
  
 
 

 

 

Episódios da Vida Médica1 

 

 

 
  

Sem água quente 

 

“… mais de dezasseis doentes de ambos 

os sexos ficaram privados de tomar 

banho em consequência de estar rota a 

caldeira grande e a pequena não ter 

força suficiente para aquecer a água. 

Parece incrível que a administração se 

não tenha ainda lembrado de meter um 

tubo que comunicasse coim a nova 

“lavanderia”, visto ter uma boa caldeira, 

e fornecesse água para os banhos. Ao 

menos assim acabava com o repugnante 

espetáculo de andarem constantemente 

dois doidos, carregados como animais, a 

levarem água para as enfermarias…” 

A Folha do Povo, 1887, nº 2059  



  
 

 
Nota: 

1 “Episódios da Vida Médica” é uma coleção de recortes de Imprensa, de 1881 a 1932, em 70 volumes, 

recolhidos pelo médico Joaquim Alfredo de Sousa, e que pertence à biblioteca do Hospital de São José. 

Provar o pão e deixar esmola 

 

“A senhora infanta d. Antónia e o príncipe 

de Hohenzollern, em companhia de el Rei 

[D. Fernando II, rei consorte de d. Maria 

II], foram visitar o hospital “Estephania” 

(…) 

À entrada do edifício eram esperados pelo 

sr. diretor do hospital, dr. Thomaz de 

Carvalho, que se dirigiu logo a el Rei, 

felicitando-se e patenteando-lhe a grande 

satisfação (…), pois que conhecia melhor 

aquele edifício que ele próprio, por ter 

sido o presidente da comissão que o 

organizou. 

Sua majestade (…) respondeu que lhe 

agradecia, mas que lhe pedia que fosse 

ele quem conduzisse os visitantes (…) 

(…) Depois foram ver a cozinha do hospital 

onde provaram a refeição dos doentes, 

partindo sua majestade um pão que 

distribuiu por suas altezas e pelas pessoas 

que os acompanhavam, dizendo: 

- Provem este pão, porque é melhor que o 

que se come no paço. 

(…) Os príncipes deixaram uma esmola de 

200 mil reis e manifestaram grande 

satisfação pelo asseio e boa ordem em 

que encontraram o estabelecimento” 

Diário Ilustrado, 1887, nº 5034  


