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memória de um tempo de peste: évora em 1579 e 1599 

Maria da Graça David de Morais1

i PARte
IntroDução

A cidade de Évora não foi excepção no contexto de um dos flagelos que mais intensamen-
te atingiu a população humana europeia na Idade Moderna: a peste. Doença epidémica 
com efeitos nefastos sobre as sociedades, desestruturando-as e influenciando a sua evo-
lução, tanto no plano biológico como cultural e socioeconómico. As suas características 
mais conhecidas são: a alta contagiosidade, a rapidez de evolução marcada por uma 
forte letalidade e ausência de terapêutica eficaz (tal como se descobriu e desenvolveu 
no séc. XX) e o ciclo sazonal. Em Portugal, revestiu as duas formas principais: a bubónica 
e a pulmonar, com efeitos diferentes ao nível da mortalidade (ainda que para o País não 
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seja possível um cálculo aproximado da realidade, para Costa Roque (1979: 137-140) a 
taxa de mortalidade seria aproximadamente igual à da Europa - peste bubónica: 60 a 
90% dos contagiados e peste pneumónica: 100%, com um tempo de vida, após o contágio, 
de 5 a 12 dias para a primeira e 2 a 3 dias para a segunda). 

O facto de termos escolhido esta cidade para examinar a acção mortífera dos surtos de 
peste que a assolaram no século XVI, não foi acidental mas porque era uma cidade do 
interior sul de Portugal, no Alentejo, e que conservou um conjunto de documentos, em 
número certamente reduzido mas qualitativamente interessante, originários quer dos 
arquivos da Santa Casa da Misericórdia, quer da Câmara Municipal ou do Cabido da Sé. 
Através deles permaneceu, em parte, salvaguardada a memória da ocorrência da doen-
ça, dado que elucidam acerca dos seus efeitos ruinosos sobre a população da cidade e 
sobre a virulência da epidemia.

O presente trabalho não é de todo original na medida em que já é conhecida parte 
da documentação através da qual podemos seguir a trajectória das pestes (como, por 
exemplo, em A. Gusmão, 1969 ou L. Abreu, 2004). Contudo, o seu estudo em termos 
demográficos poderá sê-lo, posto que os dados extraídos dos livros de Registos dos De-
funtos da Santa Casa da Misericórdia, dos livros do Hospital do Espírito Santo: Registo das 
entradas e falecimentos e dos Registos Paroquiais, ainda que reconhecidamente incom-
pletos em termos de séries, permitem uma certa aproximação à conjuntura vivenciada 
então. temos consciência de que a abrangência dos óbitos não é total, dado que nada 
sabemos acerca dos registos dos empestados que eram conduzidos às “Casas da Saúde”, 
criadas para o efeito, nem tão pouco sobre os que faleciam em suas próprias habitações. 
Desconhecemos cálculos de estimativas recentes sobre o número de mortes causadas 
por estas pestes. E permanecemos mesmo com alguma dúvida sobre a origem dos óbitos 
registados: não seriam também, em grande parte, consequentes das gravíssimas condi-
ções carenciais (materiais e físicas) a que foram submetidos os habitantes da cidade e 
do seu termo, em tempos que precederam os surtos de peste ou de outras enfermidades 
com origem  quer nas alterações da natureza (secas, pluviosidade excessiva, pragas de 
gafanhotos, rarefacção de produtos alimentares…) quer ainda na falta de zelo relati-
vamente à guarda da saúde da cidade em tempo de peste, na sequência de um poder 
régio, de um poder político ocasionalmente fragilizado?

O estudo presente constitui, assim, antes de mais, apenas uma primeira abordagem 
àquela realidade. No futuro, poderemos ter oportunidade de a aprofundar.
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1. A CIDADE, os DADos

Nos meados do século XVI, a cidade de Évora era reconhecidamente tida como urbe pri-
vilegiada, funcionando frequentemente como segunda residência da corte reinante. Era 
cabeça metropolitana desde 1540 e centro de cultura após a fundação da universidade 
henriquina, a qual entrou em funcionamento em 1559, características estas que podem 
ajudar a explicar a preocupação com a preservação da “saúde da cidade” quando o mal 
já grassava noutros locais do reino. Sofreu também as consequências dos acontecimen-
tos decorrentes das alterações no exercício do poder régio, como o desaire ocorrido no 
norte de África com a morte de D. Sebastião, em Junho de 1578, o curto governo de D. 
Henrique (1578-1580) e de D. António, Prior do Crato (1580), a perda da independência 
(1580) e início da 3ª dinastia, a Filipina. todas estas particularidades condicionariam, 
de certo modo, a estrutura social e algumas características bio-demográficas da comu-
nidade.

Em 1592, a cidade comportava uma população de 13696 habitantes e 5776 habitantes 
no seu termo (não estando contabilizados, em ambos os casos, os menores de 7 anos de 
idade), segundo uma contagem mandada realizar pelo Arcebispo de Évora, D. theotónio 
de Bragança (“Numero das almas q tem este Arcebispado devora tirado pellos Rois de 
Confessados no ano de 1592…”) (Fonseca, 2002/2003: 33-34) e acrescida de uma popu-
lação flutuante que era constituída por mão-de-obra sazonal, oriunda de outras regiões 
do País, para colmatar as faltas no trabalho, fundamentalmente, em tempo de ceifas de 
cereais e no trabalho das vinhas, o que iria ser notado por nós ao analisarmos a questão 
dos registo da naturalidade dos indivíduos que faleciam.

