  

 Note-se que, em 1886 surge um outro código mais brando e humano que altera o 

de 1852 de forma a nele se substituírem partes e se adoptar em particular a doutrina 

clássica da delinquência, porque se considerava os criminosos, aqueles que estavam na 

posse plena das suas faculdades mentais355.  

 Em finais do séc. XIX começa a observar-se em Portugal um aumentar do 

interesse sobre a Psiquiatria Forense. Neste contexto há que salientar a figura de Antonio 

Maria de Senna, pela orientação da Lei de 1896, bem como a de Miguel Bombarda, pelos 

temas abordados na revista Medicina Contemporânea como: «Crimes militares. 

Debilitação moral», «Os doidos na Penitenciária» e a sua Tese intitulada Delírio das 

Perseguições, de Júlio de Matos pela contribuição das suas obras como Patogenia das 

alucinações; Os alienados nos tribunais; L’assistance des aliénes criminels au point de 

vue législatif e Assuntos médico-legais. Sobre a validade dos actos e a sua influência na 

elaboração da lei de 1911356 de Sobral Cid, pela publicação de estudos sobre 

psicopatologia e de Barahona Fernandes, pela sua vasta obra psiquiátrica.   

 Assim, pode-se dizer que se verificou na transição do séc. XIX para o séc. XX 

uma interação entre a Psiquiatria e o Direito Penal; ou seja, surgiu uma interdependência 

entre ambas pela sua estreita colaboração. A psiquiatria, pela necessidade de análise do 

sujeito, e o direito, pela compreensão da jurisprudência.  

 Era o estreitar de relações necessárias entre as várias ciências para compreender a 

estrutura orgânica da sociedade na sua dinâmica organizadora e plural, onde o “indivíduo, 

e não o delito, é o fulcro da lei penal e o juiz tem de recorrer, cada vez mais ao psiquiatra, 

ao psicólogo, ao sociólogo e ao pedagogo, na necessidade de evitar que concepções 

                                                           
352 Vide Pedro Polónio, op. cit., p. 13.  
353 Cf. supra Michel Foucault, “Cours du 12 Février 1975”, Les Anormaux […], op. cit., p. 11. 
354 Cf. Pedro Polónio, op. cit., p. 14. 
355 Art. 26.º do Código Penal de 1886.  
356 Cfr. Pedro Polónio, op. cit., p. 14. 
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abstractas e especulativas, que necessidades lógicas e sistemas conceptuais o façam 

esquecer o homem criminoso com todas as suas limitações, e a protecção que a sociedade 

mais forte lhe deve, para além do respeito dos seus direitos”357. 

 Neste quadro de interdisciplinaridade, o seu objecto era a psiché do homem, isto 

é, a capacidade que este tinha de distinguir as acções que realizava dentro ou fora da 

normatividade social. E era neste campo que a Psiquiatria e o Direito deviam convergir, 

sobretudo na compreensão dos alienados inimputáveis; aqueles que tinham cometido 

delitos inconscientemente e que ao serem afastados da sociedade por um delito que 

tinham cometido deviam ser julgados e tratados num local adequado para a sua 

enfermidade. 

 Como refere Michel Foucault: “en vertu non pas d’une nouvelle théorie du droit, 

d’une nouvelle idéologie, mais des règles intrinsèques de l’économie du pouvoir de punir 

– on ne punira, bien sûr, qu’au nom de la loi, en fonction de l’évidence manifestée à tous 

du crime, mais on  punira des individus qui seront désormais toujours référés à l’horizon 

virtuel de la maladie, des individus qui seront jugés en tant que criminels, mais jaugés, 

appréciés, mesurés en termes de normal et pathologique”358.   

  

                                                           
357 Vide Pedro Polónio, op. cit., p. 17.  
358 Vide infra Michel Foucault, “Cours du 12 Février 1975”, Les Anormaux […], op. cit., p. 85. 
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Fig. 4 – Pavilhão de Segurança (Enfermaria – Museu) 

 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?q=pavilh%C3%A3o+de+seguran%C3%A7a&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHgdX-

tpPeAhUrJsAKHSNhDOIQ_AUIDigB&biw=1188&bih=538#imgrc=kanc0GSgw27rt
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https://www.google.pt/search?q=pavilh%C3%A3o+de+seguran%C3%A7a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHgdX-tpPeAhUrJsAKHSNhDOIQ_AUIDigB&biw=1188&bih=538#imgrc=kanc0GSgw27rtM
https://www.google.pt/search?q=pavilh%C3%A3o+de+seguran%C3%A7a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHgdX-tpPeAhUrJsAKHSNhDOIQ_AUIDigB&biw=1188&bih=538#imgrc=kanc0GSgw27rtM
https://www.google.pt/search?q=pavilh%C3%A3o+de+seguran%C3%A7a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHgdX-tpPeAhUrJsAKHSNhDOIQ_AUIDigB&biw=1188&bih=538#imgrc=kanc0GSgw27rtM
https://www.google.pt/search?q=pavilh%C3%A3o+de+seguran%C3%A7a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHgdX-tpPeAhUrJsAKHSNhDOIQ_AUIDigB&biw=1188&bih=538#imgrc=kanc0GSgw27rtM
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3.3. Tipologia das terapias adoptadas: entre a medicalização e a Art Brut 
 

Segundo o art.º 32 do Regulamento do Hospital de Rilhafoles, o doente que fosse 

admitido ficava sob observação por tantos dias quantos fossem necessários para 

formalizar o processo referente ao seu estado mental, mas de forma a não ultrapassar os 

quinze dias359. Já a sua admissão seria depois de verificada a efectiva alienação mental 

do doente, pelos médicos do Hospital de Rilhafoles; e se caso existissem dúvidas havia 

um despacho da Administração superior conforme o art.º 33360.   

No meticuloso estudo que realizámos à população que foi internada no Hospital 

de Rilhafoles, entre 1857 (data a partir da qual se encontrou registos de entrada de 

alienados) e 1910 (data em que termina o estudo), deparamo-nos com um amplo cenário, 

porque nem todos os indivíduos que davam aí entrada preenchiam os quesitos do que se 

considerava «perturbação» ou por vezes também não existia qualquer informação que 

pudesse ser indicativa para dar entrada do doente. 

No que concerne à documentação compulsada, de grande relevância científica e 

que se revelou fundamental para a realização deste trabalho, consultámos o Fundo do 

Hospital de S. José, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo onde se encontraram  

documentos sobre registo de entrada do alienado, com descrição de detalhes na altura da 

sua admissão, a saber: Ofício da Inspeção de Polícia; Atestado Médico e de Facultativo; 

Atestado de Regedor; Guia de Responsabilidade ou Ofício passado pela Administração 

do concelho onde habitava; Atestado do Pároco; Guia da Misericórdia; Auto de exame de 

sanidade e de Investigação; Guia de responsabilidade da Câmara Municipal; 

Requerimento e Termo de Responsabilidade; Guia e Ofício do Juiz e Ofício do Juiz do 

Distrito Criminal; Certidão de Processo Crime; Termo de responsabilidade assinado por 

um familiar e Oficio do Governador Civil para que se procedesse então ao 

internamento361.  

Esta documentação transcrita dependia de várias circunstâncias de internamento 

como, por exemplo, se fosse um caso de readmissão, se fosse um alienado criminoso ou 

um alienado internado por algum membro da família, em todos os casos constava o meio 

pelo qual se procedia ao internamento. Exemplo disso é o internamento de Genoveva que 

                                                           
359 Cf. Regulamento do Hospital D’Alienados […], op. cit., p. 10.  
360 Cf. ibidem, p. 10.  
361 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José. 



98 

 

deu entrada em 31 de Maio de 1887 com mania geral e caquexia e faleceu em 22 de 

Março de 1889, no seu processo constava exame de sanidade e auto de investigação362.  

 De sublinhar, que no estudo que realizámos verificámos que era frequente os 

casos de readmissão dos alienados; ou seja, independentemente do sexo masculino ou 

feminino, os alienados apresentavam uma tendência para reincidir no processo de 

internamento. Apresentamos o caso de Filippe, indigente, que depois de um primeiro 

internamento no início do ano de 1857, reentrou em 26 de Março com mania e obteve 

alta em 14 de Maio desse ano. No seu processo constava o ofício do governador civil e 

atestado médico363.  

 Nesta consulta deparámo-nos com situações em que os indivíduos sem declarada 

alienação mental, que mesmo adquirindo documentação e concluindo-se que não estavam 

padecendo de nenhum transtorno, chegavam a ficar mais do que os referidos quinze dias 

internados no hospital.   

Apesar de se verificar na legislação que aqueles que tinham sido internados e que 

não padeciam de alienação deveriam registar saídas breves até ao prazo máximo de quinze 

dias, como, por exemplo Francisco, que deu entrada no dia 1 de Fevereiro de 1902 por, 

na moléstia se observar uma «loucura não verificada», teve alta em 15 de Fevereiro desse 

ano, portanto, só chegou a estar catorze dias internado364; ou Eduardo, que deu entrada 

em 2 de Fevereiro de 1902 e por se constatar «loucura não verificada» saiu no dia 5 de 

Fevereiro de 1902, ficando apenas três dias internado. 

Existem, também, situações recorrentes de internamentos femininos, que não 

ultrapassam os quinze dias, em que se constata «loucura não verificada». Veja-se o caso 

de Margarida, internada em 23 de Junho de 1910 e só teve alta médica doze dias depois 

em 5 de Julho de 1910365 ou o caso de Francisca internada em 12 de Junho de 1910 e só 

saiu do hospital por alienação não verificada em 27 de Junho de 1910366.  

Contudo, essa prática de internamentos superiores a quinze dias observaram-se 

com alguma frequência no hospital, porque são vários os internamentos que 

ultrapassaram o prazo estabelecido, como o caso de Manuel António que foi internado 

em 16 de Abril de 1887 e não se verificando alienação mental, este indivíduo só saiu em 

                                                           
362 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7205, fl.53. 
363 Cf. A.N.T.T., Hopital S. José, Livro nº 7190, fl. 3. 
364 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7194, fl.111.  
365 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7207, fl. 6.  
366 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7207, fl. 5. 
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18 de Maio de 1887 ficando 32 dias internado367. Mas, esta situação não era exclusiva do 

sexo masculino, tendo em conta que se observa nos internamentos do sexo feminino, 

como o caso de Julia internada em 8 de Outubro de 1910 e que só teve ordem para sair 

em 8 de Novembro de 1910368 e o caso de Guilhermina internada em 14 de Novembro de 

1910, que só saiu um mês depois no dia 14 de Dezembro369. 

Como sabemos, existia um regímen370 dentro do Hospital para garantir a 

estabilidade e segurança de todos os internados. Depois de serem internados, os alienados 

já adequadamente divididos e instalados, tomavam conhecimento com a realidade asilar, 

que, mesmo tendo uma conotação repressiva não deixava de transparecer uma 

organização que era dirigida sob uma grande exigência. Por isso, o trabalho e auxílio dos 

agentes físicos e morais, para ajudar aqueles que padeciam de enfermidade mental 

tornava-se fundamental.   

Deste modo, o corpo hospitalar organizou-se com o intuito de “subtrahir os 

doentes a quaesquer influencias, que possam excitar, manter ou exarcebar a perturbação 

das suas faculdades mentaes”371, para criar uma dinâmica hospitalar estabilizadora, em 

que os doentes seriam tratados com brandura e vigilância. Por conseguinte, começava a 

haver uma preocupação na terapêutica aplicada aos enfermos, nos princípios vigentes do 

hospital, quer para regulamentação do pessoal, quer para estabilidade dos doentes, bem 

como uma maior preocupação com as condições de higiene sempre fulcrais para a saúde 

pública372.  

No regímen e disciplina que consta do regularmente destaca-se o art.º 40, que diz 

ter por objectos: “1º O tractamento, e curativo dos alienados. 2º A segurança da sua vida, 

tanto em relação ás suas proprias acções, como ás das pessoas estranhas, ou do 

estabelecimento. 3º A prevenção, e repressão dos distúrbios, e desvarios dos doentes, e a 

das irregularidades e faltas no comportamento dos Empregados. 4º A tranquilidade, e 

obediencia dos alienados, e a sua submissão ás prescripções médicas. 5º O aceio, e decoro 

no pessoal do Estabelecimento. 6º O resguardo, e conservação do vestuario dos alienados, 

do Edificio, e sua mobilia e utensilios”373. 

                                                           
367 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7192, fl.131. 
368 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7207, fl.9. 
369 Cf. A.N.T.T., Hospital S. José, Livro nº 7207, fl. 11.  
370 Veja Regulamento do Hospital D’Alienados […], op. cit. 
371 Vide ibidem, p. 12. 
372 Cfr. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 47. 
373 Vide Regulamento do Hospital D’Alienados […], op. cit., p. 11 – 12.  
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Em 1866 sucedeu o Dr. Guilherme Abranches374 na direcção do Hospital de 

Rilhafoles, que já ocupava as funções de médico adjunto. Nesta época verificava-se uma 

sobrelotação no hospital; o mesmo só estava destinado a receber até 300 doentes e já 

tinham sido internados no momento mais de 500 doentes375.  

Para além dos problemas de sobrelotação, eram vários os problemas constatados, 

desde o pequeno espaço para albergar tantos doentes, ao exíguo número de funcionários 

que existia para prestar cuidados a todos os internados, à sua fraca educação e preparação 

para auxiliar os doentes, à falta de clínicos, visto que só existiam dois médicos para um 

universo de mais de quinhentos doentes.  

Portanto, apesar de ser recente, o Hospital de Rilhafoles já sofria de graves 

carências, a necessitar de correcção. Uma das razões certamente era o facto de este ser o 

único hospital do país que acolhia e tratava alienados.  

Em 1862 foi constituída uma comissão para observar se existiriam irregularidades 

no Hospital de Rilhafoles, dadas as informações que faziam eco sobre a degradação do 

espaço, constando que os alienados não estavam a ser tratados convenientemente. Foi 

nesta altura que o Dr. Francisco Mendes Pulido376 decidiu deixar a direcção de Rilhafoles 

acabando mesmo por abandonar o hospital e o país. Na altura a comissão foi composta 

pelos médicos Francisco Barral, Caetano Beirão e José de Lima que não só iam verificar 

as dificuldades do hospital, mas fazer as recomendações do que deveria ser modificado.  

Por conseguinte, solicitava a administração que se respondessem aos seguintes 

quesitos: 1º - Quais os doentes que deveriam ter alta, ou por estarem curados ou por terem 

sido admitidos fora das condições legais; 2º - O estado higiénico em que se encontrava o 

hospital; 3º - Os meios clínicos ou outros que devessem ser empregues para o curativo 

dos doentes; 4º - Quais os melhoramentos que se entendiam convenientes para o dito 

hospital377.  

No primeiro quesito a comissão disse ser demasiada a população que o hospital 

tinha a trato e que por causa dessa situação não seria com portarias, limitação de 

admissões, ordenando a encarceração dos alienados nas cadeias ou até proibindo a sua 

entrada no Hospital de Rilhafoles que se resolveria este problema de assistência social378.  

                                                           
374 (1812 – 1872) 
375 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 47. 
376 (1884 – 1963)  
377 Cf. António Maria de Senna, op. cit., p. 20. 
378 Cf. idem, ibidem, pp. 21 – 22.  
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Quanto ao segundo quesito as condições de higiene eram más. “«Este numero de 

516 (tantos eram os alienados ali recolhidos n’aquella epoca) é muito superior á 

capacidade d’este edifício, d’onde resulta uma excessiva acumulação, que é o peor dos 

males que póde accommetter as condições hygienicas mais essenciaes d’um 

estabelecimento d’esta ordem”379. Descrevem-se as condições dos quartos dos alienados 

como pequenos, pouco ventilados, sujos e com um cheiro desagradável; mas o maior 

problema traduzia-se, de facto, nos quartos destinados para isolamento dos agitados, que 

acabavam por ser transformados em camaratas, passando a existir em cada um três camas, 

quando só se tinha capacidade para uma380.  

 Respondendo ao terceiro quesito a comissão disse que “«apesar dos esforços do 

actual director do hospital de alienados para remediar o estado immundo proprio das 

camas e dos quartos d’estes desgraçados, ainda este ramo de serviço não tocou o grau de 

perfeição e aceio que é para desejar”381. Isto porque, enquanto o pessoal a tratar os 

alienados fosse exíguo não se conseguiria melhoramentos. A resposta da comissão notava 

a insuficiência do pessoal auxiliar no cumprimento das funções que lhe eram 

cometidas382.  

 Relativamente ao quarto quesito, a comissão entendia que o primeiro 

melhoramento que se devia realizar no Hospital de Rilhafoles era a separação do serviço 

administrativo do serviço clínico, não esquecendo que a administração do asilo pertencia 

ao Hospital de S. José e aos seus anexos.  

 Já a função do médico devia ficar circunscrita ao tratamento moral, farmacêutico 

e dietético dos seus doentes, não tendo que cumprir mais nenhuma função administrativa, 

enquanto a população do Hospital de Rilhafoles existisse naquele número, sendo o 

serviço clínico desempenhado no mínimo por três clínicos383. 

Que meios eram adoptados para conter os alienados no Hospital de Rilhafoles? 

Sabe-se que os métodos de contenção tinham o intuito de estabilizar os doentes a fim de 

facilitarem o ofício dos empregados. Os Quartos fortes destinavam-se a acolher os 

alienados mais agressivos e imundos. “Ha quatro na repartição dos agitados da primeira 

divisão sexual, destinados a doentes de todas as classes. Ficam dois na face sul do largo 

                                                           
379 Vide António Maria de Senna, op. cit., p. 20. 
380 Cf. idem, ibidem, p. 22.  
381 Apud idem, ibidem, p. 22.  
382 Cf. idem, ibidem, p. 22. 
383 Cf. idem, ibidem, pp. 22 – 23. 
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do terreno d’aquella enfermaria e dois na do poente”384. Já dentro do quarto forte o que 

existia resumia-se a palha, espalhada no pavimento ou em monte e o alienado que ali 

entrasse tinha de estar despido. Eram frequentes as vezes em que estava mais que um 

alienado no quarto; se um deles fosse mais agitado ficava amarrado à cama385.  

 As condições de higiene eram bastante degradantes como descrevem “ficando 

tudo por tal fórma impregnado de urina e mais líquidos infectos que não é fácil poder 

respirar por muito tempo o ar confinado e infectado pelos produtos de decomposição 

[…]”386, que era feita durante o dia com a evacuação dos quartos para poderem adquirir 

algum ar livre.  

 Eram necessários cuidados que permitissem condições suficientes de higienização 

e arejamento no hospital; com este objectivo lavavam os quartos, renovavam a palha no 

máximo até de dois em dois dias, percorrendo a água os pavimentos (não existiam 

esgotos) para limpar o chão e as paredes387.  

O quadro de acolhimento dos alienados era de grande debilidade: “desde que o 

systema é classico e perfeitamente adoptado, compreende-se que os enfermeiros se vão 

habituando tambem àquella immundicie, e não olhem com vigilancia pelos cuidados de 

limpeza que são necessários”388. Por esta descrição observa-se que já não era só a falta de 

condições que se verificava no Hospital de Rilhafoles, mas também a inoperância dos 

auxiliares em manter as condições de higiene e aplicar bons tratamentos aos enfermos. 

Isto devia-se sobretudo a um «descuidado» do Estado e das instituições em auxiliar a 

população que mais carecia de ajuda, bem como aquela que mais necessitava de 

compreensão e assistência. 

 Assim criticava Antonio Maria de Senna, o estado de degradação do Hospital de 

Rilhafoles: “não posso calar aqui o sentimento de indignação, que em mim nasceu, 

observando tao miseravel situação, entretida, mantida e protegida em um estabelecimento 

publico do meu paiz. Era o quadro mais perfeito do cumulo do abandono das classes 

desvalidas. É na passagem para a consciencia das massas populares de provas tão 

evidentes do desprezo, que os governos e classes preponderantes lhes votam, que está a 

                                                           
384 Vide António Maria de Senna, op. cit., p. 43. 
385 Cf. idem, ibidem, p. 46.  
386 Vide idem, ibidem, p. 46. 
387 Cf. idem, ibidem, p. 46. 
388 Vide idem, ibidem, pp. 46 – 48. 
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origem das tremendas luctas que perturbam as sociedades mais solidamente 

constituidas”389. 

 A comissão concluía com o seu parecer sobre o primeiro hospital de alienados 

acolher com as devidas condições e tratamentos os doentes mentais e que para tal era 

fulcral a intervenção do próprio governo390.  

 Para além do ambiente hostil que se apresentava ainda temos de referir os meios 

pelos quase privava os alienados dos próprios movimentos. Neste caso, a existência da 

cadeira forte, muito utilizada no hospital, em que o doente se senta sobre um buraco e é 

preso por dois buracos nas costas por onde passam as correias que prendem os doentes 

pelo peito. Nela eram dispostos com maior frequência os alienados agitados e os 

imundos391.  

 Quando se sentava um alienado na cadeira eram-lhe tiradas as calças ou 

arregaçadas as saias, sentavam-no na retrete que a cadeira continha e colocavam-se nos 

seus lugares a tampa anterior e superior. Dependendo dos casos atavam-se os alienados 

pela cinta ou pelos braços, sendo-lhe colocada primeiro a camisa-de-forças392. E, desta 

forma, ficava o doente sentado e imobilizado, numa retrete que muitas vezes necessitava 

de limpeza e uma das mais frequentes e graves consequências “do uso e abuso das 

cadeiras são as ulceras de compressão e a gangrena nas coxas e região nadegueira”393.  

 Mais uma medida de contenção aplicada eram as peias, que se destinavam a 

limitar o movimento das pernas. O alienado continuava a fazer os seus movimentos, mas 

tinha algum sofrimento pela tentativa de expansão dos movimentos e pela descarga de 

força acumulada. Verificaram-se situações em que as veias do colo do pé foram 

machucadas pelo esforço empregue, causando escoriações e úlceras394.  

 Havia também outra medida de contenção aplicada, a coleira ou gravata, que 

limitava os movimentos do colo com a finalidade do alienado não rasgar com os dentes a 

roupa que tinha sobre o tórax, bem como o peitilho ou babeiro que se colocava sobretudo 

nos menores para limpeza para que estes não rasgassem o fato com os dentes395.   

 A camisa ou colete de força era o mais aplicado no Hospital de Rilhafoles. “É sem 

duvida de todos os meios coercitivos o mais necessario, indispensavel e inoffensivo. 

                                                           
389 Vide António Maria de Senna, op. cit., p. 49.  
390 Cfr. supra idem, ibidem, pp. 21 – 22.  
391 Cf. infra idem, ibidem, p. 49.  
392 Cf. idem, ibidem, p. 50. 
393 Vide idem, ibidem, p. 51.  
394 Cf. idem, ibidem, p. 52.  
395 Cf. idem, ibidem., p. 53.  
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Protege o doente e o pessoal assistente sem os inconvenientes dos outros meios de 

repressão, uma vez que a sua aplicação não seja continuada por muito tempo”396.  

 Perante este quadro de repressão física, importa saber que terapias foram 

adoptadas para tratar os doentes. Primeiramente há que salientar que se tentava aplicar 

para cada patologia a terapia que fosse mais indicada, como por exemplo a utilização das 

sangrias, sanguessugas e ventosas escarificadas utilizadas em maníacos ou nas fases mais 

agitadas da loucura. As emissões e sangrias tópicas utilizadas nos casos de alucinação, 

bem como a realização do vesicatório na nuca, os cautérios e o sedenho que diminuíam 

as alucinações sobretudo nos casos de maníacos furiosos397.   

 No Hospital de Rilhafoles começou a implantar-se um conjunto de medidas que 

visavam a introdução de novos tratamentos a aplicar aos alienados para a sua possível 

reabilitação e reinserção na sociedade, de forma também a abandonar os meios 

tradicionais mais violentos.  

 Note-se que, em 1853 foi construído o Balneário D. Maria II398, inaugurado pela 

própria rainha no dia 29 de Outubro desse ano, data em que o príncipe-consorte, D. 

Fernando, celebrava o seu aniversário.  

A construção do balneário foi de significativa importância, visto que possibilitava 

a integração de várias terapêuticas psiquiátricas justamente para tratamento de doentes 

que recebiam banhos de chuva, de onda, de imersão, de duche descendente, lateral ou 

local, aplicações frias na cabeça, emborcações de água fria, banhos tépidos, mornos ou 

quentes, de estufa e de vapor com aromas ou até medicinais399. 

A água quente e o vapor provinham de um “sistema de caldeiras, tubagens e 

aparelhos, especialmente concebidos pelo fabricante português José Pedro Collares 

Júnior, sujeito à aferição e aprovados pelo lente de Física da Escola Politécnica e pelo 

engenheiro-chefe do Arsenal da Marinha”400. Quanto ao vapor produzido na sala das 

caldeiras proporcionava o aquecimento das marmitas e fogões da cozinha industrial que 

foi construída do lado adjacente ao balneário401.  

O balneário foi considerado na época como um estabelecimento de referência para 

a Psiquiatria. “Além de primeiro edifício construído de raiz para a assistência hospitalar 

                                                           
396 Vide António Maria de Senna, op. cit., p. 54.  
397 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 48. 
398 Balneário D. Maria II também conhecido como Casa dos Banhos. 
399 Cf. Vítor Albuquerque Freire, op. cit., p. 14.  
400 Vide idem, ibidem, p. 14.  
401 Cf. idem, ibidem, p. 14; Veja figura nº 5.  
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psiquiátrica em Portugal, espelhando a nova posição da sociedade face às patologias da 

mente, constitui o primeiro balneário para banhos empregues na psiquiatria”402. 

Realizaram-se nele 8373 banhos por ano, uma média de 23 por dia. Assim, demonstrava 

o desenvolvimento dado às aplicações hidroterapêuticas no estabelecimento, ou fora 

quando neste caso eram várias as vezes que iam tomar banhos de mar até Belém403. 

 Num quadro de introdução de diversas e novas terapêuticas devemos mencionar 

outros espaços e ocupações, como a criação de uma sala de recreio para os alienados 

pensionistas com jogos, bilhar, desenho e casa de leitura. Dos melhoramentos que 

ocorreram nesta matéria, refira-se a construção de um teatro, inaugurado em 1865404. 

De realçar, que a Psiquiatria contribuiu decisivamente para a credibilização da 

ciência e os seus estudos e reflexões permitiram criar e adoptar mecanismos de 

tratamento, consentindo um novo entendimento e relação com quem sofria de alienação 

mental.  

Nesse sentido, sublinhe-se a introdução da medicalização, utilização de 

psicofármacos que na terapêutica permitiu o abandono de métodos mais agressivos de 

contenção dos alienados, passando os mesmos a serem vigiados e tratados de forma a 

controlarem mais as suas acções.  

Também a ergoterapia ou as novas terapias ocupacionais permitiram ao doente 

realizar várias actividades adequadas às suas capacidades cognitivas, desde as 

domésticas, de cozinha até às agrícolas; os já referidos banhos terapêuticos405 

(hidroterapia) que eram recomendados e a designada Art Brut, a arte realizada pelos 

«loucos», desde a pintura, desenho até escultura que permitiam ao alienado exprimir, 

através da arte, os seus sentimentos e sensações, que reflectiam a sua realidade. Neste 

caso inversa e desajustada, mas que na sua inocência criativa possibilitava o entendimento 

do alienado, bem como ainda uma ocupação.  

Entenda-se que a designação da chamada Arte Bruta como a arte dos «loucos» se 

associa a um contexto discriminatório, mas que no decorrer do tempo se foi modificando 

e libertando do estigma406. “On précisera d’abord que ce mot de «fous», si longtemps 

discriminatoire, retrouve ici par antithèse une sémantique de liberte sans laquelle on ne 

                                                           
402 Vide Vitor Albuquerque Freire, op. cit., p. 15.  
403 Cf.  supra António Maria de Senna, op. cit., p. 24.  
404 Cf. idem, ibidem, p. 24.  
405 Os efeitos da hidrotepapia actuam como efeito calmante sobre o sistema nervoso central, bem como 

activa o sistema circulatório.  
406 Cf. Claude Quétel, Images de la Folie, Italie, Éditions Gallimard, 2010, p. 170.  
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saurait parler d’art. Plus littéralement, l’ «art des fous» est synonyme «d’art 

psychopathologique», mais c’est au tour de cette dernière expression de poser 

problème”407. No fundo, trata-se de «arte» que não é realizada por profissionais, nem por 

quem tenha alguma cultura artística. Trata-se de uma arte «ingénua», livre que não 

interage com a sociedade, mas antes procura libertar o «eu» interior do alienado para a 

sua possível compreensão408.    

