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APRESENTAc;Ao 

APRESENTAQAO 

A presente edi~ao descreve os documentos relacionados com os expostos, documentos que se 
encontram a guarda do Arquivo Historico I Biblioteca da Santa Casa da Misericordia de 
Lisboa, incluindo exemplares do seculo XVII aos nossos dias. 

Como e referido neste inventario, os enjeitados nao eram seres abandonados a sua sorte; 
muitos eram crian~as colocadas temporariamente ao cuidado da Santa Casa, que sempre 
assegurou o seu acolhimento condigno. Por isso, junto dos expostos, os pais deixavam 
frequentemente sinais ou marcas identificadoras e protectoras, que lhes poderiam permitir, 
mais tarde, recuperar o filho. 

Os cuidados com a elabora~ao rigorosa dos registos e com a sua preserva~ao eram extremos, 
o que possibilitou a recupera~ao de muitos documentos referentes aos expostos, apos o 
terramoto de 1755 que destruiu Lisboa. 

A analise dos registos permite a percep~ao do percurso da crian~a, que, se era poupada a 
elevada mortalidade da epoca, recebia forma~ao profissional que lhe facilitava a sua 
emancipa~ao. 

E interessante frisar o trabalho desenvolvido pela Misericordia de Lisboa na defesa dos 
negros. A existencia de registos autonomos para os enjeitados "pretos e pardos" nao 
representa qualquer espirito de segrega~ao, mas antes a preocupa~ao de criar urn ambiente 
de protec~ao especifica para aquelas crian~as . Dessa forma, era mais facil levar a cabo o 
necessario controlo e evitar que fossem vendidas como escravos. Por outro lado, cabe 
igualmente salientar que os filhos dos escravos, ao serem entregues na Roda dos Expostos, 
ficavam automaticamente livres. 

A divulga~ao do fundo documental sobre os expostos constitui uma preocupa~ao que vinha 
sendo sentida pela Santa Casa. Pretende-se, por outro lado, real~ar o importantissimo papel 
desempenhado por esta benemerente Institui~ao na presta~ao de apoio social aos mais 
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necessitados, com o objectivo de garantir o respeito e o reconhecimento da dignidade da sua 
condi~ao humana, e, por outro, apoiar os imimeros investigadores e estudiosos destas 
materias. 

Finalmente, quero salientar e agradecer a prestimosa colabora~ao da Senhora Doutora 
Isabel dos Guimaraes Sa, que fez o Prefacio desta obra. 

AProvedora 
da Santa Casa da Misericordia de Lisboa 

Maria do Carma Romao 
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PREFACIO 

PREFACIO 

ABANDONO DE CRIAN~AS, IDENTIDADE E LOTARIA: 
REFLEXOES EM TORNO DE UM INVENTAAIO 

Isabel dos Guimariies Sa: 

"Se assim era, entao entrara no jogo, como alias ja entrara 

com os seus escritos e aetas; nao sairia do labirinto senao no 
fim dos tempos."(!) 

Este breve ensaio contempla duas partes distintas; na primeira parte come~arei por resumir 
em tra~os largos o fen6meno do abandono legal de crian~as no Mundo Ocidental desde a 
Antiguidade ao seculo passado. Este itinerario por mais de mil anos de hist6ria da infancia 
abandonada tera de ser for~osamente parcial, e destina-se a inserir o caso de Lisboa num 
contexto geral, de forma a frisar que o abandono institucionalizado de crian~as era banal e 
generalizado a toda a Europa. Por outro lado, tentarei demonstrar que se trata de urn 
fen6meno que, embora nao deixando de fora a Europa protestante, tern maior incidencia na 
Europa Cat6lica. Nas areas cat6licas, em especial nas da Europa do Sul, muito poucas 
pessoas lhe podiam permanecer estranhas ou indiferentes, sobretudo a partir do periodo 
iluminista, o que se prende directamente com a argumenta~ao de que usarei na segunda 
parte deste texto. Nesta, a partir de evidencias mais circunstanciais, e com referencias ao 
caso de Lisboa, proporei algumas reflexoes sobre as marcas que o abandono de crian~as 
deixou nas sociedades coevas e a forma como as pessoas lhe atribuiram significado. 

Antes porem, importa especificar pressupostos que o leitor adivinharia facilmente, mas que 
ganham em ser definidos a partida e que partem da controversia fulcra! em torno do papel 
das crian~as da era pre-industrial na economia dos afectos familiares e extra-familiares. 

• Departamento de Hist6ria do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho. Foi apresentada uma primeira 

versii.o deste texto na Funda~ii.o das Casas de Fronteira e Aloma no dia 19 de Dezembro de 1997, a convite do seu 

presidente, o Dr. Fernando Mascarenhas. 

(1) Marguerite Yourcenar , A Obra ao Negro, Porto, Ed. !,nova, s.d. [Gallimard, 1968], p. 290. Esta frase surge num contexto 

em que o personagem principal da obra, Zenii.o, considera a possibilidade deter tido urn filho que nunca chegou a conhecer. 
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Existe urn controverso consenso em torno da questao da importancia das crian~as no mundo 
pre-industrial: controverso porque os autores nao conseguem chegar a urn acordo 
relativamente ao problema de saber se os pais investiam afectivamente nos filhos antes 
destes passarem os maiores riscos de mortalidadeC2l; consenso, na medida em que existe a 
opiniao geral de que as atitudes perante a crian~a se alteraram no decurso da Epoca 
Moderna e em particular no seculo XX, quando as cidades do mundo industrial retiraram as 
crian~as da rua e dos locais de trabalho e as inseriram em escolas. As atitutes perante a 
crian~a tipicas deste seculo aplicou Viviana Zelizer a formula "emotionally priceless, 
economically useless" (emocionalmente sem pre~o, econ6micamente imiteis), para contrastar 
o valor emocional que as crian~as detem em rela~ao ao seu valor econ6mico nuloC3l. A 
exclusao das crian~as do mundo do trabalho, a vivencia da sua morte como uma perda 
irrepanivel, o aparecimento de sepulturas individuais para crian~as nos cemiterios, a no~ao 
de que as crian~as tern direito a ser felizes e a receber educa~ao, sao atitudes e 
comportamentos que o nao-historiador tern dificuldade em admitir como cria~oes de urn 
passado muito recente. A maior parte desses comportamentos desenvolve-se a partir de 
meados do seculo XJXC4l, precisamente no momento em que o mundo ocidental poe termo a 
pnitica generalizada do abandono an6nimo de crian~as . 

No sistema actual, os pais sao os grandes responsaveis pela felicidade dos filhos e pelo seu 
desenvolvimento, 0 abandono de crian~as e punido pela lei e tornou-se urn facto de cr6nica 
pela sua raridade. Como exemplo da responsabiliza~ao dos adultos pelo "bem-estar" das 
crian~as temos os processos de adop~ao, que sao extremamente complicados e morosos em 
muitos paises do mundo p6s-industrial, e que sujeitam a rigoroso escrutinio todos os pais 
prospectivos. Do outro lado, e como exemplo da valoriza~ao das crian~as, temos o fen6meno 
actual da exporta~ao de crian~as de zonas do planeta em que estas valem menos para zonas 
em que sao urn bern raro: estou a falar da adop~ao de crian~as do Terceiro Mundo que sao 
exportadas principalmente para os Estados Unidos da America e em menor grau para a 
Europa rica. Numerosos sites da Internet documentam esta circula~ao de crian~as: as 
agencias, estatais ou privadas, poem a circular informa~oes detalhadas sobre as crian~as que 
tern em oferta e as respectivas condi~oes de adop~ao. Qualquer pessoa menos informada 
poderia argumentar que o mundo actual operou uma comodifica~ao dessas crian~as, isto e, 
as transformou em hens de consumoC5l. Nao estou a pretender que essas crian~as sejam 
vendidas no sentido literal do termo: a possibilidade de adoptar uma delas, no entanto, 
depende fortemente da posi~ao social e do bem-estar econ6mico dos pais, cuja dis
ponibilidade para pagar as agencias que se ocupam das transferencias de responsabilidade 
agiliza grandemente os processos de adop~ao. Portanto, muito provavelmente, o neg6cio faz
-se entre os intermediarios e nao ao nivel dos pais da crian~a, que, de resto, seriam impe
didos de 0 fazer por toda uma etica em torno do valor da pessoa humana, que nao impede, e 

(2) Alguns autores argurnentam. que os riscos de rnorte erarn de tal modo elevados que os pais evitavarn ligar-se 

afectivarnente aos filhos na prirneira infancia. Sobre esta controversia cf. Sa, Isabel dos Guirnariies, A circulat;iio de 

criant;as na Europa do Sul: o caso dos expostos no Porto no seculo XVIII, Lisboa, Gulbenkian, 1995, pp. 7-10. 