Os surtos de peste que assolaram Évora (um em 1580 na realidade e não em 1579, como 
é, normalmente, referido e outro em 1599) tiveram diferentes impactos na mortalidade: 
fortemente violento no primeiro caso e relativamente suave no segundo, sem, contudo, 
nenhum deles atingir a virulência do de 1569 (“peste Grande”) que grassou por todo o 
país. Se algum crédito nos merece esta referência que alude que: “Nos anos de 1579 
e 1580 se difundiu pelo Reyno todo aquella cruel peste q sucedeo à perda de El Rey D. 
Sebastião foy aq obrigou ao Rey D. Henrique a fogir de Lisboa pª Almada aonde morreo 
como dissemos; ateou-se ella juntamente por todo o Alentejo, e em Evora diz o Rdo Fr. 
Luiz de Sousa na 3ª pe da sua historia dominicana q ficarão ruas inteiras sem pessoa viva, 
e que os mortos chegarão a 25mil, e em Lisboa alguãs 80mil”2, é de notar que podendo, 
aparentemente, este valor enfermar de certo exagero para Évora ele tem, no entanto, 
o mérito de informar sobre a forte prevalência da peste.
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Ambos aqueles surtos foram de natureza bubónica (“No Estio de 1579 outra vez a peste 
bubónica devastava Lisboa. (…)”. “Em 1598 desenvolvia-se a peste bubónica em Lis-
boa.”) (Lemos, 1991: pp. 176, 178), que acabariam por se propagar a Évora.

1.1. Antecedentes dos surtos pestíferos

Quer uma quer outra daquelas situações foi como que “preparada” para estas ocor-
rências de fortes consequências mortais para a população. Se não, vejamos: “… o que 
é tanto mais para acreditar quanto Henrique Jorge Henriques, referindo-se ao ano de 
1573 e aos dois seguintes, afirma que era horrível a miséria e a fome, de onde derivavam 
febres malignas, rapidamente mortais” (Lemos, 1991: 176), tudo na sequência dos maus 
anos agrícolas deste triénio.

A seca ocorrida durante o ano de 1578 vai levar a que “No anno de mil, & quinhentos, 
& setenta & nove: em que começou o governo de seu Arcebispado [D. Theotónio de 
Bragança], ouue tão pouca novidade de Pão em Alentejo, que foy forçado no anno de 
oitenta auer grandes fomes, pella falta delle naquellas partes, em especial na cidade de 
Euora: pello que no Abril do mesmo anno, padecendo a cidade de fome, elle fez rezenha 
do pão que tinha em seus Celeiros, para remedio dos pobres.” (…) “ A esta fome socedeo 
logo no Mes de Mayo do mesmo anno, na cidade, & Arcebispado, aquella grande e cruel 
Peste, que então ouue, de que Deos nos guarde …”. (Agostinho, 1614: 47v.- 48)3.

A partir de 1582, em carta do Cardeal Archeduque ao Juiz, Vereadores, e Procurador da 
cidade Devora, datada de 6 de Agosto de 1583, fica-se a saber da existência de uma pra-
ga de gafanhotos que provocou grande dano “o anno passado e este presente de oytenta 
e três em alguns lugares dalentejo e campo Dourique nas novidades de pão, e em toda 
a mais cousa que achavão verde …”.4 

Seguindo o P. Francisco da Fonseca, para 1585, temos também a seguinte informação: 
“Rara vez as enfermidades grandes deyxaõ de continuar em funestas reliquias: tinhase 
acabado o contagio de 1580. mas ficaraõ taõ corruptos os ares, e os humores, que come-
çou a gente pobre a padecer muytas doenças malignas: creceraõ estas mais no anno de 
1585. convertidas em huã Erzipella epidémica, e de qualidade taõ mà, que em breves 
dias lhe tirava a vida: encheraõ se de doentes os hospitais, e acodindo a servilos os Je-
suitas, cinco delles contrahida a mesma doença morreraõ dentro de vinte e hum dias.”5

também se percepciona a forte estiagem ocorrida nos anos de 1589/1590 através da 
decisão do Cabido em 17 e 21 de Abril de 1589 para que “se faça procissão, vto o recado 
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de S. Sria e a secura do tempo…”6 com consequências gravosas em termos de morbilidade 
e de mortalidade, como veremos. 

Os anos que precederam a crise epidémica de 1599 também merecem aqui referência. 
Se nos socorrermos da “Lembrança dequando choveo outto mezes contínuos neste Rey-
no. – No anno de 1596 choveo outto mezes contínuos; começou a chover logo no cabo de 
Outº e não cessou a chuva se não junto de São João. Houve pouco trigo, e milho, onde o 
semearão com abundância, e neste tempo quazi todos os dias chovia …”7, teremos uma 
primeira aproximação à realidade da época e, noutro passo, podemos ainda evidenciar 
a situação eborense: “Nos annos de mil, & quinhentos, & nouenta, & seis, & sete, & 
nouenta, & oito: socedeo auer tão pouco Pão neste Reino de Portugal, que chegou nelle 
o trigo a valer em muitos lugares mais de Cruzado o alqueire. Em Evora chegou a valer o 
alqueire em alguas casas a seiscentos reis: pello q auia grande fome na cidade …”8. Por 
outro lado, atentemos no seguinte registo que consta da acta da Vereação da Câmara, 
de “quarta feira onze dias do mes de Setbro de mil quinhentos noventa seis annos”: “… 
das doenças q avera nesta cidade e sua comarca e por elles foi dito q avia doentes de 
feveres dobres e singelas (…) q se não podia dizer q erão fevres malignas …9.

