
EEN MEDISCHE WANDELING DOOR LISSABON 
VAN DE OORSPRONG TOT VANDAAG 

José Luis Doria 

In het «Beknopt overzicht van het Lissabon anno 1551» (1) lezen we dat de stad in 
die tijd 57 artsen, 60 chirurgen, 46 apothekers, 25 vroedvrouwen en 10 verpleeg
sters telde. Het inventariseert tevens het grote Hospital Real do Todos-os-Santos 
(koninklijk ziekenhuis van Alle Heiligen) en kleine ziekenhuizen zoals dat van Na 
Sra da Vitória (O.-L.-Vrouw van de Overwinning), met 14 bedden, van Santa Ana, 
met 25 bedden voor ongeneeslijk zieken, van Palmeiros, dat dienst deed als her
berg, en verder die van de Pescadores e Linheiros (de vissers en vlasbewerkers), 
van «Cata-que-faras» en van Na Sra dos Remédios (O.-L.-Vrouw van de Remedies), 
met 11 bedden voor arme vrouwen. Het document heeft het ook over de Mise-
ricórdia (de Barmhartigheid) en haar majestueuze nieuwe kerk en hulporganisatie 
voor armen, zieken en gevangenen, waar een arts, een chirurg en een aderlater 
werkten en waar een openbare apotheek was gevestigd. Hier en daar waren ook 
kleine opvangcentra specifiek voor bepaalde ziektes, zoals lepra, in de buurt van 
de kerk S. Lazaro, en broederschappen voor ziekenzorg, zoals die van N. Sra da 
Enfermaria (O.-L.-Vrouw van de Infirmerie) in het klooster van S. Vicente de Fora 
(St.-Vincentius Buiten de Muren). 

(1) 'Summario em que brevemente se 
contem algumas cotisas que hâ na 
cidade de Lisboa...; Cristovào Rodri-
gues de Oliveira, 1551. 
(2) In 1143 werd D. Alfonso Henriques 
door het Verdrag van Zamora voor het 
eerst officieel erkend als Koning van 
Portugal. Het Verdrag werd afgesloten 
tussen de Portugese koning en de 
koning van León, Alfons VII, in aanwe
zigheid van de pauselijke gezant. 
(3) De oude Portugese munt ten tijde 
van de ontdekkingsreizen. 

Laten we even kijken hoe de geneeskunde in Lissabon vroeger was, hoe ze 
is geëvolueerd en waar ze vandaag staat. 

In 1147 veroverde D. Alfonso Henriques (Alfons de Veroveraar) met de hulp van 
de kruisvaarders Lissabon op de Moren. Vier jaar eerder (2) was de jonge zoon 
van Graaf Hendrik van Bourgondië en Dona Tareja de Léon y Castela de eerste 
koning van Portugal geworden. Onmiddellijk breidde hij zijn grondgebied zuide
lijk uit en veroverde hij terrein op de Arabieren. 
Bij de poorten van Al-Usbona vatten de koning en zijn leger post ten noorden 
van de Moorse stadswallen. Daarmee sloten ze de cirkel die kruisvaarders reeds 
hadden aangevat in het oosten en het westen en aan de rand van de Taag. Op 14 
oktober, na 17 weken belegering, valt de stad in handen van de christenen. De 
koning belooft er een grandioos heiligdom op te trekken, het eerste van het 
katholieke Lissabon, de kerk S. Vicente en S. Sebastiào, vandaag het Klooster van 
Sao Vicente de Fora genoemd (St.-Vincentius Buiten de Muren). 
Twee maanden later legt de koning de eerste steen, precies op de plaats waar de 
Duitse en Vlaamse kruisvaarders begraven liggen die de verovering niet hadden 
overleefd. Hij beslist er ook de kapel gewijd aan Na Sra da Conceiçâo da Enfer
maria (O.-L.-Vrouw van de Ontvangenis in de Infirmerie) in onder te brengen, 
die - zo wil de traditie - een beeld herbergde van de heilige Maand die geduren
de de hele belegering had gewaakt over het dispensarium van de christenen. Het 
is in dat klooster dat in 1210 een zekere Fernando de Bulhöes les gaf, de man 
die later franciscaan Sint-Antonius van Lissabon werd en stierf in Padua. 
In 1552 telde het Sao Vicenteklooster 60 monniken en 10 dienaars, en kreeg het 
een rente van 3.000 cruzado's (3). Onder het bestuur van de Reguliere Kannuni-
ken van St.-Augustinus bezat dat klooster een van de belangrijkste apotheken 
van de stad en bewaarde het al heel lang de relikwieën van St.-Sebastiaan, de 
beschermheilige van de pest. 
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Het oorspronkelijke heiligdom werd verschillende keren heringericht en werd 
eind l6cle eeuw volledig vernield. 
Het huidige klooster van Sào Vicente de Fora (4) stamt uit de Filippijnse periode; 
het werd gebouwd tussen 1582 en 1629. Het is echt een bezoek waard, met 
name voor zijn orgel met 3-115 pijpen en 60 stemregisters, en voor zijn indruk
wekkende religieuze en profane «azulejospanelen» uit de 18de eeuw, waarvan 
sommige de fabels van La Fontaine uitbeelden. Het diende ook als Koninklijk 
Pantheon van de Braganças-dynastie en herbergt vandaag de zetel van het 
Patriarchaat van Lissabon. 