(aJ Cf. Zelizer, Viviana, Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children, Nova Iorque, Basic Books, 

1985. 

' 4' Cf. Luc, Jean-Noel ,,L'invention dujeune enfant au XIX• siecle. De la salle d'asile a l'ecole maternelle, Paris, Belin, 1997. 

(5) 0 conceito de bern de consumo tern aqui urn limite: a rnoderna adopciio legal e irreversfvel: niio e possfvel, a niio ser ern 

casos rnuito especiais , devolver urna crianca depois de legalmente adoptada. 
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aqui esta a contradi~ao, que existam agencias comerciais de adop~ao em que o lucro e urn 
objectivo explicito, ou que a corrup~ao no interior dos organismos publicos "privatize" 
servi~os. A par de urn neg6cio florescente , existe tambem uma vertente legivel e 
transparente da adop~ao: fichas individuais de crian~as deficientes, com informa~ao concisa 
acerca das suas deficiencias fisicas e mentais, sao postas a circular na Internet, aumentando 
dessa forma a possibilidade de virem a ser adoptadas. Todos estes indicios apontam para 
uma comodifica~ao das crian~as: por comodifica~ao entendo a transforma~ao de crian~as em 
bens transaccionaveis (ver nota 5), que o olhar incauto e historicamente ignorante poderia 
considerar como urn fen6meno recente e proprio da contemporanidade. No entanto, muito 
antes dos catalogos de crian~as na Internet, as crian~as ja eram bens de troca, embora sob 
outras formas. Falarei de uma delas, o sistema do abandono legal de crian~as. 

I Parte - 0 abandono de crian~as na longa dura~ao 

Vou come~ar por focar o abandono de crian~as na longuissima dura~ao, dividindo o periodo 
abordado em duas fases. Esse periodo engloba o abandono enquanto facto social aceite pelas 
comunidades e estende-se da Antiguidade Classica ate a segunda metade do seculo XIX, 
quando se come~aram a criar dispositivos que vedavam as pessoas a capacidade de 
abandonar crian~as an6nimamente. A primeira fase contempla urn periodo que se estende 
desde a Antiguidade ate meados do seculo XVII, em que o abandono existia, era legal, mas 
nao era urn fen6meno de massas. Em seguida, relativamente a segunda fase, falarei do 
periodo Iluminista, que representa uma explosao do fen6meno por toda a Europa, onde 
adquire propor~oes gigantescas que se prolongam por boa parte do seculo XIX. 

Relativamente a Antiguidade, basear-me-ei no livro de urn historiador americana chamado 
John Boswell<6l. Intitulou o seu livro "The kindness of strangers" (A bondade dos estranhos) 
porque no seu entender esta expressao caracterizava o sistema de abandono vigente: a 
pessoa que queria abandonar depositava a crian~a num local onde tivesse a certeza de que 
esta era prontamente recolhida. Sob esta forma, o abandono era legal desde que nao 
colocasse a vida da crian~a em perigo; em contrapartida, o infanticidio, quando se pudesse 
comprovar a vontade de o suprimir, era severamente punido porque era considerado crime 
de homicidio. Grosso modo, podemos dizer que foram estes principios juridicos (para alem de 
outros que aqui nao menciono) que o direito medieval e mais tarde o do periodo moderno 
herdaram do direito romano, como de resto muitos outros respeitantes ao direito de familia. 
Abandonada a crian~a , esta era recolhida por urn estranho, que se prontificava a cria-la ou a 
da-la a quem a criasse. A par disso, existia tanto na lei como na pratica uma grande 
versatilidade no sentido de incorporar individuos nao originarios do mesmo "sangue" como 
membros plenos da familia. Dessa forma, a "bondade dos estranhos" socorria essas crian~as, 
posteriormente integradas mais ou menos plenamente na familia . Embora a pratica pudesse 
andar longe dessas inten~6es, o direito romano previa que uma crian~a abandonada de 
origem escrava adquirisse a liberdade (principia que tambem passou a Europa Moderna). 
Boswell foi urn pouco criticado por apresentar uma visao cor-de-rosa do abandono por 

(6) Boswell, John, The kindness of strangers. The abandonment of children in Western Europe from Late Antiquity to the 

R enaissance, Londres, Allen Lane, 1988. 
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historiadores que se debru~am sobre periodos posteriores<7l, sobretudo os do periodo 
moderno, em que dificilmente se poderia apresentar o abandono de crian~as como ''benigno" 
ou testemunhando qualquer tipo de generosidade para com estranhos, devido a sua escala 
numerica monumental. Boswell apresentou o fenomeno na Antiguidade essencialmente como 
urn fenomeno de escala reduzida: se o era ou nao, nao o saberemos, porque faltam as fontes. 
Retenhamos apenas que era frequente e banal, mas nao suficientemente significativo em 
termos numericos para suscitar a cria~ao de institui~oes dedicadas a receber e fazer criar 
estas crian~as: dizia respeito apenas a individuos particulares sem media~ao institucional. 

Na Alta !dade Media, o abandono de crian~as continuou a verificar-se nestes panlmetros, o 
que de facto indica que nao era ainda urn fenomeno de massas. Pos-se em marcha outro 
sistema, o da oblatio, que consistia em oferecer os filhos a urn mosteiro para serem criados 
por monges sem qualquer controle parental posterior a oferta. Dadiva que assumia o 
caracter de acto religioso ou oferta sacrificial: ofereciam-se filhos para servir Deus. No 
entanto, este sistema constituia urn dispositivo eventual para as familias se descartarem de 
crian~as excedentarias<Bl. A figura do hospital de expostos, geralmente ainda nao 
independente de estruturas hospitalares mais abrangentes - os expostos entravam no meio 
de doentes, velhos e pobres - apareceu na Baixa !dade Media, em que o fenomeno 
provavelmente aumentou, mas conservou ainda fraca amplitude. Os mais antigos hospitais 
que acolheram expostos sao o de Santo Spirito di Saxia em Roma, que fazia parte do 
hospital geral com o mesmo nome, a que se seguiram outros hospitais em Italia e no resto 
da Europa Ocidental<9l. Eram no entanto estruturas destinadas a acolher escassas dezenas 
de expostos por ano, a maior parte das vezes sem edificio proprio. 
Considero o Ospedale degli Innocenti de Floren~a como o primeiro hospital de expostos 
moderno: tinha urn edificio proprio, monumental, cujo projecto foi confiado ao mais 
importante arquitecto da cidade, Filippo Brunelleschi. Difere do Hospital do Espirito Santo 
di Saxia e de outros semelhantes porquanto se constituiu exclusivamente como uma 
institui~ao dedicada a crian~as abandonadas com instala~oes proprias e nao como uma mera 
sec~ao de urn hospital de fun~oes polivalentes. Dito de outra forma, o Hospital dos Inocentes 
de Floren~a possui desde o seu inicio uma identidade formulada nos termos estritos do 
abandono e cria~ao de expostos, assente em criterios de exclusividade. Fundado por 
iniciativa conjunta da corpora~ao da seda e do governo comunal, o hospital foi objecto de urn 
verdadeiro c~lto civico porque repres€mtava o governo republicano e o seu empenhamento na 
cria~ao dos futuros cidadaos. Fundado em 1410, abriu em 1445, e admitia uma media de 130 
crian~as por ano ja nos meados do seculo XV (periodo entre 1451 e 1466)<10l. Mesmo nessa 
epoca da historia da cidade, 0 abandono institucionalizado de crian~as era 0 produto de 
outro fenomeno: a constru~ao do Estado moderno. A inten~ao politica subjacente a cria~ao de 
expostos era o aproveitamento para o estado do potencial demografico que estas crian~as 
representavam. No caso de Floren~a, cidade do fabrico da la e da seda, as inten~oes que 

<7J Tilly, Louise A. ; Fuchs, Rachel G.; Kertzer, David I.; Ransel, David L., "Child Abandonment in European History: a 

Simposium", Journal of Family History, vol. 17, 1992, pp. 19-20. 