1.2. o calendário das epidemias

A – A peste em 1580

Nestas circunstâncias não é difícil imaginar que corpos fragilizados, desnutridos, se 
transformassem nos alvos perfeitos dos vectores das epidemias. Desta forma, o surto de 
peste bubónica de 1580 inicia-se em Abril/Maio, ainda que se conheça o empenho régio 
na preservação prévia de Évora através da carta de D. Henrique à Câmara de Évora, 
de 30 de Agosto de 157910, “recomendando a guarda da saúde” da cidade, e da Carta, 
datada de 22 de Março de 1580, dos Governadores e Defensores destes Reinos à Câmara 
“ordenando que visto estar a cidade mui mal guardada do mal da peste, faça a Camara 
logo a eleição de Guarda-mor da saude da Cidade que sera hum dos principais Fidalgos 
della.”11 O mal vai evoluir ao longo do ano, atingindo o seu primeiro cume em Julho e 
o segundo em Outubro, secundarizado por outras afecções, como podemos ver neste 
extracto retirado da biografia de D. Theotónio de Bragança pelo seu Capelão, Nicolao 
Agostinho, em 1614: “Durou o mal com o Catarro, que no fim delle se ajuntou, ate o 
Natal vindouro, principio do anno de oitenta, & hum…”12. Dentre a documentação por 
nós compulsada, encontrámos uma acta da Câmara de Évora, isolada, por entre várias 
folhas em branco, em cuja ementa de sábado, aos vinte dias do mês de Novembro de 
1582 (o ano é deduzido porque não está expresso devido ao mau estado do livro) se diz 
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“Nesta vreação assentarão q se alevantem as bandeiras da saude e q se não goardem 
as portas da cidade por terem çerteza da saude destes Reinos de Portugal e Castela e q 
não morria neles gente de peste… e mandarão a gaspar dias ome de camara que pedisse 
as chaves das portas aos goardas…”13. Estas notas parecem marcar o fim de um período 
de isolamento, mas não teria sido isto também a expressão do alongamento da peste de 
1580, através de episódios esporádicos?

b – A peste em 1599

Relativamente ao surto de 1599, os primeiros rebates na cidade foram dados cerca de 6 de 
Maio, certificados através do decidido “Em Cabido extraordinario oje sexta feira a tarde 14 
de Maio prisidente o Sor Deam – Em este Cabido se ordinou que não avia porque dilatar mais 
tempo de se por o dia em q o Cabido se pode absentar da See pois o estatuto que trata da 
peste esta comprido por aver nove dias que nesta cidade se não passam arrecadações por 
ai cerem dados mtos rebates ja nesta cidade de peste de q D+ nos guarde.14 …”. Contudo, a 
cidade parece ter sido relativamente poupada – se pudermos ter em conta a fiabilidade dos 
dados por nós recolhidos, como adiante veremos, bem como o testemunho que encontra-
mos no tomo 2º de Evora illustrada: “… expreçamte o diz a carta annual da Companhia do 
anno de 1599, em que a peste se tornou a atear pelo Reyno todo, e também entrou nesta 
Cide foram porem tais as diligencias do Sto Prelado, e do Senado de Evora, e tais as suplicas, 
e penitencias dos Religiosos, e povo, q quasi foy livre da peste; mas fazendo reflexão, diz 
que foi livre da peste não tanto por essas diligencias primeiras, e materiais, qto pelas 2ªs 
espitituais com q alcançou a Cide este favor …”15. As diligências aqui referidas constam, 
efectivamente, das actas das reuniões do Cabido da Sé eborense16, nomeadamente nas dos 
dias 6, 7, 8, 9, 11 de Maio de 1599 e de 21 de Março e 4, 5, 7 de Abril de 1600, onde somos 
confrontados com a troca de informações entre o Cabido e a Câmara, quer sobre a saúde 
da cidade ou o pedido do Juiz de Fora de “hua esmola [ao Cabido] pa ainda da sustentação 
da Casa da Saude, & e da dos impedidos, …”, quer sobre a realização de procissões (“e esta 
devoção se faz porque Nosso Sor livre esta cidade do mal da peste.”), quer através da Provi-
são do Arcebispo de Évora sobre os Lugares da Peste, datada de 16 de Março de 159917, na 
qual é expressamente dito ao Vigário geral e ao Vigário da comarca de Beja “…e nos crimes, 
durando o impedimento, acontecerem, procederá conforme a seu Regimento, e lhes dará 
Livramento até final, na forma acima declarada nos cíveis, e nos crimes em que se pode, 
e deve proceder sumariamente, poderá prender pelo tempo que lhe parecer, e mandar 
soltar…” Do mesmo modo podemos interpretar o zelo de D. teotónio de Bragança posto na 
apresentação da pastoral de 20 de Janeiro de 1599, admoestando para a penitência por 
ocasião de peste que assolava Lisboa18 ou na de 1 de Maio de 1599, convidando os fiéis à 
“emenda dos pecados” para aplacar a ira divina relativamente aos “grandes castiguos da 
fome, peste e guerra com que Nosso Sor nos açouta ha tantos annos, …”19 
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Por outra via, detectamos a preocupação do poder régio avisando atempadamente (em 
carta de 4 de Junho de 1598) que “…ordene sem dilação nenhuã que em todos os lu-
gares dessa Comarqua se guardem e vigiem destes e dos mais de que tiver noticia que 
pode aver alguã sombra deste mal, porque com esta diligencia será Deos servido de o 
atalhar…”, pois que “avia peste nos lugares de Galliza […esta ultimas terras são mui 
vizinhas da raia] e de Portugal [Lugares d’antre Douro e Minho, em que ha peste] ”.20 
Apesar destas precauções, a epidemia progrediu na cidade e, mais tarde, em carta de 
Dom Philippe, de 22 de Maio 1599, certificava-se que, mediante o mal de peste “que ora 
deu na cidade de Evora” se tomassem medidas para a boa guarda da cidade, por tempo 
de três meses se tanto durasse o mal.21