De beroemde en enigmatische polyptiek van Sào Vicente, opgedragen aan Nuno 
Gonçalves en een meesterwerk uit de 15de-eeuwse Portugese schilderkunst, werd 
in 1833 teruggevonden in het klooster van Sào Vicente de Fora, nadat het uit de 
kathedraal van Lissabon was verdwenen. Vandaag kunt u het bewonderen in het 
Nationaal Museum voor Oude Kunst (5). Deze polyptiek is een unieke voorstel
ling van het sociale leven en de Portugese klederdracht eind 15de eeuw. Er blijft 
een polemiek bestaan over de vraag of een van de personages wel degelijk een 
arts uit die tijd is. 
Het Museum voor Oude Kunst herbergt overigens een opmerkelijke collectie Por
tugese en buitenlandse schilderijen uit de 12de en 19de eeuw, beeldhouwwerken 
en sieraden uit de l6de tot de 18de eeuw, Portugese en buitenlandse keramiek, 
wandtapijten, stoffen en meubelen. Het zijn vooral de schilderkunst en de kera
miek die zich interesseren voor de geschiedenis van de geneeskunde. 

SE PATRIARCAL 

Van Sint-Vincent gaan we naar de kathedraal van Lissabon (Sé Patriarcal), die 
ook uit de tijd van de geboorte van Portugal stamt. 
Na zijn overwinning op de Moren vormt de jonge koning de oude moskee om 
tot kerk, de zetel van de christelijke wereld. De bouw van de kathedraal begint 
in 1147, op de ruïnes van de moskee. Die was zelf op een Visigotische kerk 
gebouwd die op haar beurt was opgetrokken boven op een Romeinse tempel. 
De oorspronkelijke bouw van de Sé werd in de 13de, l4de en 15de eeuw diverse 
keren gewijzigd en heeft verscheidene aardbevingen moeten doorstaan (waarvan 
de laatste in 1755). Ze heeft ondanks alles haar Romaanse, indrukwekkende en 
sobere stijl behouden (6). 
De eerste bisschop van Lissabon was Don Gilberto, een Engelsman die was mee
getrokken met de kruisvaarders tijdens de verovering van de stad. De kathedraal 
kreeg het reliquiarium van Sào Vicente, de patroonheilige van de stad, dat de 
eerste koning uit de Algarve liet overkomen. De legende wil dat tijdens die zee
reis het lichaam van de heilige permanent bewaakt werd door twee raven die 
aan beide zijden van de boot vlogen. Dat feit was de aanleiding voor het wapen
schild van Lissabon. 

Een arts, Pedro Juliào of Pedro Hispano, geboren in Lissabon (1216-1277), was 
deken en kapittelheer van de kathedraal vóór hij paus Johannes XXI werd. Na 
zijn studies geneeskunde en filosofie in Parijs ging hij les geven in Wenen en 
werd hij de lijfarts van paus Gregorius X. Op 16 november 1276 wordt hij tot 
paus verkozen. Zeven maanden later sterft hij in mysterieuze omstandigheden, in 
de ruïnes van de kerk die hij had willen bouwen in het Pauselijk Paleis van Viter-
be. Onder zijn medische werken vinden we de «Thesaurus Pauperum» en het 

(4) Mosteiro van S. Vicente de Fora, 
Largo de S. Vicente de Fora, Graça, 
Lissabon. Te bezoeken van maan
dag tot zaterdag, van 900 tot 18.00 
u. Op zon- en feestdagen en tijdens 
de maand augustus, van 9.00 tot 
12.30 u. en van 15.00 tot 17.00 u. 
(5) Nationaal Museum voor Oude 
Kunst, Rua das Janelas Verdes, Lis
sabon. Tel. 351 21 391 28 00 - open 
op dinsdag van 14.00 tot 18.00 u. 
en van woensdag tot zondag van 
10.00 tot 17.00 u. Gesloten op 
maandag. 
(6) Sé de Lisboa, Largo da Sé, te 
bezoeken op maandag van 10.00 
tot 17.00 u. en van dinsdag tot 
zaterdag van 10.00 tot 19.00 u. 
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boek «De Oculi», over oogheelkunde. In zijn Divina Comedia leidde Dante hem 
het Paradijs binnen. 