<BJ Boswell, John, "Expositio and Oblatio: The Abandonment of Children and the Ancient and Medieval Family", American 

Historical Review, vol. 89, 1984, pp. 10-33. 

(9 ) Sa, Isabel dos Guimarii.es, A circulac;ao de crianc;as cit., p. 67. 

(!OJ Gavitt, Philipp, "Child values and family resources: The case of the Ospedale degli Innocenti in Renaissance Florence", 

comunica~ii.o apresentada na Tenth International Economic History Conference , Lovaina, 1990, Sessii.o C40 (policopiado). 

XII 



PREFACIO 

presidiam a cria~ao do hospital eram por urn lado demonstrar a benevol€mcia paternal do 
governo da republica, e por outro produzir futuros artesaos, que integrariam mais tarde a 
mao-de-obra da cidade<ll)_ Foi essa inten~ao politica, que adquiriu outros matizes no resto da 
Europa ate finais do Iluminismo, acompanhando de perto as diferentes configura~oes dos 
processos de constru~ao do Estado, que permitiu que o abandono de crian~as se tornasse 
num fen6meno de massas. Existia paralelamente uma razao religiosa, que consistia no facto 
de se acreditar que as crian~as mortas sem baptismo, urn risco que as crian~as abandonadas 
muitas vezes corriam, iam para o limbo. De certa forma aceitava-se que morressem (estamos 
numa epoca em que a mortalidade infantil normal era igual ou superior a 250 por mil), mas 
nao que lhes fosse negada a gra~a do baptismo. 

A partir de finais do seculo XV, forma-se esta figura do hospital de meninos expostos, que se 
estende a toda a Europa; a Reforma e Contra-Reforma, ao complicarem o mapa religioso da 
Europa Ocidental, diversificaram tambem o fen6meno do abandono. 0 grande hospital de 
expostos, situado numa cidade e absorvendo as crian~as abandonadas das zonas rurais 
vizinhas, e urn fen6meno mais cat6lico do que protestante. Para OS protestantes, nao era 
fundamental baptizar as crian~as em risco de vida: as parteiras, por exemplo, estavam 
proibidas de efectuar baptismos de emergencia, e isto ao contrario das parteiras cat6licas, 
que recebiam instru~oes expressas no sentido de estarem aptas a baptizar crian~as 

moribundas ou ate crian~as ainda no ventre da mae. Tudo isto decorria das transforma~oes 
que a Reforma provocou nas atitudes perante o baptismo: a enfase protestante era colocada 
na purifica~ao da alma da crian~a e nao na aquisi~ao do direito a vida eterna. Para OS 

protestantes, o limbo das crian~as tinha deixado de existir<12l. Ha outra razao que explica a 
ausencia de urn abandono massificado nos paises protestantes: a maior parte deles possuia 
urn sistema de financiamento directo da caridade. Ao contrario dos paises cat6licos em que a 
caridade obtinha os seus fundos sobretudo gra~as a doa~oes testamentarias que eram 
multiplicadas atraves de sistemas de credito postos a funcionar pelas confrarias e outras 
institui~oes, nos paises protestantes as pessoas davam esmolas que eram reunidas em areas 
comuns. Em algumas unidades politicas protestantes, existia mesmo pagamento organizado 
de impastos que revertiam a favor dos pobres locais. Estao neste caso a Inglaterra, onde as 
Poor Laws determinavam que cada circunscri~ao administrativa tinha a obriga~ao de 
suportar os seus pr6prios pobres. Outras zonas, como os reinos escandinavos, de observancia 
luterana, puseram a funcionar dispositivos semelhantes<13l. Criou-se urn sistema em que 
cada localidade era estritamente responsavel pelos seus pobres e portanto cada vez que uma 
crian~a era abandonada procurava-se a mae respectiva, que era obrigada a ficar com ela, 
para evitar sobrecarregar a localidade como custo do seu sustento<14l. Por outras palavras, o 

(lll Cf. Gavitt, Philipp, Charity and Children in Renaissance Florence, The Ospedale degli Innocenti, 1414-1536, Ann Arbor, 

University of Michigan Press, 1990. 

(12) Sobre baptismo nos paises protestantes veja-se Grell, Ole Peter, "The Protestant imperative of Christian care and 

neighbourly love", in Ole Peter Grell e Andrew Cunningham (editores), Health Care and Poor Relief in Protestant Europe 

1500-1700, Londres e Nova lorque, Routledge, 1997, pp. 53-57. 

<13l Jutte, Robert, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 

pp. 124-125. 

(14 ) Fildes, Valerie, "Maternal Feelings Re-assessed: Child Abandonment and Neglect in London and Westminster, 

1550-1800", in Fildes, V. (ed.), Women as Mothers in Pre-Industrial England: Essays in Memory of Dorothy MacLaren , 

Londres, Routledge, 1990, pp. 156-7. 
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tipo de caridade existente nos paises protestantes dificultava o abandono an6nimo de 
crian~tas. Quando aparecia uma crian~ta abandonada numa determinada unidade 
administrativa, a tendencia era para indagar quem eram os pais e, no caso de a crian~ta ser 
proveniente de uma localidade exterior, devolve-la a procedencia. Por outro lado, havia 
tambem, pelo menos em Inglaterra, formas publicas de punir a bastardia, que devem ter 
tido algum efeito no seu desencorajamento efectivo(15l. 

N a Europa cat6lica, em contrapartida, temos a obsessao do baptismo dos recem-nascidos 
(mesmo que fossem nados-mortos) e a adop!(ao de urn dispositivo ja existente em conventos de 
clausura para servir para depositar an6nimamente as crian~tas abandonadas: a roda dos 
expostos. Consistia numa caixa girat6ria, cilindrica, com uma unica abertura; colocada numa 
abertura de janela, permitia abandonar a crian~ta sem se ser identificado. Para alem de 
proporcionar urn abandono estritamente an6nimo, dava azo a outro fen6meno: o transporte de 
crian~tas de zonas rurais para as grandes cidades onde eram anonimamente abandonadas. Os 
contemporaneos justificavam a exist€mcia da roda com o horror ao infanticidio, que na sua 
opiniao proliferava quando ela nao existia; por outro lado, aplicava-se uma l6gica de "segunda 
oportunidade" a honra da mulher solteira amea~tada por uma gravidez. A roda destinava-se a 
nao lhe quartar hip6teses de acesso ao mercado matrimonial. Kertzer relacionou 
directamente o Concilio de Trento com o abandono de crian~tas, ao defender que a Igreja 
privou os filhos ilegitimos de identidade social, obrigando as miles a abandona-los e 
desobrigando os pais dessas crian~tas de responsabilidades paternais<16l. Em resultado deste 
sistema, com efeitos notoriamente mais permissivos do que os dispositivos vigentes nos paises 
protestantes, o fen6meno do abandono pode crescer e adaptar-se a usos mtiltiplos, consoante 
as dominantes demograficas, sociais e econ6micas locais. Em algumas cidades, como por 
exemplo Milao, transformou-se numa forma de possibilitar o trabalho feminino no exterior da 
casa, ao permitir as maes abandonar temporariamente filhos legitimos<17l. Trata-se aqui de 
urn uso diferente daquele para o qual o sistema foi criado -o encobrimento da bastardia- o que 
atesta a versatilidade com que as popula~t6es se podiam apropriar de urn sistema que 
possibilitava uma serie de abusos, ao fazer do anomimato a sua caracteristica central. Para 
alem da massifica~tao do abandono e em estreita conexao com esta, o anonimato possibilitou o 
transporte organizado de crian~tas das zonas rurais para os centros urbanos de grande e 
media dimensao. Por exemplo, as crian~tas chegavam a Paris provenientes de toda a Franca 
setentrional, num raio de duzentos quil6metros<1Bl. Na regiao do Porto, camaras 
relativamente afastadas como a de Amarante, chegavam a organizar oficiosamente o 
transporte dos seus expostos para a Casa da Roda do Porto. 