O presente surto parece ter, aparentemente, cessado em Agosto de 1600, pois em carta 
ao Juiz, Vereadores e Procurador, de dia 29 deste mês, se diz: “Ao Senhor Viso Rey pare-
ce que essa cidade se deve desempedir, pois pelas diligencias que se fizeram com os fisi-
cos se entendeo que nella havia saúde …”22. Em carta de D. theotonio de Bragança para 
Christovam Soares, de 16 de Março, aquele aconselhava que “…convem q aja nas ruas 
olheiros que dem conta dos doentes, e físico q os ueia assalariado, e que os que comu-
nicarão com os feridos se ponhão fora, e se beneficiem as casas, e q na cidade não fique 
rasto de cousa impidida, porq serem nisto mto claramte que os rebates que ouve sempre 
tiverão principio de comonicação de fatto. …”23 Porém, no 1º de Fevereiro de 1601, em 
carta de D. Filipe, ainda se vê que o monarca acudia às necessidades das “cousas da casa 
da saude, e impedidos do mal da peste della” através de um empréstimo de mil cruzados 
aos oficiais da Câmara24, o que aponta para a existência de casos isolados da doença.

1.3. origem dos dados

Relativamente aos dados coligidos e que tentámos analisar, há que dizer que os arquivos 
em que pesquisámos não possuem fontes suficientemente completas que nos permitam 
estudar em detalhe as epidemias. A nossa intenção ficou assim reduzida à identificação, 
com a precisão possível, do modelo da incidência da doença infecciosa, nos dois surtos, 
com efeitos notórios sobre a mortalidade. Nesta perspectiva, recolhemos todos os re-
gistos de óbitos disponíveis – dos Defuntos da Santa Casa da Misericórdia, do Hospital do 
Espírito Santo e dos Registos Paroquiais (estes muito incompletos: não existem óbitos 
para a freguesia da Sé; para as freguesias de Santo Antão e de S. Mamede não existem 
os registos dos anos que medeiam entre 1574 e 1584; para a freguesia de Santo Antão, 
porém, existem dados desde Janeiro de 1590 até 160325; para a de S. Mamede existem 
desde 1596 a 159926 e para a de S. Pedro desde 1585 a 160427). Recolhemos ainda os 
registos de baptismo (estes com séries mais completas). Em ambos os casos (óbitos e 
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baptismos) foram coligidos os valores quer para os anos centrais quer para os cinco anos 
precedentes e os cinco anos imediatamente a seguir, para se poder averiguar as altera-
ções ocorridas e a capacidade da população relativamente à reposição das perdas. Em 
termos da estrutura etária, os registos são totalmente omissos, apenas sendo referen-
ciado se eram moços pequenos (12/13 anos), moços (+ 14 anos), segundo a prática da 
Igreja, ou velhos. A mais grave lacuna reside no facto de não haver qualquer anotação 
sobre os Menores de 7 anos. 

2. A EVoLução DAs EPIDEmIAs Em éVorA 

2.1. A população

Como primeira abordagem para nos situarmos em termos demográficos, referiremos o do-
cumento de 1592, mandado executar por ordem do Arcebispo dom theotonio de Bragança, 
como já mencionado. Diz que “A cidade devora tem em sy e em seu termo. 19 472. almas”, 
estas distribuídas pelas sete “freguesias da cidade” e pelas 15 do “termo d´Evora”  existen-
tes ao tempo. Neste nosso estudo, ocupar-nos-emos das urbanas, sendo de referir que as 
freguesias de Santa Marta, S. João e Santiago foram anexadas posteriormente a outras, não 
existindo hoje em dia dados sobre elas, da natureza dos que desejávamos coligir (embora te-
nhamos encontrado registos nas freguesias da Sé e de Santo Antão de casos oriundos delas).

Pelo facto de não serem contemplados os menores de 7 anos, utilizaremos o valor proposto 
por Jorge Fonseca para a sua obtenção, por nos parecer plausível (taxa de 18% sobre a po-
pulação maior de 7 anos) (Fonseca, 2002/2003: 37). Assim, teremos a seguinte informação:

quadro 1 
População de Évora em 1592

Freguesias da cidade Homens mulheres moços 
menores

moças 
menores

Menores de 
7 anos 

sé 2891 2409 388 285 715
santo Antão 1291 1127 221 193 503
s. mamede 761 720 136 101 309
santa marta 460         450 60         46 183
s. joão
santiago
s. Pedro
total

700
199
125

6427

610
187
113

5616

92
28
23

948

77
25
18

705

266
79
50

2105

Fonte: Jorge Fonseca, 2002/2003: 33/34,37.
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À luz destes dados, poderemos supor que esta população, depois de recuperada do 
acidente pestífero de 1580 e a recuperar da ocorrência de 1590, teria, anteriormente, 
uma configuração algo diferente, em termos dos grupos etários. Mas vejamos com que 
intensidade a mortalidade interferiu no processo evolutivo da população eborense.