Buiten, nabij het dwarsschip van de kathedraal werd in 1348 het kleine zieken
huis van Dona Tareja en Don Pedro gebouwd. Het is één van de oudste van de 
stad. Later werd het geïntegreerd in het ziekenhuis van Todos-os-Santos. In de 
kathedraal, in de kapel van Na Sra da Terra Solta, werd ook de Misericórdia 
opgetrokken (zie verder). 

HET ROMEINSE EN ARABISCHE LISSABON 

Maar laten we eerste even stilstaan bij de Romeinse en Arabische periodes van 
Lissabon. 

Reeds in de Romeinse tijd werd nabij de Taag, in de »Baixa»-wijk van het «Munici-
pium civium Romanorum Olisipo, Félicitas Julia Cognominatum», gebruik 
gemaakt van de warmwaterbronnen. In 49 na Christus werden de monumentale 
Termas dos Cassios of dos Pedras Negras (van de zwarte stenen) gebouwd, nabij 
de huidige Magdalenakerk. Niet ver daarvan bevinden zich de Termas dos 
Augustais (7) (van de Augustussen), uit de tijd van Tiberius, toen men inscripties 
ontdekte ter ere van Aesculapius, de god van de geneeskunde. Archeologische 
overblijfselen uit de Romeinse tijd. kunnen worden bezocht in het museologisch 
centrum van de Banco Comercial Português (8) (ingang aan de rua dos Correi-
ros). 

(7) Termas dos Augustais, Rua da 
Prata - Deze ruïnes kunnen wor
den bezocht met de toestemming 
van het stadhuis van Lissabon. De 
ingang ligt aan de Rua da Prata. 
(8) Archeologisch Centrum van de 
Rua dos Correeiros, Rua dos Corre
eiros, 9, r/c dto, Lissabon. Telefoon 
351 21 321 17 00. Te bezoeken op 
donderdag om 15.00 u., ló.OO en 
17.00 u. en op zaterdag om 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 16.00 en 17.00 
LI. 

(9) Reis = Portugese munt aan het 
einde van de monarchie. 

Aan de Moren houdt Lissabon nu nog altijd, talrijke toponiemen over, zoals Mou-
raria, de wijk die zich uitstrekt van het kasteel tot de Torre de Sào Lourenço (St.-
Laurenstoren), of Alfama (van het Arabische al hamma - thermen), een wijk die 
rijk is aan geneeskrachtig water en van de andere helling van de heuvel van het 
kasteel tot aan de Taag loopt. Enkele thermen in Alfama bleven in gebruik tot 
eind 19de eeuw, met name de baden van de Duq, die indertijd als volgt beschre
ven werden: «Baden van de Thermen van de Duq, in de Rua do Terreiro do Trigo 
56 (gebouw in Azulejos) / warme Zwavelhoudende en Alkalische bronnen - Heel 
heilzaam bij de behandeling van huidziektes, chronische buikaandoeningen en 
reuma.» Een bad kostte toen tussen 200 en 400 reis (9), een douche 300 reis. 

In het Museu Nacional de Arqueologia (Nationaal Archeologiemuseum), in het 
klooster dos Jerónimos (van de hiëronymieten), kunt u interessante stukken 
bekijken in verband met de geschiedenis van de geneeskunde, uit de prehistorie 
en de Romeinse, Visigotische en Arabische tijd... 
Niet ver van de Terreiro do Trigo (het Graanplein), in de Rua da Alfândega (Dou
anestraat), op twee passen van het huidige Praça do Comércio (Handelsplein), of 
de Terreiro do Paço (Paleizenplein), van het oude terras van het Koninklijk Paleis 
dat werd vernield in de grote aardbeving van 1755, kunnen we het portiek in 
Manuelstijl bewonderen van de Igreja da Conceiçào Velha (kerk van de Oude 
Ontvangenis), gebouwd in 1534 als zetel van de Misericórdia de Lisboa. 