Cumpre dizer que dentro do Hospital de Rilhafoles, as actividades ocupacionais 

eram recorrentes, em que se incluía a prática religiosa como a ida a missas e a realização 

das confissões. Também se sabe da electroconvulsiterapia, isto é, a aplicação de choques 

eléctricos como tratamento: este era realizado a doentes internados no hospital com 

conhecimento do enfermeiro-mor, como no caso de Maria Clara que entrou no dia 1 de 

Janeiro de 1865 ou no de José Pedro que entrou em 10 de Julho de 1868409.  

Por conseguinte, observa-se a realização da electroconvulsiterapia em ambos os 

sexos, sendo mais aplicado no sexo masculino, decorrente claro está do maior número de 

internados. Importa referir, que este tratamento também se aplicava a indivíduos externos 

(doentes que não estavam internados) ao Hospital, como testemunha o caso de Romana 

Victoria que entrou no dia 1 de Dezembro de 1868 e de Anselmo José que entrou em no 

dia 22 de Maio de 1869410, e em alguns casos, os externos também traziam na sua 

identificação o atestado de pobreza, não estando inseridos em nenhuma enfermaria, como 

foi o caso de Marianna Elisa que entrou em 3 de Abril de 1865 ou de Francisco José que 

entrou em 7 de Agosto de 1866411.  

Dentro da dinâmica hospitalar, com uma média de 537 doentes, tentava-se que 

metade tivesse uma ocupação diária412 dentro do serviço hospitalar; percentagem que foi 

evoluindo com a entrada dos vários directores que viram nas terapias uma das melhores 

formas de recuperação do alienado.   

Assim sendo, compreende-se que o tratamento moral fosse determinado por um 

conjunto de serviços que o hospital garantia. Para além das condições de alojamento que 

tinham que ter, importava a higiene do espaço, os passeios, as distracções, a terapia, o 

                                                           
407 Cf. Claude Quétel, Images […], op. cit., p. 170.  
408 Cf. idem, ibidem, p. 170. 
409 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 9412.  
410 Cf. ibidem.  
411 Cf. ibidem. 
412 Cf. António Maria de Senna, op. cit., p. 24. 
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trabalho, a disciplina e a sequestração (privação daquilo que pudesse prejudicar o 

doente)413.   

Quanto ao tratamento médico integrava numa primeira fase a medicalização, 

desde os medicamentos que obstam o afluxo do sangue para o cérebro, à medicação 

revulsiva, hidroterapia e ergotino. Numa segunda fase, administravam-se os 

medicamentos, os meios que possibilitavam o afluxo do sangue para o cérebro, neste caso, 

os excitantes como álcool, vinho, café e éter e numa terceira fase eram aplicadas técnicas 

com agentes calmantes sendo administrados os banhos frios e nitrito de amilo414.  

 

    

 

                                                           
413 Cf. Paulo Araújo, Miguel Bombarda – Médico e Político, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2007, p. 

100.  
414 Cf. idem, ibidem, p. 100.  
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Fig. 5 – A – Oficinas para alienados na cerca do Hospital de Rilhafoles 
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Fig. 5 – B – Disposição das oficinas onde trabalhavam os alienados 

Fonte: https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4231952. 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4231952
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 Fig. 6 – Planta do balneário de D. Maria II 

 

Fonte:https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2

ahUKEwirzKaW67fdAhVO5IUKHeVtD9kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fli

sboasos.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fcasa-dos-banhos-balneario-d-maria-

ii.html&psig=AOvVaw1p85TjztoGmnW5DJ4NzWVm&ust=1536923179584551  
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https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirzKaW67fdAhVO5IUKHeVtD9kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flisboasos.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fcasa-dos-banhos-balneario-d-maria-ii.html&psig=AOvVaw1p85TjztoGmnW5DJ4NzWVm&ust=1536923179584551
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Fig. 7 – Imagem do Balneário D. Maria II 

 

Fonte:https://www.google.pt/search?q=balne%C3%A1rio+D.+Maria+II&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKysuIz5XeAhUqL8AKHRlyAa8Q_AUIDigB&bi

w=1188&bih=538#imgrc=6ouYysv8jTI1jM:  
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https://www.google.pt/search?q=balne%C3%A1rio+D.+Maria+II&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKysuIz5XeAhUqL8AKHRlyAa8Q_AUIDigB&biw=1188&bih=538#imgrc=6ouYysv8jTI1jM
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3.4. Problemática da saúde mental na sociedade portuguesa (séculos XVIII 

e XX): entre o sexo feminino e o masculino 

 

No séc. XVIII a sociedade europeia estava convicta que o progresso do 

conhecimento lhes conduziria a um progresso social, e que neste sentido identificar o mal 

era fruto de um saber especializado em nome do paradigma das ciências naturais415. Nesta 

época há uma credibilização crescente da ciência que permitiu a reivindicação de um 

lugar cada vez mais importante do saber das elites intelectuais.  

“A par dos avanços terapêuticos que a tornaram mais eficaz e credível, a medicina 

beneficiou de sucessivas descobertas que aprofundaram o seu pendor científico e lhe 

conferiram uma importância social que não tem paralelo no passado. É impensável a 

existência de uma sociedade moderna sem um serviço de saúde organizado e pronto a 

responder às necessidades mais prementes”416. 

Foi nesta conjuntura que a medicina, mais concretamente, a Psiquiatria se 

desenvolveu e destacou, assumindo-se como área do saber exclusiva do entendimento e 

tratamento das patologias do foro mental.  

Importa “compreender que a construção da loucura como doença mental, objecto 

de estudo e de tratamento, só podia surgir no momento em que, na cultura europeia, se 

tornava quase obsessiva a invocação e a exigência da racionalidade”417.  

A loucura que começou a ser entendida como privação da razão também era 

encarada como uma «desordem» perante a norma social, consequência da hereditariedade 

ou das condições externas que podiam contribuir para o despoletar de uma patologia. No 

entanto, tratando-se de uma doença com diagnóstico devia ser tratada pelo médico 

especialista418.  

Contudo, em pleno séc. XIX, a loucura estava longe de ser compreendida pela 

sociedade portuguesa, que muitas vezes ostracizava os alienados condenando-os a 

míseras condições. Foi perante uma conjuntura de grande debilidade social e económica 

que paradoxalmente se deu uma maior difusão dos conhecimentos psiquiátricos, visto que 

Portugal seguia as correntes psiquiátricas de outros países, primeiramente da Europa e 

depois da América do Norte419. Foi, assim, que os psiquiatras portugueses defenderam 

                                                           
415 Cf. Maria Rita Garnel, p. 149.  
416 Vide Joaquim Barradas, op. cit., p. 127.  
417 Vide idem, ibidem, p. 209.  
418 Cfr. idem, ibidem, p. 209 
419 Cf. Barahona Fernandes, No signo de Hipócrates: Vida, Mente, Espírito, Vol. II, Livraria Luso-

Espanhola Lda., 1956, p. 121.  
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que a manutenção dos doentes mentais em prisões podia conduzir ao agravamento da sua 

enfermidade, podendo esta situação como consequência tornar-se crónica ou incurável420. 

A psiquiatria portuguesa encontrava-se em ascensão pelos especialistas que trabalhavam 

nos vários espaços que começaram a ser edificados para tratar os alienados.   

Note-se que, depois da criação do Hospital de Rilhafoles começou a verificar-se 

“grandes insuficiências a nível de recursos financeiros, de funcionários, médicos e do 

próprio espaço em si, problemas que englobavam desde a higiene até à sua dimensão para 

o número de doentes que acolhia”421. Por conseguinte, tornou-se claramente necessário a 

edificação de um novo espaço para acolher mais doentes, sobretudo os oriundos do norte 

do país.  

No dia 24 de Março de 1866, Joaquim Ferreira dos Santos, conhecido como Conde 

Ferreira422, par do reino e um poderoso capitalista, faleceu no Porto423. No seu 

testamento424 este benemérito deixou disposto uma parte do remanescente da sua fortuna 

para a construção, em local apropriado, de um hospital para os alienados, sendo a parte 

restante, após a obra acabada, entregue à Santa Casa da Misericórdia do Porto425. Tratava-

se de um gesto de “rara comprehensão da sociedade da parte dos que teem alcançado 

posições elevadas, como a do benemerito Conde!”426.   

A edificação do Hospital Conde de Ferreira, no Porto, em muito veio contribuir 

para a problemática da institucionalização da loucura em Portugal, que se tinha iniciado 

com a criação do Hospital de Rilhafoles. Nesta conjuntura, o Hospital Conde de Ferreira 

representava o auxílio aos alienados que eram sobretudo oriundos do norte do país e que 

ainda não tinham visto as suas necessidades atendidas427.   

Como disse Antonio Maria de Senna: “Não menos exemplo d’oiro, direi eu, com 

respeito ao legado em beneficio dos loucos, cuja situação miseravel compungiu o 

magnanimo Conde a ponto de destinar-lhes a maior parte da sua fortuna”428. 

                                                           
420 Cf. Alexandra Esteves, op. cit., p. 201.  
421 Vide Ana Catarina Necho, “A Assistência Mental no Hospital de Rilhafoles”, op. cit., p. 398.  
422 (1782 – 1866)  
423 Cf. Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal – Hospital do Conde de Ferreira, Vol. II, Porto, 

Imprensa Portugueza, 1885, p. 2.  
424 Cf. Jorge Fernandes Alves, O Legado do Conde de Ferreira e o Hospital de Alienados na reconfiguração 

da Filantropia Tradicional, Saúde, Ciência, Património – Atas do III Congresso de História da Santa Casa 

da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2016, p. 163.  
425 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 2. 
426 Vide idem, ibidem, p. 2.  
427 Cf. Jorge Fernandes Alves, op. cit., pp. 164 – 165.  
428 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 3.  



114 

 

Na década de 80 do séc. XIX, Portugal já tinha dois hospitais psiquiátricos, cujo 

intuito principal era o internamento de pessoas que padecessem da alienação mental. 

Todavia, a assistência mental era um campo demasiado complexo e revelava ser um 

problema de difícil resolução.  

Não obstante, nesta altura dá-se a criação de mais uma instituição, pois consta que 

um grupo de irmãos religiosos portugueses andava à procura, perto da vila de Sintra, de 

um local adequado para servir de centro de assistência a alienados429. E, em 1893 na 

«Quinta do Tilhal», escolhida pelo padre Bento Menni, foi fundada a Casa de Saúde do 

Telhal, cuja designação antiga era Casa de Saúde do Sagrado Coração de Jesus430.  

Na transição do séc. XIX para o séc. XX assistiu-se a uma grande transformação 

da assistência mental em Portugal. Com a maior difusão dos conhecimentos psiquiátricos, 

sobretudo no campo clínico, notou-se uma maior acção na utilização das novas 

terapêuticas e uma maior projecção no campo social e cultural. Deu-se um movimento de 

renovação, em consequência do impulso geral dado à Medicina Portuguesa, que nas 

últimas décadas se tinha desenvolvido no campo da assistência pública para a melhoria 

das condições de saúde de toda a população431.  

Neste contexto de assistência à saúde pública procurava o Hospital de Rilhafoles 

responder às efectivas necessidades da população, que cada vez mais carecia de um 

espaço com tratamento para quem padecesse de insanidade.  

O primeiro director do Hospital de Rilhafoles foi o Dr. Francisco Martins 

Pulido432, nomeado por decreto de 14 de Novembro 1849; serviço que iniciou no dia 15 

desse mês433.  Atribui-se ao respectivo Director a excelência do estabelecimento 

comparando-o com outros países europeus. Foram tomadas medidas para que o hospital 

garantisse as melhores condições de higiene, segurança e tratamento para os alienados.  

Aplicou-se o princípio do isolamento; o trabalho metódico como meio de 

tratamento; o tratamento moral; a educação pessoal para que só fossem utilizados meios 

brandos nos cuidados aos alienados de forma a impor o respeito; a verificação da limpeza; 

uma maior regularização nas admissões com a respectiva informação do alienado; 

                                                           
429 Cf. Pedro Cintra e Nuno Pessoa Gil, História dos Serviços de Saúde Mental, “Casa de Saúde do Telhal”, 

Coord. Pedro Cintra e Nuno Pessoa Gil, Vol. II – Sul e Ilhas, Parsifal, 2016, pp. 71 – 72.  
430 Cf. Idem, ibidem, p. 72.  
431 Cfr. Barahona Fernandes, op. cit., p. 121.  
432 (1884 – 1963) 
433 Cf. Antonio Maria de Senna, Os Alienados em Portugal – Historia e Estatistica, op.cit., p. 15. 
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garantia de «liberdade» dos alienados dentro do espaço asilar e oposição às admissões 

arbitrárias434.  

Estes melhoramentos obtiveram resultados positivos: “taes foram os traços geraes 

da reforma consideravel realisada n’esta epoca, grandemente trabalhada pelo Dr. Pulido, 

recebida pela comissão administrativa do hospital de S. José com a melhor disposição 

[…]”435. Enquanto Director do Hospital de Rilhafoles, o Dr. Francisco Mendes Pulido 

procurava no acompanhamento dos seus doentes aplicar as doutrinas de Philippe Pinel e 

E. Esquirol436, no dizer de Antonio Maria de Senna. 

Contudo, o governo pensava ter conseguido uma solução para o problema da 

assistência mental, mas a resolução de Rilhafoles fora apenas imediata. Como se constata 

nesta observação: “O governo suppoz por esta fórma resolvido o problema da assistencia 

aos alienados do paiz, e abandonou absolutamente o novo estabelecimento de 

beneficiencia á direcção exclusiva e omnipotente da administração de S. José”437. 

 Por conseguinte, achando suficiente a sua acção, o governo abandonou o novo 

hospital deixando a sua administração encarregue exclusivamente ao Hospital de S. 

José438. Um dos primeiros sintomas de que a administração do hospital estava a ser mal 

gerida verificou-se com a saída do Dr. Francisco Mendes Pulido da direcção, que 

continuou só a gerir medicamente até 1864, não existindo mais nenhuma documentação 

da sua direcção à excepção do relatório de 1854, mas que não foi publicado e nem consta 

no arquivo do Hospital de S. José.  

No dia 10 de Novembro de 1855 saía uma Portaria do Governo a pôr à disposição 

do Hospital de S. José o edifício do Hospital de Rilhafoles, “assim que se transferirem 

para ali alguns doentes das Enfermarias do mesmo Hospital, e evitou-se por este modo a 

sua accommodação nas mesmas Enfermarias; devendo as Recolhidas que se achão no 

sobredito Edificio passar para o Recolhimento do Passadiço e as deste para o do Rego”439.  

Foi neste contexto, que a situação do Hospital de Rilhafoles “como 

estabelecimento humanitario e instrumento scientifico e histórico”440 se modificou, 

reduzindo-se às informações que o enfermeiro-mor prestava no ano em curso sobre os 

alienados admitidos no ano seguinte. Em resultado disso, em Abril de 1862 o médico Dr. 

                                                           
434 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 15.  
435 Vide idem, ibidem, p. 15.  
436 Cf. idem, ibidem, p. 16.  
437 Vide idem, ibidem, p. 17. 
438 Cfr. idem, ibidem, p. 17.  
439 Vide A.N.T.T., Hospital S. José, maço 3, nº 102, caixa nº 275.  
440 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 18.  
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Guilherme da Silva Abranches foi nomeado para o cargo de Director interino do Hospital 

de Rilhafoles até ocupar definitivamente o cargo na consequência da saída do Dr. 

Francisco Mendes Pulido441.  

Na altura em que se procedeu a uma tentativa de reforma do espaço asilar sucedeu 

também a mudança de Director, entrando, como já mencionado, o Dr. Guilherme da Silva 

Abranches, em 1865. Entre as principais medidas adoptadas estava a tentativa de 

regularizar e facilitar a actividade administrativa do director de forma a optimizar o tempo 

para este estar com os doentes; a criação de um lugar de médico adjunto; o aumento das 

remunerações dos funcionários; a instituição de gratificações para os mesmos; a criação 

do lugar de escrevente e também o aumento do honorário dos empregados da secretaria, 

assim tentando colmatar as falhas nos registos e as estatísticas referentes ao hospital442.  

Em relação ao problema dos ingressos estabeleceu-se no Regulamento que só 

podiam ser admitidos no hospital os alienados curáveis, isto é, que se podiam tratar, e os 

incuráveis que, derivado da sua patologia punham em risco a sua segurança ou da própria 

comunidade, e os alienados incuráveis que não perturbassem a normalidade social443.  

Nesta óptica, nos distritos e ilhas do reino devia-se ordenar o seguinte: 1º - que 

fossem enviados para o Hospital de Rilhafoles apenas os alienados que apresentassem 

patologia ou perturbação; 2º - seguindo o Decreto de 7 de Abril de 1851, os alienados 

curáveis ou incuráveis, mas também perigosos e que consigo levassem expressa guia ou 

ordem de remessa do alienado declarando os doentes como perigosos para que pudessem 

ser admitidos; 3º - que as informações prestadas deviam ser baseadas nos autos de 

investigação e no testemunho de pessoas que não fossem interessadas na admissão no 

referido hospital; 4º - que nos documentos declarados sempre constasse o nome, 

naturalidade, idade e filiação do alienado, referindo ainda se tivesse parentes a cargo de 

quem tivesse pela lei o dever do o alimentar ou cumprir com esta obrigação legal; 5º- os 

atestados passados pelos facultativos para os doentes no Hospital de Rilhafoles deviam 

declarar com individuação a natureza da demência, caso fosse curável ou incurável e as 

razões fundamentadas do respectivo prognóstico e 6º - excepto em casos de urgência 

nenhum doente devia ser enviado para Rilhafoles pela autoridade pública, sem que 

previamente se questione a administração do hospital se a referida admissão é viável444.  

                                                           
441 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 18. 
442 Cfr. idem, ibidem, 23.  
443 Cf. idem, ibidem, 26. 
444 Cf. idem, ibidem, p. 26.  
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As entradas ficavam registadas no livro das admissões com a informação pessoal 

e médica relativa ao doente; nome, filiação, naturalidade, residência, profissão que 

exercia e respectiva idade, patologia diagnosticada, data de entrada e de saída ou data de 

óbito, ainda o quadro das observações com toda a informação relativa aos atestados, 

inquéritos ou requerimentos445.  

Verificamos que os dados sobre os doentes não eram totalmente preenchidos, 

muitas das vezes pela ausência sobretudo de filiação ou morada; damos o exemplo do 

doente Claudino, criado de servir, que entrou em 17 de Janeiro de 1857, cujo diagnóstico 

era congestão cerebral e dada a gravidade da sua patologia veio a falecer em no dia 24 

desse mês446, mas que não figurava nos seus dados a filiação e a morada.  

De sublinhar, no que dizia respeito ao internamento, que constava quase sempre 

o meio pelo qual o doente estava a ser internado; isto é, na sua ficha clínica, existia o 

campo das observações. Neste anotavam-se os atestados que podiam ter sido passados 

pelo Facultativo, Regedor, Procurador, Médico, Sub-delegado até ao do Pároco; este 

último, vai deixando, entre as últimas décadas do séc. XIX e inícios do séc. XX, de 

aparecer nos referidos processos de internamento, começando a constatar-se mais os 

atestados policiais e administrativos.  

Os processos podiam ser acompanhados por ofícios, desde a Inspeção de Polícia, 

do Director da Penitenciária (no caso de doentes criminosos), do Procurador Civil, do 

Director do Hospital Militar ou Hospital Permanente, do Procurador Régio, do Juiz do 

Direito Criminal até ao ofício do Delegado do Procurador Régio de determinada Câmara. 

Para além destas diligências existiam as Guias das Misericórdias ou de Responsabilidade, 

neste caso assumidas por um familiar ou pessoa próxima do alienado também com 

requerimento e termo de responsabilidade e os autos de investigação e de exame médico. 

De sublinhar, que se verificava o envio de alienados das várias misericórdias para 

o Hospital de Rilhafoles. As misericórdias representavam a prática da caridade ao 

exercício da espiritualidade,447 eram instituições que acolhiam os pobres loucos que 

muitas vezes estavam perdidos ou eram maltratados. Por conseguinte, na óptica do auxílio 

reencaminhavam os alienados para o Hospital de Rilhafoles como se pode verificar pelos 

vários internamentos verificados de 1857 a 1910 com guias de misericórdia e que damos 

exemplo, neste caso do alienado José, que entrou no dia 16 de Março de 1887 com 

                                                           
445 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José.  
446 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7190, fl. 1. 
447 Cf. Marta Lobo de Araújo, op. cit., p. 241.  
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Excitação maniaca sobre Imbecilidade, congestão e diarreia com Ofício da Misericórdia 

de Castelo Branco448.  

Nas informações sobre os doentes que eram internados no hospital, para além da 

informação supra que podia existir, ainda havia o auto do exame médico e a aceitação do 

internamento por parte do Director do Hospital, e no caso de óbito podiam ter as datas de 

solicitação dos pedidos de certidão.  

No que concerne aos elementos referidos destacam-se os seguintes exemplos: José 

que deu entrada no Hospital de Rilhafoles em 17 de Janeiro de 1865 com congestão 

cerebral, dada a gravidade da patologia veio a falecer em 26 de Outubro de 1884. No seu 

processo, desde a entrada constava um ofício do Governo Civil de Lisboa, um atestado 

do Facultativo, Pároco e Regedor, bem como a informação de que era readmitido como 

indigente e aceite a sua entrada pelo Dr. Beirão. Quanto à certidão foi pedida em 17 de 

Dezembro de 1888449.   

No caso de Domingos José, que entrou no hospital como indigente, em 13 de 

Novembro de 1902, com delírio agudo, o doente veio a falecer doze dias depois em 25 

desse respectivo mês. Nas informações apresentadas no seu internamento estava um 

ofício da Inspeção de Polícia Administrativa de Lisboa, um atestado médico e um pedido 

de Certidão solicitado em 24 de Maio de 1903450.  

Na situação do doente António que deu entrada em 3 de Novembro de 1910 com 

mania apresentou melhoras e saiu em 23 de Fevereiro de 1911. No seu processo procedeu-

se à verificação do ofício nº 347 do Administrador do Concelho de Albufeira, de um auto 

de investigação, de um atestado médico e a da Guia da Misericórdia451.  

Na entrada da doente indigente Maria com amolecimento cerebral, em 19 de 

Agosto de 1857 que acabou por falecer no dia 3 de Fevereiro do ano seguinte acompanhou 

o processo uma Guia vinda da Misericórdia de Óbidos, um atestado do Pároco e o 

regulamento do provedor da Misericórdia de Óbidos452.  

Contudo, a entrada da doente Maria, em 29 de Agosto de 1902, com tubérculos 

pulmonares e melancolia simples, que saiu quase um ano depois em, 2 de Julho de 1903, 

                                                           
448 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7192, fl. 130. 
449 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7190, fl. 110. 
450 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7194, fl. 129. 
451 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7196, fl. 18. 
452 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7203, fl. 9. 
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apresentou no processo de internamento um ofício da Inspecção de Polícia Administrativa 

de Lisboa e um atestado médico453.  

Neste quadro de internamentos, que foram registados, pode constatar-se que os 

doentes que davam entrada no Hospital de Rilhafoles, na sua grande maioria eram 

expedidos por entidades afectas à realidade social de cada um, pela sua condição social, 

pela sua patologia ou pelo seu sexo. A realidade apresentava-se díspar consoante o 

processo e meio de internamento, uma vez que os indivíduos provinham de realidades 

sociais, económicas, políticas e religiosas distintas.   

O caso do doente indigente António, internado com delírio sensorial, em 15 de 

Junho de 1902, e que saiu em 21 de Abril de 1909, apresentava no seu processo o ofício 

do Director da Penitenciária de Lisboa, por ter sido transferido desta mesma prisão para 

o Hospital de Rilhafoles juntamente com um auto de exame médico454. Porém, o caso do 

doente Sebastião, internado no Hospital da Marinha, foi transferido para o Hospital de 

Rilhafoles com o diagnóstico de demência paralítica, em 18 de Agosto de 1902, só saindo 

em 14 de Julho de 1903. No seu processo está o ofício do Director do Hospital da 

Marinha455.  

No caso da doente indigente Florinda, o seu diagnóstico era enterite com 

padecimento de demência secundária. A alienada deu entrada no dia 13 de Agosto de 

1902 com o ofício do Procurador Régio da Relação do Porto e averbou-se que veio a 

falecer no dia 29 de Outubro de 1904456.  

Uma vez que o Hospital de Rilhafoles foi o primeiro hospital criado para receber 

e cuidar de alienados em Portugal impunha-se estudar o espaço asilar na dimensão dos 

doentes internados, de forma a perceber os mecanismos assistenciais do hospital. A 

informação disponível a este respeito é bastante exígua, sendo os estudos, mais 

reconhecidos da época, os do Dr. Francisco Martins Pulido e do Dr. Antonio Maria de 

Senna, ambos realizados no séc. XIX e com resultados que apresentam algumas 

limitações, quanto ao período temporal e quanto à realidade social apresentada.  

Realizámos um levantamento de informação nas entradas dos alienados do sexo 

masculino e feminino no Fundo do Hospital de S. José, à guarda do Arquivo Nacional da 

                                                           
453 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7206, fl. 73. 
454 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7194, fl. 120. 
455 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7194, fl. 123. 
456 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7206, fl. 72. 
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Torre do Tombo, que incidiam nos internamentos realizados no Hospital de Rilhafoles, 

que, apesar de ter sido criado em 1848, só localizámos informação a partir de 1857. 

Numa pesquisa que se prolongou por quatro anos, dada a grande dimensão de  

fontes e dados que se pretendia analisar, optámos por estabelecer uma recolha que 

valorizasse um largo período e que cumprisse os objectivos estabelecidos exigidos para a 

compreensão da realidade do Hospital de Rilhafoles entre os sécs. XIX e XX.  

Na investigação que realizámos estes anos no fundo documental Hospital de S. 

José, conseguimos que a mesma fosse apresentada em gráficos para de forma estatística 

se estabelecer um quadro de compreensão da realidade asilar entre o período de 1857 e 

1910. 

Esta pesquisa resultou numa recolha de 3660 alienados. No entanto, validaram-se 

2350 registos clínicos de pacientes internados no Hospital de Rilhafoles, o que não 

impediu de proceder à análise dos resultados, com rigor metodológico. Estabeleceu-se o 

período de recolha de 1857 a 1862 (os primeiros 5 anos num total de 1268 registos), 

optando-se para os anos subsequentes por uma recolha de 15 em 15 anos, dada a alargada 

dimensão dos registos: 1872 com 232 registos; 1887 com 187 registos; 1902 com 312 

registos. 

Encurtaram-se os últimos 15 anos, para 8 anos por razões de periodização deste 

trabalho, ficando assim 1910 com 312 registos. 

Os primeiros dados apresentados sobre os doentes internados verificam-se no 

relatório realizado pelo Dr. Francisco Martins Pulido relativamente a três períodos e estes 

registam um maior número de internamentos do sexo feminino do que do sexo masculino. 

O primeiro período de 1818 a 1849, que ainda incide nos internamentos ocorridos nas 

enfermarias do Hospital de S. José e um ano do Hospital de Rilhafoles, o sexo masculino 

registou 156 entradas enquanto nas mulheres se verificaram 166 entradas457.  

Em 1850, no Hospital de Rilhafoles constam 97 entradas de elementos do sexo 

masculino e 108 entradas do sexo feminino. E do último ano que apresenta registo, 1851, 

deram entrada 72 indivíduos do sexo masculino e 76 indivíduos do sexo feminino. Entre 

1818 a 1849 observaram-se 322 entradas, em 1850, de 205 entradas e no ano de 1851, 

148 entradas458.  

Pela ausência de documentação referente ao período entre 1848 até 1857 os dados 

que dispomos apresentam uma realidade de internamentos que suscita algumas questões, 

                                                           
457 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 57. 
458 Cf. idem, ibidem, p. 57.  
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tendo em conta que à posteriori se irá verificar um quadro dentro do espaço asilar com 

mais elementos do sexo masculino459.  

Não obstante, esta realidade não se deve descurar facto de que durante esse 

período, em que o Dr. Francisco Martins Pulido realiza os registos, sucedeu a transição 

das alienadas da enfermaria de St. ª Eufémia, do Hospital de S. José para o Hospital de 

Rilhafoles.  

Há descrições que indicam a situação em que se encontravam as alienadas por 

falta de espaço nas enfermarias do Hospital de S. José, como contestava junto da 

administração, o Dr. Ribeiro: “«As furiosas por falta de quartos de reclusão andam de 

envolta com as tranquilas”460 e a referida transição das mesmas alienadas para Rilhafoles: 

“As alienadas foram logo mudadas para o 1º e 2º pavimento do edifício de Rilhafolles, 

ficando em S. José os alienados”461. No entanto, a partir do ano de 1857 conseguiu-se 

obter registos das entradas referentes ao sexo masculino e feminino, e como se pode 

observar pelo gráfico 1 houve uma maior predominância de entradas do sexo masculino 

com 61% em relação ao sexo feminino que apresentava apenas 39% dos internamentos462.  