2.2. A mortalidade geral através dos dados disponíveis

Torna-se, agora, pertinente analisar e identificar a evolução demográfica registada num 
período em que a peste assolou a população eborense. Façamos uma breve leitura des-
tes dados (Fig.1):

 

Iniciando a interpretação através de uma análise de carácter global, e distinguindo três 
períodos base (1574-1583, 1584-1593 e 1594-1604), verificamos que o comportamento 
associado à mortalidade: 

a) É no primeiro período em que ocorrem as maiores oscilações, registando em 1580 o maior 
número de óbitos (1046) entre os anos em observação. Contudo, após este “pico” de morta-
lidade, os valores desceram abruptamente e, no ano seguinte (1581), registaram-se somente 
cerca de 66 óbitos, que é o menor valor registado entre os anos em questão. A razão, porém, 
reside não tanto no facto em si mas por termos ficado a saber, por uma nota escrita pelo 
mordomo responsável pelos registos, do seguinte teor: “No fim deste Lº falta Março, & parte 
de Abril & Maio & Junho tudo do anno de 81” não justificando o porquê de tal situação.
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Figura 1 – Mortalidade total nos diferentes decénios

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE.
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b) No segundo período em observação (1584-1593), constata-se que nos encontramos 
perante um tempo que podemos denominar de “acalmia”, pois não se registam grandes 
oscilações e o seu “pico” de mortalidade mais elevado ocorre em 1590, não ultrapas-
sando os 545 defuntos. Após este ano, os valores foram indiciando, de forma geral, um 
número inferior de observações até ao ano de 1593.

c) Posteriormente, em 1598, atinge-se o valor mais elevado do terceiro período (1594-
1604), com cerca de 698 óbitos. Os anos posteriores a 1598, e tal como foi observado 
após 1580, foram anos de descida gradual nos níveis de mortalidade registados, e 1603 
destaca-se como sendo um dos anos com menor número de ocorrências (197).

2.3. Desenvolvimento progressivo da mortalidade geral

2.3.1. Mortalidade por meses
Iniciaremos esta análise pela observação da Fig. 2.

A representação gráfica dos resultados do cálculo da média entre todos os meses em 
questão no correspondente período permite-nos a observação da evolução mensal da 
mortalidade, que, além de reforçar o que foi dito anteriormente, nos mostra que foi 
nos últimos meses do ano que se registaram, cumulativamente, mais óbitos, sobretudo 

0	  

100	  

200	  

300	  

400	  

500	  

600	  

700	  

Jan.	   Fev.	   Mar.	   Abr.	   Maio	   Jun.	   Jul.	   Ago.	   Set.	   Out.	   Nov.	   Dez.	  

1574	  -‐	  1583	   1584	  -‐	  1593	   1594	  -‐	  1604	  

Figura 2 - Evolução Mensal da Mortalidade Geral

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE.
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entre Setembro e Dezembro. Existe uma aproximação entre os períodos em questão, 
mas é no correspondente ao intervalo de 1574 a 1583 que se verificam mais oscilações, 
sendo Julho e Outubro os meses do ano em que mais óbitos se assinalam, registando-se 
aproximadamente 600 observações em cada um deles. Importa ainda referir que, nesta 
representação gráfica, é o segundo período (1584 – 1593) o que regista, de um modo 
geral, o menor número de óbitos.

Pormenorizando, vejamos agora a distribuição mensal da totalidade dos óbitos em anos 
normais e nos anos de peste (Quadro 2). 

A confrontação entre o número médio de mortos mensais nos meses dos anos pré-crise 
(neste contexto confirma-se que a mortalidade parece obedecer a uma progressão rela-
cionada com os meses de inverno) com os valores relativos aos anos dos surtos pestíferos 

jan. Fev. mar. Abr. mai. jun. jul. Ago. set. out. nov. Dez.
média 

1574/79
34 22 26 28 31 38 50 43 48 51 49 47

1580 24 17 24 28 45 151 247 123 43 224 64 56
Excedente -10 -5 -2 0 14 113 197 80 -5 173 15 10

% Excedente -41,7 -29,4 -8,3 0,0 31,1 74,8 79,8 65,0 -11,6 77,2 23,4 17,9

média 
1584/89

26 18 20 21 21 24 25 27 26 33 26 28

1590 43 33 24 33 30 31 44 51 58 57 78 63
Excedente 17 15 4 12 9 7 20 24 32 24 52 35

% Excedente 39,5 45,5 16,7 36,4 30,0 22,6 45,5 47,1 55,2 42,1 66,7 55,6

média 
1592/97

34 32 37 29 28 29 32 39 49 53 49 41

1598 32 48 44 90 80 66 60 73 67 71 38 29
Excedente -2 16 7 62 52 37 29 34 18 19 -11 -12

% Excedente -6,3 33,3 15,9 68,9 65,0 56,1 48,3 46,6 26,9 26,8 -28,9 -41,4

média 
1593/98

36 36 39 40 38 37 36 46 54 57 48 39

1599 31 26 22 17 15 12 31 55 52 67 53 65
Excedente -5 -10 -17 -23 -23 -25 -5 9 -2 10 5 26