DE MISERICÓRDIA 

De Misericórdia (de Barmhartigheid) werd in 1498 opgericht door de koningin-
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weduwe Dona Lonor in de kapel van Na Sra da Terra Solta van de kathedraal. Ze 
werd vervolgens ondergebracht in de kerk van de Conceiçào. Na de grote aard
beving werd de zetel in 1768 overgeplaatst naar het klooster van Sào Roque (St.-
Rochus), waar hij zich nu nog steeds bevindt. Het gaat om een bijzondere instel
ling, opgericht om bescherming te bieden aan armen, zieken, verwaarloosden en 
veroordeelden. In de statuten staan vermeld: de opvang, de hulp en de opvoe
ding van wezen en verlaten kinderen; een waardige begrafenis voor de behoefti-
gen; huwelijksgeschenken voor zedige vrouwen; hulp aan arme weduwen; 
onderdak voor en verzorging van zieken; hulp aan gevangenen; verzoenen van 
vrienden en families... 
De Misericórdia werd opgericht in een glorieperiode van de Portugese geschiede
nis, die van de Ontdekkingen. Het is ook in 1498 dat Vasco da Gama landt in 
India. Het land kent op dat ogenblik welvaart, en Lissabon, de hoofdstad, is uit
gegroeid tot een centrum van de wereldhandel. De hulpverlening aan de bevol
king vereist een grondige hervorming, en de Misericórdia's zullen daarin een 
essentiële rol spelen. Het is in die tijd dat het Hospital Termal nas Caldas da 
Rainha en het Hospital real de Todos-os-Santos worden opgetrokken. Op initia
tief van koning D. Manuel groeperen de broederschappen van de Misericórdia's 
stilaan alle goederen en bevoegdheden van de verschillende ziekenhuizen, dis-
pensaria, leprozenhuizen, herbergen en kruidenwinkels van het land en houden 
ze zich bezig met het beheer en de werking van zijn instellingen. In 1525 telden 
Portugal en zijn kolonies al 6l Misericórdia's. 

De cultus van Sâo Roque (Sint-Rochus) wordt nog versterkt in Portugal tijdens de 
grote pestepidemie in de 15de eeuw. Koning Manuel laat buiten de stadswallen, 
ten westen van de ommuring van Fernando, een kapel bouwen om de reli
kwieën van de heilige in op te bergen, die Lissabon had gekregen van Venetië. 
Zo zou de stad beschermd worden tegen de ziekte, met aan de ene kant Sào 
Roque en aan de andere Sâo Sebastiào (in S. Vicente de Fora). In de loop van de 
volgende eeuwen wordt de heuvel van S. Roque bebouwd met huizen van ede
len en met kloosters, waardoor de wijk Bairro Alto ontstaat (de hoge wijk). Op 
de plaats van de kapel bevindt zich vandaag de kerk van S. Roque, een oud 
jezuïetengebouw, bestuurd door de Misericórdia van Lissabon, die er trouwens 
ook haar zetel heeft. 
Als u naar Lissabon gaat, moet u absoluut een bezoek brengen aan de kerk, het 
klooster en het museum Sào Roque (10), niet alleen voor hun verband met de 
geneeskunde en verzorging, maar ook voor hun uitzonderlijke kunstpatrimoni
um. Zo zijn er onder meer de buitengewone «azulejos» van de kerk en de 
beroemde kapel van S. Joào Baptista (1740) in neoklassieke «rocaillestijl», uniek in 
zijn soort in Europa. Het Museu de Sâo Roque bezit een collectie van rijke sie
raden en edelsmeedwerk, en heeft ook de schatten van de kapel onder zijn 
hoede. 

Van daaruit gaat u vervolgens naar Santa Catarina (15 minuten lopen). 
U hebt er een weergaloos uitzicht op de Taag. 

APOTHEEKMUSEUM 

Naast het Belvédère bevindt zich het Apotheekmuseum, het Museu de Farmacia 
(11), dat geopend werd in 1996. 