Motiva~t6es religiosas, motivacoes politicas e muito provavelmente altera~t6es profundas no 
sistema demografico europeu ocasionaram no seculo XVIII urn crescendo do fen6meno para 

(15) King, Walter J ., "Punishment for Bastardy in Early Seventeenth-Century England", Albion, val. 10, 1978, n . 2, 

pp.130-151. 

(16) Kertzer, David, "The Wheel of Misfortune: Infant Abandonment and Gender Ideology in Nineteenth-Century Italy", 

Journal of Interdisciplinary History, val. XXII, 1991, n. 1, pp. 1-25; Sacrificed for Honor: Italian Infant Abandonment and 

the Politics of Reproductive Control, Boston, Beacon Press, 1993, pp. 16-37. 

(17) Hunecke, Volker, I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX secolo, Bologna, 

II Mulino, 1989. 

(18) Cf. Sa, Isabel dos Guimaraes, A circulaqao de crianqas cit. , p. 42, n. 70. 
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propon;oes gigantescas que se prolonga por grande parte do seculo XIX. Vejamos alguns 
numeros: cidades como MiHio, Veneza, Floren~;a, Sevilha tern todas medias anuais de 
expostos compreendidas entre quinhentos e mil por ano na segunda metade do seculo XVIII; 
Paris atravessa toda esse periodo com uma media quase sempre superior a cinco mil 
abandonos anuais(19l. A revoluqfio demografica podera tambem explicar que alguns paises 
protestantes tenham acedido a fundar hospitais de expostos no seculo XVIII, embora essas 
funda~;oes tenham sido precedidas de acesos debates entre detractores e adeptos. Alem de 
tardios, os hospitais de expostos do mundo protestante tiveram dura~;ao efemera; por outro 
lado, raramente acederam a acolher anonima e indiscriminadamente as crian~;as, pondo a 
funcionar dispositivos de triagem e identifica~;ao da procedencia das crian~;as<ZOl. Nao ha 
noticia de que tivesse existido uma roda de expostos em qualquer hospital protestante. 

Os hospitais de expostos eram muitas vezes edificios monumentais que testemunhavam o 
poder politico das autoridades locais e por vezes do proprio poder central: muitos deles sao 
hospitais reais, administrados localmente mas com o patrocinio dos monarcas. Mais curiosos 
ainda sao os projectos que acompanharam a cria~;ao de muitos desses hospitais: a Franca 
sonhou colonizar a Louisiana com as criancas expostas, o Grao-Ducado da Toscania 
pretendeu usa-las para secar OS pantanos da Maremma, Napoleao pretendeu criar uma elite 
de soldados que formariam a sua propria guarda imperial; a Russia sonhou criar urn 
Terceiro Estado que lhe faltava. Urn ministro influente de Catarina II, Beckoj, autor do 
projecto do Hospicio de Moscovo, imaginava, a maneira das ideias sobre a educacao da 
epoca, que essas criancas eram objectos ideais de educacao porque eram tabulas rasas ou 
cera mole em que nada estava ainda gravado, e portanto objectos ideiais de educacao<21l. 0 
Hospicio de Moscovo chegou inicialmente a gratificar com urn pequeno montante em 
dinheiro as maes que quisessem participar neste projecto megalomano abandonando os seus 
filhos(22). Evidentemente que todos estes projectos, verdadeiras utopias iluministas, 
esbarravam com urn facto incontornavel: em nenhuma das centenas de hospitais existentes 
na Europa a taxa de sobrevivencia foi superior a 300 por mil. N a maior parte dos casos e 
das epocas, cerca de 70% das criancas abandonadas morreram antes da adolescencia<23l. 
Uma mortalidade altissima, muito superior a das criancas nao abandonadas e que deitava 
por terra a "rentabilizacao" destes hospitais em termos sociais, economicos ou militares. 
Uma vez que muito provavelmente os estados nao ignoravam esse facto, bern como a 
extrema dificuldade que teriam em fazer vingar todas as criancas abandonadas ate a idade 
adulta, podemo-nos perguntar hoje em dia se se tratava de urn objectivo serio, em que os 
seus mentores acreditavam verdadeiramente, ou apenas de uma estrategia mais ou menos 

(19) Hunecke, Volker , '1ntensita e flutuazioni degli abbandoni dal XV a! XIX secolo", Enfance Abandonne et Societe en 

Europe, XJVe.}Q(e siecle, Roma, Ecole Fran~aise de Rome, 1991, pp. 3-26. 

(20) Ulbricht, Otto, "The debate about Foundling Hospitals in Enlightenment Germany. Infanticide, illegitimacy and infant 

mortality rates", Central European History, vol. XVIII, 1985, pp. 211-256; Taylor, James Stephen, "Philanthropy and 

Empire: Jonas Hanway and the Infant Poor of London", Eighteenth Century Studies, vol. 12, 1978-79, pp. 292-3; MacC!ure, 

Ruth K. , Coram's Children. The London Foundling Hospital in the Eighteenth Century, New Haven e Londres, Yale 

University Press, 1981, pp. 61-154. 

(21) Berelowitch, Wladimir, "Les hospices des enfants trouves en Russie (1763-1914)", Enfance Abandonne et Societe en 

Europe, XIV•-XX• siecle, Roma, Ecole Fran~aise de Rome, 1991, pp. 167-217. 
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inconsciente para consolidar e legitimar a ideia de Estado Iluminista. Estado que, conforme 
sublinhavam os juristas da epoca, exercia o poder paternal sobre essas crian~tas, na linha 
directa da patria potestas romana. A existencia de expostos, crian~tas ditas "de ninguem" das 
quais o estado se ocupava como urn pai na pessoa do rei, vinha refowar a ideia da 
benevolencia do soberano, tao cara a ideologia iluminista do poder. 

E este portanto o panorama geral do fen6meno que quis tra~tar, urn entre tantos outros, 
porque procedi a uma serie de escolhas que eliminaram aspectos igualmente relevantes em 
rela~tao aqueles que foquei. Evidentemente que por detnis desta massifica~tao do abandono 
estavam fen6menos demograficos mais dificeis de explicar como o aumento da fecundidade, o 
aumento da ilegitimidade ou a diminui~tao da mortalidade que permitiram o aumento 
demografico continuo que entao se registou a nivel geral em toda a Europa e cuja progressao 
declinou apenas no nosso seculo. Independentemente das condicionantes demograficas do 
abandono de crian~tas, importa reter que os estados europeus iluministas tudo fizeram para 
promover a massifica~tao do abandono institucionalizado. Este continuou com as monarquias 
constitucionais, que herdaram grande parte das ideias iluministas, ate que a partir de 
meados do seculo XIX as novas ideologias sobre a familia deitaram por terra o sistema do 
abandono an6nimo, ao enfatizarem o lado emocional e sentimental da unidade familiar e 
sobretudo ao sacralizarem a maternidade. 