% Excedente -16,1 -38,5 -77,3 -135,3 -153,3 -208,3 -16,1 16,4 -3,8 14,9 9,4 40,0

quADro 2 
distribuição mensal dos Óbitos (anos normais e de peste) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE.
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(1580 e 1599) e ainda aos anos de 1590 e de 1598, em que ocorreram outras alterações 
em termos demográficos com efeitos sobre a mortalidade, não deixa margem para dú-
vidas sobre as condições de vida do momento (“avia grande fome na cidade” em 1598, 
e em 1590 existem fortes probabilidades de ter ocorrido uma enfermidade altamente 
debilitante, com características epidemiológicas diversas das que foram observadas du-
rante as pestes, conforme testemunho do mordomo responsável pelos registos que diz, 
em nota de 30 de Junho de 1590, escrita à margem, no livro: “Doentes deste anno: vivos 
632, mortos 94 - afora mtos que se curarão e morrerão em menos – estive mto doente o 
mes de Mayo deste anno porque dei o Livro & e nunqua nhu mordomo se atreveo aos 
assentos28). Como anteriormente referido, a região eborense foi fortemente fustigada 
por uma estiagem neste ano.

2.3.2. Mortalidade semanal

Especifiquemos agora as características da distribuição semanal da ocorrência da grave crise 
de mortalidade de 1580 e da menos significativa crise de 1599, em termos demográficos.

Resulta claramente da Fig. 3 que a primeira epidemia (1580) indicia em profundidade a 
tendência de um acontecimento deste tipo, em meados do séc. XVI. A segunda (1599), 
muito mais atenuada, na sequência provável de medidas preventivas mais vigorosas então 
tomadas, como atrás já referido (não esquecendo, contudo, que os três anos que a pre-
cederam foram anos de fortes crises frumentárias devido às más condições climatéricas 

Figura 3 – Distribuição semanal dos óbitos (1580 e 1599)

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE
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Figura 4 - Mortalidade segundo o sexo

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE

e, por conseguinte, anos de fome, implicando um registo obituário fora do comum, como 
podemos ver na Fig. 1).

Embora iniciada em Maio, a epidemia de 1580 viria a ter os seus pontos culminantes, o 
primeiro dos quais na última semana de Julho (mas, antes, um já sintomático pico na 
última semana de Junho). Recrudesceu depois ao longo de todo o mês de Outubro e 
atenuou-se no final do ano. A crise de 1599 evidenciou-se mais nos meses de Agosto e, 
igualmente, em Outubro. A sazonalidade da doença, em termos relativos, pareceu ter 
um modelo relativamente semelhante. 

Não seria totalmente despiciendo enfatizar o seguinte: sendo a peste transmitida pelo bacilo 
Yersinia pestis, doença transmitida pela pulga do rato, é sensível à temperatura e humidade. 
No nosso clima de tipo mediterrânico, mais quente e seco, tendeu a eclodir nos meses mais 
frescos, como Maio, Outubro e Setembro. Assim, poderíamos dizer que a grande ocorrência de 
mortes no mês de Julho de 1580 foge ao padrão normal europeu, não devendo ser totalmente 
imputada à peste mas, talvez, a um provável surto de febre tifóide, dado as circunstâncias 
criadas, sem, contudo, podermos prová-lo devido ao facto de nos registos de óbito não vir 
assinalada, sistematicamente, a causa da morte. Por outro lado, a concentração dos óbitos 
não é um traço distintivo da peste porque pode resultar também de outras enfermidades. 

2.3.3. Mortalidade por sexos e idades
2.3.3.1. Mortalidade por sexos

Como se configurou a mortalidade em termos de sexo? Vejamos:
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Observando agora a Fig. 4, mortalidade segundo o sexo, concluimos que os indivíduos do 
sexo masculino apresentam níveis de mortalidade superiores aos do sexo feminino, es-
pecialmente entre os anos de 1585 e 1598. No respeitante ao ano de 1580 e de 1598 até, 
sensivelmente, 1602, verificamos que a tendência é a inversa, ou seja, o sexo feminino 
apresenta uma mortalidade superior ao sexo masculino, o que pode indiciar: ou uma 
maior susceptibilidade às epidemias que se abateram sobre a população ou, como foi 
por nós notado, existir um sub-registo das mulheres nos livros de assentos compulsados, 
em especial nos livros de “Registo de entradas no Hospital e falecimentos” dos anos de 
1588-1592 e de 1592-159629.

2.3.3.2. Mortalidade por idades

Uma vez que no século XVI e no século XVII o registo dos dados não era realizado de 
forma completa, a sua desagregação por “idades” não nos permite efectuar uma análise 
mais profunda, tal como se pode verificar na Fig. 5. Desta forma, apenas foi possível de-
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sagregar os óbitos registados em “moços pequenos” (12/13 anos), “moços” (+14 anos), e 
“velhos”, situação agravada pelo facto de só podermos aceder aos registos entre 1574 e 
1601, com algumas falhas no que concerne a “moços pequenos” e “velhos” (falhas que 
serão objecto de uma provável pesquisa mais aturada, posterior a este estudo). 

Deste modo, e com o intuito de se facilitar a percepção dos registos obtidos, procedeu-
-se ao cálculo das percentagens dos que foram efectuados, referentes a cada ano em 
observação. Os resultados representados graficamente correspondem, assim, à percen-
tagem que os valores anuais significam na totalidade dos óbitos registados para a “grupo 
de idade” em análise. Apesar das limitações descritas, podemos notar que a “distribui-
ção” dos óbitos referentes aos “moços” se concentra maioritariamente no ano de 1580, 
com cerca de 27,1% do total de óbitos registados. No caso dos “moços pequenos”, é no 
ano de 1589 que se regista a sua maior percentagem, atingindo praticamente os 35,0%, 
para posteriormente descer de forma gradual até 1595 (3,8%), intensificando-se nova-
mente em 1596 para 15,4%. Por último, no caso dos “velhos”, apuramos que é no período 
decorrido entre 1589 e 1596 que se concentra a maioria das  ocorrências, sendo o ano de 
1592 aquele em que se observa a mais elevada percentagem (20,4%).