(10) Igreja e Museu de Sâo Roque, 
Largo Trindade Coelho, 1200 Lis
sabon, tel. 351 21 323 50 66 I 351 
21 323 53 83. Bezoeken aan de 
kerk van 9.00 tot 17.00 u., uitge
zonderd op maandag en feestda
gen. 
(11) Museu de Farmacia, Rua Maré
chal Saklanha 1, 1200 Lissabon, tel. 
351 21 340 06 85. Bezoeken van 
maandag tot vrijdag van 9-30 tot 
12.30 u. en van 14.00 tot 18.00 u. 
Gesloten tijdens het weekend en 
op vakantiedagen. Rondleidingen 
kunnen telefonisch aangevraagd 
worden op 351 21 340 06 80. 
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Het is een uitzonderlijk voorbeeld van het nieuwe museumconcept, maar het is 
al even bijzonder voor de kwaliteit van zijn schatten. Het bevat immers een 
enorm rijke collectie van allerhande voorwerpen die van dichtbij of van ver te 
maken hebben met geneeskunde en farmacie, van de Egyptenaren en de Grie
ken tot de apparatuur in het Apollo-programma, dat sinds dit jaar bij de collectie 
hoort. 
We kunnen er ontdekken wat de «boticarios» («apothekerswinkels») en de Portu
gese apotheken precies voorstelden in de voorbije eeuwen, of een Chinese apo
theek in de 19de eeuw. Of we kunnen er een neushoorn aanschouwen, die de 
geneeskunde in de Middeleeuwen en tijdens de Renaissance zoveel gebruikte in 
haar remedies. Of een unieke collectie bewonderen van Egyptische, Griekse, pre-
columbiaanse, Arabische, Portugese en Europese «almofarizes» (vijzels) en potten, 
vazen en apothekersrecipiënten in porselein of in glas. 
5.000 jaar geschiedenis en fascinatie gaan hier voor u open. 

Een andere plaats waar we nog oude stukken kunnen bewonderen over de 
geneeskunde, is het kleine museum van het Hospital de Sâo José, waar heel wat 
voorwerpen worden bewaard die toebehoorden aan het Hospital Real de Todos-
os-Santos en die dit museum heeft geërfd. 

HOSPITAL REAL DE TODOS-OS-SANTOS 

Op 15 mei 1492 beveelt koning Joâo II de bouw van een groot ziekenhuis in Lis
sabon. Het zal worden voltooid in 1501, onder het bewind van Manuel. Het Hos
pital Real de Todos-os-Santos, ook bekend als het el-Rei (het ziekenhuis van de 
koning), was in zijn tijd één van de grootste en belangrijkste van Europa. Het is 
in tal van opzichten vernieuwend - qua structuur, werking en kenmerken - en 
verenigt de 43 kleine ziekenhuizen die verspreid zijn over de stad en haar voor
steden. In 1564 werd het beheer ervan toevertrouwd aan de Misericórdia de Lis
boa. 

Gelegen op het Rossio besloeg hij een hele kant van dit grote plein, dat het hart 
van de stad was. Daar hadden de publieke evenementen plaats, de «touradas» 
(stierengevechten), de markten en kermissen, maar ook de daden en vonnissen 
van de Inquisitie, waarvan de rechtbank zich ten noorden van het plein bevond, 
in het Palâcio dos Estaus, het huidige Theatro Nacional Dona Maria I. Een enorm 
azulejospaneel, in het Museu Nacional do Azulejo (12) (klooster van Madre 
Deus) in Xabregas geeft een goed beeld van de omvang van het Hospital de 
Todos-os-Santos, waarvan de gevel bijna 100 meter telt, met een kerk in Manuel-
stijl in het centrum. De bovenverdieping telde drie grote 'ziekenzalen' (van Santa 
Clara, Sào Vicente en Sao Cosme), één voor vrouwen en de andere twee - één 
voor geneeskunde en de andere voor chirurgie - voor mannen. Op de beneden
verdieping bevonden zich kamers voor de artsen en het personeel, de herberg 
(het «bedelaarshuis») en de bijgebouwen, zoals het «kinderhuis», de eetzaal, de 
apotheek, de keuken en de oven. Buiten lagen de moestuin, de wasserij, de latri
ne, de molens, de duiventil, de voorraadschuur, putten, een kerkhof, enz. Iets 
meer afgelegen, in de «casa das boubas», werden de syfilislijders verzorgd. Later 
kwam daar nog een «casa de doidos» (gekkenhuis) bij, een externe consultruimte 
en privé-installaties voor de adel. 

Het ziekenhuis moest meer dan 250 zieken, kinderen, pelgrims en bedelaars kun
nen opvangen. 

(12) Museu Nacional do Azulejo, 
Rua da Madre Deus, 4 tel. 351 21 
36 76 001 - bezoeken van woens
dag tot zondag, van 10.00 tot 18.00 
u.; op dinsdag van 14.00 tot 18.00 
u. Gesloten op feestdagen. 
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In de 18de eeuw schatte men het aantal 'ziekenzalen' van het ziekenhuis op 12, 
naast de huizen »voor gewonden en herstellenden», «badhuizen», «chirurgenhui-
zen», «huizen voor anatomie», enz. 
Verwoest door de aardschok en een brand verhuist het ziekenhuis naar de heu
vel van Santana, in het oude jezuïetenklooster van Santo Antào o Novo (St.-Anto-
nius de Nieuwe). Later voegt men daar een school voor geneeskunde en chirur
gie aan toe. In 1759 worden de jezuïeten immers uit Portugal verbannen; hun 
klooster wordt ingenomen en omgevormd tot een ziekenhuis, dat de naam krijgt 
van koning Sào José (St.-Jozef)- Sindsdien heeft dit ziekenhuis grondige wijzigin
gen ondergaan, maar de schitterende originele sacristie van het klooster is 
bewaard gebleven, net als de «azulejos» uit die tijd. Het biedt onderdak aan een 
museum waarin de evolutie van de geneeskunde en de ziekenhuizen van de l6de 

eeuw tot vandaag te zien is, aan de hand van de collecties van het Hospital Real 
en andere instellingen. 