 

Figura 1 – Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico 

 

 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livros nº 7190, 7192, 7194, 7195, 

7196, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207. 

                                                           
459 Cf. Veja Fig. 1 - Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico.  
460 Vide supra Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 9.  
461 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 14.  
462 Vide Fig. 1 - Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
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Nos registos anuais analisados verificou-se essa diferença, visto que em 1857 

houve 192 internamentos masculinos e 185 internamentos femininos; em 1858 ocorreram 

181 internamentos masculinos e 167 femininos. Porém, em 1859 ambos os sexos 

verificaram 169 internamentos; este foi o único ano em que se observou o mesmo número 

de internamentos. Em 1860 os internamentos masculinos voltam a subir para 180 e as 

mulheres apenas registam mais um internamento, ficando nos 170463.  

Em 1861 verificou-se a entrada de 160 indivíduos do sexo masculino e 145 do 

sexo feminino e em 1862 deram entrada 181 indivíduos do sexo masculino464.  

Nas observações que realizámos durante o período de 1857 a 1910 nunca nenhum 

registo de internamento do sexo feminino foi superior ao do internamento do sexo 

masculino, bem como existem datas em que há uma grande diferença entre o número de 

internamentos entre os sexos como no ano de 1863, em que entraram 208 indivíduos do 

sexo masculino e 147 indivíduos do sexo feminino; no ano de 1869 em que se 

contabilizaram 171 entradas de doentes do sexo masculino e 109 do sexo feminino ou 

1890 com 200 internamentos do sexo masculino e 110 internamentos do sexo feminino465. 

Ficando omissos os registos do Dr. Francisco Martins Pulido, surgiu a obra de 

Antonio Maria de Senna: Os alienados em Portugal – História e Estatistica, que nos 

apresentam registos referentes ao número de alienados existentes no hospital entre um 

determinado período, cuja entrada se registava até ao dia 30 de Junho do ano seguinte.  

Com a análise do Dr. Francisco Martins Pulido e com a recolha realizada pelo Dr. 

Antonio Maria de Senna observaram-se maioritariamente mais internamentos de 

indivíduos do sexo feminino do que do sexo masculino entre o período de 1867 a 1878. 

Pode constatar-se que entre o ano de 1867 e 1868 se verificou a entrada de 257 homens e 

287 mulheres e no ano de 1877 e 1878 registaram-se 246 entradas de homens e 269 

entradas de mulheres466.  

Contudo, nesta nova análise constataram-se algumas situações díspares da 

concretizada pelo Dr. Francisco Martins Pulido. Neste caso, a diferença entre o registo da 

entrada de homens em relação à entrada das mulheres não é tão elevada; há um período 

(1868 – 1869) em que o registo de entrada de homens é superior ao da entrada das 

                                                           
463 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910.  
464 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
465 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
466 Cf. infra Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 23. 
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mulheres, como também se verifica um registo de entradas iguais tanto para o sexo 

masculino como para o sexo feminino entre 1872 e 1873467.  

Depois da análise dos respectivos cinco anos, como consta na Fig.1, entre 1857 e 

1862, analisou-se um período posterior passados quinze anos, que incide ao ano de 1872, 

em que se pode observar uma continuação e ligeiro aumento da percentagem de homens 

internados com 62.50%, enquanto o número de entrada das mulheres registou uma 

descida apresentando 37.50%468.  

Na mesma sequência analítica e passados quinze anos apresenta-se o ano de 1887, 

cujos valores pouco se alteram, tendo em consideração que os homens descem, mas 

mantêm uma superior percentagem de entradas com 61.50% e as mulheres com um 

pequeno aumento de um ponto apresentam 38.50%469.  

Em 1902, já era Director do Hospital de Rilhafoles, o psiquiatra Miguel Augusto 

Bombarda. Neste período pode-se atestar um aumento da entrada de registo clínico de 

homens com 64.60%, sendo superior, e verificando-se consequentemente um número 

inferior de entrada das mulheres com 35.40%, cuja percentagem desce relativamente ao 

ano de 1887470.  

Já o último ano, 1910, em que só sucedem 8 anos e que coincide com a morte do 

Director do Hospital de Rilhafoles, o Professor Miguel Augusto Bombarda, a 

percentagem de internamentos masculinos desce ficando entre os 63.60%, mas sendo 

igualmente superior ao registo de entrada do sexo feminino que apresenta mesmo um 

acréscimo de um valor 36.40% de percentagem471.   

Se à priori se tinha uma ideia pré-concebida de que a mulher, por vários factores, 

tinha uma predominância para a alienação mental, neste estudo pode questionar-se e até 

apresentar uma outra perspectiva, que permite desmistificar algumas ideias pré-

concebidas relacionadas com a inferioridade física e psicológica da mulher, bem como a 

sua predestinação para as doenças mentais472.  

Fazendo uma comparação com outra realidade asilar para observar o contexto de 

mais internamentos masculinos ou femininos podemos verificar que no Brasil pelo 

mesmo período, entre 1869 e 1870 e de 1873 a 1874, no Hospício D. Pedro II, ocorreram 

                                                           
467 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 23. 
468 Cf. Vide Fig. 1 - Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
469 Cf. Vide Fig. 1 - Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
470 Cf. Vide Fig. 1 - Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
471 Cf. Vide Fig. 1 - Sexo dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
472 Cfr. supra Maria Rita Lino Garnel, op. cit., p. 189.  
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mais registos de entradas registadas do sexo masculino do que do feminino473, o que 

revela que a realidade asilar portuguesa se encontra em consonância com outras 

realidades, bem como que a questão de género nos internamentos ainda carece de debate 

e de um outro entendimento face à problemática feminina.  

“Em 1896, Lombroso e Ferrero, apesar de aceitarem não haver um modelo 

unívoco de normal – o que, em rigor, significaria que o critério utilizado devia ser próprio 

a cada categoria -, inferem e constroem o modelo de normalidade feminina à luz do 

modelo do homem. Assim, constatam que em todas as raças humanas a fêmea é inferior 

ao macho em peso e em altura. Uma inferioridade de aparêcia que tinha que tinha 

correspondêndência em todos os órgãos […]”474 incluindo o cerebral, em que se afirmava 

que a mulher seria mais infantil que o homem, pelo que se justificava a sua tutela475.  

De sublinhar, que com o progresso da Medicina os médicos pensavam conseguir 

novos dados científicos para a «questão feminista». Todavia, “reforçou-se o lugar 

tradicional da mulher, procurando demonstrar que a evolução natural se traduzia no 

diformismo sexual: quanto mais evoluída a sociedade, maiores seriam as diferenças 

físicas e sociais entre os sexos”476, firmando o papel do homem combatendo a 

emancipação feminina, que poderia colocar em causa a relação e comportamento entre 

homem e mulher.  

Se o séc. XVIII foi o século considerado dos direitos do Homem, achava-se que o 

séc. XIX seria o dos direitos da Mulher477. No entanto, esta concepção não se realizou e, 

sob vários aspectos o séc. XIX desenhou um capítulo bastante austero na história da 

condição feminina478. Por conseguinte, constava a “inferioridade jurídica da mulher 

casada, considerada perante a lei uma menor, a emergência da ideologia puritana que, ao 

cincuscrever a mulher ao lar e à família, a excluía da vida pública”479.  

No séc. XIX edificou-se uma ideia de modelo de mulher sob uma concepção da 

mulher ideal, ou seja, aquilo que o homem pretendia que a mulher fosse. “Seguindo o 

modo quantitativo que permitia distinguir o normal e o patológico, a mulher é sempre 

percebida com o sinal de menos. Porque marcada por uma menoridade natural, a mulher 

                                                           
473 Cfr. Philippe-Marius Rey, op. cit., p. 390. 
474 Vide Maria Rita Lino Garnel, op. cit., p. 193.  
475 Cf. idem, ibidem, p. 193 
476 Vide supra idem, ibidem, p. 189.  
477 Cfr. Irene Vaquinhas, “Senhoras e Mulheres” na sociedade portuguesa do século XIX, 2ª edição, Lisboa, 

Edições Colibri, 2011, p. 19.  
478 Cf. idem, ibidem, p. 19.  
479 Vide idem, ibidem, p. 19. 
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possuiria uma natureza menos capaz de sentido moral, uma menor capacidade reflexiva, 

e uma incapacidade para refrear emoções, por ser facilmente sugestionável, tudo 

fragilidades que justificavam a subordinação ao homem”480. Estas conclusões de 

incapacidades morais e intelectuais eram suportadas com argumentos científicos e 

legitimadores face a uma estreita vigilância do seu comportamento, sobretudo sexual, em 

que se estruturaram quase todos os interditos481.  

Foram vários os cientistas de renome que através da ciência conseguiram legitimar 

o poder do homem justificando a sua superioridade. Veja-se o caso de Darwin482, que 

atribuía à mulher um papel passivo na relação sexual, ou Haeckel483 que na sua teoria da 

recapitulação defendia a menoridade da mulher e que fisicamente guardaria na estatura e 

peso as provas da sua infantilidade, ou até mesmo Spencer484 que demonstrou uma 

maturação mais lenta do homem e esta seria uma das provas da sua perfeição, invocando 

as leis da termodinâmica, em que as energias do organismo estariam canalizadas apenas 

para a reprodução impedindo a mulher de agir com moral e discernimento485.   

Esta concepção em que se defendia a ideia de inferioridade da mulher em relação 

ao homem também marcou o pensamento psiquiátrico entre o séc. XIX e XX, que de 

forma consciente ou inconsciente alimentava um preconceito anti-feminista, ao qual era 

conferido credibilidade científica e um estatuto de verdades insofismáveis486. 

É neste contexto, que se insere o caso da Medicina, cujo discurso médico 

oitocentista “sobre as mulheres assenta em duas premissas fundamentais: a fragilidade 

feminina (que alguns autores denominam de «morbidez feminina») e a maternidade”487. 

Nesta condição e com um organismo frágil (órgãos delicados, uma estrutura óssea fraca, 

tecidos moles e esponjosos, nervos bastante ramificados explicaria a grande sensibilidade 

e predomínio da emoção sobre a razão e por esse motivo estaria sujeita a indisposições 

periódicas que condicionavam a sua instabilidade humoral, e assim a mulher no séc. XIX 

foi descrita como possuidora de uma fisiologia patológica que comprovava a sua 

fragilidade e falta de auto-controlo, pelo que fazia da mulher um ser a proteger488.  

                                                           
480 Cf. Maria Rita Lino Garnel, op. cit., p. 191.  
481 Cf. idem, ibidem, p. 191. 
482 (1809 – 1882) 
483 (1834 – 1919) 
484 (1820 – 1903) 
485 Cf. Maria Rita Lino Garnel, op. cit., pp. 191 – 192.  
486 Vide Irene Vaquinhas, op. cit., p. 21.  
487 Vide idem, ibidem, pp. 21 – 22.  
488 Cf. idem, ibidem, p. 22. 
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Perante esta sociedade como se caracterizava, isto é, se percebia que um indivíduo 

estava «fora de si», isto é, ausente da realidade que o rodeava? O tratamento e a forma de 

actuar era igual ou distinta entre homens e mulheres? 

O conhecido caso de Rosa Calmon, suscita alguma discussão, tendo em conta 

estas questões levantadas489 merecendo aqui ser recuperado. Vejamos a situação desta 

mulher de 32 anos, que extremamente devota, decide recusar a vida social e dedicar-se a 

Deus, desejando ingressar na vida religiosa. Por sua vez, o pai, Dr. José Calmon, opondo-

se à situação, consegue que seja colocada uma acção de interdição e o tribunal da 4ª vara 

instaura um exame mental à arguida.  

Salientamos este caso, pela dimensão que traduz na sociedade Oitocentista dos 

diferentes papéis desempenhados pelo homem e pela mulher e a posição «hierárquica» 

que cada um ocupa, no ponto de vista quer privado ou social, evidenciando claramente 

uma subjugação feminina no seio da sociedade. Onde o homem tinha o domínio e a 

consciência da razão e mulher representava o lado frágil e submisso.  

 Como diz Maria Rita Garnel: “era ao pai que competia tomar todas as decisões; e 

estas, em casos como este, diziam-se apoiadas «nos argumentos da ciência e da razão». 

Contra as mulheres devotas e obscuras, demasiado sensíveis ao sentimento, tentadas pela 

paixão, espiadas pela loucura”490.   

 Portanto, a mulher via no meio científico comprovada a sua tendência para uma 

maior vulnerabilidade, ao contrário do homem que tinha evidenciado o seu papel 

dominante. “Recorde-se que a dimorfização sexual que caracterizou a sociedade burguesa 

do século XIX, legitimada com argumentos que se pretendiam científicos, assentou na 

ideia de que a inteligência e a vontade seriam as características dominantes do sexo 

masculino; enquanto que, a sensibilidade, o instinto e uma vontade fraca, facilmente 

manipulável, seriam os atributos do sexo doto «fraco», que deveria ser sujeito a uma 

vigilância cuidadosa”491. 

 Compreende-se que existia um paradigma de comportamentos para os homens 

diferente do das mulheres e isso também se enquadrava nas considerações elaboradas 

pelos médicos, quando analisavam os doentes e diagnosticavam algum transtorno ou 

perturbação.  

                                                           
489 Veja-se Maria Rita Garnel, “O caso Rosa Calmon (1900 – 1901) – Género, Discurso Médico e Opinião 

Pública”, Falar de Mulheres – História e Historiografia. Direcção de Zília Osório de Castro, Lisboa, Livros 

Horizonte, 2008, pp. 71 – 87.  
490 Vide Maria Rita Garnel, op. cit., p. 74.  
491 Vide idem, ibidem, p. 74. 
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 Veja-se que o “peso de um modelo de um comportamento dito «normal» que 

atribuía aos homens o direito a intervir no espaço público e consignava às mulheres a 

obrigação de se conterem ao espaço doméstico – uma das condições que assegurou a 

facilidade com que a mulher foi sendo construída como objecto dos discursos normativos 

e masculinos”492. 

 Por conseguinte, apesar do movimento que se desencadeou nos anos de 1900 – 

1901 não se tratar de um movimento feminista, em concomitância, permitiu um repensar 

dos direitos das mulheres493.  

 Mas, porque nesta altura a posição do médico não era questionada? Porque a este 

se confiavam os males físicos ou morais, bem como se pediam orientações e dele se 

aceitavam receitas, tratamentos e melhores indicações para o comportamento494.  

 Por sua vez, a abertura da carreira médica a mulheres teve que se justificar como 

uma garantia da moralidade, visto que as mulheres confiariam mais facilmente a uma 

médica os seus sintomas. Os médicos adquiriram um papel crucial no tratamento e cura 

de doenças e desta forma assistiu-se a uma transformação dos comportamentos e das 

relações com o corpo. “A medicina, sobretudo na sua vertente de Medicina Social, 

estabelecia normas que excediam o campo da terapêutica individual: quis-se saber o poder 

totalizador sobre os indivíduos e sobre a sociedade, nas suas dimensões física, intelectual 

e moral”495. O poder médico foi-se construindo progressivamente até se tornar numa 

autoridade inquestionável, desafiando o domínio masculino no seio privado496.  

No entanto, no que concerne às normas da sociedade, bem como à sua estabilidade 

era preciso garantir também poderes do lado da medicina que possibilitassem o 

entendimento daqueles que irrompiam as normas sociais no contexto criminal, ou seja, os 

alienados criminosos. Neste sentido surgiu uma nova teoria da punição da criminalidade, 

em que pela primeira vez a questão incide sobre a natureza da patologia497.    

Numa época em que a mulher, dentro da sociedade continuava a ser considerada 

como um elemento inferior, limitado, esta era observada no contexto social como um 

elemento secundário, realizando as funções de auxílio ao elemento masculino.  

                                                           
492 Vide Maria Rita Garnel, op. cit., p. 75.  
493 Cf. idem, ibidem, p. 75.  
494 Cf. idem, ibidem, p. 77. 
495 Vide idem, ibidem, pp. 77 – 78. 
496 Cfr. idem, ibidem, p. 77. 
497 Cfr. Michel Foucault, Les Anormaux, op. cit., p. 84.  
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A mulher era considerada predisponente para certos tipos de loucura, ou seja, 

pelas suas funções como no casamento ou características físicas femininas e também 

pelas perturbações menstruais, pela gravidez, pelo parto, todos estes factores pensava-se 

que podiam mais facilmente levar a um determinado número de patologias mentais.   

 Como defende o Dr. Julio de Mattos: “O sexo, não só pelas modalidades organicas 

especiaes que determina, como pelas condições de vida social que provoca, constitue uma 

predisposição a certas formas ou espécies de loucura. A paralysia geral, extremamente 

comum nos homens, é muito rara nas mulheres, sobretudo nas que pertencem a classes 

elevadas da sociedade; pelo contrario, a lypemania anciosa invade com mais frequencia 

as mulheres”498. 

  A fisiologia da mulher fazia com que a mesma fosse considerada mais frágil física 

e psicologicamente, em relação ao homem. As características de índole feminina 

consideradas predisponentes à loucura eram: “As Funcções uterinas gosam na apparicção 

das doenças mentaes um papel importante. As perturbações menstruaes, por um lado, a 

gravidez e o parto, por outro, são causas predisponentes exclusivas de certas doenças 

mentaes: a loucura hysterica e a loucura puerperal”499.  

 No quadro do pessoal asilar que trabalhava no Hospital de Rilhafoles, apesar de 

não existir informação completa sobre o número de funcionários que lá trabalhou, através 

do estudo das fontes a que tivemos acesso, verifica-se uma insuficiência clara de 

funcionários para desempenhar as funções que eram necessárias para o adequado 

funcionamento do hospital.  

 Num ambiente que era comummente hostil e agressivo, os funcionários, desde os 

porteiros, auxiliares, ajudantes, praticantes, serventes, criadas, enfermeiros, ajudantes de 

enfermeiros, até aos cozinheiros apresentavam várias vezes grande instabilidade de 

permanência na instituição, no período em que trabalhavam no Hospital de Rilhafoles.  

 Através do estudo elaborado nas fontes do Fundo Hospital de S. José pode-se 

concluir, que era um quadro recorrente o facto de durante a permanência dos funcionários 

verificar-se que os mesmos incorriam em suspensões, faltas disciplinares (algumas 

situações por agressões a doentes), baixas, demissões, licenças até chegar mesmo aos 

despedimentos500.  

                                                           
498 Vide Julio de Mattos, Manual das Doenças Mentaes, Porto, Livraria Central de Campos e Godinho 

Editores, 1884, p. 18.  
499 Vide idem, ibidem, p. 18.  
500 Cfr. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 6122 e 6123. 
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Damos o exemplo de dois funcionários, neste caso, para o sexo masculino: 

Antonio dos Prazeres da Costa que foi ajudante e chefe. Tornou-se enfermeiro por 

despacho de 15 de Novembro de 1902. A sua admissão ocorreu em 17 de Novembro de 

1890. Foi suspenso vinte dias em 21 de Setembro de 1898 por falta de vigilância nos 

doentes. Foi de novo suspenso seis dias em 12 de Junho de 1899 por falta de cuidado da 

limpeza dos doentes. Ocorreu nova suspensão por dez dias em 22 de Julho por falta de 

cuidado no serviço. Gozou de 10 dias de licença em Fevereiro de 1900 e obteve uma 

licença de quinze dias em Julho de 1900501.  

Em 15 de Novembro de 1902 foi nomeado enfermeiro. Apresentou baixa em 9 de 

Abril de 1905, tendo alta em 26 do mesmo mês. Foi nomeado chefe de enfermeiros em 

13 de Janeiro de 1906 e obteve uma licença de 30 dias em 17 de Novembro de 1912. 

Adquiriu uma licença de 30 dias em 25 de Novembro de 1913. Obteve mais uma licença 

de quinze dias em 17 de Fevereiro de 1918. Foi novamente concedida uma licença de 

trinta dias por despacho de 30 de Agosto de 1918 e apresentou-se a 25 de Outubro de 

1918502.  

No caso de uma funcionária do sexo feminino, Ana de Jesus, criada, a sua 

admissão verificou-se em 21 de Dezembro de 1894. Obteve baixa por doença em casa 

desde 2 de Janeiro de 1896 e apresentou-se ao serviço no dia 10 de Julho. Ficou de novo 

com baixa por doença em 22 de Julho e teve alta em 27 do mesmo mês. Foi suspensa dois 

dias em 15 de Maio de 1897 por falta disciplinar. Apresentou baixa em 30 de Julho de 

1897 e teve alta em 9 de Agosto de 1897. De novo obteve baixa em 19 de Dezembro de 

1897 e foi suspensa três dias em 4 de Outubro de 1899. Suspensa sete dias em 4 de 

Outubro de 1899 por falta no serviço e suspensa oito dias em 9 de Fevereiro 1902 por 

falta disciplinar. Despediu-se em 10 de Fevereiro de 1904503.  

Como se pode constatar a irregularidade no exercício das funções, por certo 

derivada da dificuldade de reacção, bem como a quebra das normas impostas pelo hospital 

eram frequentes por parte dos funcionários. Não obstante, há preocupação de conduta de 

comportamentos a ter, quer por parte dos doentes, mas também por parte dos 

funcionários, bem como uma preocupação pela estabilidade e limpeza dos doentes, que 

era fulcral no seu processo de internamento para alcançar se possível a sua recuperação; 

seja como for, tudo aponta para para um quadro de debilidade no pessoal auxiliar, pois o 

                                                           
501 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 6122, fl. 27. 
502 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 6122, fl. 27. 
503 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 6122, fl. 61.  
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facto do número de funcionários ser exíguo perante as necessidades apresentadas pelo 

hospital504, aliado ao constante desconhecimento na prática das suas funções, 

desestabilizava a concretização das medidas de tratamento e vigilância, como dizia 

Antonio Maria de Senna, “dos nossos alienados em Rilhafolles, junte-se que o pessoal 

assistente, á parte os medicos, não tem as noções mais elementares do serviço que lhe 

incumbe”505. 

O relatório feito por Antonio Maria de Senna ia precisamente nesse sentindo, 

registando no dia 1 de Janeiro de 1883 cinco chefes e catorze ajudantes de empregados 

nas enfermarias dos homens506. O psiquiatra dizia: “Este pessoal é insufficiente. 

Suppondo-o constantemente applicado á assistecia dos 257 doentes, tem cada um em 

media de prestar cuidados a 13 doentes, desprezadas as fracções”507.  

Pelas ideias obtidas de alguns autores, estes apontam para um registo de mais 

alienados do sexo feminino do que masculino, conforme já referimos.  A situação era 

diversa tendo em conta que se registavam mais funcionários masculinos do que 

femininos. A pergunta impõe-se: apresentando um maior registo de alienados do sexo 

feminino porque existiam mais funcionários do sexo masculino? 

Observámos que efectivamente existiam mais funcionários do sexo masculino do 

que do sexo feminino. Tal como também se pode verificar pelo número de registos de 

entrada de funcionários, que do sexo masculino é superior ao do sexo feminino508.  

Dado que no hospital predominava um ambiente de agressividade e instabilidade, 

justificava-se a prevalência de indivíduos com força física para conterem os alienados e 

aplicar as medidas de repressão ou tratamento. Estes trabalhos direccionavam-se mais 

para a estrutura física masculina, razão pela qual depois de elaborarmos o nosso estudo e 

verificarmos que a maior percentagem de população alienada do hospital era masculina, 

coincidia com a necessidade de existirem mais indivíduos do sexo masculino a exercer 

funções no Hospital de Rilhafoles.  

 No prosseguimento do nosso estudo quisemos analisar a média de idades dos 

alienados que davam entrada no Hospital de Rilhafoles.  

 

                                                           
504 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 6123.  
505 Vide Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 56. 
506 Cf. supra idem, ibidem, p. 38.  
507 Vide idem, ibidem, p. 38.  
508 Cfr. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 6122 e nº 6123. 
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 No resultado final, que é apresentado na Fig. 2 – Idade média dos pacientes em 

função do momento do registo clínico pode-se concluir que nos períodos analisados em 

que varia a média de idade entre os 9 e os 100 anos de idade, na média de idade em que 

se registou o internamento grande parte da população era considerada adulta509.  

 De salientar, que nos períodos indicados entre 1857 e 1910, há uma progressiva 

diminuição média de idades dos doentes internados, mesmo sendo de idade adulta.   

 

 

Fig. 2 – Idade média dos pacientes em função do momento do registo clínico. 

 

 

  

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livros nº 7190, 7192, 7194, 7195, 

7196, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207.  

 

 Nos primeiros cinco anos, entre 1857 e 1862, a média de idades circunda os 

37.73%, em que 1872 apresenta a média de 37.14%, continuando a descer para os 37.09% 

em 1887. Em 1902 a média de idades já se apresenta mais baixa, com 36.04% e em 1910 

com 34.67%. Pode-se concluir que a tendência geral na entrada para o Hospital de 

Rilhafoles era para doentes cada vez mais jovens, mas dentro daquilo que se definia como 

idade adulta, ou seja, entre os 30 e os 40 anos510.  

A idade dos indivíduos a dar entrada no Hospital de Rilhafoles era mais jovem 

dada a organização hospitalar que ocorreu durante o séc. XIX,  em que se verificou que 

                                                           
509 Vide Fig. 2 – Idade média dos pacientes em função do momento do registo clínico.  
510 Vide Fig. 2 – Idade média dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
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os diagnósticos começaram a ser mais precoces, bem como devido ao aparecimento de 

estruturas que cuidavam especificamente dos alienados de forma a que o próprio avanço 

da Psiquiatria possibilitou através do seu conhecimento um grande avanço nas medidas 

de internamento em que o diagnóstico se tornava basilar na interpretação das diferentes 

patologias.      

 Podemos dar o exemplo do doente Manuel, de 32 anos, que entrou em 1 de 

Fevereiro de 1857 com caquexia e veio a falecer no Hospital de Rilhafoles em 27 de 

Janeiro de 1868511.  

Contudo, também se verificava a entrada de doentes com uma idade mais 

avançada, como o caso do alienado Joaquim, de 60 anos, que entrou em 24 de Março de 

1857 com mania agitada, mas veio a falecer no Hospital de Rilhafoles em 25 de Maio de 

1857512. 

 A situação feminina era similar, veja-se o caso de Celestia, de 33 anos, que entrou 

em 15 de Dezembro de 1910 com demência precoce e que saiu do Hospital de Rilhafoles 

curada em 30 de Dezembro de 1910513. Também se verificava a entrada de mulheres mais 

velhas como, Maria de 60 anos, que entrou em 30 de Dezembro de 1910 com mania com 

furor/enterite e que veio a falecer no Hospital de Rilhafoles em 3 de Maio de 1912514.  

 Esta realidade é idêntica ao registo de idades que se apresenta no processo de 

internamentos observados no Hospício D. Pedro II, no Brasil. Aqui a idade dos alienados 

existentes em 30 de Junho de 1874 registava um valor mais elevado também na idade 

adulta, verificando-se sobretudo entre os 30 e 40 anos e em seguida dos 40 a 50 anos515. 

Pode concluir-se que é na idade adulta que normalmente se vê a tendência para se 

procederem a mais internamentos por aparecerem as patologias mais «agudas», também 

tendo em consideração não só os factores internos dos indivíduos, como os externos, os 

momentos de vida desde o casamento, a perda de um familiar, o trabalho, que podem 

influenciar a sua estabilidade psíquica.  

 Não obstante, como se pode constatar pelo gráfico da Fig. 2, os internamentos 

ocorridos no Hospital de Rilhafoles tinham uma predominância de população adulta, 

sobretudo até aos quarenta anos de idade.  

                                                           
511 Cf.  A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7190, fl. 2. 
512 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7190, fl. 3. 
513 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7207, fl. 13. 
514 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7207, fl. 13. 
515 Cfr. Philippe-Marius Rey, op. cit., p. 392.  
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 Importante também saber as percentagens dos estados civis, que foram analisadas 

em função do momento do registo clínico, tal com apresentado na Fig. 3.  

 

Fig. 3 – Estado Civil e momento do registo clínico. 

 

 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livros nº 7190, 7192, 7194, 7195, 

7196, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207.  

 

 Ao observarmos a Fig. 3 constatamos perante os resultados apresentados que 

entre 1857 a 1910, a percentagem de casados foi sendo sempre superior aos restantes 

estados civis: solteiros e viúvos516.  

 Com uma percentagem de 61.68% no período de 1857 a 1862, o grupo dos 

casados foi sempre aquele que se manteve acima dos 55%, considerando que o valor mais 

baixo foi em 1887 com 55.80%. Mas, apesar de ser o grupo que apresentou maior número 

de pessoas com este estado civil pode observar-se que a linha laranja apresenta uma 

tendência para decrescer517.  