Importa ainda referir que a não delimitação da idade é sempre um outro óbice a ter 
em conta, pois as designações utilizadas acabam por ser muito subjectivas, e o facto 
de nos encontrarmos actualmente perante um comportamento demográfico bastante 
diferente, da época em questão, não nos permite interpretar os resultados com base nos 
actuais padrões demográficos. 

Podemos concluir que, se durante a peste de 1579/1580 o grupo etário maioritariamen-
te atingido foi o dos moços (+14 anos), num segundo acidente no percurso demográfico 
eborense (1589/1590) foram os moços pequenos.

2.3.4. Breve análise da reposição dos efectivos

No caso de Évora, qual a resposta obtida aos bruscos aumentos de óbitos? Como, em 
termos demográficos, se fez a reposição dos efectivos? Os nascimentos/ baptismos ocor-
ridos poderão dar uma ideia de como a população replicou, como tentou compensar as 
perdas. Observemos a figura seguinte. 
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No comportamento registado, através da análise dos baptismos efectuados nos anos 
em estudo, reconheceu-se desde logo que, 1574 é o ano que regista o maior número 
(670), para, posteriormente, encetar uma descida abrupta, que só terminaria em 1580 
(329). 

Verifica-se, de seguida, um comportamento relativamente constante ao longo dos res-
tantes anos em observação. No entanto, não deixa de ser possível diferenciar entre 
as ocorrências registadas nos três diferentes períodos atrás referidos, que no primeiro 
período (1574/1583) se verificaram os dois extremos das ocorrências, no conjunto total 
dos anos em observação. No respeitante ao segundo, decorrendo entre 1584 e 1593, 
regista-se uma estabilização que, apesar de não se diferenciar muito do período entre 
1594 e 1604, se situa em níveis ligeiramente superiores.

De notar os diversos cruzamentos das linhas, especialmente na fase final em que já se 
nasce muito mais do que se morre.

Vejamos ainda esta mesma realidade através da sua distribuição mensal (Fig. 7)
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Figura 7 - Evolução mensal da mortalidade e dos baptismos

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE

Quanto à evolução mensal dos baptismos, apuramos que foram os meses com tempera-
turas mais elevadas que registaram um menor número de baptismos, mais precisamente 
os meses que medeiam entre Abril e Agosto, aparentemente os ligados com um maior 
envolvimento dos indivíduos com as tarefas dos trabalhos no campo. 

Importa ainda referir que é o correspondente ao terceiro período (1594–1603, ver Fig. 
6) que regista, em média, um menor número de baptismos, sendo apenas excepção o 
mês de Novembro.

Concluindo, do ponto de vista interactivo da população é notado que, nos anos a seguir à 
crise, assistimos a uma recuperação nítida dos efectivos desaparecidos: há um aumento 
do número dos baptismos, resultante da tendência para a recomposição dos núcleos 
familiares.
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Figura 8 – Arcebispados e Bispados de proveniência

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE

ii PARte

Apresentaremos de seguida duas análises complementares da informação até agora in-
dicada e que reportamos de algum interesse. 

A - Primeiramente: como foi já referido, uma parte da população constante dos regis-
tos obituários era oriunda de outras regiões do País, dedicando-se, particularmente, à 
execução de tarefas menores (criados, tarefas no campo: ceifas, vindimas, etc.). Assim 
sendo, não deixa de ser importante observar de onde são provenientes os indivíduos aqui 
analisados. Para isso, e devido à limitação que nos é imposta pelos registos da época, 
recorremos aos do Hospital da Misericórdia de Évora (1588 – 1596).

Neste sentido, de 27 bispados e arcebispados diferentes, na Fig. 8 serão representados 
somente os mais significativos. Assim, reconhecemos que é o arcebispado de Braga e 
o arcebispado de Évora que têm a maior representatividade dentro do obituário, com 
23,5% dos casos cada. De seguida, encontramos os bispados de Coimbra e do Porto, 
com cerca de 13,8% e 9,0%, e por último o arcebispado de Lisboa com 7,0%. Apesar de 
somente termos destacado estes, importa também referir o facto de os restantes 23 
patentearem conjuntamente os 23,3% restantes, o que demonstra a sua já referida fraca 
representatividade.
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Por fim, pensamos que a oportunidade desta informação nos permite reflectir sobre o 
facto de que estas populações menos favorecidas pudessem ser as mais atingidas pelas 
epidemias enquanto as mais favorecidas (como as elites locais) serem mais poupadas, 
até porque os registos dos óbitos falam por si.

b - Em segundo lugar, procuraremos fazer uma aproximação às probabilidades de sobre-
vivência num tempo considerado de certa normalidade pois que, para os períodos de 
maior perturbação, no presente estudo, não foi viável.

Apesar de nos encontrarmos perante uma época em que a anotação das ocorrências era 
deficitária, como já indicado, os registos de entradas e saídas provenientes do Hospital 
da Misericórdia permitiram-nos efectuar uma estimativa das probabilidades de sobrevi-
vência entre os anos de 1588 e 1596.