Na voorbij de 17de-eeuwse azulejos van de «Porta do Carro» (Karrenpoort) en de 
overblijfselen van de waltorens van Lissabon uit de I4de eeuw te zijn gelopen, 
vindt u 200 meter verder het ziekenhuis van Sào Lâzaro (St.-Lazarus), ook al een 
oud klooster. Op een boogscheut daarvan ligt een ander oud klooster, het Hospi
tal Desterro en zijn Museu Sa e Penela. Daar staat een omvangrijke en unieke col
lectie wassen modellen, hoofdzakelijk gewijd aan huid- en geslachtsziekten. 

Nabij de noordelijke poort van het Ziekenhuis van Sao José bevindt zich het 
Instituut voor Gerechtsgeneeskunde, opgericht in 1899- Deze poort geeft even
eens toegang tot de heuvel van Santana. 

SANTANA 

De Lissabonners gebruiken nog steeds de term Campo de Santana voor wat offi
cieel Campo dos Mârtires da Pâtria heet. Sint-Anna was immers de patrones van 
het naburige klooster, waar vandaag het Instituut voor Bacteriologie is gevestigd. 
In de l6de eeuw werd de plaats Campo do Curral genoemd; hier werd het vee 
voor de stad verzameld. De dieren werden geslacht in het naburige Largo do 
Mastro. In de 19de eeuw werd daar de vlooienmarkt (feira da Ladra - dieven-
markt) gehouden en vond men er de arena's voor de «touradas» (tegenwoordig in 
Campo Pequeno). 
In het begin van de 20sle eeuw bouwt men er een aantal hogescholen en institu
ten, de meeste voor geneeskunde. 
Het eerste was het Instituut voor Bacteriologie Càmara Pestana, ingewijd in 1900, 
gevolgd door de medisch-chirurgische school van Lissabon. Niet veel later kwa
men daar de rechtsfaculteit (1913-1914 en vlak bij de Ambassade... van Duits
land!) bij en het Instituut voor Oftalmologie dr. Gama Pinto (dat vandaag aan de 
Travessa Larga ligt), het Instituut voor Hygiëne dr. Ricardo Jorge en het Instituut 
voor Geneeskunde, aan de rand van Campo dos Mârtires da Pâtria (in het begin 
van de Rua Gomes Freire), met name aan de zuidoostelijke rand van de Paço da 
Bemposta en het Instituut voor Sociale Bijstand. De school van het leger, van
daag de militaire Academie genoemd, bestond reeds sinds 1853 aan het Paço da 
Bemposta, een oude verblijfplaats van de Bragança-dynastie, die van 1640 tot 
1910 over Portugal heerste en waar Catarina de Bragança, koningin van Enge
land, in 1705 stierf, evenals koning Joao VI in 1826. 
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Zo nam het onderwijs Santana volledig in, aangezien zelfs het Staatssecretariaat 
voor Onderwijs zich daar in 1931 bevond. 
De gebouwen van de medisch-chirurgische school boden van 1911 tot 1955 
onderdak aan de Faculteit voor Geneeskunde van Lissabon (vóór ze verhuisde 
naar het ziekenhuis van Santa Maria) en vormen vandaag de Faculteit voor Medi
sche Wetenschappen. 