II Parte - Identidade e Lotaria 

E agora, a questao e a seguinte: como e que as pessoas interpretavam este fen6meno, que, 
pela sua banalidade e amplitude, tocava tudo e todos? Quais foram as marcas que ele deixou 
na identidade colectiva? Como e que estes homens e mulheres atribuiram significado a urn 
fen6meno que os tocava de perto? 
Referir-me-ei aqui estritamente a realidade portuguesa, que conhe~to obviamente melhor. E 
penso que sera talvez oportuno situar o caso portugues a nivel geral, confrontando-o com o 
resto da Europa. Em Portugal, antes do aparecimento dos hospitais de expostos no seculo 
XVI e XVII (exceptuando algumas raras funda~t6es medievais) os expostos eram confiados 
pela lei as camaras municipais, que tinham obriga~tao de os recolher e fazer criar por amas 
com fundos concelhios. Com o advento dos hospitais de expostos as camaras continuaram a 
maior parte das vezes a ocupar-se das crian~tas abandonadas, mas nos grandes centros 
urbanos portugueses tenderam a efectuar contratos com as Miseric6rdias, atraves dos quais 
estas asseguravam os aspectos logisticos da cria~tao de expostos, mediante financiamento da 
camara. Este era o esquema administrativo; do ponto de vista numerico, os quantitativos 
numericos parecem elevados, a julgar pelo caso do Porto, uma cidade de media dimensao e 
periferica que apresenta para todo o seculo XVIII urn volume total de cerca de 60 mil, 
expostos, numa popula~tao que mal atingiu os 43 mil em 1800C24). 

Atendendo a que o abandono de uma crian~ta numa roda envolvia uma teia de cumplicidades 
intra e extra-familiares, para alem de toda a maquina administrativa necessaria a fazer 
funcionar o sistema, podemos facilmente imaginar uma sociedade em que poucos se podiam 

(24) Idem, p. 112. 
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dar ao luxo de nunca se confrontarem com a realidade do abandono, e e precisamente ai que 
eu quero chegar. Todos, quer enquanto pais ou parentes proximos de crian~as que se 
abandonavam, enquanto familias que criavam esses expostos, parteiras, medicos, 
administradores do poder local, parocos, entre tantos outros, lidavam com urn fenomeno que 
deixava muito pouca gente incolume. Vejamos a quantidade de pessoas que poderiam tomar 
parte neste sistema, analisando urn percurso hipotetico mas relativamente banal de urn 
exposto: a mae que fica gravida (sao precisos dois), as pessoas que se envolvem na decisao de 
abandonar a crian~a no final do parto (a mae e o pai da crian~a, outros familiares e 
rela~oes); a parteira que o assiste, ou o grupo de mulheres da vizinhan~a; a pessoa que 
escreve o bilhete da crian~a (entre familias iletradas era necessaria recorrer aos servi~os de 
alguem capaz de o fazer); a pessoa que a transporta para aroda; as amas que a recebem; os 
funcionarios que abrem o processo administrativo da crian~a; as amas que a levam para 
suas casas retirando-a do hospital. 0 mimero de amas de leite por exposto pode oscilar entre 
apenas uma e seis ou sete nos casos extremos, sendo em media de tres a quatro. Essas amas 
tern geralmente urn marido que esta interessado no salario delas e o vern muitas vezes 
receber ao hospital; tern outros filhos; pedem ao paroco que ateste a sua capacidade moral 
para criar o exposto. Juntemos-lhe agora as pessoas interessadas em ficar com o exposto 
terminada a cria~ao, quer sejam donos de fabricas, lavradores sem filhos, familias em busca 
de servidores domesticos ou a propria ama da crian~a. Estamos muito longe aqui do 
moderno conceito de adop~ao, pelo que tenho de me abster de chamar adop~oes a estes actos, 
pouco formalizados do ponto de vista juridico e diferentes da moderna adop~ao sobretudo 
devido ao facto de serem reversiveis. Temos assim uma quantidade apreciavel de pessoas 
directa e indirectamente envolvidas, que residem em diferentes areas geograficas, fazem 
parte de micleos familiares diferentes, e tern niveis sociais e culturais tambem for~osamente 
diversificados. 

A roda era o instrumento de abandono utilizado em Portugal e a sua aboli~ao a partir da 
decada de sessenta do seculo XIX marca a transforma~ao do sistema de abandono para urn 
sistema de lacta~oes subsidiadas, em que a mae concorre a urn aleitamento subsidiado da 
crian~a. Nalguns casos pode ser ela propria a amamenta-lo mediante pagamento, desde que 
comprove a sua pobreza. Este sistema acabaria com a principal caracteristica do sistema 
anterior - o anonimato - uma vez que urn ou ambos os pais das crian~as tinham de se 
identificar. No entanto, muito curiosamente, em Portugal ha expostos no verdadeiro sentido 
do termo ate ao final dos anos trinta do nosso seculo, agora abandonados nao nas rodas mas 
novamente em locais publicos<25l. Teses de mestrado recentes que abarcam a primeira 
metade do seculo XX, tern encontrado estas crian~as, num maximo de 10 por ano, nos 
registos das camaras municipais do Alto e Baixo Minho<26l. Trata-se portanto de uma 
realidade que tinha for~osamente de deixar marcas profundas na sociedade portuguesa. 
Quando a Misericordia de Lisboa exibiu parte da sua colec~ao de sinais de expostos, os 
funcionarios eram frequentemente inquiridos pelos visitantes sobre parentes que tinham 

(25) 0 abandono esporadico de crianr;as continua a verificar-se nos nossos dias, embora seja rara a exposir;ao em locais 

publicos, conforme o testemunha a 2° Serie de Entradas e Baptismos deste inventario, que se estende ate 1992. 
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de Ponte de Lima-Centro de Estudos Regionais, 1996, p. 105; Carvalho, Maria Elvira F. C. Teixeira de, A Camara de 
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sido abandonados na roda<27l. Eu propria, nos anos em que frequentei o arquivo da Casa da 
Roda do Porto, fui confrontada com pedidos do genero e tive algumas conversas com amigos 
e conhecidos que me falavam de avos expostos na roda. A nivel geral, a ideia que algumas 
pessoas veicularam era a de que grande parte desses expostos eram filhos de nobres: ideia 
mitica, que as fontes historicas desmentem. Para alem de alguns raros casos em que 
suspeitamos de facto essa origem, os hospitais de expostos eram para gente pobre abandonar 
os seus filhos, ilegitimos ou nao; eram pobres as amas que se ofereciam para os criar 
mediante urn salario; eram ainda pobres as pessoas que ficavam com eles depois de 
terminada a criacao aos sete anos, com excepcao de alguns burgueses ricos que os levavam 
para casa com a intencao provavel de os incorporarem na criadagem. No caso de Lisboa, os 
titulos das series documentais sao explicitos acerca das saidas profissionais para raparigas 
expostas: "termos de criados" e "expostas maiores dadas a servir"(28l. Portanto, esta ideia do 
berco de ouro convertido em canastra de palha na sala humida e repleta de criancas do 
hospital nao tern fundamento historico. E evidente que alguns dos expostos na Roda 
poderiam ter origem nobre, mas seriam a excepcao. Fica no entanto a necessidade de 
conferir dignidade a urn fenomeno que devemos tomar por aquilo que efectivamente foi : a 
consequencia da falta de tecnologias contraceptivas que permitissem controlar o numero de 
filhos; o resultado de uma pobreza generalizada; e o produto de urn codigo de honra que 
tendia a penalizar os filhos havidos fora da uniao conjugal. Imaginar que os expostos eram 
filhos bastardos de gente nobre foi uma resposta a urn problema que atormentou estas 
geracoes de pessoas, o de saber de quem eram filhos as criancas que se abandonavam. 