Iniciando a nossa análise através de uma apreciação global dos tempos de vida regis-
tados após a entrada do paciente no hospital da Misericórdia, referiremos o facto de o 
número de dias que um paciente esteve internado variou entre os 0 e os 121 e que o sim-
ples internamento no hospital resulta numa descida nas probabilidades de sobrevivência 
para 95,7%. Verificamos que aos 10 dias após qualquer paciente dar entrada no hospital 
a sua probabilidade de sobrevivência desce para cerca de 48,6% (Fig. 9). No entanto, se 
observarmos a probabilidade após 30 dias de internamento no hospital, verificamos que 
esta já se estima em cerca de 13,8%.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE

Figura 9 - Representação da curva de sobrevivência total (1588/1596)
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Figura 10 – Curva de Sobrevivência Anual

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE

Analisando agora os resultados obtidos anualmente (Fig. 10), podemos ver que foi no ano de 
1588 que se registou o número mais elevado de dias (121) de sobrevivência de um paciente 
após a sua entrada no hospital. Por outro lado, enquanto aos 19 dias de internamento a pro-
babilidade de sobrevivência, em 1588, se centrou em cerca de 40,0%, nos outros anos em 
questão essa probabilidade já se observou entre os 9 e 15 dias após o internamento.

Foi no ano de 1589 que se registaram as maiores probabilidades de sobrevivência após 
o maior número de dias de internamento. Por exemplo, depois de passados cerca de 71 
dias de internamento, em 1589, a probabilidade de sobrevivência dos doentes era de 
5,8%, enquanto nos outros anos essa probabilidade nunca ultrapassou os 3,3%, e nos anos 
de 1591, 1593 e 1595, todos os pacientes registados faleceram antes dos 71 dias aqui 
referidos. Neste sentido, podemos ainda acrescentar o facto de o ano de 1595 ser aque-
le em que se registou um menor número de dias após o internamento de um qualquer 
paciente, chegando somente aos 42 dias de sobrevivência.

No respeitante à idade (Fig. 11), observamos, desde logo, que as probabilidades de sobre-
vivência correspondentes aos três grupos em observação diferem umas das outras, sendo 
que os “moços pequenos” são aqueles que registam as mais elevadas, apesar de não serem 
os que registam o maior número de dias após o internamento até ocorrer a sua morte 
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Figura 11 - Probabilidades nas diferentes “idades” (1588/1596)

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de registos de óbitos: ADE

(121dias – “moços”). Por outro lado, são os “velhos” que menores probabilidades de so-
brevivência registaram, não tendo o número de dias de internamento ultrapassado os 49.

Estabelecendo agora um ponto de referência para uma melhor comparação nos 10 dias 
após o internamento, podemos ver que após este espaço de tempo a probabilidade de 
sobrevivência dos “moços pequenos” se fixava nos 69,2%, a dos “moços” nos 53,7%, e, 
por último, a dos “velhos” ficava-se por escassos 28,6%.

3. notAs FInAIs

Se o que havíamos proposto inicialmente, aquando do delineamento deste estudo, não 
resultou na sua totalidade foi porque nos confrontámos com uma realidade algo dife-
rente, no que respeita a fontes. O estado da informação compulsada apresentou-se-nos 
muito mais lacunar do que o esperado e pouco específico em termos etiológicos. A não 
existência do registo da mortalidade ocorrida extra-muros, nas “Casas da Saúde” criadas 
durante a ocorrência das pestes e para onde eram enviados os mais carenciados econó-
mica e socialmente, ainda dificultou mais a elucidação do processo em estudo.

Nada, porém, foi perdido porque o estudo levanta outras questões. Resulta que ficou 
em aberto que, durante a ocorrência dos dois surtos, e em algumas fases da vigência da 
epidemia, a evolução sazonal pareceu pouco compatível com a manifestação de peste. 
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Mas esta pareceu ter períodos de latência, eclodindo logo que as condições climáticas o 
proporcionassem. Assim, perante alguns picos da crise, fica por esclarecer a eventuali-
dade de terem ocorrido em simultâneo outras enfermidades, e da sua incidência, como 
por exemplo, febre tifóide, difteria, erisipela epidémica, “catarro” e outras.  

Permanece também em aberto o problema da descrição eficaz do contágio, do ponto de 
vista da sua reciprocidade, quer por mediação dos ratos e pulgas quer pessoa a pessoa, num 
espaço de co-residência muito reduzido (que constitui um importante factor de risco).

Está demonstrada, por vários autores, a necessidade e o interesse de se articularem 
várias áreas do saber num processo interactivo de pesquisa como esta e, neste sentido, 
impõe-se um estudo mais aprofundado para se obter a necessária clarificação.
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Livro nº 3, cx. 1, Óbitos.

Livro nº 2, cx. 1, Óbitos.

Livros nº 9, 10, 11, 12, cxs. 3, 4 e 5, Baptismos – Freguesia da Sé.

Livros nº 7, 8, 9, cx. 3, Baptismos – Freguesia de Santo Antão.
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Livro nº 279, Doentes: registo de entradas no Hospital e falecimentos.
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fontes impressas

Biblioteca Pública de Évora (BPE)

N.Reg. 1626 – Evora Gloriosa, Epilogo Dos quatro tomos da Evora Illustrada, que compoz o R. P. 
Manuel Fialho…, Escrita, acrecentada, e amplificada pelo P. Francisco da Fonseca…- Roma, Na 
oficina Komarekiana. Anno de MDCCXXVIII.
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