 A mesma situação sucede com os viúvos, que apesar de ser o grupo mais 

pequeno dos alienados que entram no Hospital de Rilhafoles, verifica-se através da linha 

cinzenta que a tendência é exactamente para um decréscimo, com valores entre os 11.51% 

entre 1857 e 1862 e 8.84% em 1887, em 1910 continuou a descer até aos 5.63%518. 

                                                           
516 Vide Fig. 3 – Estado Civil e momento do registo clínico. 
517 Vide Fig. 3 – Estado Civil e momento do registo clínico. 
518 Vide Fig. 3 – Estado Civil e momento do registo clínico. 
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 Contudo, no grupo dos solteiros pode-se verificar que a tendência linear mostra 

que a percentagem aumentou ao longo do tempo. De 1857 a 1862 apresentava 26.80% e 

passados quinze anos, em 1872 registou uma subida para os 34.56%, em 1887 subiu para 

os 35.36%, em 1902 nova subida para os 37.23% até 1910, em que chegou aos 38.44%519.  

 Nos exemplos retirados das fontes estudadas, podemos observar que consta uma 

alienada de nome Mariana que era casada, internada, em 7 de Maio de 1902, por mania 

com furor, saindo passados vinte dias520.  

 Por sua vez, o doente Anselmo, que era viúvo, foi internado no Hospital de 

Rilhafoles, em 25 de Junho de 1910, com loucura periódica idiopática e como registou 

melhoras saiu em 25 de Agosto desse ano521. Já o doente António, solteiro, internado no 

Hospital de Rilhafoles, com uma congestão cerebral, em 23 de Outubro de 1902, acabou 

por falecer no dia 2 de Novembro desse ano.  

 Estes três exemplos denotam bem a realidade diversificada que existia dentro do 

Hospital de Rilhafoles relativamente à sua população de internados; no entanto, com 

predominância para os indivíduos de estado civil casado.  

 No processo de internamento constatou-se através das fontes a importância de 

registar cada entrada, que foi examinada em função do momento do registo clínico, como 

se pode observar pela Fig. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
519 Vide Fig. 3 – Estado Civil e momento do registo clínico. 
520 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7206, fl. 69. 
521 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7196, fl. 10. 
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Fig. 4 – Número de internamentos médio dos pacientes em função do momento do 

registo clínico. 

 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livros nº 7190, 7192, 7194, 7195, 

7196, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207.  

  

 Segundo os dados obtidos, nos dois primeiros períodos, isto é, entre 1857 e 1862 

e em 1872 não houve alterações quanto à média de entradas, mantendo-se nos 1.19%. No 

ano de 1887, o registo de entrada mostrou uma ligeira descida, apresentado o valor de 

1.17%. Porém, de 1887 para 1902 e deste ano para 1910 observa-se uma subida nos 

internamentos, os dois últimos anos referidos, obtendo um valor de 1.20%522.  

 De realçar, que a média de internamentos manteve-se, mas com um ligeiro 

crescimento nos dois últimos períodos estudados entre 1902 e 1910; o que quer dizer que 

houve desde a entrada dos primeiros alienados no Hospital de Rilhafoles uma tentativa 

de manutenção por determinadas admissões e períodos dos respectivos doentes523, no 

sentido de conseguir que o espaço pudesse acolher e tratar toda a população que ali 

chegava ou se mantinha.  

 Quanto ao período de 1857 a 1862 os dados relativos à entrada de alienados no 

Hospital de Rilhafoles já foram apresentados524. No referente ao ano de 1872 a média de 

internamentos continuou com o mesmo valor, no número de entradas do sexo masculino 

registaram-se 161 e do sexo feminino 94525. Em 1887 o número de entradas dos alienados 

                                                           
522 Cf. Fig. 4 – Número de internamentos médio dos pacientes em função do momento do registo clínico. 
523 Verificava-se que as doenças que apresentavam maior problemática tinham um maior período de 

internamento.   
524 Na referência à Fig. 1 (Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910). 
525 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
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desceu, tendo em conta que se registou o valor mais baixo de 1.17% e apresentando 135 

entradas de indivíduos do sexo masculino e 92 do sexo feminino526.  

  No entanto, na sequência da periodização estabelecida, dada a amplitude dos 

dados, quinze anos depois de 1887, ou seja, a partir de 1902 nota-se uma ligeira subida 

nos internamentos para o valor de 1.20%, período entre o qual verificámos no nosso 

estudo, que foi um dos quais ocorreu um maior registo de admissões. Por isso, se 

analisarmos em conjunto com o número das entradas que se registaram constataram-se 

228 da parte do sexo masculino e 107 da parte do sexo feminino, só no ano de 1902527. 

Neste sentido, verifica-se uma clara tendência de subida nos internamentos registados 

conforme adiante iremos ver, sobretudo no caso masculino, tendo em consideração que 

no caso feminino ainda há alturas em que se observa uma descida no número de 

admissões, como ocorreu no ano de 1903 com a subida para 238 ingressos de alienados 

do sexo masculino e 103 do sexo feminino528.  

Nas fontes às quais tivemos acesso, para além do levantamento de dados 

estabelecido de acordo com a metodologia adoptada, tornou-se essencial verificar a 

entrada de todos os alienados admitidos no Hospital de Rilhafoles do sexo masculino e 

do sexo feminino entre 1857 a 1910.  

 Pela informação compulsada, os anos que apresentaram um registo superior de 

entrada de alienados no Hospital de Rilhafoles foi a partir de 1901529. Daqui em diante 

até 1910 são raras as excepções em que os internamentos decrescem.  

Logo, no caso sobre o sexo masculino, em 1901 observaram-se 211 entradas, no 

ano de 1902 deram entrada no Hospital de Rilhafoles 228 indivíduos, em 1903 contaram-

se 238 entradas; o ano de 1904 foi uma excepção com um decréscimo, ficando com 166 

registos, em 1905 o número de entradas de alienados torna a subir para os 233. E nesta 

altura o número de registos de entrada começa ligeiramente a decair, visto que em 1906 

apresenta o internamento de 230 alienados, em 1907 constatou-se a entrada de 228 

alienados. Nos anos de 1908 e 1909 o número de internamentos ocorrido é exactamente 

igual ficando nos 225 registos530. O ano de 1910 representou uma clara excepção, não 

porque foi o limite cronológico do nosso estudo, mas porque foi de todos os anos, aquele 

                                                           
526 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
527 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
528 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
529 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
530 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
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que registou o maior número de internamentos masculinos com 240 registos 

apresentados531.  

No que concerne aos internamentos femininos a partir de 1901 até 1910 não se 

observa nenhum momento em que o sexo feminino apresente os mesmos valores, ou seja, 

superior no número de internamentos que o sexo masculino532.  

Em 1901 o número de entradas de elementos femininos foi de 123, em 1902 

baixou o registo de entradas para 107 e em 1903 voltou a decair para 103. Em 1904 

observou-se uma subida para a entrada de 120 alienadas e em 1905 desce novamente para 

o registo de 110 alienadas. Já em 1906 o número de entradas fica nos 97 registos, em 

1907 sobe para os 129 registos de entrada.  

Apresentando oscilações nas entradas das mulheres confirma-se que em 1908 

entram 120, em 1909 entram 114 e no último ano, em 1910, deram entrada 135 alienadas 

no Hospital de Rilhafoles533.  

No período entre 1902 e 1910 registou-se, segundo a Fig. 4, um aumento do 

número de internamentos no Hospital de Rilhafoles. Estes dados inserem-se numa 

realidade em que na transição do séc. XIX para o início do séc. XX, Portugal estava a 

viver uma das épocas mais conturbadas da sua História nacional. “A estabilidade das 

décadas de 1870 e 1880 foi seguida por uma profunda crise, de carácter político, 

económico e financeiro. As contradições da monarquia constitucional começavam a ser 

patentes para todos. A sua ideologia deixara de exercer qualquer apelo sobre as gerações 

mais jovens. Em vez dela, era o socialismo e o republicanismo que lhe apontavam a rota 

a seguir”534.  

Por conseguinte, tendo em conta que o país estava a viver uma grave crise social, 

económica e financeira, consequência da instabilidade política e governativa da 

Monarquia, poderão ter sido alguns dos factores que levaram ao aumento do registo da 

entrada de alienados no Hospital de Rilhafoles.  

 

 

 

                                                           
531 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
532 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
533 Ver Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 
534 Vide A. H. de Oliveira Marques, “Sintomas da crise da Monarquia”, História de Portugal – desde os 

tempos mais antigos até ao Governo do Sr. Marcelo Caetano, Lisboa, Palas Editores, [s. d.], p. 107. 
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Fig. 5 – Duração média do internamento dos pacientes em função do momento de 

registo clínico. 

 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, nº 7190, 7192, 7194, 7195, 7196, 

7203, 7204, 7205, 7206, 7207. 

 

Depois de realizada a detalhada análise do número de internamentos verificados 

em cada ano no Hospital de Rilhafoles, importa compreender a duração dos mesmos, 

perceber a regulamentação existente e se o tempo de estada era considerado de acordo 

com determinada patologia.  

Analisando a Fig. 5 constata-se que o ano de 1887 é o que verifica a menor duração 

de tempo de internamento com uma média de 255.86 dias, enquanto o ano de 1902 

apresenta a maior duração de tempo de internamento com uma média de 642.20 dias535.  

De salientar, que os internamentos, perante esta análise, mesmo os que revelam 

menos dias de duração, têm um longo período, não inferior a oito meses536. Este quadro 

hospitalar é revelador de três problemas que se repercutiam dentro do contexto hospitalar: 

a morosidade dos internamentos, a lotação excessiva do hospital e a impossibilidade de 

manutenção da higiene.  

Do estudo realizado pelo Dr. Antonio Maria de Senna, onde expôs o movimento 

da população do Hospital de Rilhafoles «Segundo os Relatorios Publicados no Diario do 

Governo»537, os períodos de internamentos também se demonstram muito longos.  

                                                           
535 Vide Fig. 5 – Duração média do internamento dos pacientes em função do momento do registo clínico.  
536 Cfr. infra, p. 137.  
537 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 33. 
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Em 1867 e 1868 estimaram-se uma média de internamentos para os homens de 

251.03 dias e para as mulheres de 264.59538. Os valores foram apresentando um ligeiro 

declínio, como se pode ver em 1877, com um período médio de internamento dos homens 

de 243.74 e período médio de internamento das mulheres de 262.02539.  

 Procedemos à análise de vários internamentos com períodos muitos longos, dos 

quais damos alguns exemplos, como o doente Manuel que foi internado com caquexia no 

dia 1 de Fevereiro de 1857, até 27 de Janeiro de 1868, data em se verificou o seu óbito540 

ou o do paciente Luís, internado em 10 de Julho de 1857, com apoplexia e que só saiu em 

25 de Maio de 1867541.  

A situação feminina era idêntica com internamentos também de períodos muito 

longos, como o caso da doente, Maria, internada em 22 de Janeiro de 1857 com lipemania 

histérica que ficou internada até 22 de Janeiro de 1866, data do seu óbito542 ou a doente 

Rita, internada em 30 de Maio de 1857 com mania agitada e que só saiu em 7 de Maio 

de 1864543. 

Estes longos períodos de internamento podiam verificar-se por várias razões, uma 

das quais, que os doentes internados mais tempo tinham patologias graves como o caso 

da congestão cerebral, apoplexia, amolecimento cerebral, caquexia e lipemania544.  

No caso destas doenças, o que sucedia até algumas vezes, era o óbito após um 

longo período de internamento. Outra situação a não menosprezar era o facto dos doentes 

serem indigentes; isto quer dizer que muitas vezes não tinham família ou bens pelo que 

acabavam por ficar mais tempo internados no hospital, dada a sua fragilidade económica 

e social. Tratavam-se de vagabundos sem profissão, elementos marginalizados da 

pequena burguesia, que viviam em condições de pobreza e por essa razão dependiam da 

assistência pública para subsistir545.  

Para além das razões mencionadas, há que registar que o Hospital de Rilhafoles 

por vezes não recebia só doentes que tinham patologias do foro mental. Como acorriam 

                                                           
538 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 33. 
539 Cf. idem, ibidem, p. 33.  
540 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7190, fl. 2. 
541 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7190, fl. 8. 
542 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7203, fl. 1. 
543 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7203, fl. 6. 
544 Referente às patologias e aos factores que influenciavam as mesmas tivemos a colaboração da Co-

orientadora, a Psiquiatra Doutora Manuela Correia, que em muito contribuiu para uma melhor análise e 

compreensão dos factores, características e evolução das doenças mentais entre o séc. XIX e XX.  
545 Cfr. A. H. de Oliveira Marques e Luís Nuno Rodrigues, “A Sociedade e as instituições Sociais”, Nova 

História de Portugal, Vol. XI – Portugal da Monarquia para a República. Direcção de Joel Serrão e de A. 

H. Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Presença, 1991, p. 217.  
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funcionários do Hospital ou doentes de guerra. No entanto, grande parte das patologias 

que se verificavam eram de doentes com doença mental, podiam verificar-se também 

doentes de guerra com perturbações mentais, como o exemplo do internamento de José 

Manoel em 3 de Agosto de 1857 com Mania intermitente com oficio do Ministério da 

Guerra, pensionista da 4ª classe, saiu no dia 1 de Setembro desse ano546.  

A partir de 1902 os registos de duração média de internamento mais que duplicam. 

Aqui deve ter-se em conta a crise política e económica que Portugal atravessou, pois neste 

período assistimos, devido ao Ultimatum, a uma grande contestação à Monarquia 

Constitucional em que os principais incitadores pertenciam ao Partido Republicano. 

Devido a uma contestação social pela incapacidade diplomática da Monarquia Portuguesa 

na questão do Ultimatum, que como consequência Portugal viu-se obrigado a delimitar 

os seus territórios ultramarinos, pela falta de condições da população trabalhadora 

afectadas pela crise, nas ruas começavam a emergir pedidos para o fim da Monarquia547.  

A situação política agravou-se de tal forma, que no dia 1 de Fevereiro de 1908, na 

Praça do Comércio, o Rei D. Carlos e o filho primogénito D. Luís foram assassinados por 

um elemento do Partido Republicano.  

Mesmo com o esforço do segundo filho de D. Carlos, e um período de tentativa 

de acalmia, D. Manuel II, em 1910 abandona Portugal e dá-se a implantação da 

República. Tempos, pois, conturbados, e, que terão tido segura repercussão no 

movimento populacional em Rilhafoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
546 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7190, fl. 9. 
547 Cfr. Jorge Couto, Do Regicídio à ascensão do Republicanismo. Coordenação Manuela Rêgo, Lisboa, 

Biblioteca Nacional de Portugal, 2008, pp. 10 – 11.  
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Fig. 6 – Percentagem de óbito em função do momento do registo clínico. 

 

 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, nº 7190, 7192, 7194, 7195, 7196, 

7203, 7204, 7205, 7206, 7207. 

 

Como se pode observar pela Fig. 6, é elevada a percentagem de mortalidade que 

ocorreu no Hospital de Rilhafoles entre 1857 a 1910. Situação que ocorre de igual forma 

no Brasil, no Hospício D. Pedro II, em que se verifica também uma elevada taxa de 

mortalidade entre o período de 1869 e 1870 a 1873 e 1874548. 

Durante este período, no Hospital de Rilhafoles a mortalidade apresentou valores 

sempre superiores a 50%; o único ano em que a mortalidade registou uma relativa descida 

foi em 1902, cujo valor chegou aos 55.10%, nesta altura já sob a direcção do Prof. Doutor 

Miguel Augusto Bombarda549. Contudo, em 1910 foi o ano que apresentou uma maior 

percentagem de óbitos com 72.40%, ano da morte do Director do Hospital de Rilhafoles 

e da implantação da República em Portugal550.  

Para além destes dois factores mencionados, que podem ter criado alguma 

instabilidade na realidade hospitalar, há que salientar o papel do Prof. Doutor Miguel 

Augusto Bombarda, uma figura de referência da psiquiatria, por quem os doentes nutriam 

particular afecto551, sobretudo pelo papel relevante que veio a desempenhar no Hospital 

de Rilhafoles com a introdução de novas medidas terapêuticas e pela forma como 

                                                           
548 Cfr. Philippe-Marius Rey, op. cit., pp. 389 – 390.  
549 Cf. Fig. 6 - Percentagem de óbito em função do momento do registo clínico.  
550 Cf. Fig. 6 - Percentagem de óbito em função do momento do registo clínico. 
551 Cfr. Diogo Furtado, op. cit., p. 19. 
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reelaborou  um plano de higienização e de cuidado com os alienados, de forma a abolir 

os meios de repressão no Hospital de Rilhafoles. 

Alguns factores primordiais levavam a uma elevada percentagem de óbitos. Por 

exemplo, algumas patologias apresentavam demasiada gravidade, pelo que já era muito 

difícil que o alienado sobrevivesse; as complicações durante o período de internamento 

em que os alienados podiam piorar; as próprias condições do espaço asilar, ou seja, a falta 

de higiene e espaço podiam fazer com que se propagassem doenças552 e, o que também 

acontecia casos de suicídio, que se verificavam segundo alienistas sobretudo em 

indivíduos que padeciam de alienação mental553.   

A população de alienados internada no Hospital de Rilhafoles tinha que ser isolada 

e disposta de acordo com o seu sexo, a sua patologia e a sua condição económica segundo 

o regímen médico e policial que determinava a disposição de cada alienado dentro do 

hospital554, como também referido no Regulamento no Hospital de D’Alienados 

estabelecido no Edificio de Rilhafolles. Pelo que, ao proceder-se ao internamento, 

conforme o art.º 34, “depois de admittido difinitivamente, será o alienado colocado na 

Divisão Sexual respectiva, e entregue ao competente Medico Clinico com todos os 

esclarecimentos, e notas, colhidos durante o periodo de observação, e abrir-se-ha o 

respectivo assentamento”555.  

Sublinhe-se que, no Hospital de Rilhafoles era estabelecido um regime de 

disciplina que regulava a acção dos médicos e restantes funcionários em função do 

comportamento a instituir com os doentes e na realização das restantes tarefas que 

incluíam a higiene, o tratamento, a dieta e vigilância dos alienados556.  

Seguindo estes princípios estava edificada a estrutura normativa do hospital, que 

os funcionários e os médicos do hospital tinham que cumprir, bem como aplicar no 

internamento de cada alienado. Por conseguinte, o regímen devia “ter por objecto dispôr 

as cousas e as pessoas do Estabelecimento, de modo que um Alienado, a qualquer parte 

que dirigisse seu olhar incerto e seus passos vacilantes, encontrasse uma força estranha, 

que ora auxiliasse a sua fraqueza, ora prendesse a sua atenção, ora corrigindo as 

                                                           
552 Cfr. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 114.  
553 Cf. Émile Durkheim, O Suicídio – Estudo Sociológico, Lisboa, Editorial Presença, 2011, p. 43.  
554 Cf. supra Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 18.  
555 Vide Regulamento no Hospital de D’Alienados […], op. cit., p. 11.  
556 Cfr. ibidem.  
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aberrações de suas faculdades moraes e intellectuaes, encaminhasse com acêrto as suas 

instaveis e incertas determinações”557.  

Era imperativo, que na circunstância do isolamento dos doentes se realizasse uma 

eficaz classificação, distribuição e colocação dos alienados. Quer isto dizer que 

dependendo da classificação, separação e integração dos indivíduos resultava um quadro 

de comportamentos, aos quais tinha que se impor os meios de tratamento558. Muitas das 

vezes dado o ambiente hostil que se vivia dentro da realidade asilar, o clima e os 

tratamentos podiam tornar-se agitados e agressivos.  

Sendo-lhe retirado o castigo e o estigma com uma nova interpretação das ciências 

médicas, que desmistificaram o conceito de «louco» imposto moralmente até ao séc. 

XVIII, os testamentos centravam-se agora no objectivo de acolher os alienados de forma 

digna cuidando-os com brandura para obter a sua recuperação.  

No isolamento dos doentes aplicavam os “meios de brandura, persuasão e assídua 

vigilancia da parte dos empregados incumbidos da sua guarda e assistencia – da 

conveniente ocupacção, trabalho, instrucção e recreio do Alienado a horas fixas e 

regulares – de um systema apropriado de premios e recompensas, de coacção e repressão 

quando necessario e indispensável – e, finalmente, do bem dirigido emprégo dos agentes 

hygienicos, pharmaceuticos, e meios moraes, tão uteis no tratamento d’alienação 

mental”559.  

O isolamento não consistia apenas na separação do alienado por sexo, patologia 

ou condição económica. Separava-se o alienado de acordo com as exigências do regímen 

porque se tratava de evitar circunstâncias imprevistas, nomeadamente o perigo de 

propagação de doenças, sobretudo as infecciosas ou para evitar relações entre os 

enfermos560. Como é referido no art.º 57: “A distribuição, e collocação dos alienados no 

interior de cada Divisão sexual far-se-hão de modo, que se evite a sua accumulação, e os 

seus perniciosos efeitos”561.  

Deste modo, nenhuma comunicação com pessoas externas ao serviço hospitalar 

era permitida ao alienado sem a prévia autorização do médico. “Assim nenhuma 

comunicação é permittida ao Alienado com as pessoas estranhas ao Estabelecimento, sem 

                                                           
557 Vide Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 18.  
558 Cfr. idem, ibidem, p. 18. 
559 Vide idem, ibidem, p. 18. 
560 Cfr. idem, ibidem, pp. 18 – 19. 
561 Vide Regulamento no Hospital de D’Alienados […], op. cit., p. 14.  
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prévia authorisação do Medico clínico, que, com verdadeiro conhecimento do estado do 

doente, designa a natureza de suas relações e o modo de entrete-las”562.  

De sublinhar, que não eram permitidas visitas aos alienados com excepção de 

determinados casos autorizados. Os doentes não podiam ter acesso a materiais sem 

autorização do médico clínico, tal como, no caso da correspondência, esta só era 

permitida quando também os alienados pudessem ter «visitas» para os quais havia sido 

designado dias, horas e locais determinados563.  

Na distribuição e colocação dos alienados conforme a sua classificação separava-

se em primeiro lugar o sexo masculino do feminino. Feita essa separação existia ainda a 

diferenciação de acordo com a classe de pensionista, conforme o pagamento realizado 

mensalmente.  

No Hospital de Rilhafoles existiam a 1ª Classe (quantia superior a 24$ réis), a 2ª 

(24$ réis) Classe, a 3ª Classe (14$400 réis) e a 4ª Classe (7$200 réis), de acordo com o 

pagamento que era efectuado para ocupar o Hospital, sendo a 1ª Classe a que apresentava 

o pagamento mais elevado e a 4ª Classe com o pagamento mais baixo dentro do grupo 

dos alienados pensionistas564.  

No Brasil observa-se um panorama análogo ao português no que diz respeito à 

separação dos alienados, não só por sexo feminino e masculino, como por classes ou 

indigentes565.  

De sublinhar, que “a população é constituída por indigentes e pensionistas. São 

admitidos gratuitamente: os indigentes, os marinheiros dos navios mercantes, os escravos 

de proprietários que apenas possuam um único escravo”566. 

Neste contexto existiam três classes de pensionistas, aqueles que podiam efectuar 

o pagamento da sua estada: a 1ª classe pagava 5.000 reis (15 francos por dia), a 2ª classe 

pagava 3000 reis (9 francos por dia) e a 3ª classe pegava entre 1.600 a 2000 reis por dia 

(5 a 6 francos)567.  

No entanto, no Hospital de Rilhafoles existiam os internados indigentes em 

número muito superior comparativamente aos indivíduos que pertenciam à Classe de 

                                                           
562 Cf. Francisco Martins Pulido, op. cit., p. 19.  
563 Cf. idem, ibidem, p. 19. 
564 Cfr. supra Regulamento no Hospital de Alienados […], op.cit., p. 4.  
565 Cfr. Philippe-Marius Rey, op. cit., p. 387.  
566 Vide idem, ibidem, p. 387. 
567 Cfr. Philippe-Marius Rey, op. cit., p. 387. 
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Pensionistas, como se pode verificar pelos nossos dados recolhidos e apresentados na Fig. 

7568. 

 

Fig. 7 – Percentagem de pacientes indigentes em função do momento de registo clínico 

 

 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, nº 7190, 7192, 7194, 7195, 7196, 

7203, 7204, 7205, 7206, 7207. 

 

 

Os indigentes eram os que não tinham qualquer recurso financeiro para estar 

internados no hospital. O seu internamento «indigente» derivava de várias situações: 

podiam ser mendicantes, pensionistas que passaram à classe de indigente; indivíduos que 

tinham sido expostos ou que provinham das Misericórdias; indivíduos de baixa condição 

económica; presos ou indivíduos que a própria sociedade rejeitava.  

Na realidade asilar apresentada na Fig. 7, a classe dos indigentes é quase sempre 

maioritária face à classe pensionista, excepto no ano de 1872, em que a diferença entre a 

classe de indigentes com 49.10% é ligeiramente inferior à classe de pensionistas com 

50.90% percentagem569.  

                                                           
568 Cf. Fig. 7 – Percentagem de pacientes indigentes em função do momento de registo clínico. 
569 Cf. Fig. 7 – Percentagem de pacientes indigentes em função do momento de registo clínico. 
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No entanto, no que diz respeito aos resultados estes revelaram que os anos de 1902 

e 1910 foram aqueles que apresentaram uma maior percentagem de alienados 

considerados indigentes, 79.50% e 76.50% respectivamente570.  

Como exemplos destas situações apresentamos alguns casos, cada um referente 

ao ano mencionado: neste caso, em 1872, deu entrada o alienado João, no dia 25 de Maio, 

com idiotismo; foi internado com atestado do facultativo e considerado indigente, saiu 

dois dias depois571. Por sua vez, no mesmo ano foi internado com urgência José, em 28 

de Maio, com mania agitada com atestado do facultativo, apresentou requerimento de 

família e termo de pensionista da 1ª classe, a saída verificou-se a 13 de Junho desse ano572.   

No ano de 1902, a doente Josefa, deu entrada no Hospital de Rilhafoles como 

alienada indigente, em 15 de Setembro com exaltação maníaca; entrou com o ofício do 

administrador do Concelho de Alter do Chão, com Atestado médico e Guia da Câmara 

Municipal, foi-lhe apresentada alta no dia 16 de Janeiro de 1903. Outro caso que podemos 

demonstrar, desta vez de uma pensionista, é da doente Belmira, internada em 28 de 

Novembro com loucura histérica, no processo houve requerimento e termo da 

responsabilidade do marido da doente, atestado médico e a mesma foi inserida nos 

pensionistas de 3ª classe573. 

Em relação ao ano de 1910, temos o caso do doente Manuel, que entrou no dia 19 

de Janeiro como indigente e com demência paralítica, com Inspeção da Polícia 

Administrativa de Lisboa e Atestado médico574; esteve internado até ao momento do seu 

óbito em 29 de Junho de 1929. Um exemplo oposto sucede com o doente José que entra 

para o hospital como pensionista da 4ª classe, com demência paralítica, pelo oficio nº 

269, de 12 de Agosto de 1910, do Director do Hospital da Marinha e atestado médico575, 

e neste caso pode-se constatar como exemplo que todos os militares que davam entrada 

no Hospital de Rilhafoles ficavam inseridos na classe de pensionistas, como vem no art.º 

6 do regulamento: “Os alienados militares serão considerados pensionistas, e a sua pensão 

mensal regulada de accôrdo com os curadores legaes na proporção dos respectivos 

soldos”576.  

                                                           
570 Cf. Fig. 7 – Percentagem de pacientes indigentes em função do momento de registo clínico. 
571 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7191, fl. 65. 
572 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7191, fl. 65. 
573 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7206, fl. 76. 
574 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7195, fl. 126.  
575 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7196, fl. 13. 
576 Vide Regulamento no Hospital de D’Alienados […], op. cit., p. 4.  
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Neste contexto, importa apresentar uma outra realidade a que se assemelha à 

portuguesa. No Hospício D. Pedro II, no Brasil, no período entre 1869 a 1870 e de 1873 

a 1874 também se regista um número superior de alienados indigentes face aos alienados 

internados da 1ª, 2ª e 3ª classe577.  

No nosso estudo é importante mencionar que foram muitos os casos observados 

em que os alienados quando entravam, e para além da diferenciação da classe e do 

«indigente» que era categórica onde iriam ser colocados, constavam maioritariamente na 

ficha de admissão algumas informações em que também surgia a condição «urgente», em 

que poderia ser pela gravidade da patologia ou pela forma como decorria o internamento.  

Nesta circunstância veja-se o doente indigente Francisco, internado no dia 13 de 

Junho 1910, com loucura periódica com termo de admissão urgente, guia de 

responsabilidade da Câmara Municipal do Concelho de Ferreira do Zêzere578. 