Chegamos aqui a urn problema fulcral, o da identidade. Existem dezenas de mitos baseados 
no desconhecimento da identidade: muitos herois e figuras miticas da Antiguidade foram 
criancas abandonadas. Edipo, que casa com a mae sem o saber, Moises lancado nas aguas do 
Nilo, Romulo e Remo criados por uma loba e depois fundando Roma, sao os exemplos mais 
conhecidos do senso-comum, entre tantos outros casos que se poderiam nomear. Em todas 
estas historias os personagens constroem a sua identidade a partir de uma paternidade que 
desconhecem durante toda a vida ou que virao a conhecer em circunstancias tragicas, como 
foi o caso de Edipo. Neste caso, temos outro problema que acabaria tambem por assombrar a 
imaginacao literaria oitocentista: o incesto. Poderemos talvez pensar que a insercao dos 
expostos no mercado matrimonial seria restringida pelo facto de neles se hipotizar urn irmao 
ou primo abandonado na roda. Se repararmos, e o problema essencial de Os Maias de Eca 
de Queiros, muito embora nem Carlos nem Maria Eduarda fossem expostos. No entanto, ha 
tambem outro dado que complica o problema: tanto quanto me pude aperceber quando 
estudei a Roda do Porto, o abandono de criancas, apesar de anonimo, nao implicava que se 
perdesse por completo a informacao sobre a identidade dos pais das criancas. Os 
abandonadores tinham o maior trabalho em tornar as criancas que abandonavam 
retrievable, retracaveis, isto e, passiveis de serem encontradas atraves de sinais de 
r econhecimento que as instituicoes se encarregavam de registar. 0 bilhete do exposto, por 
exemplo, era ao mesmo tempo uma carta e urn sinal de reconhecimento, entre outros que 
iam desde o nome que se pedia para se por a uma crianca ate aos ramos de flores secas, 
cartas de jogar, contas de rozarios, mesmo artigos consumiveis com a funcao dupla de 

(27) Sinais de Expostos [Cata!ogo], Lisboa, Santa Casa da Misericordia de Lisboa, 1987. 
<
28

) Subsubseccao Entrega para oficio (EO), series 02 e 03, neste inventario. 
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servirem de identidade e de gratifica~ao, como os paes ou as tijelas de marmelada deixadas 
juntamente com algumas crian~as . Uma burocracia complexa, labirintica (de que este 
inventario fornece o exemplo), conservava esses sinais e registava minuciosamente dados 
pessoais, circunstancias do abandono, entrega a a:mas de leite e de seco, entregas a pais, 
amas, a patroes ou pais mais ou menos adoptivos depois de finda a cria~ao. Os livros de 
registo traduziam a circula~ao das crian~as em diversas familias e desta forma podia-se 
seguir o seu destino em varios livros de tipos diferentes (registos de abandono, matriculas, 
entregas a amas, entregas a pais, etc). Todo este movimento dizia respeito, nos grandes 
hospitais de Lisboa e Porto, a milhares de crian~as e milhares de familias de amas ao 
mesmo tempo: para alem das centenas de crian~as que entravam de novo por roes, havia a 
considerar as dos anos anteriores uma vez que a sua cria~ao se prolongava no minimo por 
sete anos. Destas crian~as, apenas uma pequenissima parte residia no hospital, e 
geralmente a titulo provis6rio: a regra era serem entregues . a amas. Para termos uma 
estimativa da amplitude numerica e geografica do recrutamento de amas basta referir que o 
territ6rio de recrutamento de amas de Lisboa atravessava cinco comarcas diferentes<29l. Para 
encontrar uma crian~a no labirinto de registos, era apenas necessaria uma chave (sob a 
forma de uma c6pia do bilhete ou a metade de urn sinal, ou simplesmente reproduzindo 
informa~ao coincidente com o registo de entrada). 

Para alem da identificabilidade virtual de praticamente todos os expostos, sabemos que 
aquilo a que se chama hoje corrup~ao - nao estou tao certa se podemos aplicar 
retrospectivamente o termo - era urn facto nos hospitais de expostos: parteiras, pais, 
funcionarios da roda, amas de expostos traficavam informa~oes sobre a identidade e 
paradeiro de muitas dessas crian~as. Muitos pais seguiam de facto a cria~ao destas crian~as 
e a sua origem familiar era portanto conhecida, senao oficialmente (isto e 
administrativamente), pelo menos de algumas pessoas relacionadas com a crian~a 

abandonada. Dai que o perigo de entroncar involuntariamente parentescos muito pr6ximos 
fosse mais reduzido do que pode parecer a primeira vista e portanto 0 medo do incesto 
parece-me urn efeito menor do abandono de massas. Nao me parece que uma crian~a 
abandonada ou urn adulto que tivesse sido exposto suscitasse regra geral o medo do incesto. 
Evidentemente que a paternidade desconhecida dos expostos abria o apetite a imagina~ao de 
escritores e literatos, mas sempre numa l6gica de reden~ao: a maior parte das novelas 
concluem pela origem nobre e pelo tal ber~o de ouro do exposto que resgata a infancia dificil 
e miseravel dos personagens. E assim em Sans Famille de Hector Malot<30l, urn classico 
internacional da literatura juvenil e em obras nacionais como o Selo da Roda de Pedro 
Ivo<3Il, urn romance publicado em 1876, cuja ac~ao decorre no Porto, a primeira cidade a 
abolir a Roda em Portugal. 0 romance fez furor e chegou a ser levado a cena adaptado a 
pe~a teatral. Nesse romance, por exemplo, a crian~a exposta, do sexo feminino, era o 
resultado de amores proibidos entre membros de duas ricas e brasonadas familias do Douro, 
uma liberal e outra miguelista. No entanto, a leitura de obras deste genero deixa a suspeita 
de que se trata de literatura cor-de-rosa, que as pessoas consomem de born grado nao porque 

(29) Comarcas de Alenquer e Ourem, Leiria, Lisboa, Santarem e Torres Vedras. Cf. neste inventario, Subsubsecr;ao Criar;ao 

de Leite (CL), serie 02 · Criar;ao de Leite· por comarcas. 

(30) Malot, Hector, Sem familia, Lisboa, Bertrand, 2• ed., s.d. [1878]. 

(31) lvo, Pedro, 0 Selo da Roda , Porto, Lello & lrmiio Editores, 1984. 
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desconhecem a realidade, mas precisamente porque a conhecem e a desejam reinventar. 
Poucas pessoas acreditariam realmente que todos os expostos fossem filhos de amores 
proibidos entre gente rica. Para Camilo, urn autor mais sofisticado que qualquer urn dos 
anteriores, a ilegitimidade era o resultado de atract;:ao sexual e como tal podia misturar 
potencialmente niveis sociais diversificados. No entanto, sao os autores de segunda linha os 
que me interessam agora, precisamente porque sao acessiveis a camadas culturalmente 
menos complexasC32l. 

Que reflexoes suscitava entao a present;:a dos expostos, ou que medos colectivos vinham ao 
de cima quando se pensava neles? Ha anos, e durante o tempo em que trabalhava sobre este 
tema, deparei com urn folheto de cordel, publicado em Lisboa em 1837, a que na altura nao 
liguei importancia. Intitulava-se Os engeitados da Fortuna expostos na Roda do Tempo, obra 
moral e muito divertida por Jose Daniel Rodrigues da CostaC33l. Trata-se de uma obra em 
seis folhetos e cujo sucesso parece estar na origem de outros dois, publicados na sequencia 
da primeira serie. Na altura o texto serviu-me de pouco: cada folheto era composto por 
varios textos certamente sem ligacoes entre eles - uma serie de casos de critica social em 
prosa seguidos de uns poemas, finalizando com umas charadas e adivinhas, tambem em 
verso. Sobre expostos no sentido literal do termo, nem uma palavra, o que fez com que ha 
dez anos atras tivesse descartado a obra lendo-lhe apenas as primeiras paginas. Agora, lida 
urn pouco melhor, a associat;:ao que o autor fazia entre a sociedade em que vivia e expostos 
tornou-se evidente. 0 autor menciona casos atras de casos em que a sorte de algumas 
pessoas muda, quase sempre para pior. Novos-ricos, esbanjadores, aduladores, mas-linguas, 
etc, toda uma galeria de tipos e situat;:oes sociais que o autor situou em Lisboa e que 
provavelmente corresponderam a boatos que circularam na cidade nesses anos, partilhados 
pela maledicencia urbana. Ha de tudo: homens que casam com mulheres mais velhas, 
membros de confrarias e ordens terceiras obcecados com a sua ascent;:ao social, jogadores 
inveterados, alco6licos, pais permissivos, etc... Este autor, de fraco talento, atribuia a 
mudant;:a da boa sorte dos seus personagens aos vicios, e ai residia a moral que o autor 
prometia no titulo dos seus folhetos. Os seus enjeitados da fortuna eram esses - aqueles que 
a sorte deixava de bafejar, expostos na roda do tempo. A sua vida era reduzida a urn jogo de 
lotaria: a roda do tempo nao para e a sorte tudo decide. Hoje rico e respeitado, amanha 
pobre e desprezado. E e precisamente aos hospitais de expostos que devemos a invent;:ao das 
modernas lotarias, urn facto que hoje a maior parte das pessoas ignora. Nao e certamente 
urn acaso que seja a Santa Casa da Misericordia de Lisboa a gerir as lotarias nos nossos 
dias. A primeira lotaria foi criada oficialmente em 1783 e destinava-se a acudir as "urgentes 
necessidades" dos Hospitais Reais de Expostos e dos EnfermosC34l. No entanto, a Gazeta de 