MEDISCH ONDERWIJS IN DE STAD LISSABON 

«Omdat wetenschappen de wereld inspireren... pleiten wij, soevereine koningen 
(nvdr: van Portugal en de Algarve), heel opportuun... voor cle invoering van een 
algemene studie wetenschappen...», (13) schreef koning Dinis in 1288 aan paus 
Nikolaas IV. Hij wou hem de Estudo General cle Lisboa laten erkennen, de eerste 
universiteit in de geschiedenis van Portugal, die hij samen met een groep prela
ten had opgericht. De Paus gaf er in 1290 gunstig gevolg aan. 
De koning schonk een deel van de terreinen van cle Kroon in de buurt van de 
Porta da Cruz, in het Arabische Alfama, voor de bouw ervan. Alles wijst erop dat 
de Universiteit van bij het begin medisch onderwijs gaf. We weten immers dat in 
1323 een professor werd betaald om er Fisica te doceren (geneeskunde). 
Later ging de Estudio General zich vestigen op diverse plaatsen in de hoofdstad, 
die er allemaal in hun naam nog een spoor van dragen, bijvoorbeeld de Largo 
das Escolas Gérais bij het Castelo Sào Jorge (14). De universiteit werd meermaals 
overgeplaatst naar Coimbra, maar kwam altijd terug naar Lissabon, tot in 1537, 
toen ze definitief naar Coimbra verhuisde. Lissabon zal pas in 1911 opnieuw een 
universiteit krijgen, bij de oprichting van de republiek. 
Maar na de verhuizing van de enige Portugese universiteit naar Coimbra zal in 
1556, in het Hospital d'El-Rei (Real de Todos-os-Santos) I, het geneeskundeon-
derwijs in Lissabon worden herboren met de invoering van een anatomie- en chi-
rurgieopleiding (Aula cle anatomia e Cirurgia). 

(13) «Omdat wetenschappen de 
wereld inspireren." Fragment uit het 
verzoekschrift aan de paus om de 
universiteit te erkennen, uit 1288. 
(14) Castelo Sào Jorge, Largo do 
Chào da Feira. Dagelijks open van 
april tot september, van 900 tot 
21.00 Li., van oktober tot maart, van 
9.00 tot 19.00 u. 

De anatomieopleiding zal vervolgens worden overgeplaatst naar het Hospital de 
Sao José en de kleine bijgebouwen. In 1825 wordt ze de Régia Escola de Cirurgia 
(koninklijke school voor chirurgie), en nog later, in 1836, cle Escola Medico-Cirur-
gica. Doordat ze dicht bij het Hospital de Sào José ligt, kan ze een praktische 
opleiding aanbieden, en haar studenten genieten meer aanzien dan die van de 
oude universiteit van Coimbra. 
Eind 19de eeuw waren er betere lokalen nodig. De keuze viel op de plaats waar 
zich voorheen het Praça de Touros (het stierenplein) van Santana bevond. De 
bouwwerken zijn klaar in 1906, maar gedoceerd wordt er pas vanaf 1911, als ze 
de Medische Faculteit van de Universiteit van Lissabon wordt. 
Dit gebouw werd, na 20 jaar verlaten te zijn geweest, gerestaureerd en huisvest 
vandaag de Faculteit Medische Wetenschappen van de Nova-universiteit van Lis
sabon. Het zal zeker de aandacht van de bezoeker trekken. Het vond zijn waar
digheid en zijn glans terug met cle 9 panelen van de Sala de Actos (zaal van de 
handelingen), waarop Portugese artsen te zien zijn en cle geschiedenis van de 
geneeskunde van Aesculapius tot Pasteur geschetst wordt (werk van de schilder 
Veloso Salgado). Verder: de Azulejos van Jorge Colaço in de zaal van de verloren 
sporen, met ook hier medische thema's, de plafonds van Joào Vaz, de schilderij
en van Malhöa, Alves Cardoso en Antonio Ramalho, en de beeldhouwwerken 
van Costa Mota, Teixeira Lopes en Soares dos Reis. Buiten staat, uit dezelfde tijd 
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als de faculteit, het standbeeld van dr. Sousa Martins, nog steeds een cultusvoor-
werp en toonbeeld van een mystieke geneeskunde. 

WATER 

Onlangs werden onder dit standbeeld opgravingen verricht die de ruïnes van het 
aquaduct van de Âguas Livres hebben blootgelegd. Het gaat om een vertakking 
daarvan die water voerde naar het Hospital de Sào José en de openbare fontein 
van El-Rei, nabij de Intendente. 
In de 17de eeuw breidt de stad uit en groeit de bevolking aanzienlijk. De nood 
aan water is groot. Om voldoende toevoer te kunnen verzekeren, liet koning 
Joâo V in 1731 een aquaduct bouwen, het Aqueduto des Âguas Livres, om het 
water uit de bronnen Agua Santa de Carenque naar Lissabon te voeren. Dat 
indrukwekkende kunstwerk is, inclusief vertakkingen, 53-135 meter lang. Hoewel 
het pas in 1799 volledig klaar was, leverde het op een aantal punten in de stad al 
water vanaf 1748. Het bleef in gebruik tot in 1967. 
Bij het binnenkomen van de stad overspant hij met zijn 35 statige bogen de vallei 
van Alcantara over een lengte van 941 m en op 65 m hoogte. Dit deel werd 
gespaard door de aardbeving van 1755 en is toegankelijk voor bezoekers; het 
maakt deel uit van het Watermuseum (15). 
Na Alcantara loopt hij verder naar de -Jardim das Amoreiras», waar hij eindigt met 
een waterval en de Arca d'Agua (de waterboog) en in de «Màe de Âgua» (water-
zee) loopt, die voltooid werd in 1834 en een capaciteit heeft van 5.500 m3. Van 
daaruit gebeurde de watervoorziening naar de vallei van Sào Bento en naar het 
reservoir da Patriarcal, onder het huidige Praça do Principe Real. Het reservoir 
werd gebouwd tussen 1860 en 1864, heeft een capaciteit van 880 m3, is 9,25 m 
hoog en wordt gesteund door 31 pijlers. 