 

Fig. 8 – Concelhos de residência dos pacientes no momento de registo clínico. 

 

Fonte: A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, nº 7190, 7192, 7194, 7195, 7196, 

7203, 7204, 7205, 7206, 7207. 

 

Quanto à proveniência geográfica dos doentes os dados disponíveis são escassos. 

Conseguimos obter informação em 876 registos, pelos quais se fica a saber que Lisboa 

era o concelho de residência com maior representatividade de pacientes, excepto no ano 

de 1887 em que a cidade não surge representada nos três primeiros concelhos referidos579, 

                                                           
577 Cfr. Philippe-Marius Rey, op. cit., p. 389.  
578 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital de S. José, Livro nº 7196, fl. 8. 
579 Cf. Fig. 8 – Concelhos de residência dos pacientes em função do momento de registo clínico.  
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bem como em 1902 em que Lisboa tem a mesma representatividade (4.50%) de residência 

dos outros dois concelhos referidos, neste caso, Azambuja e Oeiras580.  

 Tal como nos quadros estatísticos apresentados pelo Dr. Antonio Maria de Senna, 

a maior representatividade de população que acorria aos serviços do Hospital de 

Rilhafoles residia no concelho de Lisboa581.  

“Quer dizer, o hospital de Rilhafolles era pela força dos factos um hospital 

districtal, e a qualidade que lhe fôra dada na sua fundação – de nacional – nunca lhe podia 

caber pelas suas proporções relativamente diminutas, apenas sufficientes para receber os 

doentes do districto de Lisboa, e pouco mais”582.  

Porém, com a funcionalidade de um hospital distrital, o que na realidade sucedeu, 

foi a atribuição da categoria nacional. Em resultado disto, dada a fragilidade da assistência 

mental em Portugal, visto que durante ainda muito tempo o Hospital de Rilhafoles foi o 

único hospital asilar, nele eram internados muitos alienados vindos de outras zonas do 

país, tendo em conta que Portugal só vai assistir à construção de um segundo hospital 

psiquiátrico na segunda metade do séc. XIX. Até lá todos os alienados ou alienados 

indigentes eram enviados para o Hospital de Rilhafoles. 

A confirmar a alargada área de proveniência está o caso do alienado Luís, que deu 

entrada no Hospital de Rilhafoles em 10 de Julho de 1857 com apoplexia e que residia 

em Olhão, distrito de Faro, que teve alta em em 25 de Maio de 1867583; e o do alienado 

Joaquim, com mania suicida, que deu entrada em 30 de Março de 1858, residente no 

Porto, em que apenas se registou a saída na sua data de óbito, a 6 de Abril do mesmo 

ano584. Podemos também mencionar o caso da alienada Maria, internada em 14 de 

Dezembro de 1910, com exaltação maníaca; a sua residência era em Odemira, distrito de 

Beja. O seu processo de internamento foi bastante longo, vindo a falecer no hospital em 

7 de Fevereiro de 1929585. Ou da alienada Idalina, internada em 12 de Junho de 1910, 

com demência precoce, residia em Coimbra, apenas saiu do «Manicómio Bombarda»586 

em 26 de Janeiro de 1912587. 

                                                           
580 Cfr. Fig. 8 – Concelhos de residência dos pacientes em função do momento de registo clínico.  
581 Cf. supra Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 31. 
582 Vide idem, ibidem, p. 31.  
583 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7190, fl. 8. 
584 Cf. ibidem, fl. 18. 
585 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7207, fl. 13. 
586 O Hospital de Rilhafoles passou a chamar-se Hospital Miguel Bombarda a partir de 1910.  
587 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7207, fl. 5. 
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De sublinhar, que depois da necessidade da edificação do Hospital de Rilhafoles, 

se começou a notar que este não fazia face às reais necessidades de toda a população 

nacional, incluindo arquipélagos: “Cedo se percebeu que o Hospital de Rilhafoles 

apresentava grandes insuficiências a nível de recursos financeiros, de funcionários, 

médicos e do próprio espaço em si, problemas que englobavam desde a higiene até à sua 

dimensão para o número de doentes que acolhia”588.  

 Paralelamente, a esta problemática começaram a ser erguidas novas instituições 

de assistência à saúde mental. Deste modo, em 1883 se viu erguer o Hospital Conde 

Ferreira, administrado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, em que se esperava que 

pudesse auxiliar toda a população do norte do país.  

 Por conseguinte, como defendia o Dr. Abranches, em vez de restringir a entrada 

do número de alienados, que podia ser bastante prejudicial para a saúde dos mesmos e 

sem precisão para impossibilitar a entrada no hospital, tornava-se fulcral criar um maior 

número de estabelecimentos onde pudessem ser recolhidos e tratados todos os alienados 

a carecer de ajuda589.  

Foi nesse ímpeto que surgiram as casas de saúde (Telhal e Idanha), normalmente 

mantidas por particulares, nelas acolhendo apenas os alienados pertencentes a famílias 

mais abastadas, colocando-se de parte outros que também precisavam de auxílio, mas não 

tinham forma social e económica para o adquirir.  Como dizia António Maria de Senna: 

“por quanto o desprezo, a que por vezes tenho alludido, que na sociedade portugueza se 

tem pelos alienados, existe e não em pequeno grau nas classes elevadas; a isso junte-se a 

convicção errada de que um alienado é um ser perdido, por incurável”590.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
588 Vide Ana Catarina Necho, op. cit., pp. 397 – 398.  
589 Cf. Antonio Maria de Senna, op. cit., p. 31. 
590 Cf. idem, ibidem, p. 66. 
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4. Miguel Bombarda e Portugal entre a Monarquia Constitucional e a 

República: o Hospital de Rilhafoles 
  

4.1. Miguel Augusto Bombarda e a sua intervenção política 

 

O séc. XIX foi em Portugal um período de grande perturbação política com 

grandes conflitos políticos e ideológicos. Foi num cenário de grande contestação política 

à Monarquia que Miguel Augusto Bombarda591, um antigo apoiante monárquico, se vai 

revelar um forte opositor ao regime monárquico e contribuir para uma das maiores 

viragens políticas do séc. XX592.  

 No dia 6 de Março de 1851, no Rio de Janeiro nasceu Miguel Augusto Bombarda, 

filho de António Pedro Bombarda593. Veio para Portugal, onde frequentou a Escola 

Médica-Cirúrgica de Lisboa; tinha na altura 26 anos.  

 Defendeu a sua tese inaugural no dia 14 de Julho de 1877 intitulada Do delírio 

das perseguições, com a qual terminou o curso. Publicou neste mesmo ano a sua primeira 

tese de concurso: Dos hemisférios cerebrais e suas funções políticas, facto que 

possibilitou que aos 29 anos ocupasse o lugar de lente substituto da secção médica da 

escola, conforme o decreto de 20 de Abril de 1880594.  

 Antes do decénio de 1890, em que as efemérides começaram a ter maior expressão 

e se celebravam centenários em nome dos grandes heróis, Portugal viveu um período de 

grande instabilidade política que não conseguia dominar595. Através das comemorações 

procuravam-se elevar os valores mais altos, as energias morais de um país que já tinha 

tido uma grande história e que agora procurava novos caminhos596.  

 Entendia-se que o território nacional, que se estendia por mares e continentes, 

devia ter fortes instituições para a obra civilizadora que a história lhe reservava, podendo 

assim glorificar o seu passado através das conquistas em África, dando continuidade a 

uma ideia de um país heróico e valoroso. Contudo, pensava-se que a monarquia não 

                                                           
591 Foram vários os republicanos positivistas, entre os quais Teófilo Braga, que responsabilizavam os reis, 

como o regime monárquico pela situação de fragilidade política, social e económica em que Portugal se 

encontrava. 
592 Vide Anexo 2 – Cartas de Miguel Bombarda para o seu amigo C. Ferreira do Amaral.  
593 Cf. J. Caria Mendes, Miguel Bombarda, Separata da Revista Medicina Maio – Junho, Lisboa, [s. n.], 

1980, p. 67.  
594 Cf. idem, ibidem, p. 67. 
595 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, “Os centenários de Camões e do Marquês de Pombal”, História de 

Portugal – O terceiro liberalismo (1851 – 1890), Vol. IX, [s. l.], Editorial Verbo, 2003, p. 63. 
596 Cfr. idem, ibidem, p. 63. 
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estava preparada para cumprir essa missão, de valorização nacional; era necessário buscar 

outros rumos que intercedessem por Portugal597.  

 Insurgia-se nesta altura, contra o regime a propaganda do partido republicano que 

defendia a “urgência de acordar as glórias antigas como meio de revitalizar a consciência 

sagrada da Nação”598. 

 Iam-se buscar altos exemplos com o fervor patriótico para enfrentar os males que 

estavam a suceder, bem como a coragem em acreditar num futuro promissor. Todos os 

estratos sociais compreendiam o simbolismo dos centenários. A única diferença era a 

coroa, que os entendia como formas de aglutinação à monarquia; por sua vez, o Partido 

Republicano juntava pessoas e grupos para conseguir a sentença do regime.  

 “Não se põe hoje em dúvida que as manifestações levadas a cabo constituíram um 

importante vector de difusão do novo ideal político na consciência dos Portugueses”599. 

Exemplo disso foi a celebração do primeiro grande centenário dedicado a Luís Vaz de 

Camões, em Junho 1880. Um tributo prestado ao génio camoniano que exaltava a 

mensagem lusíada no mundo como o homem que fora marcado por um cruel destino.  

 Uma das questões que mais se impunha agora incidia na política africana e no 

papel que as colónias podiam desempenhar na economia nacional. Neste sentido, Portugal 

e Inglaterra revelavam desentendimentos já em 1855 quando o governo português 

mandou ocupar militarmente Molembo e Cabinda, territórios em Angola e 

excessivamente perto da foz do Zaire, o grande rio que então se considerava a via 

essencial para dominar a África do sul ao Equador. Este incidente, apesar das várias 

negociações fez com que o governo inglês aceitasse o facto consumado mediante a 

garantia dada pelo Governo português em como não haveria novas ocupações territoriais, 

situação que impossibilitou a fixação das forças portuguesas na embocadura do Zaire.  

 Em 1882, o governo inglês estava disposto a reconhecer os direitos de Portugal na 

zona da Foz do Zaire. As autoridades portuguesas seguras de que não iriam desencadear 

a oposição britânica, mandaram ocupar Cacongo e Massibi, que ficava no norte de 

Ambriz, território angolano. E, em 1884, data da inauguração da Conferência de Berlim 

para decidir os destinos de África600 foi assinado pelos representantes de Portugal e de 

                                                           
597 Cfr. Joaquim Veríssimo Serrão, op. cit., p. 63. 
598 Vide idem, ibidem, p. 63.  
599 Vide idem, ibidem, p. 64.  
600 Cf. Amadeu de Carvalho Homem, “O avanço do republicanismo e a crise da monarquia constitucional”, 

História de Portugal, vol. 5 – O Liberalismo (1807 – 1890). Direcção de José Mattoso, [s. l.], Círculo de 

Leitores, 1993, p. 143. 
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Inglaterra, o tratado do Zaire, que reconhecia o direito de Portugal a ambas as margens 

do rio601.  

 No entanto, a França e o rei dos belgas recusaram a disposição e levaram o 

chanceler Bismarck a intervir junto do governo inglês, opondo-se ao acordo. A Inglaterra 

cedeu à pressão alemã e recusou-se a validar o tratado celebrado com Portugal.  

 “Os delegados portugueses conseguiram ver reconhecidos os direitos às posições 

já ocupadas ao norte de Angola e em Cabinda. A independência do Estado do Congo foi 

reconhecida”602. Mas, a principal consequência da conferência foi a consagração do 

princípio de que só existindo autoridade suficiente para fazer respeitar os direitos 

adquiridos dava consistência a tais direitos.  

 Esta situação representava o predomínio do critério da ocupação efectiva sobre o 

critério do direito histórico, no qual se baseavam as reivindicações portuguesas. Deste 

modo, as grandes potências com possibilidades materiais para a ocupação efectiva (como 

o caso do domínio armado) de vastas zonas resolveram assim o embaraço que podia 

constituir a prioridade histórica dos Portugueses603. 

 Contudo, a opinião portuguesa já estava mobilizada, visto que todos os partidos 

consideravam a «questão africana» como um problema em se empenhava a dignidade 

nacional, bem como eram fortes os interesses económicos e coloniais. Desta forma, o 

antigo projecto da expansão para as zonas do interior, de forma a submeter à autoridade 

portuguesa todo o continente, desde a costa de Angola ao litoral de Moçambique voltou 

a ganhar impulso; projecto ao qual se chamou «Mapa cor-de-rosa»604.  

 Foi assim designado o projecto português pelo facto de aparecer colorida dessa 

forma a região em que Portugal pretendia exercer os direitos. O governo português tentou 

que as negociações ocorressem no plano diplomático, ao mesmo tempo que se apressava 

na ocupação militar dos territórios em disputa605.  

 As operações do major Serpa Pinto provocaram protestos diplomáticos, que o 

Governo de Lisboa tentou utilizar para internacionalizar a questão, de forma a que a 

submeteu à mediação de outra potência e também à arbitragem dos signatários do Acto 

                                                           
601 Cf. Amadeu de Carvalho Homem, op. cit., p. 143.  
602 Vide José Hermano Saraiva, “As questões ultramarinas e o fim da monarquia”, História de Portugal, 

vol. 3 - De 1640 à actualidade, Espanha, Publicações Alfa, 1986, p. 489. 
603 Cf. Amadeu de Carvalho Homem, op. cit., p. 143. 
604 Cf. idem, ibidem, pp. 143 – 144.  
605 Cf. idem, ibidem, pp. 143 – 144. 
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Geral da Conferência de Berlim, uma forma para solucionar os conflitos desse acordo que 

se estabelecia. 

 De salientar, que a Conferência de Berlim que ocorreu entre 1884 e 1885 tinha 

recolocado a problemática dos direitos de ocupação territorial em problemáticas muito 

diversas, como a questão dos direitos históricos que Portugal invocava. Era necessário 

mobilizar todos os recursos disponíveis para poder legitimar o direito a grandes extensões 

de território em África606.  

 Concomitantemente, a Inglaterra estava decidida a não admitir arbitragem e 

orientou a discussão no sentido de provocar uma ruptura de relações diplomáticas com 

Portugal. Nesse período procedeu à ocupação de algumas regiões de grande valor 

económico ou estratégico, como a embocadura do Zambeze e a cidade de Lourenço 

Marques, esta onde tinham aspirações antigas, mas que com a mediação do presidente da 

República Francesa, o general Mac Mahon, tinha atribuído a Portugal.  

 O desejo do corte de relações de Inglaterra com Portugal conduziu ao Ultimatum 

no dia 11 de Janeiro de 1890607. Neste a Inglaterra tinha exigidas instruções telegráficas 

para que todas as forças portuguesas que estivessem no Chire (rio) e no país dos 

Macocolos e Machonas (Moçambique) se retirassem. Nesse mesmo dia, o Governo 

português devia dar uma resposta satisfatória, sob pena de o pessoal diplomático inglês 

abandonar Lisboa a bordo de navios de guerra britânicos, nesta altura o Porto já dispunha 

de uma “vanguarda disposta a responder pela força às presumidas vacilações e 

subserviências da monarquia”608.  

 Embora o protesto do governo português, o Ultimatum de 1890 representou a ideia 

de transformação que Portugal necessitava, “uma carência de ideia de «ideia colectiva», 

de forma a organizar os portugueses em torno da comunhão com a Pátria e as coisas 

portuguesas”609. 

 D. Luís tinha falecido e D. Carlos só tinha subido ao trono há dois meses. A 

exigência inglesa não foi ignorada; tinha como intuito provocar a ruptura, o que 

possibilitava grandes violências. Por conseguinte, a “preocupação do Governo foi a de 

não proporcionar à Inglaterra o corte de relações, que ela queria tornar inevitável para 

depois colher sobre o país hostil vantagens que, apesar de tudo, não ousava exigir do país 

                                                           
606 Cf. Vide Sérgio Campos Matos, op.cit., p. 388. 
607 Cf. Amadeu de Carvalho Homem, op. cit., p. 143. 
608 Vide idem, ibidem, p. 145 
609 Vide Dr. Rui Ramos, História de Portugal – A segunda fundação (1890 – 1926). Direcção de José 

Mattoso, vol. 6, [s.l.], Editorial Estampa, 1994, p. 39.  
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aliado. A decisão tomada foi, portanto, a de ceder à intimação, sem prejuízo do direito 

português de ver o litigio resolvido por arbitragem internacional”610. E, desta forma se 

pretendia com o apoio dos países presentes na Conferência de Berlim que a Inglaterra 

cedesse quanto à arbitragem; facto que não veio a suceder, mas tornou-se possível quanto 

à posse de Lourenço Marques e da Foz do Zambeze.   

“O ultimato consistia numa nota entregue ao ministro dos Negócios Estrangeiros 

português pelo embaixador de Inglaterra em Lisboa exigindo que Portugal ordenasse 

imediatamente a retirada da expedição militar que atacara alguns indígenas protegidos 

pelos Ingleses na África Oriental, no Chire (actual Malawi). O Governo português cedeu, 

protestando embora, que o território africano em que o confronto se dera pertencia a 

Portugal”611.  

 Foi perante esta circunstância que todos os círculos de oposição ao governo e aos 

partidos instalados aproveitaram a onda de indignação levantada contra Inglaterra para se 

dirigirem contra a situação de fragilidade política e crise económica que assolava o 

país612.  

 Instalou-se uma crise política em 1890 onde se verificava o progressivo 

esgotamento das virtualidades do rotativismo. “No plano institucional e político, o 

período que se segue ao Ultimatum britânico de 11 de Janeiro de 1890 revela o 

progressivo esgotamento das virtualidades do rotativismo. Sujeitos a um conjunto de 

práticas que desvirtuavam os seus resultados, os actos eleitorais não deixavam contudo 

de responder à função essencial de legitimação do poder político”613, que acabavam por 

prolongar as elites no poder em detrimento da restante população que vivia sob grandes 

dificuldades financeiras e sociais. 

 De salientar, que a “verdadeira força que estava por detrás da onda de protestos 

de 1890 eram as camadas da população que lia os jornais; e as invectivas contra o rei e o 

problema do regime encontraram muito maior audiência do que as reivindicações dos 

operários da secção do Monte Olivete ou o programa progressivo da Liga Liberal. A 

classe média não estava identificada com problemas de horários e condições de trabalho; 

                                                           
610 Vide José Hermano Saraiva, op. cit., p. 492. 
611 Vide Rui Ramos, op. cit., p. 38.  
612 Cfr. Rui Ramos, “O Radicalismo 1890 – 1892”, História de Portugal. Direcção de José Mattoso, vol. 6 

– A Segunda Fundação (1890 – 1926), [s. l.], Círculo de Leitores, 1994, pp. 178 – 179.  
613 Cf. Vide Sérgio Campos Matos, op.cit., p. 389.  
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pelo contrário, o problema meramente político da forma do Estado aparecia-lhe como 

fundamental”614. 

 Perante esta conjuntura houve uma força política que em 1890 se destacou, o P. 

R. P. Ao fim de vinte anos transformou-se na força política mais importante do país; era 

constituído, pelo Directório e por figuras da sociedade que se destacavam, entre as quais, 

Azevedo e Silva, Bernardino Pinheiro, Francisco Homem Cristo, Jacinto Nunes, Manuel 

de Arriaga e Teófilo Braga615.   

 A situação de grande fragilidade política portuguesa e o crescendo da contestação 

à monarquia começavam a delinear os ideais de Miguel Augusto Bombarda. “De 

personalidade combativa e um monárquico que foi com o decorrer da fragilidade política 

pela consequência dos conflitos económicos em que se viu Portugal perder os seus 

domínios, pela ausência de ideais, pela estagnação de um país que carecia de uma grande 

mudança social, política e económica que começou a revelar a sua descrença em relação 

ao regime monárquico”616, do qual foi defensor.  

 Contudo, descrente da monarquia sobretudo devido ao Ultimatum e vendo os 

ideais do P. R. P., Miguel Augusto Bombarda assumiu o seu afastamento, integrando-se 

no partido republicano, na «Comissão de Resistência». Via nos ideais do partido um novo 

horizonte para Portugal, passando a ser uma das figuras de principal luta política ao lado 

de Teófilo Braga, Manuel de Arriaga e Rodrigo Freitas.  

Numa carta que escrevia ao seu amigo C. Ferreira do Amaral dizia: “Eu não estou 

filiado no partido republicano, mas o meu espirito todo se republicanisou. Sempre com o 

nosso saudoso José Dias, mantive-me na crença de que era possível, na monarchia, ser 

cidadão portuguez e como cidadão portuguez viver. Isto foi até á sua ultima conferencia. 

N’este momento, foi luminoso para mim, pelo contexto de que eu disse, e pela conclusão 

que falhou, que nem com um democrata d’aquelles a liberdade, na monarchia, podia 

vencer Portugal. Vieram depois os decretos despoticos, veio o de 31 de janeiro, e não 

pude mais. Todas as razões que, tem por idas, ainda que faziam tolerar a monarchia em 

Portugal, todas se reviraram contra ella. A republica, dizem, não pode ser ordem e 

                                                           
614 Vide José Hermano Saraiva, op. cit., p. 494.  
615 Cf. David Ferreira, “Republicano português”, Dicionário de História de Portugal. Direcção de Joel 

Serrão, vol. V – Paróquia – Sintra, Porto, Livraria Figueirinhas, 1984, p. 294.  
616 Vide Ana Catarina Necho, “Miguel Augusto Bombarda: uma figura incontornável da Política e Medicina 

portuguesa”, Arte, Cultura e Património do Romantismo. Actas do 1º Colóquio “Saudade Perpétua”, Porto, 

CEPESE, 2017, p. 756.  
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progresso n’um povo de paixões, mas ainda menos o póde ser a monarchia, porque o rei, 

tão meridional como o povo, tem porta aberta para o absolutismo e é affronta máxima”617. 

 Miguel Augusto Bombarda, que passou a ser um republicano tardio de tendências 

socialistas, defendia a legislação do trabalho, a socialização do solo, o imposto 

progressivo, a separação da Igreja do Estado, como também medidas de cariz 

higienista618. Era um homem que se preocupava com a política e as questões de natureza 

social e aí se fundamentava todo o seu optimismo republicano619.  

 Dirigindo a «Junta Liberal» desempenhou um papel fulcral na propaganda 

republicana e por consequência na agitação política que se agudizou. Para Miguel 

Augusto Bombarda, que coordenava esforços de três entidades, a Maçonaria, o Partido 

Republicano e a Carbonária, já não se tratava de defender ideais republicanos marcados 

pela corrente positivista, queria alcançar o progresso, a evolução através duma política 

cientista, laica, ou seja, afastada da Igreja, ligando-se a uma tradição empírica e 

racionalista.  

“O republicanismo português de Oitocentos e primeiras décadas do século XX 

traduziu-se como uma expressão particular, no contexto da realidade portuguesa deste 

período. Herdeiro da velha tradição racionalista do iluminismo e dos pressupostos 

revolucionários da Revolução Francesa de 1789, a ideologia republicana constituiu uma 

expressão elaborada de uma mundividência apostada na criação de uma nova realidade 

nacional, que em última instância provocaria uma transformação na ordem social, cultural 

e política de Portugal”620.  

A conjuntura demonstrava que a continuidade da política do rotativismo 

bipartidário estava esgotada quando se iniciara o reinado de D. Carlos; por um lado, 

devido à aceitação que o projecto republicano encontrou nas camadas mais jovens e nos 

sectores recém-chegados à classe média, como por outro lado, permite compreender as 

grandes esperanças que uma parte dos quadros superiores da política depositou na acção 

pessoal do rei.   

Em 1900 a continuidade dos problemas não acalmava a contestação à política, 

bem como ao reinado de D. Carlos, que aparentemente regressava ao rotativismo, mas no 

                                                           
617 Vide A.N.T.T. Fundo Família Ferreira do Amaral, Caixa 4, nº 7; Cf. Anexo 2 – Cartas de Miguel 

Bombarda.   
618 Cf. Ana Leonor Pereira e João Rui Pita, Miguel Bombarda e as singularidades de uma época, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006, p. 8. 
619 Cf. Ana Catarina Necho, op. cit., p. 757.  
620 Vide Paulo Araújo, op. cit., p. 118.  
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novo governo Regenerador não estava incluído João Franco, que representava agora uma 

posição cada vez mais oposta ao partido. Pelo que a partir de 1906 o Governo nunca foi 

o que Franco realmente «pretendia», “uma administração nobremente concentrada na 

solução das angústias da pátria”621. No entanto, deve-se salientar que com o ambiente de 

grande instabilidade política em que se vivia e que João Franco tendia a agravar 

diariamente, o Rei, por sua vez, em vez de evitar uma maior animosidade, pelo menos do 

lado da monarquia, ainda acontribuiu para os incitar622.  

Pelo que em 1901 “consumou-se a cisão interna; a propósito da discussão de uma 

lei sobre a contribuição predial, os deputados franquistas definiram uma posição de aberta 

oposição ao Governo. Acompanharam João Franco na sua dissidência perto de três 

dezenas de deputados, entre os quais se encontravam muitas figuras de primeiro plano 

dentro do partido Regenerador”623. 

Em consequência surgiram movimentos dissidentes: em 1903 fundando o Centro 

Regenerador Liberal por João Franco e em 1905 o Partido Progressista liderado por José 

de Alpoim. Ambos os movimentos dissidentes provocaram uma forte reacção nos 

partidos de origem, neste caso, os regeneradores que procuraram de todas as formas 

combater e desacreditar os franquistas, enquanto os progressistas hostilizavam José de 

Alpoim e os homens do seu grupo.  

Em 1906 deu-se a demissão do último ministério regenerador e D. Carlos confiava 

nos meios de governo constituídos pela reserva política de João Franco, que foi 

incumbido de formar governo624. Este pretendia seguir um caminho novo, pelo valor das 

reformas e progressos.  

O rei aparecia perante as câmaras propondo um plano global e concreto para se 

realizar a reforma política. Tinha-se o intuito da «actualização» e do alinhamento pelas 

tendências de uma Europa moderna e progressiva.  

O papel de D. Carlos625 tornava-se decisivo estando por detrás uma realidade de 

política de expansão que se ambicionava para Portugal, de uma classe média que se ia 

europeizando e que desejava a paz social para permitir a implantação de projectos 

inovadores.  

                                                           
621 Vide Rui Ramos, op. cit., p. 278.  
622 Cfr. Jorge Couto, op. cit., pp 14 – 15.  
623 Vide José Hermano Saraiva, op. cit., p. 505.  
624 Cf. Rui Ramos, op. cit., p. 506.  
625 O cognome do rei D. Carlos era «o Diplomata». 
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Em 1907, apesar do governo ir cumprindo o programa anunciado no discurso da 

coroa, em que todas as propostas tinham sido aprovadas pela câmara, bem como a 

colaboração do Partido Regenerador, permitia a vida política do Governo, a oposição dos 

republicanos intensificava-se quer nas câmaras, quer nas acções de rua. 

Foi dentro do Parlamento, que os deputados republicanos, associados aos 

dissidentes progressistas, aproveitavam a questão dos adiamentos do Estado à Casa Real 

para realizar uma campanha que acabou por se repercutir por todo o país. A greve que 

ocorreu em 1907 foi interpretada como uma reprovação das instituições pelas gerações 

vindouras, emocionando durante meses a população, acabando por ter um papel fulcral 

na decisão que o Governo tomou de encerrar as câmaras626.  

De realçar, que a imprensa colaborava eficazmente para a manutenção do clima 

revolucionário. Consequência disso foi o desencadeamento de manifestações, algumas 

delas violentas. “O primeiro-ministro era o alvo visado pela oposição porque era o vulto 

que realizava a unanimidade da contestação: desde os velhos conservadores aos activistas 

da Carbonária, todos comungavam na luta contra o homem que podia representar uma 

polícia alheia aos partidos e solidária com a monarquia”627.  

Perante este quadro de violência da oposição à ditadura franquista tinham-se 

criado condições para uma tentativa de revolta republicana. Os conspiradores eram 

sobretudo políticos e a adesão das tropas ao movimento apresentava-se bastante duvidosa.  

Deu-se início à preparação de grupos de revolucionários civis, que deviam 

imobilizar as tropas dentro dos quartéis tal como se reuniram armas em vários locais, 

realizou-se a fabricação de bombas, a que os conspiradores designavam por «artilharia 

civil».  