(32) Camilo Castello Branco oferece indubitavelmente maior complexidade de analise: este autor caracteriza-se pela 

ambivalencia face a sexualidade feminina (as suas mulheres dividem-se entre as castas e as fatais); a familia nos seus 

romances raramente e vista como urn refugio e as personagens femininas sao frequentemente histericizadas. Cf. novelas A 

Engeitada [1866], "Maria Moises" in Novelas do Minho [1876]. Agradeco a Helena Machado o ter chamado a atencao para 

estes e outros aspectos em Amores ilegitimos e engeitados em Camilo Castelo Branco, trabalho de mestrado, 1995 

(policopiado). 

(33) Costa, Jose Daniel Rodrigues da, Os engeitados da Fortuna expostos na Roda do Tempo, obra morale muito divertida, 

Lisboa, Impressao de Joao Nunes Esteves, 1837. 

(34) Ribeiro, Victor, As lotarias da Misericordia e a Academia das Scii!ncias de Lisboa, separata do "Boletim da Segunda 

Classe", vol. VII, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1914, pp. 3-31. 
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Lisboa noticiava ja em 1721 a realiza~ao de uma lotaria cujas receitas reverteriam a favor 
de expostosC35l. Em Paris, existiu em finais do seculo XVIII a Loterie des Enfants Trouves eo 
Ospedade degli Innocenti de Floren~a conserva ainda hoje no seu pequeno museu as urnas 
giratorias que serviam para depositar e fazer a extrac~ao dos bilhetes de lotaria. Lotaria e 
expostos parecem assim estreitamente associados, pelo menos quando as lotarias dao os 
primeiros passos. Era normal na Misericordia de Lisboa utilizar tamhem as crian~as 

expostas na propria extrac~ao da lotaria: as crian~as, enquanto criaturas inocentes, eram as 
personagens ideais para personificar o acaso e a ausencia de inten~ao de favore-cimento na 
remo~ao dos bilhetes premiadosC36l. Mais tarde os fins das lotarias diversificam-se e elas 
passam a reverter para urn sem mimero de institui~6es e causas sociais. Evidentemente que 
por detras das lotarias estava a necessidade de legitimar o jogo de azar, fazendo reverter os 
seus lucros para actividades socialmente aceites, como as relacionadas com a assistencia 
publica; havia tambem uma necessidade efectiva de socorrer os expostos. Em numero 
sempre crescente, as crian~as abandonadas ficavam cada vez mais caras ao erario publico e 
eram sempre necessarios refor~os de verba. Mas havia ainda outra razao que fazia associar 
expostos e lotarias: a ideia que muitos contemporaneos devem ter partilhado, a de que a 
sobrevivencia das crian~as abandonadas se devia a urn acaso feliz, ao desfecho de urn jogo de 
roleta. Vida ou morte, pobreza ou riqueza, eis a lotaria implicita no decurso da vida dos 
expostos e transposta para a vida de todos. Assim se explica a presen~a de tantos objectos 
relacionados com o jogo entre os sinais de expostos: metades de bilhetes de lotaria, dados e 
cartas de jogarC37l. Evidentemente que estamos numa epoca em que a sobrevivencia de uma 
crian~a ate a idade adulta era ainda minada pela elevada mortalidade infantil e juvenil -
nao nos podemos esquecer que o aleitamento artificial so se torna viavel por alturas da 
Primeira Guerra Mundial, com a difusao do biberon e da informa~ao sobre a importancia da 
esteriliza~aoC3Bl. A vida de urn exposto corria mais perigos do que a das outras crian~as: feto 
que podia eventualmente ser mal tratado durante a gravidez, e era seguramente urn recem
nascido geralmente dependente do leite de uma sucessao de mulheres diferentes, nem 
sempre de boa qualidade. A complicar este cenario, muitas destas crian~as efectuavam 
longas viagens para a roda em que eram expostas, e, depois de permanecerem no hospital 
varios dias ou ate semanas, voltavam outra vez a viajar, desta vez da cidade para as zonas 
rurais onde a maior parte das amas viviam. Os riscos que corriam eram variados, desde a 
alimenta~ao deficiente, aos riscos de contagio de doen~as pelo contacto ou com amas ou 
crian~as infectadas, as viagens realizadas em condi~6es precarias, ate a negligencia e maus 
tratos por parte das pessoas que os tinham a cargo. A enorme quantidade de crian~as criava 
urn mercado desequilibrado de amas: havia falta cronica de amas, mas as crian~as, em 
contrapartida, eram facilmente substituiveis. Os riscos que a condi~ao de exposto implicava 
para uma crian~a, criavam uma necessidade acrescida de protec~ao sobrenatural. Dai que 
entre os sinais deixados com as crian~as, a grande maioria fosse constituida por talismas, 
quer catolicos (bentinhos, veronicas, rosarios, breves, santinhos, cruzes etc), judaicos 

(35) Ribeiro, Victor, A Santa Casada Misericordia de Lisboa. Subsidios para a sua hist6ria 1498-1898, Lisboa, Typographia 

da Academia Real das Sciencias, 1902, p. 368. 

(36) Cf. series Termos de vestir e Expostos dados a oficio. 

(37) Neste inventario, subsubseccao Entrada e Baptismo dos Expostos (EB), serie 08- Sinais de Entrada (1790-1926) . 

(38) Sabre estas quest6es cf. Sussman, George D., "The end of the wet-nursing business in France, 1874-1914", Journal of 

Family History, vol. 2, 1977, n. 3, pp. 237-58. 
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(estrelas de seis pontas) ou profanos (figas e outros amuletos, moedas, signos-salomao, 
etc)(39l. A ideia de que as crianyas ficavam entregues aos designios de Deus e da sorte e por 
demais evidente. 0 que tornava a precaridade das suas vidas menos inaceitavel era a 
constatayao de que a vida de cada urn, mesmo adulto, estava sujeita aos mesmos imprevistos 
e azares. 0 caso dos expostos servia assim de metafora para explicar a vida de todos. 0 
nosso autor portanto fazia uma associayao de ideias que provavelmente andaria na cabeya 
de muitos: dai que nao precisasse de explicar muito, como de facto nao fez, a associayao que 
fazia entre as vicissitudes de alguns peraltas lisboetas e a vida dos expostos. 