HET WATER! 

De wereldtentoonstelling van Lissabon in 1998 was helemaal gewijd aan de oce
anen en riep de mensheid op om van de bescherming van deze natuurlijke rijk
dom een prioriteit te maken. 
Het evenement was ook de gelegenheid om de maritieme veroveringen van de 
Portugezen te herdenken, die vijf eeuwen geleden «nieuwe werelden hebben geo
pend voor de wereld" en Europa hebben laten kennismaken met de andere conti
nenten, waar tot dan slechts vage noties of hypotheses van bestonden. EXPO 98 
zag echter ook de geneeskunde niet over het hoofd. In het immense park dat de 
site is geworden, liggen met name de Tuinen Garcia de Orta, genoemd naar de 
Portugees die in 1563 in India de «Coloquios dos simples e das drogas» publiceer
de, waarin hij met wetenschappelijke nauwkeurigheid de oude ideeën van 
Dioscórides bevestigt of weerlegt, en waardoor hij Europa liet kennismaken met 
nieuwe plantensoorten. Aan de oevers van de Taag is op een oppervlakte van 
2.500 m2 een collectie tentoongesteld van meer dan 2.300 planten, met 420 ver
schillende soorten, representatief voor alle ecosystemen, van de woestijn tot de 
tropische wouden. De collectie wil oproepen tot respect voor en behoud van de 
biodiversiteit. De site telt ook architecturale juweeltjes van Lissabon uit het begin 
van de 21ste eeuw, zoals de Oceanograaf, de paviljoenen van de Toekomst en 
van de Utopie, de Vasco da Gama-toren, het Estaçâo do Oriente en de Vasco da 
Gama-brug. Stuk voor stuk toonbeelden van een grote hoofdstad die openstaat 
voor de wereld. 

(15) Watermuseum van EPAL, Rua 
do Alviela, Lisboa, tel. 351 21 813 
55 22 en 351 21 815 36 30. Bezoe
ken: Estaçao Elevatória a Vapor dos 
Barbadinhos, van maandag tot 
zaterdag van 10 tot 18 uur; Aqua-
duc van Aguas Livres, Mae d'Agua 
das Amoreiras en Reservoir da 
Patriarcal: van maandag tot zater
dag van 10 tot 19 uur. Gesloten op 
zon- en feestdagen. 
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Want terwijl het Castelo Sào Jorge en de Sé de geboorte van het Portugese Lis
sabon tonen, terwijl het Monasterio dos Jeróninios, de Torre de Belém en het 
huis van de Bicos de neerslag zijn van het Lissabon van de Ontdekkingen, van 
de Renaissance, terwijl het stadscentrum uit de tijd van de markies van Pombal in 
de Baixa-wijk, het Praça do Comércio (Terreiro do Paço) en de boog in de Rua 
Augusta het symbool zijn van het Lissabon van na de aardbeving, is de site van 
Expo 98 het handelsmerk van het moderne Lissabon, klaar voor het derde millen
nium. 

ifa==3 

In 2001 telde Lissabon 6.931 inwonende artsen, waarvan bijna de helft in het Dis-
trito. 
In 1979 waren er in Portugal 58 erkende medische specialiteiten. 
In 1994 telde men 2,9 artsen en 3,2 zorgverstrekkers per duizend inwoners. 
In 1997 bedroeg het geboortecijfer 10,8 % en de sterftegraad 10,3 %, met een 
gemiddelde levensverwachting van 72 jaar voor mannen en 79 jaar voor vrouwen, 
op een totale bevolking van iets meer dan 10 miljoen inwoners. 

Info: ICEP - Bureau voor Toerisme van Portugal 
Jozef Il-straat 5/3, 1000 Brussel, Tel. 02-230 9625. 

tTTy 
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