Sucederam-se explosões violentas em Agosto, grupos revolucionários que 

chegaram a atacar esquadras da polícia em Lisboa, enquanto no edifício abandonado do 

antigo elevador da Biblioteca se reunia um grupo de políticos que tinha por missão ocupar 

a Câmara Municipal de Lisboa e ali fazer a proclamação da República628. 

O governo decidiu intensificar a repressão e preparou um decreto que visava a 

expulsão do país ou o degredo nas colónias dos que fossem considerados culpados do 

crime contra a segurança do Estado. O rei, que se encontrava em Vila Viçosa, assinou o 

decreto no dia 31 de Janeiro de 1908.  

                                                           
626 Cf. 1907 – No advento da República, Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, 2007, pp. 8 – 9.  
627 Vide José Hermano Saraiva, op. cit., p. 509.  
628 Cf. idem, ibidem., p. 510.  
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No dia seguinte, 1 de Fevereiro, de regresso a Lisboa acompanhado pela família 

real, desembarcou no Terreiro do Paço. Tomou o lugar num landó aberto que o iria 

conduzir ao paço; porém, no momento em que estava a entrar na Rua do Arsenal, um 

popular aproximou-se e disparou dois tiros que mataram o monarca instantaneamente. 

Outro atirador alvejou o príncipe herdeiro D. Luís Filipe, atingindo-o também 

mortalmente, o infante D. Manuel teve um ferimento ligeiro. Nestes instantes os guardas 

que acompanhavam a carruagem abatiam os regicidas no local629. 

“O homem que dispara sobre o rei e já ferira o infante D. Manuel ainda continuou 

por instantes dependurado da carruagem, enquanto a rainha lhe batia com um ramo de 

flores. A polícia, que não era muita, desatou aos tiros. O homem da carabina foi atacado 

à espada por um oficial e outro caçado a tiro. A carruagem real, à desfilada, entrou no 

Arsenal da Marinha. Eram cinco e vinte da tarde. O rei estava morto. O príncipe real 

agonizava. Fora também atingido por duas balas, uma no peito e outra que lhe atravessara 

a face, saindo pela nuca. Morria pouco depois já dentro do Arsenal”630.  

Não se esclareceram completamente as condições políticas que levaram ao 

regicídio. Mas, o mesmo “ocorreu num momento estratégico da evolução política 

portuguesa. O monarca lançara-se abertamente à obra de reconstrução da autoridade do 

Estado, e aquilo que se chamou franquismo era a face partidária de um movimento que 

na realidade se identificava com a figura e o pensamento do rei”631. Com o regicídio 

acabaram por sair frustrados os planos de D. Carlos e de João Franco632. 

Sucedeu ao trono D. Manuel II, cujo seu período de governo ficou conhecido 

como «Acalmação»633, dirigiu-se ao país numa proclamação em que afirmava o desejo 

de cumprir bem a sua missão recebida tragicamente.  

Os republicanos tinham abrandado as críticas ao regime, mas no seio do mesmo 

ouviam-se vozes a criticar o «franquismo sem Franco». Em Março de 1910 intensificou-

se a propaganda republicana com comícios de forma a não enfraquecer a luta pelo ideal 

republicano.  

 Nas eleições parlamentares realizadas no dia 28 de Agosto de 1910 Miguel 

Augusto Bombarda foi eleito deputado pelo círculo oriental. Tinha como parceiros 

                                                           
629 Cf. Dr. Francisco Manuel Vitorino, “O tempo dos Impérios”, História Comparada – Portugal, Europa 

e o Mundo, uma visão Cronológica. Direcção de António Simões Rodrigues, vol. II, Espanha, Círculo de 

Leitores, 1996, p. 243.  
630 Vide Rui Ramos, op. cit., p. 202.  
631 Vide idem, ibidem, p. 510.  
632 Cf. 1907 – No advento […], op. cit., p. 10.  
633 Cf. Jorge Couto, op. cit., p. 18 
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António José de Almeida, Alfredo de Magalhães, Bernardino Machado e Afonso Costa, 

mas não chegou a ocupar o lugar nas bancadas das cortes.  

 No dia 3 de Outubro de 1910 Miguel Augusto Bombarda foi assassinado com tiros 

de revolver por um antigo alienado de nome Apparicio Rebello no Hospital de Rilhafoles, 

do qual era director634. O doente voltou a ser internado com admissão urgente nesse dia, 

em 3 de Outubro de 1910635. 

 Dois dias depois, no dia 5 de Outubro de 1910, eclodiu a revolução republicana, 

para a qual Miguel Augusto Bombarda tinha sido um dos responsáveis da sua 

concretização636.  

 O plano organizado por oficiais de carreira consistia em três ataques em 

simultâneo: ao Palácio Real das Necessidades, onde o rei deveria ser preso, ao Quartel-

General e ao Quartel do Carmo, onde funcionava o comando da Guarda Municipal. Para 

isto, os conspiradores deviam às primeiras horas do dia 4 de Outubro apoderarem-se de 

quase todos os quartéis da capital e convergir depois com as respectivas tropas para 

aqueles objectivos. Ao mesmo tempo previa-se a revolta dos navios de guerra ancorados 

no Tejo e cujo comando seria assumido por Cândido dos Reis637. 

 “A vitória das forças republicanas na manhã do dia 5 de Outubro de 1910 

representou o coroamento lógico de um processo caracterizado pelo progressivo  

alastramento dos ideais republicanos no seio de uma larga base social que agrupava uma 

pequena e média burguesia urbana e rural e o operariado nascente de algumas bolsas 

industriais, em simultâneo com a cada vez mais evidente desagregação da classe política  

da monarquia”638, visto que esta tinha caído em descrédito juntando a esse facto a 

impopularidade de um clero católico demasiado comprometido com os interesses do 

trono e dos políticos dirigentes.  

 Foi um facto que a vitória do movimento desencadeado na madrugada de dia 3 

para 4 de Outubro esteve quase para não acontecer. Mas, devido à desorientação das 

forças monárquicas, com falhas no ânimo combativo, mesmo com a superioridade em 

termos militares, em conjunto com a firme determinação do pequeno número de 

combatentes militares e civis que se tinha agrupado na rotunda de Lisboa, comandados 

                                                           
634 Cf. J. Caria Mendes, op. cit., p. 69; Cf. Dr. Francisco Manuel Vitorino, op. cit., p. 247.  
635 Cf. A.N.T.T., Fundo Hospital S. José, Livro nº 7196, fl. 16. 
636 Cf. J. Caria Mendes, op. cit., p. 70; Cf. Dr. Francisco Manuel Vitorino, op. cit., p. 247. 
637 Cf. José Hermano Saraiva, op. cit., pp. 512 – 513.   
638 Vide António Reis, “A Primeira República”, História de Portugal de 1640 à actualidade, Vol. 3, 

Espanha, Publicações Alfa, 1986, p. 517. 
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por um simples comissário chamado Machado Santos, foram os factores que permitiram 

a implantação da República no dia 5 de Outubro de 1910639.   

 “Na madrugada do dia 5, a confusão era grande no Rossio. As tropas sentiam-se 

entre dois fogos, entaladas entre a Rotunda e os navios. O rei parecia ter fugido (na Baixa 

os Republicanos faziam constar que D. Manuel já pedira asilo à legação inglesa). Os 

membros do Governo, sentindo-se ameaçados pelo próprio comando da divisão, haviam 

abandonado o Quartel-General à meia noite de dia 4, e não davam sinal de si (Teixeira de 

Sousa fora ferido com um tiro na perna, perto da casa de um tio, na Avenida Duque de 

Loulé, e foi pelo médico, às dez da manhã de 5, que soube da proclamação da 

República”640. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
639 Cf. António Reis, op. cit., p. 517.  
640 Vide Rui Ramos, op. cit., p. 396. 
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4.1.1. Miguel Bombarda e a Psiquiatria 

 

Nas últimas décadas do séc. XIX as correntes filosóficas e científicas ganharam 

um grande dinamismo em Portugal, falamos do positivismo de August Comte641 e do 

naturalismo de Ernest Haeckel642, ou ainda da obra antropológica de Casare Lombroso643. 

Vários destes autores influenciaram em grande medida os alienistas portugueses, que se 

serviram deles para defender uma Psiquiatria Científica, fundamentada em bases 

positivas, criticando assim a psicologia espiritualista e «metafísica»644.  

Foi no final do final do séc. XIX que se começou a verificar a afirmação da 

Psiquiatria enquanto ciência e a sua aceitação na comunidade médica. Para tal contribuiu 

significativamente a institucionalização da loucura e a necessidade do auxílio da 

psiquiatria para compreensão e tratamento do alienado. 

Em 1880 Miguel Augusto Bombarda redigiu a tese do seu segundo concurso: 

Distrofias por lesão nervosa e de acordo com o decreto de 26 de Julho de 1883, com 32 

anos de idade tornou-se lente da cadeira de Fisiologia Geral e Histologia da Escola 

Médico-Cirúrgica, na qual esteve até à data da sua morte.  

Desde cedo que mostrou interesse pelos temas ligados à Psiquiatria, como se pode 

constatar através das suas publicações de índole clínica e científica, pelos inúmeros 

artigos no Correio Médico de Lisboa; na Revista Portuguesa de Medicina e Cirurgia 

Práticas; no Jornal da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa e obras como 

Microcephalia em 1892; O delírio do ciúme em 1896; Licões sobre a epilepsia e as 

pseudoepilepsias em 1896; Os neurones e a vida psychica em 1897; A Consciencia e o 

livre arbítrio em 1898; La folie penitentiaire em 1898; A sciencia e o jesuitismo 1900 e 

A bancarrota da psychiatria em 1905.  

O Dr. Miguel Augusto Bombarda era conhecido por ter uma personalidade 

combativa. A sua actividade enquanto professor e médico foi bastante fecunda e “nela 

sobressai a riqueza do seu saber, a argúcia e a pujança do seu raciocínio, a sensibilidade 

entusiasmada do seu espírito, a vastidão da sua cultura e a clareza e a fluência da sua 

prosa”645. 

                                                           
641 (1798 – 1857) 
642 (1834 – 1919) 
643 (1835 – 1909) 
644 Cf. José Morgado Pereira, “A psiquiatria no tempo da I República”, Corpo – Estado, Medicina e 

Sociedade no tempo da I República, [s.l.], Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da 

República, 2010, p. 131.   
645 Vide J. Caria Mendes, op. cit., p. 68.  
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Dedicou-se a vários temas neurológicos e psiquiátricos, desde a função dos 

hemisférios; a epilepsia; as distrofias; a menopausa viril; a psiquiatria forense; a 

assistência a alienados e a tuberculosos até às questões de raiva. Teve também particular 

interesse pelo problema anatómico e antropológico da microcefalia e das suas relações 

com a Psiquiatria e a Evolucionística, entre 1892 e 1894646.  

O professor Miguel Augusto Bombarda “argumentava peremptoriamente que «“é 

loucura rematada querer levantar metas à análise científica» e que «a Humanidade 

chegará à perfeita adaptação. As conquistas da ciência e a sua vulgarização hão-de acabar 

por iluminar a moral e suavizar os costumes»”647, defendendo a sua crença numa Ciência 

baseada no conhecimento e na experiência.  

Juntamente com Manuel Bento e José Tomáz de Sousa Martins, foi fundador da 

Revista de Medicina Contemporânea da qual também foi Director e onde semanalmente 

debatiam os principais acontecimentos médicos e científicos, ou até políticos, literários e 

artísticos que se relacionassem com a Medicina. 

Foi sócio efectivo da Academia Real das Ciências Médicas de Lisboa, entre 1902 

e 1903 e deste modo ficou ligado a duas prestigiadas instituições culturais e científicas da 

cidade; fez parte do Conselho Superior de Higiene e do Conselho de Medicina Legal. 

Presidiu à Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, à Sociedade Portuguesa de Ciências 

Naturais e à Associação dos Médicos Portugueses648; foi secretário geral da Liga Nacional 

contra a Tuberculose649, um trabalho que desempenhou juntamente com um outro grande 

nome da Medicina Portuguesa, Dr. José Tomaz de Sousa Martins.  

Como se viu Portugal, antes de 1848, não tinha uma instituição própria para 

acolher os alienados. Esta era uma das graves carências sociais que se verificava no país, 

tendo em conta que os considerados «loucos» estavam ao abandono ou eram tratados nas 

enfermarias do Hospital de S. José sem os devidos cuidados e condições650. 

 Neste sentido, era “uma forma de assistencia psiquiátrica ainda muito rudimentar 

e imperfeitamente diferenciada a dentro dos serviços de um Hospital geral. Pode mesmo 

perguntar-se se o princípio que inspirou a criação deste primeiro e embrionário serviço 

manicomial, antes decorreu da premente necessidade de resguardar a sociedade e as 

                                                           
646 Cf. J. Caria Mendes, op. cit., p. 68. 
647 Vide idem, ibidem, p. 68.   
648 Cf. Pedro Cintra, Miguel Bombarda – Preservar a memória, Alfragide, Casa das Letras, 2012, pp. 51 – 

52.   
649 Cf. J. Caria Mendes, op. cit., p. 68.  
650 Veja supra capítulo 3 da Tese de Doutoramento.  
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famílias da presença sempre temida e dos contactos impressionantes dos loucos 

furiosos”651. 

Com a criação do primeiro hospital para alienados em Portugal – o Hospital de 

Rilhafoles - começavam-se a dar os primeiros passos para a consolidação da ciência 

psiquiátrica em Portugal, abria-se um caminho filantrópico, para a assistência daqueles 

que padeciam de doenças mentais que até então se tinham visto colocados à margem da 

sociedade: “do dever moral e social de hospitalizar o alienado com o fim generoso e 

altruísta de o proteger, assistir e, possivelmente, curar”652.  

Miguel Augusto Bombarda defendia que o louco devia ser considerado um 

enfermo, a quem era necessário proteger, sendo tratado e amparado. Estando isolado, a 

sociedade devia também ser protegida e preservada de qualquer dano que o alienado lhe 

pudesse causar653.  

Para o psiquiatra era necessário desfazer os mitos e os estigmas sobre os «loucos», 

tanto compreendido num contexto demoníaco e satirizado, como colocado à parte pela 

representação da sua improdutividade.   

 “Defende-se a necessidade de uma intervenção precoce e efectiva, criticam-se as 

ideias erróneas, populares, vagas e supersticiosas sobre a loucura, sendo as ordens 

religiosas criticadas por poderem contrariar as directivas médicas”654. 

O professor Miguel Augusto Bombarda através das suas ideias de carácter 

filantrópico e do seu arreigado pensamento científico defendia que se devia garantir o 

conhecimento introduzindo um novo pensamento na cura e tratamento dos alienados. Para 

tal destacava a necessidade do ensino oficial da Psiquiatria como medida fulcral para a 

institucionalização deste ramo da Medicina, assim preenchendo a falta de legislação 

necessária para reorganizar a assistência, nessa matéria modernizar e medicalizar os asilos 

públicos, com o intuito também de criar um corpo de alienistas que definisse critérios de 

avaliação dos alienados indigentes, pensionistas ou criminosos655.  

 Na sua obra Enfermagem Religiosa critíca severamente a Igreja Católica nas suas 

funções de caridade e zelo pelos mais necessitados, defendendo que quem deve exercer 

os cargos de auxiliares de saúde devem ser profissionais com conhecimentos adquiridos, 

                                                           
651 Vide Dr. Sobral Cid, O Professor Miguel Bombarda – A sua carreira e a sua obra de alienista, Lisboa, 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 1925, p. 2.  
652 Vide idem, ibidem, p. 2.  
653 Cf. José Morgado Pereira, op. cit., p. 132. 
654 Idem, ibidem, p. 132. 
655 Cfr. idem, ibidem, p. 132.  
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referindo-se ao tratamento dos alienados diz: “Isto é dizer que o espirito religioso, por 

mais vivido que seja, não tem a pujança do dever profissional, n’aquillo para que a 

profissão é invocada. É dizer ainda que não encontrar para enfermeiras seculares outra 

palavra que não seja – mercenarias, é revoltante affronta”656. 

 Para Miguel Augusto Bombarda a religião dentro do espaço asilar prejudicava os 

doentes e a normatividade hospitalar, como aponta: “há a solemnidade que se não perdoa 

nos socorros espirituaes e que leva, altas horas da noite, a perturbar o socego das 

enfermarias com a gala das procissões e o desafogo dos cantigos religiosos que a ninguem 

deixam dormir; ha a impossibilidade de se fazer uma selecção do pessoal, aquella 

selecção que espontaneamente se realisa na enfermagem secular, porque com religiosas, 

vocações erradas são irremediáveis”657.    

 Em todas as suas funções dirigidas à assistência clínica, no que diz respeito ao 

tratamento do alienado, o Dr. Miguel Augusto Bombarda defendia que era o pensamento 

médico que deveria tratar e que, por conseguinte, nada deveria interferir na execução fiel 

das regras postas por quem dirigisse658.  

 “Efectivamente, a moral materializava-se na necessidade de sobrevivência dos 

seres vivos. A vida em comunidade, a manutenção das instituições e todo o tipo de 

manifestações humanas estava condicionada pelo factor moral, que constituía uma 

imposição adaptativa, uma necessidade que resultava da efectiva «subordinação do 

homem à sua natureza e às circunstâncias» que o rodeavam. No entanto, a viabilidade da 

moral moderna tinha de se alicerçar numa racionalidade científica capaz de garantir um 

conhecimento efectivo dos fenómenos que afligiam as sociedades e os indivíduos”659.  

 O Dr. Joaquim Bizarro, Dr. Abranches, Dr. Antonio Maria de Senna e Dr. Martins 

Pulido ficavam na História por terem sido os primeiros alienistas e psiquiatras 

Portugueses que contribuíram para a compreensão do conceito, hoje axiomático, de 

alienação mental.  

 Como entendia, Sobral Cid, a alienação, que é exclusivamente tributária da 

medicina, onde os processos e as reacções mórbidas podem conduzir à loucura são apenas 

um capítulo da patologia humana, e onde o Estado tem o imprescindível dever moral e 

                                                           
656 Vide Miguel Bombarda, Enfermagem Religiosa, Lisboa, Publicação Junta Liberal, 1910, p. 11 – 12.  
657 Vide idem, ibidem, p. 15.  
658 Cf. idem, ibidem, p. 17.  
659 Vide Paulo Araújo, Miguel Bombarda – Médico e Político, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2007, p. 

62. 
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social de organizar a profilaxia e assistência das doenças do foro mental sobre a base do 

estudo clínico e científico da Psiquiatria nas Faculdades de Medicina660.  

 E, foram estes, os percursores de uma grande obra de assistência asilar que só se 

verificou na segunda metade do séc. XIX, em que inscrevem os nomes de Francisco 

Pulido, o instalador e o primeiro Director do Hospital de Rilhafoles (entre 1848 – 1850), 

Miguel Augusto Bombarda, que foi indubitavelmente o seu reformador em 1892, Antonio 

Maria de Senna, que foi organizador e o primeiro Director do Hospital Conde de Ferreira 

e autor da lei de 1889 e já no séc. XX, Júlio de Matos661, cujos verdadeiros esforços 

fizeram emergir um novo manicómio em Lisboa662.  

 De sublinhar, que foi em estreita colaboração entre grandes alienistas e psiquiatras 

europeus, que Portugal começou nos finais do séc. XIX a revelar um profícuo 

desenvolvimento no que respeitava à emergência e desenvolvimento da psiquiatria, 

exemplo desse facto foi a criação de um curso livre de Psiquiatria em 1896.  

  Em Portugal assistiu-se a uma nova dinâmica assistencial, da qual Miguel Augusto 

Bombarda foi um dos grandes impulsionadores ao alicerçar o tratamento dos doentes com 

o estudo das patologias. 

 Face ao progresso das Ciências Médicas em Portugal, a Psiquiatria autonomizou-

se e afirmou-se enquanto ciência. Desta forma contribuiu-se para o processo de 

institucionalização da loucura, que para além de ter constituído um novo olhar para a 

emergência de novas facetas ideológicas e políticas das sociedades modernas, contribuiu 

para a formação de um discurso médico e disciplinar que transformou a loucura num 

objecto de análise científica663. Os hospitais psiquiátricos começavam a ser vistos como 

instituições, em que se podia auxiliar os alienados através das mais recentes práticas 

terapêuticas.  

 Foi sob esta nova interpretação terapêutica, que Portugal se destacou ao 

acompanhar os países mais desenvolvidos no estudo da Psiquiatria e Assistência Mental, 

como França, Alemanha, Espanha ou Inglaterra.  

                                                           
660 Cf. Dr. Sobral Cid, op. cit., p. 4.  
661 Sobre Júlio de Matos consultar a Dissertação de Mestrado de Tânia Sofia Ferreira.  
662 Cf. Idem, ibidem, p. 4.  
663 Cfr. Paulo Araújo, op. cit., p. 67.  
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Promissor na evolução das Ciências Médicas, em 1906, acabou por se realizar em 

Lisboa, o XV Congresso Internacional de Medicina, do qual foi secretário geral o Prof. 

Miguel Augusto Bombarda664.  

Neste evento salienta-se o brilhantismo e a grande adesão que teve o XV 

Congresso Internacional de Medicina, pelo grande número de médicos portugueses e 

congressistas estrangeiros665, no qual, em agradecimento, foi feita uma homenagem a 

Miguel Augusto Bombarda, em “elevada compreensão que foram tidos os esforços do 

secretario geral do Congresso”666.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
664 Cf. Relatorio e contas da commissão que tomou a seu cargo a homenagem ao Prof. Miguel Bombarda 

pela organisação do XV Congresso Internacional de Medicina, Lisboa, Officina Typographica, 1907, p. 3.    
665 Cf. ibidem, p. 3.  
666 Vide ibidem, p. 4. 
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4.1.2. Miguel Bombarda: Director do Hospital de Alienados (1892 – 1910) 

 

O dia 2 de Julho de 1892 foi uma data célebre para a História da Psiquiatria 

Portuguesa, pois foi neste dia que o Dr. Miguel Augusto Bombarda recebeu do Presidente 

do Conselho e Ministro do Reino, o Conselheiro José Dias Ferreira, a sua nomeação para 

o cargo de Director do Hospital de Rilhafoles667.   

 A sua nomeação veio, nos termos do regulamento, ordenada por D. Carlos I: 

“Dom Carlos por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves etc. Faço saber aos que 

esta Minha Carta virem que Hei por bem Nomear nos termos do regulamento de sete de 

abril de mil oitocentos cincoenta e um o facultativo extraordinario do Hospital Real de S. 

José e Annexos, Miguel Augusto Bombarda, para o logar de director do hospital de 

alienados de Rilhafolles vago pelo fallecimento pelo fallecimento do Doutor Marcellino 

Carneiro da Silva em vinte e tres de maio de mil oitocentos noventa e um”668. 

 Numa altura em já tinha sido edificado o segundo Hospital para alienados em 

Portugal, o Hospital Conde de Ferreira, ainda se verifica o internamento de alienados 

residentes no Norte do país no Hospital de Rilhafoles. O que significava que o problema 

da sobrelotação neste hospital face às suas capacidades, continuava, bem como as suas 

condições se tinham deteriorado perante as maiores necessidades de hospitalidade e 

tratamento de alienados.  

 Como diz J. F. Reis de Oliveira: “A criação de um novo hospital no Porto, 

inaugurado em 1883, na sequência de um legado do Conde Ferreira a favor dos alienados 

não veio resolver o drama da acumulação de Rilhafoles como inicialmente se previra”669.  

 O edifício de Rilhafoles, que tinha sido instalado pelo Dr. Pulido com dedicação 

e zelo para recolher os alienados de forma íntegra e humana, apresentava na década de 

80 do séc. XIX um cenário de negligência, falta de higiene e más condições para proceder 

ao internamento e tratamento digno dos alienados. 

 No primeiro ano em que dirigiu o Hospital de Rilhafoles, o Prof. Miguel Augusto 

Bombarda escrevia os relatórios dando conta de como o edifício decaíra até às instalações 

estarem “miseraveis e insalubres condições de existencia dos alienados na casa freiratica 

de Rilhafoles, por demais arruinada, quasi desaprovida de água, lobrega e imunda”670. 

                                                           
667 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda – Antigo Hospital de Rilhafoles, op. cit., p. 50.  
668 Vide A. N. T. T., Registo Geral de Mercês D. Carlos I, Livro nº 14, fls. 229 v. e 230.  
669 Vide J. F. Reis de Oliveira, op. cit., p. 16.  
670 Vide Dr. Sobral Cid, op. cit., p. 8.  
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 Foi nestas condições que o Prof. Miguel Augusto Bombarda assumiu o cargo de 

director do hospital, tendo consciência das grandes dificuldades, mas desejando, através 

da sua dedicação, elaborar um plano que reestruturasse todo o regímen, bem como as 

condições e a terapêutica hospitalar, no auxílio daqueles que padeciam de perturbações 

mentais.   

 Miguel Augusto Bombarda foi umas das figuras mais relevantes do panorama da 

psiquiatria nacional entre o séc. XIX e XX. De espírito forte e com um enorme sentido 

prático possuía uma capacidade excepcional para o trabalho.  

 Desde novo, afirmando já a sua vocação para os estudos psiquiátricos e 

psicofisiológicos destacou-se em vários campos, como clínico, como catedrático, como 

investigador, como professor do curso livre de psiquiatria e como médico, em que sempre 

sobressaíram os seus ideais filantrópicos e morais.  

 Indubitavelmenente, no campo da psiquiatria, Miguel Augusto Bombarda não só 

vincou o seu nome, como deixou um profundo legado inovador naquilo que deveriam ser 

as novas práticas terapêuticas a aplicar para a recuperação dos alienados, bem como no 

afastamento das medidas de repressão como forma de conter os mesmos. 

  Defendia uma abordagem da doença mental, o mais possível ligada ao campo 

científico, pois aí “havia de libertar os doentes da marginalização institucional a que 

estavam votados”671. 

Para o Director do Hospital de Rilhafoles impunha-se a clara necessidade de 

restaurar o antigo edifício seguindo um plano metódico, ao que chamou de “a 

reorganização sanitaria, disciplinar, policial e administrativa de Rilhafoles”672.  

Na sua reestruturação começou por mandar abater as velhas paredes do convento 

para se tornarem enfermarias mais amplas, ordenou a construção de novos pavilhões no 

sentido de poder acolher todos os doentes internados, como também mandou edificar uma 

cozinha673. 

Para além destas primeiras medidas procurou facilitar o acesso à água, o ar e a luz 

para melhor circulação dos funcionários e dos doentes no espaço. 

De salientar, que foi quem deu impulso para a edificação do balneário D. Maria 

II, fundamental para a higiene individual e introdução da balneoterapia para a prática de 

algumas terapias utilizadas com a água.  

                                                           
671 Vide J. F. Reis de Oliveira, op. cit., p. 17.  
672 Apud Dr. Sobral Cid, op. cit., p. 8. 
673 Cf. J. Caria Mendes, op. cit., 18.  
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Fez a total separação dos doentes por sexos, dividindo o sexo masculino para um 

lado e o sexo feminino para o lado exactamente oposto674.  

Retirou de dentro do Hospital de Rilhafoles as medidas de contenção agressivas 

em uso, como o babeiro de sola, a coleira, o berço e a cadeira forte, que eram ainda muito 

utilizadas para imobilizar os doentes, sobretudo os mais agitados ou furiosos. E, desta 

forma, introduziu medidas de tratamento mais adequadas e com um número superior de 

resultados positivos como a terapia ocupacional; a Art Brut; a electroconvulsiterapia, a 

ergoterapia e a medicalização com o auxílio dos psicofármacos, esta última que ajudava 

através de substâncias químicas a baixar os níveis de ansiedade ou agitação dos doentes, 

não sendo por isso necessário o recurso ao uso da força.  

Uma das medidas essenciais que criou foi pela primeira vez ter permitido aos 

doentes a categoria de «trabalhadores»; neste sentido os doentes podiam realizar várias 

tarefas dentro do espaço hospitalar como, por exemplo, trabalhando na cozinha, na 

costura ou nas hortas, ocupações percursoras dos métodos ergoterápicos675.  

Terminado rapidamente as obras do pavilhão da cerca do lado ocidental, mandou 

realizar um novo com um grande objectivo: a construção do Pavilhão de Segurança 

(enfermaria-prisão), sob a arquitectura de José Maria Nepomuceno, influenciado pelo 

Panopticon de Jeremy Bentham, que visava naquele espaço, uma prisão circular para 

todos os alienados criminosos serem observados. 

Para além destas várias intervenções, o Dr. Miguel Augusto Bombarda no seu 

plano de melhoria aos serviços clínicos e na radical transformação dos cuidados hoteleiros 

a prestar aos doentes, procurou ainda inserir a reforma nas dietas nos alienados676, de 

acordo com a sua condição social, dentro do hospital, melhorar as condições higiénicas, 

estabelecer os serviços regulares de banhos de limpeza, implementada também na 

terapêutica ocupacional, pelo que a disciplina e os funcionários doentes não ficaram 

descuidados677; isto é, criou-se um reconhecimento por aqueles que auxiliavam os 

alienados.  

