Sociedade Beneficente Portuguesa – Manaus

Fundado no dia 31 de outubro de 1873, pela Sociedade Beneficente Portuguesa do
Amazonas, o Hospital Português, na capital do Amazonas, completa este mês 137 anos.
Além de atuar como casa de saúde, a instituição conserva as características arquitetônicas
da época da construção, constituindo um importante patrimônio histórico e cultural dos
amazonenses.
Responsáveis pela fundação do Hospital Português, 70 lusitanos da Real e Benemérita
Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas deram início à história da casa.
O dia 31 de outubro de 1873, por ser o aniversário do rei de Portugal, Dom Luiz I, foi
escolhida para a fundação da Beneficente Portuguesa. Diversas autoridades da época
contribuiram para a fundação, não só com trabalho, mas também com doações. O atual
presidente do Hospital, Alfredo Monteiro lembra que a história da Beneficência Portuguesa
no Amazonas é marcada por nomes que fizeram história no Amazonas. Segundo ele, o
primeiro diretor clínico do hospital, Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa foi mais tarde
governador do Estado.
De acordo com o historiador Abrahim Baze, o presidente da Província do Amazonas,
Domingos Monteiro Peixoto, doou a terra solicitada para a construção do Hospital, com
autorização de Dom Pedro II, chefe supremo do Governo Imperial.
O grupo mobilizou a sociedade para a construção do hospital. Para isso eram realizadas
quermesses, arraiais, apresentações de teatro e festivais. Naquele tempo, a população era
assolada pela malária, febre amarela e outras doenças endêmicas da Amazônia.
Na gestão de Francisco Nicolau dos Santos, o Hospital Português foi inaugurado na sede
da antiga Estrada Corrêa de Miranda, atualmente denominada Avenida Joaquim Nabuco,
sendo transferido do Largo da Uruguaiana, onde hoje está o Colégio Dom Bosco, no
Centro de Manaus.
O governador à época, Eduardo Gonçalves Ribeiro, presidiu a honrosa cerimônia que
marcou o início dos serviços em Saúde da Beneficente, em 1893.
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