O Hospital de Rilhafoles era administrado desde a sua fundação pelo Hospital de 

S. José; essa subordinação existente e permanente nas tomadas de decisões e na 

determinação do regímen hospitalar já tinha sido motivo de desagrado demonstrado por 

                                                           
674 Cfr. J. Caria Mendes, op. cit., p. 18.  
675 Cf. idem, ibidem, 18. 
676 Veja Anexo 3 – Tabela de refeições dos Alienados no Hospital de Rilhafoles. 
677 Cfr. J. F. Reis de Oliveira, op. cit., p. 18.  
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vários clínicos, sobretudo pela dependência e interesse que o Hospital de S. José revelava 

ter a nível financeiro. 

Como se verifica, a “dependência de Rilhafoles da administração central de S. 

José constituiu sempre motivo de desagrado para os médicos directores, conscientes dos 

inconvenientes da gestão à distância e de que o hospital contribuía largamente para os 

cofres centrais com as receitas provenientes dos pensionistas, da quinta e dos banhos.678”. 

A autonomia que se desejava e que Miguel Augusto Bombarda também tentou 

adquirir para o Hospital de Rilhafoles só foi conseguida em 1945679. 

No seguimento da falta de ilustração médica geral nas questões de saúde mental, 

que se verificavam em definitivo desde a criação do Hospital de Rilhafoles, era necessário 

criar medidas que fizessem face à carência de médicos, bem como auxiliares que 

podessem dominar a problemática da saúde mental. 

Em 1896, um dos grandes projectos que se tornou indubitavelmente promissor foi 

a existência de ensino livre em Psiquiatria, que mereceu a melhor atenção de Miguel 

Augusto Bombarda680.  

No velho asilo, na opinião do Dr. Sobral Cid, ainda se conservavam os antigos 

diagnósticos de P. Pinel e E. Esquirol, como idiotia, demência, melancolia, mania, 

monomania681, situando-se assim Portugal e a instituição à margem da evolução da 

Psiquiatria europeia, esta que tinha divulgado profícuos estudos.  

Note-se que, uma das patologias já há muito conhecida era a «melancolia», 

caracterizada por um estado de tristeza e apatia, inclusiva no estado de alguns monarcas. 

Foi diagnosticada a D. Duarte (séc. XIV) e D. Maria I (séc. XVIII). Em D. Duarte a 

melancolia acometeu-o durante três anos682 “uma patologia mais real do que literária 

decorrente de quem se viu, de repente, aos 22 anos, a braços com a gestão política do 

reino em tempos difíceis”683 e que se evidencia na sua obra o Leal Conselheiro684.  

Já D. Maria I, por sua vez, demonstrava desde a sua infância características de 

tristeza, que se agravaram na idade adulta, sobretudo por factores externos como a perda 

                                                           
678 Vide J. F. Reis de Oliveira, op. cit., p. 18.  
679 Cf. idem, ibidem, p. 18.  
680 Cf. idem, ibidem, p. 18.  
681 Veja Anexo 4 - Patologias diagnosticadas aos alienados internados no Hospital de Rilhafoles. 
682 Cf. Mário Santiago de Carvalho, “Uma modernidade perdida. Da melancolia à alegria racional na 

antropologia do Homem superior, segundo D. Duarte”, Revista Filosófica de Coimbra, nº 43, Coimbra, 

2013, p. 194.  
683 Vide idem, ibidem, p. 194.  
684 Cf. idem, ibidem, p. 194. 
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de familiares e a governação e que resultaram na alteração das suas faculdades mentais, 

ficando inapta para governar685.  

 De facto, “El siglo XIX fue un período de gran fertilidade para la evolución de la 

psiquiatria. En él tuvo lugar su consolidación definitiva como disciplina y se produjo un 

importante desarrollo de los conocimientos psiquiátricos”686.  

 Enquanto Portugal dava início ao processo da institucionalização da loucura com 

a edificação do primeiro hospital para acolher alienados, noutros países europeus 

procurava-se reflectir e investigar o campo científico ligado às doenças mentais, 

alargando o leque de interpretações e conhecimentos que podiam vislumbrar um novo 

horizonte para os alienados curáveis como para os alienados incuráveis.  

 “Así que, antes de entrar en la consideración de las características de la psiquiatria 

como especialidade médica, hemos de reflexionar sobre qué classe de campo científico 

es el de la psiquiatria y cualés son sus fundamentos, modelos, métodos y sistemas de 

intérpretion de los objetos de su estúdio”687.  

 Não obstante, o Prof. Miguel Augusto Bombarda fez o possível para dinamizar o 

espaço hospitalar introduzindo no Hospital de Rilhafoles um laboratório, onde se 

realizaram os primeiros estudos de Histologia e Anatomia Patológica portuguesas com a 

colaboração de Mark Athias, Pinto de Magalhães, Celestino da Costa e Azevedo Neves, 

inspirados pelo espírito animador de Miguel Augusto Bombarda688. Ou seja, tornou o 

hospital acessível às investigações realizadas por si e pelos seus alunos, de forma a 

conciliar os tratamentos e observação dos doentes com estudos e experiências que estava 

a realizar. “Escusado será dizer-se, tinha uma fé total nas possibilidades do estudo 

anatómico do cérebro para explicar a génese das alterações psíquicas”689. 

 Verificando-se o progresso científico e clínico da assistência mental, Miguel 

Augusto Bombarda inspirava os doentes, muitos dos quais nutriam um grande carinho 

pelo médico, pela acção que tivera na cura de anteriores crises ou determinadas fases das 

suas psicoses690.  

                                                           
685 Cf. Ana Catarina Necho, A «Melancolia» do Poder: Representações e Imagens de D. Maria I, a 

«Piedosa» (1734 – 1799), Lisboa, Chiado Editora, 2016, pp. 145 – 183.  
686 Vide J. M.ª Morales Meseguer, “Historia de da Psiquiatría”, Psiquiatría. Directores C. Ruiz Ogara, J.J. 

López-Ibor Aliño, Dr. Barcia Salorio, Tomo I, Barcelona, Ediciones Toray, S.A., 1981, p. 15.  
687 Vide idem, ibidem, p. 3.  
688 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda – Antigo Hospital de Rilhafoles, op. cit., p. 51.  
689 Vide Diogo Furtado, op. cit., p. 19.  
690 Cf. idem, ibidem, p. 19.  
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 A sua orientação organicista transparecia pela forma como se dedicava ao estudo 

e tratamento dos sintomas das doenças (semiologia). Era notório, que se preocupava com 

o estudo dos caracteres morfológicos, dava uma grande importância às alterações 

somáticas coexistentes, bem como iniciou a pesquisa de dados laboratoriais.  

 O psiquiatra tinha total convicção nas possibilidades do estudo anatómico do 

cérebro, para assim poder explicar a génese das alterações psíquicas. Demonstra-o com o 

“entusiasmo com que, no apêndice do estudo sobre Josefa Greno, relata os resultados da 

autópsia e afirma que com aquele estado cerebral, qualquer dúvida sobre o estado mental 

da observada deixaria de subsistir, era ainda o produto da sua crença numa psiquiatria 

essencialmente organicista […]”691.   

 Grande parte das suas publicações referem-se a casos clínicos isolados e nelas se 

podem verificar a existência das descrições e o rigor da observação. “Algumas destas 

observações, como sucede com as que se referem aos microcéfalos, foram juntas em 

volume adquirindo ainda assim um valor comparativo. Muitos são, também, os relatórios 

médico-forenses publicados por Bombarda, mostrando bem como pelas suas mãos 

experientes passaram quase todos os casos célebres de alienados criminosos da sua 

época”692.  

De sublinhar, que Miguel Augusto Bombarda tinha uma grande compreensão para 

com os alienados inimputáveis, circunstância que acabou por ser um factor decisivo para 

o desenvolvimento e estudo da psiquiatria forense. Este defendia que “somente podem 

ser criminosos os indivíduos que têm a necessária inteligência e liberdade”693.  

A edificação do Pavilhão de Segurança foi uma medida tomada para proteger os 

alienados inimputáveis, ou seja, que tinham cometido crimes, mas que 

concomitantemente necessitavam de assistência psiquiátrica, tendo em consideração que 

não estavam na posse das suas faculdades mentais.  

O edifício panóptico e a forma como se interpretou a realidade dos alienados 

criminosos tornou Portugal num dos países pioneiros quanto à interpretação e ligação da 

jurisprudência com a psiquiatria.  

Numa época de constante progresso científico, Miguel Augusto Bombarda juntou-

se a Antonio Maria de Senna e Júlio de Matos para implantar definitivamente a cultura e 

                                                           
691 Cf. Diogo Furtado, op. cit., p. 19.  
692 Vide idem, ibidem, p. 20.  
693 Vide Pedro Polónio, op. cit., p. 14.  
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o ensino da Psiquiatria em Portugal694, factor que veio possibilitar um novo olhar não só 

sobre a loucura, mas sobre a prática da assistência mental.  

Cada vez mais sendo reconhecido o papel fulcral da Psiquiatria na sociedade 

portuguesa impunha-se a necessidade de auxiliar todos os alienados do continente e ilhas, 

que estivessem em dificuldade.  

Em 1899 surgiu a Lei Sena, notável, porque pela primeira vez se procurou 

organizar a assistência aos alienados, em Portugal. Estabeleceu-se então uma distribuição 

geográfica de Portugal em quatro círculos com a finalidade de o serviço aos alienados ser 

melhorado e que correspondesse às necessidades da população.  

Assim, de acordo com essas disposições pretendia-se edificar três hospitais – um 

em Lisboa com capacidade para 600 doentes de ambos os sexos; outro para 300 doentes, 

em Coimbra, também de ambos os sexos e um terceiro para 200 alienados, em S. Miguel, 

bem como um asilo no Porto. O Hospital de Rilhafoles ficava convertido num asilo para 

300 doentes inofensivos dos dois sexos.  

Para se conseguir verba para tais empreendimentos foi lançado um imposto 

especial de selo, respectivamente de 4500, 15000, 12000 e 1000 reis sobre breves ou 

diplomas de dispensa para casamentos entre consaguíneos, diplomas de títulos 

mobiliários, licenças para casas de penhores, orçamentos das irmandades e confrarias. 

Também os objectivos de todos os valores apreendidos nas casas de jogos proibidos, uma 

terça parte do produto dos trabalhos dos presos e metade dos bens dos conventos extintos 

depois de 1889 tinham essa finalidade.  

Em 1898, Miguel Augusto Bombarda critica o não cumprimento da lei nº 36 dos 

alienados, afirmando que os hospitais novos tinham ficado no papel, enquanto conventos 

era uma questão apenas de solicitar.  

Esperava-se a anexação do Convento de Santa Marta, que iria permitir a 

Rilhafoles acolher os doentes que careciam de cuidados hospedeiros. O convento 

constituiria a rectaguarda asilar. 

“A aquisição dos terrenos do Borba ou do Redondo que se interpunham entre 

Santa Marta e o Hospital permitiriam aumentar a área a cultivar melhorando os 

rendimentos de Rilhafoles”695. 

A direcção do Dr. Miguel Augusto Bombarda que terminou acidentalmente no dia 

3 de Outubro de 1910 ao ter sido baleado por um antigo doente seu pôs fim a uma época 

                                                           
694 Cf. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 52.  
695 Vide J. F. Reis de Oliveira, op. cit., pp. 19 – 20.  
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de reformas e melhormantos significativos introduzidos em Rilhafoles. “A reforma de 

tais mentalidades foi sem dúvida a tarefa mais árdua e lenda que Bombarda empreendeu 

em Rilhafoles”696. 

As viagens que tinha realizado ao estrangeiro tinham demonstrado a Miguel 

Augusto Bombarda um outro panorama; conhecera a realidade francesa de perto e vira 

humilhação dos alienados. Em Portugal marcou a diferença não só pela introdução de 

novas terapias, melhoria de condições de higiene que reflectiram uma descida da taxa de 

mortalidade nos internamentos (1902), mas também na forma de tratamento dos alienados 

por parte do pessoal hospitalar porque “a aplicação dos meios coercivos foi disciplinada 

apenas sendo permitido aos médicos a sua prática a fim de evitar abusos por parte de 

enfermeiros rudes e ignorantes. Só em casos de urgência estes o podiam aplicar exigindo-

se-lhes que participassem por escrito o facto e indicando as razões de tal atitude”697.  

Figura de alto prestígio na Medicina Portuguesa, Miguel Augusto Bombarda 

edificou um novo pensamento sobre os alienados em Portugal; este contributo fez do 

Hospital de Rilhafoles uma instituição modelar a nível europeu, onde se realizavam 

estudos neurológicos e fisiológicos.  

A Psiquiatria tornou-se uma ciência da saúde essencial, cujo entendimento 

permitia a compreensão e estudo do homem em toda a sua complexidade biológica e 

mental. No seu legado, o psiquiatra Miguel Augusto Bombarda contribuiu para uma 

maior compreensão do auxílio àqueles que padeciam de enfermidade mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
696 Vide J. F. Reis de Oliveira, op. cit., p. 21.  
697 Vide idem, ibidem, p. 21.  
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4.2. Dimensão política e social do Hospital de Rilhafoles  

 

As políticas assistenciais adoptadas no último quartel do séc. XVIII apresentaram 

uma conjuntura alargada de soluções, em que se conciliavam os ideários mais 

tradicionalistas com os mais recentes conceitos de bem comum e filantropia698, no 

cuidado e auxílio daqueles que mais careciam.  

 No início do séc. XIX, inicia-se uma mudança de mentalidades e ideais, em que 

subjaz a corrente positivista, defendendo que só a ciência dava respostas aos problemas 

da sociedade e esta por sua vez constituía um organismo que foi bem acolhido pelos mais 

variados sectores das elites intelectuais e científicas, convergindo, com as ideologias 

democratizantes e politicamente individualistas699.  

 A concordância, bem como a crença na ideologia cientificista; isto é, que só a 

ciência podia dar explicação, foram evoluindo à medida que o liberalismo político e 

económico, as crises financeiras e as experiências cesaristas dos finais da Monarquia 

Constitucional revelavam não serem suficientes para dar respostas às questões de 

dimensão social e religiosa700.  

 Foi neste contexto que se revelou o papel fundamental daqueles que viriam a ser 

os responsáveis pela mudança do panorama político e social português. “Os médicos, 

desde a década de 1880 – que marca o início da revolução bacteriológica -, foram-se 

posicionando como um dos grupos detentores de um saber adequado a orientar a 

regeneração do País, tanto mais que eles, pela sua experiência técnica, clínica e 

laboratorial, faziam parte do restrito número de iniciados no método capaz de “prever 

para prover”701.  

 A Psiquitria consolidou-se enquanto área do saber e domínio social; por 

conseguinte a “medicina e os médicos assumiram a sua vocação social”702. Isto 

significava, como defendia o Dr. Miguel Augusto Bombarda no início do séc. XX, que 

os clínicos não se limitavam só ao tratamento das doenças individuais, mesmo que a saúde 

                                                           
698 Cf. Laurinda Abreu, Pina Manique – Um Reformador no Portugal das Luzes, Lisboa, Gradiva, 2013, p. 

104.  
699 Cf. Maria Rita Lino Garnel, “Corpo – Estado, Medicina e Sociedade no tempo da I República”, Corpo 

– Estado, Medicina e Sociedade no tempo da I República, Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República, [s.l.], 2010, p. 8.   
700 Cf. idem, ibidem, p. 8.  
701 Vide idem, ibidem, p. 8. 
702 Vide idem, ibidem, p. 8. 
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fosse responsabilidade de cada um, ou seja, o seu campo alargava-se a um contexto de 

intervenção social703.  

 No entanto, era um facto que a debilidade política e económica acabava por 

influenciar o atraso da construção de um hospital para alienados em Portugal. “A 

instabilidade política e as dificuldades económicas do país, que se agravaram com a 

guerra civil que esvaziou os cofres do Estado, levaram ao adiamento da contrução de 

manicómios em Portugal”704.  

 Com efeito; até ser construído o primeiro hospital para alienados em Portugal 

eram muitos os alienados que ficavam nas Misericórdias705. Sendo uma das poucas 

instituições em que recorriam os enfermos loucos, as Misericórdias eram das únicas 

instituições de apoio aos que eram desprezados pela sociedade, pela sua demência. Para 

além destas, só existiam as degradantes enfermarias do Hospital de S. José.  

 Impunha-se a necessidade de uma solução de política assistencial que reflectisse 

a urgência em resolver um problema social. Tornava-se fucral fazer convergir as novas 

descobertas científicas em prol do conhecimento e da desmistificação garantindo assim a 

emergência da psiquiatria e o seu reconhecimento, não só por parte das elites, mas 

também por toda a sociedade que agora observava o louco não como um elemento 

«demoníaco» ou improdutivo, mas como um doente, que necessitava de apoio e 

tratamento para a recuperação das suas faculdades mentais.  

 Depois de verificadas as difíceis condições em que se encontravam os alienados 

internados nas enfermarias nas enfermarias do Hospital de S. José, o Duque de Saldanha 

deu ordem para a criação do Hospital de Rilhafoles, que se concretizou em 1848.  

 Tendo primeiro sido transferidas as alienadas e depois os alienados do Hospital 

de S. José, o manicómio começou a acolher alienados vindos de todo o país.  Assim, os 

alienados passaram a ficar sob a tutela do Estado pelo processo de institucionalização da 

loucura. Reconhecidos como doentes estavam confinados ao espaço e tratamento que o 

Hospital de Rilhafoles disponibilizava.  

Nesta conjuntura procuraram os vários médicos e directores que passaram pelo 

Hospital de Rilhafoles, que este se tornasse inovador do ponto de vista terapêutico e 

científico.  

                                                           
703 Cf. Maria Rita Lino Garnel, op. cit., p. 8. 
704 Vide Alexandra Esteves, op. cit., p. 205.  
705 Cf. idem, ibidem, p. 206.  
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Por conseguinte, pertence-lhe “o titulo de gloria de haverem sido os primeiros 

médicos portugueses que contribuíram para acordar da consciencia publica e fazer aceitar 

pelos governantes, o conceito, hoje aximiomatico mas que tantos seculos levou a penetrar 

no espirito do homem, que a alienação é exclusivamente tributaria da medicina, que os 

processos e as reacções mórbidas que conduzem à loucura são apenas um capitulo da 

Patologia humana, e que o Estado tem o imprescritível dever moral e social de organizar 

a profilaxia e assistencia das doenças”706; fundamentando-se num estudo clínico e 

científico da Psiquiatria que progredia nas Faculdades de Medicina.  

Miguel Augusto Bombarda inscreve-se num momento de mudança modelar 

quando assumiu a direcção do Hospital de Rilhafoles, que até então se tinha deteriorado 

devido às más condições de higiene, de degradação do edifício e número excessivo de 

doentes.  

O seu papel tornou-se tão relevante, que o hospital, em sua memória, depois do 

seu falecimento adquiriu o seu nome, passando a chamar-se a partir de 1910, Hospital 

Miguel Bombarda. 

 Assim, dimensionou-se o Hospital de Rilhafoles, que no contexto europeu 

“procurou proteger e tratar os alienados através da terapia e do trabalho; medidas que se 

repercutiram nas práticas e nas formas da assistência mental verificadas na segunda 

metade do século XIX. Neste período, evidenciou-se a emergência e consolidação de uma 

comunidade de médicos-psiquiatras que, em Portugal, acompanhavam e debatiam os 

modelos teóricos e práticos da Psiquiatria que se desenvolvia sobretudo na Europa”707. 

 De realçar, que o Hospital de Rilhafoles não proporcionou apenas o tratamento 

aos mais desfavorecidos. Este Hospital era uma referência a nível nacional exactamente 

por disponibilizar internamento e tratamentos a todos os indivíduos que padecessem de 

alienação mental, sendo curáveis ou incuráveis, e também independentemente de serem 

indigentes ou pensionistas. 

 Com a direcção do Dr. Miguel Augusto Bombarda ganhou outro vigor, uma 

dinâmica nova, em que a aprendizagem confluía com o espaço de tratamento, daí a 

edificação do laboratório e realização de experiências no hospital.  

 Contudo, na direcção de Miguel Bombarda, que reflectiu a influência do seu 

percurso no estrangeiro e o seu humanismo, foram retiradas as medidas de repressão, 

sendo introduzidas outras que procuravam acalmar o alienado e compreender o seu 

                                                           
706 Vide Dr. Sobral Cid, op. cit., p. 4.  
707 Vide Ana Catarina Necho, op. cit., p. 391.  
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estado; procurando melhores condições de higiene e alargamento de espaços; e 

introduzindo novas terapias, reflexo dos novos estudos que estavam a ser realizados.  

 A concepção e a dinâmica política social tinham mudado na sociedade portuguesa, 

que agora viam no Hospital de Rilhafoles um exemplo modelar de como tratar 

humanamente os dementes, conseguindo a recuperação do seu discernimento.  

 “O manicómio de Rilhafoles obedecia aos princípios orientadores dos congéneres 

europeus, que procuravam satisfazer alguns objectivos essenciais, como a protecção da 

ordem e moral pública, a protecção dos alienados e a sua posterior recuperação através 

da terapia e do trabalho”708. 

 Era um hospital modelar, tanto que em 1883 quando se inaugurou o Hospital 

Conde de Ferreira, muito do que se tinha aprendido em Rilhafoles foi implantado no 

hospital do Norte, cujo seu primeiro Director foi Antonio Maria de Senna. Foi inovador 

por ter conciliado um discurso médico e disciplinar que se tornou objecto de estudo com 

melhorias significativas para a recuperação e bem-estar dos doentes.  

 “Da convergência destes distintos propósitos nasceu a necessidade da formulação 

de uma política de assistência mental centrada em instituições de internamento capazes 

de satisfazer os propósitos do internamento e tratamento dos doentes mentais”709. 

 Tal tornou-se possível pela emergência e consolidação de médicos psiquiatras, 

que em Portugal acompanhavam e debatiam o progresso dos modelos teóricos e práticos 

que estavam a ocorrer na psiquiatria europeia710. O Hospital de Rilhafoles, iniciativa do 

Governo, no domínio da assistência psiquiátrica nacional, era uma necessidade a nível 

social. 

 A época entre o séc. XIX e o séc. XX destacou-se por um interesse e procura de 

conhecimento em relação aos problemas da Saúde Mental, com o intuito de melhorar as 

relações humanas, “quer por intermédio de influências exercidas sobre a personalidade, 

mormente na infância ou na adolescência, quer pela possibilidade de obter adequadas 

modificações em instituições sociais ainda existentes em muitos países”711.  

 Deste modo, o Hospital de Rilhafoles, mais que uma política interventiva para 

responder a uma necessidade de carência social, através da edificação de uma instituição 

                                                           
708 Vide Supra Paulo Araújo, op. cit., p. 76. 
709 Vide idem, ibidem, p. 73. 
710 Cf. Ana Catarina Necho, “A Criação do Hospital de Rilhafoles – O Primeiro Hospital […]”, IV Jornadas 

Internacionais, op. cit., p. 27. 
711 Cfr. Centenário do Hospital Miguel Bombarda […], op. cit., p. 64.  
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asilar, foi um ponto de viragem para uma nova concepção sobre aquilo que se designava 

como loucura.  

 Importava agora entender o homem na sua dimensão humana e espiritual, e, por 

conseguinte, o Hospital de Rilhafoles, inovador pelas inúmeras terapêuticas e estudos que 

vai desenvolver, tornou-se não só o reflexo da evolução da Psiquiatria em Portugal, mas 

o próprio marco temporal de uma mudança de paradigma de cariz humano em relação à 

loucura.  
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Conclusão 

 

Até inícios do séc. XVIII, na Europa, a loucura era mitificada numa visão mágico-

religiosa em que aqueles que dela padessecem eram condenados ou abandonados. Fruto 

da Revolução Francesa de 1789 emergem os ideais filantrópicos, que influenciam em 

grande medida a emergência da Psiquiatria entre os sécs. XVIII e XIX. 

Contributo das escolas europeias, sobretudo da francesa pelos alienistas Philipe 

Pinel e o seu discípulo E. Esquirol, começa a nascer em Portugal um novo olhar sobre o 

louco, aquele que afinal padece de uma doença do foro psicológico e que, por 

conseguinte, necessita de auxílio médico para a sua reabilitação.  

Até antes os alienados de todo o país apenas dispunham do auxílio das 

misericórdias, dos hospitais e no caso de Lisboa da enfermaria de S. Teotónio e de St. ª 

Eufémia, no Hospital de S. José.  

As condições destas enfermarias, vistas presencialmente pelo Duque de Saldanha, 

então Ministro do Reino no reinado de D. Maria II, revelaram-se bastante insalubres e 

degradantes para estarem a acolher os «infelizes» alienados. Foi assim, que como tomada 

de medida imediata, o Duque de Saldanha mandou edificar no antigo Convento de S. 

Vicente de Paula, o Hospital de Rilhafoles para nele se começarem a receber os alienados 

do país. 

A partir desta data dá-se a institucionalização da loucura em Portugal, isto porque 

houve uma autoridade estatal que assumiu a responsabilidade de internar aquele que 

demonstrava estar «sem consciência dos seus actos».  

O Hospital de Rilhafoles, na década de 50 do séc. XIX, representava não só uma 

vasta área do saber médico que Portugal estava a adquirir, bem como uma instituição 

inovadora na consolidação e desenvolvimento da Psiquiatria, que indubitavelmente 

contribuiu com um novo olhar para os doentes mentais que careciam de cuidados e 

vigilância.  

Foram através destes mecanismos, e pelos progressos na concepção da assistência 

mental, que os alienados em Portugal começaram a deixar de ser vistos como elementos 

perturbadores, ou seja, colocando em causa a ordem social, para começarem a ser aceites 

como doentes que deviam ser compreendidos e auxiliados e dessa forma introduzidos no 

Hospital de Rilhafoles para conseguirem obter a sua reabilitação.  

De realçar, que nesta época Portugal ainda só contava com um único hospital 

asilar, o de Rilhafoles; por consequência, toda a população do país era colocada neste 
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hospital começando as suas condições de assistência a ser bastante deficientes para as 

necessidades que eram exigidas.  

Aliás, com a construção do Hospital de Rilhafoles parece que os governos 

vindouros não mais se preocuparam com a questão da assistência mental em Portugal e 

isso verificou-se com a degradação do hospital e com respostas inexistentes de auxílio a 

muitos alienados das mais diversas zonas do país.  

Todavia, é importante referir que Portugal teve um Conde benemérito que legou, 

na sua herança, parte da sua fortuna para a edificação de um hospital asilar no Porto. 

Ficou com o seu nome, o Hospital Conde de Ferreira, ainda hoje existente, que iria dar 

um grande auxílio ao Hospital de Rilhafoles para poder amparar todos os alienados do 

norte do país. 

Contudo, depois de 1883, data da sua fundação, o Hospital Conde de Ferreira que 

apresentava grandes condições e clínicos com vasta experiência, que tinham passado pelo 

Hospital de Rilhafoles também vai demonstrar as suas fragilidades. Continuando-se a ver 

alienados do norte do país a serem internados no Hospital de Rilhafoles. 

Apesar da turbulência política e institucional há que salientar que na transição do 

séc. XIX para o séc. XX, se assiste em Portugal a um grande contributo por parte de 

homens letrados que se dedicaram às mais diversas áreas, desde as Ciências às Letras, ao 

mesmo tempo que se procuravam edificar e afirmar os valores filantrópicos na sociedade.  

O legado das Ciências Médicas vindo desde a Europa até à América permitiu um 

a abertura de um caminho para o desenvolvimento de um novo campo de saber e 

descoberta. A Psiquiatria em Portugal foi progredindo, enquanto área científica, e 

acompanhou os países congéneres de forma a tornar possível a sua evolução, colocando 

o Hospital de Rilhafoles num lugar de exemplo. Assim, a loucura que começou cada vez 

mais a ser compreendida, tornou-se objecto de análise, de modelos teóricos e práticos, 

que começaram a ser aplicados nas terapias.  

Houve um conjunto de homens ilustres portugueses como Antonio Maria de 

Senna, Miguel Augusto Bombarda, Julio de Mattos, Magalhães Lemos, Francisco Pulido, 

Barahonna Fernandes, Sobral Cid, entre outros, que edificaram um legado médico-

científico pelos estudos profícuos e de grande relevância que perduram até aos dias de 

hoje.  

Neste estudo tivemos em linha de conta várias realidades que devem ser 

compreendidas e observadas num olhar que procurou cruzar a ciência histórica com a 

ciência médica e psiquiátrica.  
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Tendo em vista compreender a realidade da assistência mental em Portugal entre 

os sécs. XVIII e XX foram analisados os critérios de internamento dos alienados; se os 

mesmos foram respeitados e se eram realizados de acordo com o regímen hospitalar 

sabendo que os alienados que davam entrada no Hospital de Rilhafoles tinham um registo 

com a sua admissão, embora para os anos de 1848 a 1857 não tenha sido possível localizar 

a informação.  

Nos registos do Fundo do Hospital de S. José, que se encontra no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, espólio alargado, constavam dados como o nome do doente, 

a idade, a filiação, a profissão, o sexo, a morada, a patologia, a data de entrada e data de 

saída ou data do óbito, bem como observações, onde foi possível encontrar mais alguma 

informação relativa ao processo de internamento, ou seja, as diligências que foram 

tomadas nesse sentido.  

O que exigiu um processo de recolha documental e subsequente tratamento da 

informação para alcançar as conclusões apresentadas e que recuperamos agora em forma 

de síntese.  

Percebemos que no internamento dos alienados, impunha-se a obrigatoriedade da 

separação por sexos, patologias, classes (da 1ª à 4ª classe), indigentes e alienados 

criminosos.  

Ainda que existissem alturas em que os doentes chegaram a estar todos misturados 

pela falta de espaço e de condições para os acolher.  

 Na década de 80 do séc. XIX o Hospital de Rilhafoles revelava viver um período 

de grande declínio, não só financeiro, mas clínico, com condições degradantes, falta de 

pessoal auxiliar e sobrelotação de doentes.  

  Em 1892, Miguel Augusto Bombarda foi convidado para assumir a direcção do 

Hospital de Rilhafoles e apesar de todo o quadro negativo aceitou o convite. 

 Com espírito empírico e filantrópico Miguel Augusto Bombarda tencionava 

auxiliar os alienados, que via serem incompreendidos, e muitas vezes maltratados. Com 

as suas novas ideias contribuiu para afirmação da Psiquiatria enquanto ciência em 

Portugal.  

 O alienado era um ser vulnerável, «fora de si», que carecia de tratamentos quer 

fosse curável ou incurável e, por conseguinte, não devia ser descriminado pela sua 

carência tendo em conta que não tinha consciência da mesma. 
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 Foi diante desta perspectiva, que o Professor (Psiquiatra) Miguel Augusto 

Bombarda tomou uma série de medidas para reerguer aquela que tinha sido a primeira 

instituição de referência em Portugal para cuidar dos alienados.  

 Relizaram-se obras de alargamento nas enfermarias do Hospital de Rilhafoles, 

aplicou-se um novo regímen, em que todos os funcionários tinham determinadas 

competências para cumprir e com adequado comportamento, alterou-se a dieta alimentar 

dos doentes, colocou-se um fim expresso aos meios de repressão e contenção dos 

alienados, que entendia ser indigno de aplicar a qualquer ser humano, sobretudo num 

indivíduo que estava em sofrimento. 

O psiquiatra foi o responsável pela mudança de paradigma em torno dos alienados 

criminosos ao realizar estudos nesse campo, por entender a problemática da 

inimputabilidade e da imputabilidade. Decidiu a construção do Pavilhão de Segurança, 

cuja arquitectura ficou a cargo de Antonio Maria Nepomuceno, influenciado pela lógica 

do panóptico de Jeremy Bentham para os alienados criminosos. Como ainda mandou 

edificar o Balneário D. Maria II para nele se procederem aos tratamentos dos doentes com 

recurso à água.  

Pela preocupação do outro não chegava apenas abolir o sistema de repressão e 

contenção que existia no Hospital de Rilhafoles, colocando fim às camisas-de-força, aos 

coletes, peias, cadeiras fortes, babetes, tudo o que imobilizasse o doente.  

Miguel Augusto Bombarda, numa dimensão de entendimento e humanismo, 

aprofundou os seus estudos ao inserir um laboratório no Hospital de Rilhafoles, em que 

participavam estudantes e outros médicos e procurou novas medidas terapêuticas que 

pudessem contribuir para a recuperação dos alienados, bem como para tratamentos mais 

adequados e menos dolorosos.  

Desses tratamentos podemos referir que no hospital se introduziu a terapia 

ocupacional e com a construção da nova cozinha e da lavandaria os doentes também 

podiam colaborar: a Art Brut onde os doentes podiam exprimir artisticamente o que 

sentiam, a ergoterapia, a insulina, até à medicalização com recurso a psicofármacos para 

estabilizar sobretudo os doentes mais agitados ou perigosos.  

 Estas reformas adoptadas são resultado de um novo paradima hospitalar que se 

tornou referência para muitos hospitais da Europa e América, que viam agora em 

Rilhafoles um exemplo hospitalar e terapêutico.  

O levantamento de dados sobre os doentes do Hospital de Rilhafoles incidiu entre 

1857 e 1910. 
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Como só localizámos registos a partir de 1857 e dada a extensão da série, 

realizámos a recolha de todos os alienados durante os primeiros cinco anos, de 1857 a 

1862. Depois optou-se por uma recolha subsequente de quinze em quinze anos: 1872, 

1887, 1902, tendo em consideração a alargada dimensão dos registos. A data de 1910 

passa de quinze para oito anos por razões de periodização deste trabalho. 

Num universo de 3660 dados recolhidos obtiveram-se 2350 registos que 

permitiram tirar-se conclusões sobre a dinâmica da população hospitalar.  

Para as oito questões identificadas na introdução conseguimos respostas que 

permitem compreender a realidade da população internada no Hospital de Rilhafoles. 

Comparando-a com a realidade da população internada no Hospício D. Pedro II, no 

Brasil, na mesma época, verificou-se concordância no contexto da população asilar nos 

internamentos mais elevados serem do sexo masculino, de serem sobretudo em idade 

adulta, de existir um elevado número de óbitos e de a maioria da população internada ser 

indigente.  

Neste quadro no Hospital de Rilhafoles verificou-se ainda que a maioria dos 

internados tinha como estado civil casado.  

Uma realidade que já era conhecida no Hospital de Rilhafoles era a sua elevada 

taxa de mortalidade; verificámos essa situação e o ano de 1910 foi o que registou um 

maior número de óbitos.  

Já quanto ao maior número de internados eram os indigentes comparando com os 

internados que estavam inseridos da 1ª à 4ª classe, que tinham melhores condições de 

acolhimento e dieta.  

O concelho de residência em que se verificou um maior registo de entradas foi 

quase sempre o de Lisboa, embora existissem muitos internados vindos de outros 

concelhos do país.  

Com estes resultados podemos verificar que os internamentos no Hospital de 

Rilhafoles, apontavam para um maior número de alienadas. Ainda que de facto o maior 

número de internados no hospital seja do sexo masculino. No que diz respeito aos 

trabalhadores existiam mais homens a trabalhar no hospital do que mulheres, seguramente 

por no domínio dos doentes mais agitados. 

Verificou-se um aumento do número de internados, sobretudo em dois períodos 

estudados, 1902 e 1910, o que se percebe dada a situação conturbada em que o país vivia 

política, social e economicamente, que se pode associar a média de internamentos cada 

vez mais longa, exactamente pela instabilidade social que se viveu no país, 
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particularmente a partir de 1902 com a contestação à Monarquia e o crescente avanço do 

partido Republicano.  

No Hospital de Rilhafoles foi claro que existia uma alta taxa de mortalidade, 

devida, sem dúvida, a vários factores, mas o maior terá sido certamente à falta de 

higienização que existia no espaço; com um número tão elevado de alienados as 

condições de limpeza eram exíguas, o que fazia propagar várias doenças, sobretudo 

infecciosas. 

No número de internados era mais recorrente serem indigentes, já que a maioria 

dos internados no Hospital de Rilhafoles não tinha rendimentos, pertencia a uma baixa 

classe social, podia ainda ter sido expostos vindos através das Misericórdias ou vir de 

urgência para o internamento. Todavia, também se verificaram vários casos de alienados 

da 1ª à 4ª classe que depois passaram à classe de indigente.  

De sublinhar, que quando o Hospital de Rilhafoles foi delineado era sobretudo 

para resolver um problema de carência distrital, ou seja, receber doentes apenas da zona 

de Lisboa. Mas, a realidade é que começaram a ser internados no hospital, alienados desde 

as ilhas, ao norte e sul do país, acusando quase sempre excesso de lotação. Embora o 

número de pessoas internadas seja maioritariamente do distrito de Lisboa. 

A figura de Miguel Augusto Bombarda é incontornável neste trabalho, merecendo 

destaque, enquanto Director do Hospital de Rilhafoles e Psiquiatra, mas como um 

descrente da Monarquia, tornando-se num fervoroso defensor dos ideais republicanos 

defendendo-os em comícios, jornais e na Câmara dos Deputados.  

Filantropo, com ideais socialistas, defendia como todos os que pertenciam ao P. 

R. P. o fim da Monarquia, sobretudo pela consequência do Mapa Cor-de-Rosa e a 

resignação do rei D. Carlos I ao Ultimatum inglês.  

Miguel Augusto Bombarda presidente da Junta Liberal e companheiro dos que 

defendiam os ideais republicanos ajudou a preparar a Revolução.  

Assassinado no dia 3 de Outubro de 1910 por um doente mental, não viu a 

revolução, mas para ela deixou o seu contributo.  

No dia 5 de Outubro de 1910, apesar das forças republicanas serem menores e de 

em alguns pontos terem caído, as forças monárquicas desistem e dá-se finalmente a 

Implantação da República. O sonho republicano torna-se realidade. 

Foi nesta conjuntura que nasceu e viveu o Hospital de Rilhafoles; mais tarde em 

1910, em reconhecimento do seu falecido Director, denominado Hospital Miguel 

Bombarda. Por este não passaram apenas alienados, trabalharam auxiliares, desde 
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serventes, enfermeiros, cozinheiros até guardas, passaram grandes nomes da Medicina e 

da Psiquiatria, conquistaram-se grandes conhecimentos, realizaram-se muitos estudos e 

prestaram-se muitos contributos para a consolidação da Psiquiatria em Portugal. 

No séc. XX a Psiquiatria ganhou uma grande dimensão científica e social, que fez 

alertar para o problema da loucura e da assistência mental, porque o que realmente 

importava era a compreensão do alienado enquanto doente, merecedor de um tratamento 

que conseguisse recuperar as suas faculdades mentais e pudesse reintegrar-se novamente 

na sociedade. 
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Anexos  
 

Anexo 1 - Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910. 

Registo de entradas no Hospital de Rilhafoles 1848-1910 

Anos Homens Mulheres 

1848 S/R S/R 

1849 S/R S/R 

1850 S/R S/R 

1851 S/R S/R 

1852 S/R S/R 

1853 S/R S/R 

1854 S/R S/R 

1855 S/R S/R 

1856 S/R S/R 

1857 192 185 

1858 181 167 

1859 169 169 

1860 181 170 

1861 160 145 

1862 181 145 

1863 208 147 

1864 175 157 

1865 160 117 

1866 155 134 

1867 195 91 

1868 152 93 

1869 171 109 

1870 171 123 

1871 149 105 

1872 161 94 

1873 156 106 

1874 175 97 

1875 126 106 

1876 101 94 

1877 140 113 

1878 110 108 

1879 169 94 

1880 165 91 

1881 160 145 

1882 149 157 
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1883 128 94 

1884 139 106 

1885 132 90 

1886 121 83 

1887 135 92 

1888 143 97 

1889 161 80 

1890 200 110 

1891 193 113 

1892 176 101 

1893 143 112 

1894 172 99 

1895 186 126 

1896 178 99 

1897 221 120 

1898 257 110 

1899 232 128 

1900 198 94 

1901 211 123 

1902 228 107 

1903 238 103 

1904 166 120 

1905 233 110 

1906 230 97 

1907 228 129 

1908 225 120 

1909 225 114 

1910 240 135 

Total (1857-1910) =  9551 6274 
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Anexo 2 - Cartas de Miguel Bombarda para o seu amigo C. Ferreira do 

Amaral 

 

M. Bombarda tem uma ligação de estreita amizade com o Cons.º Ferreira do Amaral – 

“meu querido amigo” como inicia muitas vezes as suas cartas.  

 

Nº 6 

“Ex.mo Sr. Cons.º Ferreira do Amaral 

22 março 1908 

 

Meu querido amigo, 

 

É um caso de consciencia que lhe vou expor. Por certo V. Ex.ª sabe quaes são as minhas 

opiniões radicaes em politica e quanto, embora nunca tiverem intervindo activamente em 

qualquer movimento, eu estou de coração com os mais avançados. Na situação presente, 

em que já trabalho pelo país, que precisa soujo, e pela liberdade, que precisa desafronta, 

eu entendo que todos, de qualquer politica, por bem estar ao lado de V. Ex.ª, e eu adiante 

de todos pela muita ansiedade que lhe devo. Mas em tal colaboração ninguém póde nem 

deve o seu credo politico, e eu vejo agora possível um momento em que, levado pelas 

circunstancias, em pleno parlamento, eu tenha de declarar a minha fé intima. Pensei que 

uma situação d‘essas, a dar-se, não prejudicaria, antes seria elemento de força para V.Ex.ª, 

vista ella dizer que a seu lado chegam a estar homens de convicções anti-monarchicas a 

ajudal-o na sua cruz. Mas V.Ex.ª pode pensar d’outro modo e é meu dever, agora que 

ainda é tempo, apontar-lhe uma possobilidade que V.Ex.ª pense ser um perigo, 

conhecendo-a, V.Ex.ª fará o que melhor entender para bem da grande causa que domou 

o peito. 

Peço-lhe, meu bom amigo, esteja certo da dedicação e admiração que por V.Ex.ª professa 

quem é. 

De V.Ex.ª 

Amigo certo e obrigado Miguel Bombarda” 
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Nº 7 

“23 de março 1908 

Ex.mo Sr. Cons.º Ferreira do Amaral 

 

Meu presado amigo, 

 

Penhorado primeiro pela carta 14, apresso-me em responder-lhe com as aclarações 

categóricas que lhe são devidas. Eu não estou filiado no partido republicano, mas o meu 

espirito todo se republicanisou. Sempre com o nosso saudoso José Dias, mantive-me na 

crença de que era possível, na monarchia, ser cidadão portuguez e como cidadão 

portuguez viver. Isto foi até á sua ultima conferencia. N’este momento, foi luminoso para 

mim, pelo contexto de que eu disse, e pela conclusão que falhou, que nem com um 

democrata d’aquelles a liberdade, na monarchia, podia vencer Portugal. Vieram depois 

os decretos despoticos, veio o de 31 de janeiro, e não pude mais. Todas as razões que, 

tem por idas, ainda que faziam tolerar a monarchia em Portugal, todas se reviraram contra 

ella. A republica, dizem, não pode ser ordem e progresso n’um povo de paixões, mas 

ainda menos o póde ser a monarchia, porque o rei, tão meridional como o povo, tem porta 

aberta para o absolutismo e é affronta máxima. Vinte anos de absolutismo, mais ou menos 

disfarçado, atravessámos, desde que se «começou a engrandecer o poder real», dez mezes 

agonisámos esmagados pela vontade de um homem, o rei, que encontrou serviçal que o 

servisse a contento, e o que não nos esperava agora, que transes, que dôres, que 

vergonhas, que sangrentas luctas mesmo não estaríamos agora vivendo se não fosse o 

regicidio!  

Eu não posso ser, em meu pensar reflectido, senão republicano. Entendo sim, que não é 

este o momento oportuno para que em Portugal se implante o novo regimen. Em 

violências e luctas teríamos de entrar que não poderiam senão amortecer toda a actividade 

útil, impedio todo o esforço em favor do progresso, como violentamenete o impediram 

aquelles dez meses de carlismo, que não nos deixaram alma senão para cóleras e 

maldições. Eu penso que pela republica nos poderemos salvar, como o Brasil se salvou. 

Mas a republica trazida por uma evolução lenta, que não importe sobressaltos e dôres, 

como foi no Brasil. Até lá tranquilissemos os espíritos que tão desassossegados andam, 

tentemos refazer-nos nos moldes d’uma nação civilizada e lancemos alguma alegria na 

alma d’este povo que tanto soffreu durante um anno de vida atraz e que estava destinado 

a maiores soffrimentos ainda. Por isso, digo a V.Ex.ª, provocado para que diga o meu 
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sentir em politica, não poderei senão responder com a palavra republicano, mas republica 

na sua opportunidade, e a opportunidade não é o momento actual. Há de vir. Apenas virá 

tanto mais tarde quanto, dentro da lei e só da lei, mais liberdade se conceder ao povo e 

mais honestidade se mantiver no poder. Por isso tambem eu pensei que, no meu extremo 

desejo de prestar a V.Ex.ª algum serviço, poderia estar ao seu lado. Mas é V.Ex.ª quem 

conhece as circunstancias, é V. Ex.ª quem póde saber se lhe sou ou não prestavel. Por 

mim, o que posso assegurar a V.Ex.ª é que sempre aqui terá quem lhe é, fervorosamente. 

Amigo fiel, dedicado e gratíssimo 

Miguel Bombarda” 
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Nº 9 

“12 fevereiro 09 

 

Ex.mo Cons.º Ferreira do Amaral e meu prezado amigo. 

 

Vejo nos jornaes, e já o previa que o convite que V.Ex.ª me fez o favor de dirigir é para 

uma reunião dos seus amigos politicos que não decidi sobre a orientação do grupo na 

próxima sessão legislativa. Suppondo que é assim, eu preciso dizer a V.Ex.ª com uma 

grade afflição pelo desgosto que lhe vou dar, que eu não posso acompanhar qualquer 

orientação monárchica. Quando foi das eleições, V.Ex.ª não faz idéa da grandeza de 

sacrifício que representou para mim acceitar uma candidatura, por mais que fosse a 

acclamação e por menos que fosse de monarchia. Mas era V.Ex.ª quem ia comprar-se á 

tarefa que lhe fizeram inglória e eu não podia recusar um concilio á amisade que para a 

minha amisade apelava. Ainda assim, por dever de lealdade, em expor a V.Ex.ª as minhas 

circunstancias e a minha incompatibilidade com um regimen que fez a ruina do meu paiz. 

Agora as circunstancias são outras. Não se trata de V.Ex.ª nem de acalmações, mas apenas 

de comparar o resistente, contra ou a favor do governo, em todo o caso dentro do regimen. 

É impossivel para a minha consciencia. Ora, o que desejo annunciar a V.Ex.ª é que na 

reunião eu não poderia dizer outra coisa senão o que vae ahi escripto. Antevejo que lhe 

seja desagradavel. Por isso peço a V.Ex.ª me diga se, assim mesmo, quer que eu me 

apresente. Farei o que V.Ex.ª dispor. Áparte a reunião eu desejaria conversar a sós com 

V.Ex.ª para ouvir a sua opinião de amigo sobre o que tenho pensado e decidido. Quererá 

V.Ex.ª marcar-me um dia em que me attenda? Verdadeiramente entristecido por esta 

situação irreductivel em que me vejo perante um amigo a quem devo tão imerecidos 

favores, peço a V. Ex.ª me creia do coração. 

O seu amigo fiel, adorado e presado Miguel Bombarda”.  
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Anexo 3 – Tabela de refeições dos Alienados no Hospital de Rilhafoles 

 

“Tabella nº 1 

Das dietas para os alienados válidos e pensionistas de 24$000 réis mensaes. 

 

Almoço. 

Pão fino, 6 onças – Ovo quente, um – Chá ou café, 12 onças – Leite, 6 ditas – Assucar, 1 

dita – Manteiga, 1 dita. 

 

Jantar. 

Pão fino, 8 onças – Sôpa, 12 ditas – Arrôz cosido, 12 ditas – Carne de vaca cosida, 8 ditas 

– Bife de dita, 6 ditas – Salada – Queijo, 1 onça – Vinho, 8 ditas – Dôce, 4 ditas – Fruta 

sêcca, ou verde. 

 

Cêa. 

Pão fino, 4 onças – Chá, 12 ditas – Leite, 6 ditas – Assucar, 1 dita – Manteiga, uma dita. 

 

N. B. Esta dieta póde variar, tendo almoço e cêa, em logar de ovo, 4 onças de biffe de 

vacca, substituindo-se o chá, ou café e manteiga, por caldo de farinha, ou chocolate: do 

mesmo modo póde ter ao jantar, em logar de sôpa de pão, de massa, ou sevadinha; e em 

vez de arroz cosido, legumes, ou hortaliça; podendo igualmente substituir-se o bife por 

peixe cosido, ou frito, e a salada por hervas esparregadas. 

 

 

Tabella nº 2 

 

Das dietas para os alienados válidos e pensionistas de 14$400 réis mensaes. 

 

Almoço. 

Pão fino, 6 onças – Chá ou café, 12 ditas – Leite, 6 ditas – Manteiga, 1 dita – Assucar, 1 

dita. 
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Jantar. 

Pão fino, 8 onças – Sôpa, 12 ditas – Arrôz cosido, 12 ditas – Carne cosida, 8 ditas – Vinho, 

8 ditas – Queijo e fructa, 1 dita. 

 

Cêa. 

Pão fino, 4 onças – Chá, 12 ditas – Leite, 6 ditas – Assucar, 1 dita – Manteiga, 1 dita. 

 

Tabella nº 3 

 

Das dietas para os alienados válidos e pensionistas de 7$200 réis mensaes e para os 

indigentes. 

 

Dieta de Carne 

 

Almoço. 

Açorda, 18 onças. 

 

Jantar. 

Pão, 8 onças – Arroz cosido, 12 ditas- Carne cosida, 4 ditas – Toucinho, meia dita. 

 

Cêa. 

Pão, 4 onças – Sôpa, 18 ditas. 

 

 

Dieta de Peixe 

 

Almoço. 

Açorda, 18 onças. 

 

Jantar. 

Pão – 8 onças – Arrôz cosido, 12 ditas – Peixe cosido, 8 ditas. 
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Cêa. 

Pão, 4 onças – Sôpa, 18 ditas. 

 

Dieta de Legumes e Hortaliça 

 

Almoço. 

Açorda, 18 onças. 

 

Jantar. 

Pão, 8 onças – Legumes e hortaliça, 12 ditas – Toucinho, 1 dita – Arrôz, 12 ditas. 

 

Cêa. 

Pão, 4 onças – Sôpa, 18 ditas. 

 

N. B. Estas dietas podem ter, debaixo das mesmas quantidades, o seguinte: 

Ao almoço: - Sôpa, chá, ou café, com 4 onças de pão, e meia de manteiga, em logar de 

açorda. 

Ao jantar: - Legumes, hortaliça, ou macarrão, em vez de arroz. 

A cêa: - Arrôz, hortaliça, legumes, ou açôrda, em logar de sôpa. 

Além da dieta marcada na Tabella antecedente, os alienados occupados nos trabalhos 

braçaes e industriaes, tem de extraordinario: ao almoço, 4 onças de pão; e ao jantar e cêa, 

12 ditas de legumes com hervas, e 4 onças de vinho. 

 

Está conforme – Contadoria do Hospital Nacional e Real de S. José, em 7 de Maio de 

1851. 

 

      O Encarregado da Direcção da Contadoria 

 

       Antonio Candido Pereira da Cunha” 
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Anexo 4 – Patologias diagnosticadas aos alienados internados no Hospital 

de Rilhafoles 

 

Denominação antiga Observações                     

Afeção nervosa do 

pulmão 

Alcoolismo 

Allucinação 

Amolecimento cerebral 

Anasarca 

Anemia 

Angina aguda 

Apopplexia 

Apoplexia central 

Apoplexia cerebral 

Arterio-esclerose – 

síndroma múmico 

Ascite 

Ataques epilepticos 

Bexigas confluentes 

Bronchite 

Bronchite aguda 

Bronchite capillar 

Colite chronica 

Colite aguda 

Cachexia senil com 

exaltação maníaca 

Cachexia complicada de 

paralisia geral  

Cachexia paralitica 

Catarro pulmunar 

Doença que leva à morte. 

 

 

 

 

 

 

Enfermidade com registo de permanência temporária.  

 

 

Registo elevado de óbitos. 

Registo de óbitos. 

Infecção na mão. 

 

 

 

 

 

 

 

Patologia que em praticamente todos os casos provoca a morte 

no indivíduo. 
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Congestão cerebral 

Congestão cerebral lenta 

Congestão pulmonar 

Convulsões nervosas 

Corisa 

Cyrrose no figado 

Delírio 

Delírio alcoólico 

Delírio alucinatório 

Delírio agudo 

Delírio sensorial 

Demencia 

Demencia incipiente 

Demencia paralytica 

Demencia precoce 

Demencia senil  

Demencia terminal 

Demencia tranquilla por 

amollecimento cerebral 

chronico 

Diahrrea cerebral 

Diarrhea coliquativa 

Eclampsia 

Embaraço gastrico 

Endocardite 

Enterite 

Entero colite cronica 

Enterite Chronica 

Epilepsia 

 

 

 

 

 

 

Registo de melhorias nos doentes 

Elevado número de óbitos. 

Inflamação nasal 

Registo de óbitos. 

 

Registo de permanências temporárias. 

 

 

Registos de doentes que tiveram alta curados. 

Registam-se óbitos.  

Doença em que após internamento só há registo de óbitos.  

 

 

 

 

 

Registo de óbitos.  
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Epilepsia com ataques 

frequentes e seguidos de 

perturbações mentais 

Epilepsia sob 

imbecilidade 

Excitação 

Excitação cerebral 

Epicepsia 

Epitaysis  

Escorbuto 

Esgotamento de forças 

padecendo de delirio 

Estado de Mal 

Excitação cerebral 

Exculação maníaca 

Febre adinamica 

Febre intermittente 

Febre Typhoide 

 

Fluxão de dentes 

Gangrena no pulmão 

Gastro hepatite 

Hyterismo 

Hypertrophia 

Homomania literaria 

Idiocia por microcephalia 

Ideocia 

Idiotismo 

Idiotismo tranquilo 

Inanição 

Imbecilidade 

 

 

 

 

É frequente o registo de óbitos. 

 

Registo de óbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologia com maior incidência no sexo feminino/verificados 

poucos dias de internamento.  

Elevado número de indivíduos que saem recuperados.  

 

 

Registo de óbitos. 

 

 

Registo de óbitos 

 

 

Registo de recuperação dos indivíduos que são internados.  

 

Registos de cura.  
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Laringite 

Ligeiro valvo – vaginite 

algum corrimento 

leucorraico 

Lypemania 

Lypemania histerica 

Lyptomania 

Loucura 

Loucura constitucional 

Loucura periódica 

Loucura idiopatica 

Loucura epileptica 

Loucura moral 

Loucura neurastenica 

Loucura paralytica 

Mania 

Mania agitada 

Mania agitada 

intermitente 

Mania com alucinações 

de ouvido 

Mania geral 

Mania geral agitada 

Mania Suicida 

Mania tranquila 

Marasmo 

Melancolia amorosa 

Melancolia ansiosa 

Melancolia simples 

Meningite aguda 

Meningo-encephalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de óbitos. 

 

 

 

 

Processo de internamento que pode durar algum tempo. Há 

registo de saídas com recuperação do indivíduo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de altas com doentes curados. 

 

Frequente registo de óbitos num curto espaço de tempo 



201 

 

Miocardite 

Monomania ambiciosa 

Monomania amorosa com 

tendência ao suicídio 

Monomania aristocratica 

Monomania erótica 

Monomania de latrocinio 

Monomania orgulhosa 

Monomania suicida 

Monomania da riqueza 

Monomania sciumenta 

Neuronasia 

Nymphomania 

Ophtalmia 

Paranoia originaria  

Paranoia primitiva 

Paranoia de ideias 

religiosas 

Pleunopremonite dupla 

Pleuria 

Pneumonia catanhal 

Pulmonite aguda 

Rheumatismo 

Sarna 

Septicemia 

Seirro no estomago 

Serrho no fígado 

Tísica 

Tuberculos 

Tuberculos pulmunares 

 

 

Ocorre mais em casos femininos.  

 

 

 

 

 

Frequente registo de óbitos num curto espaço de tempo. 

Verifica-se mais no sexo masculino. 

Ocorre mais em casos femininos. 

 

 

 

 

Verificam-se óbitos. 

 

 

Registo de óbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevado número de óbitos.  
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Tumor enclistado no 

ovário 

Vemencia tranquila 

Vertigens 

Volvo 

Zetus apoplético  
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Figura A – Dr. Miguel Augusto Bombarda 

  

Fonte: www.aparteousider.org  

 

http://www.aparteousider.org/
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 Fig. B – Hospital de Rilhafoles (a partir de 1910 designado por Hospital Miguel 

Bombarda) 

 

Fonte: Imagem tirada pela autora da Tese de Doutoramento numa visita ao Hospital 

Miguel Bombarda.  
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