E tambem essa ideia de roleta ou lotaria que uma obra literaria recente sobre o tema, a 
Ronda dos Meninos Expostos de Vasco Graya Moura<40) transmite de outra forma: entre 
tantas crianyas, sai a sorte grande, e e mesmo o Menino Jesus que se expoe na Roda numa 
noite de Dezembro. Este exposto- especial e ao mesmo tempo ele proprio e todas as crianyas, 
abandonadas ou nao. Mas ninguem repara e a vida continua com rituais transformados em 
rotinas: o secretario, responsavel pela escriturayao das entradas de expostos na roda, sai 
indiferente para a missa do galo. 0 autor intuiu urn aspecto que esta subjacente a sua 
narrativa: a comodificayao que o sistema do abandono criava, transformando as crianyas em 
hens de consumo, tao sujeitas a descriyao e a classificayao como as que hoje aparecem 
catalogadas pelas agencias de adopyao na Internet. E esse labirinto de pequenas vidas, 
postas a circular entre varias casas e diversas pessoas, quase sempre destinadas a morrer 
cedo, que o inventario do fundo dos expostos que agora se apresenta permite estudar. A 
Santa Casa da Misericordia de Lisboa esta de parabens: por conservar urn espolio 
completissimo sobre expostos e agilizar a sua investigayao atraves da publicayao de urn 
inventario. Fica o convite: existe uma razao a menos para que os expostos da cidade de 
Lisboa nao sejam objecto dos estudos que merecem. 

(39) Neste inventario, subsubseccao Entrada e Baptismo dos Expostos (EBJ, serie 08- Sinais de Entrada(1790-1926). Sobre 

signos-salomiio cf. glossario incluido neste inventario. 

<40l Moura, Vasco Graca, Ronda dos Meninos Expostos. Auto Breve de Natal, Lisboa, Quetzal, 1987. 
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INTRODUQAO* 

I Parte - 0 ARQUIVO E A BIBLIOTECA DA SCML 

Apos ter sido implantada a Misericordia de Lisboa, em 1498, o patrimonio arquivistico, e 
tambem o espolio bibliografico da Santa Casa da Misericordia de Lisboa (SCML), foram 
sendo enriquecidos progressivamente. 
Infelizmente, o sismo de 1755 destruiu a sede da Misericordia de Lisboa, e a grande maioria 
do material e dos elementos perderam-se de forma irremediavel. 
Tendo por objectivo reconstituir os processos, deu-se inicio a recuperacao e recolha da 
informacao necessaria. 0 Cartorio foi reorganizado com algum material que foi salvo, e 
procedeu-se ao trabalho de copiar fontes com elementos significativos. Para tal recorreu-se ao 
arquivo da Torre do Tombo. No Livro dos Privilegios desta Santa Caza(l) transcreve-se a 
ordem de D. Jose: que por se haver incendiado o seu Cartorio no primeiro de Novembro do 
anna de mil sete centos sincoenta e sinco se lhe faz muito precizo Reformallo pellos Livros das 
Chancellarias que se acham na Torre do Tombo [ .. .] Manda a voz Guarda Mor da Torre do 
Tombo que deis ao Provedor Escrivao e mais Irmaos da Meza da Santa Caza da Mizericordia 
desta Corte o treslado dos papeis de que na petiqao atras escrita fazem menqao [ ... )C2l. 

Passados 87 anos sobre o grande tremor de terra, a documentacao do arquivo ainda nao se 
encontrava totalmente organizada e descrita. Deste modo, na sessao da Comissao 
Administrativa, de 3 de Janeiro de 1842, regista-se: Igualmente se resolveu que, para que o 
Cartorio desta Santa Casa se possa definitivamente classificar, e formalizar-se um indice 
Geral delle, um dos Officiais da Contadoria que o Official Maior dezignar seja privativamente 
encarregado daquelle trabalho, dando mensalmente conta do estado delle [ ... )C3l . 

* Os tecnicos de Arquivo: Maria Luisa Guterres Barbosa Colen e Francisco d'Orey Manoel. 
(1) Livro n° 1, folios 1, 1v, repetindo esta inforrna~iio nos folios 58, 58v e 112, 112v. 

(2) Este docurnento foi executado ern Lisboa, a 26 de Novernbro de 1760. 0 livro de privilegios, corn o traslado da 

docurnenta~iio relacionada corn a Misericordia de Lisboa, encontra-se preservado no arquivo. 
(3) Minutas das Aetas da Comissao Administratiua da SCML e Hospital Real de Sao Jose (final da folha 1 V.

0
). 

No livro 5 de Despachos e Ordens da Commissao, pagina 1, n.2 2, redige-se urna ordern, tendo por base aquela 

deterrnina~iio , deliberada pela Comissao Adrninistrativa, corn o objectivo de a divulgar, dado que era de absoluta 
necessidade que o Archiuo d'esta Santa Casada Misericordia se acabe definitiuamente de classificar [. .. ]. 
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Com base nesta decisao foram elaborados dois volumes com os indices dos documentos 
avulso do Cart6rio, importante elemento para o estudo da Santa Casa. 
No inicio de 1852, e continuando esta preocupacao de reunir a informacao necessaria, foi 
deliberado remeter urn oficio para que o Enfermeiro M6r do Hospital de Sao Jose, [ ... ] de as 
mais efficazes ordens aos Empregados do Cartorio do mesmo Hospital, a fim de que na 
revisao, que estao fazendo, dos documentos do referido Cartorio, tomem nota, e se va 
successivamente communicando a esta Santa Casa, tudo quanta se for achando, que a 
mesma Santa Casa possa ser util(4l. 

Este trabalho de recuperacao de fontes e da respectiva informacao era fundamental, 
sobretudo para ser possivel ter acesso a dados essenciais a gestao da Instituicao. Deste 
modo, a preocupacao em reunir e preservar documentos foi uma questao referida 
frequentemente, tanto mais que, com o acumular de processos e o aumento progressivo de 
massas documentais, era necessario conservar urn volume de documentacao cada vez maior. 
Tornava-se essencial desenvolver urn sistema em que a informacao estivesse organizada, de 
modo a facilitar a sua recuperacao, de forma pertinente e com rapidez. No entanto, refere 
Vitor RibeiroC5) que o archivo antigo foi destruido totalmente pelo terramoto e incendio de 
1755, e no que subsequentemente se ordenou nunca houve sequer condir;oes materiais de 
arrumar;ao, nem teve ao menos [ ... ] os dedicados e zelosos cuidados de um archivista(6). 
Sem instala~oes adequadas, equipamento apropriado e com escassez de pessoal 
especializado, o objectivo de conservar e recuperar informacao, de forma eficaz, foi sendo 
adiado progressivamente, uma vez que nao foram investidos os meios necessarios. No 
entanto, o objectivo de salvar documentos antigos foi uma preocupacao que surgiu, conforme 
as necessidades e a sensibilidade de cada momento. Assim, em 1890, a Mesa determinou que 
se registasse em acta o agradecimento ao Dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro, pelo 
encargo que teve com o restauro e encaderna~ao do compromisso manuscrito em 
pergaminho, datado de 1520C7l. Esta obra, assim como a sua c6pia, foram posteriormente 
guardadas na casa forte, sob a responsabilidade do TesoureiroCBl. 
Mas, verificando que o Cart6rio ou Arquivo nao se encontrava instalado com os requisitos 
minimos, foi determinadoC9) que tendo a Administrar;ao reconhecido a impossibilidade de 
conservar nas condicr;oes em que existem o Archivo e Bibliotheca da Santa Casa, pela 
impropriedade do local e sendo de urgente necessidade remedear esta situar;ao resolve: 1 Q que 

(4) Livro de Aetas n2 1, folha 8v, sessiio de 20 de Janeiro de 1852. 

(5) A Santa Casa da Misericordia de Lisboa: subsidios para a sua historia: 1498-1898, obra impressa ern Lisboa, na 
tipografia da Academia Real das Ciencias, ern 1902. 

(6J Nas "Palavras previas" da obra anteriorrnente citada, Ultimo paragrafo da pagina VIII. 

(7) No Livro de Aetas n2 18 A, folha 8, sessiio de Mesa realizada a 22 de Outubro de 1890, refere-se que os trabalhos de 
restauro e encaderna~iio desta obra, forarn levados a cabo ern Paris. 

Antonio Augusto de Carvalho Monteiro (Rio de Janeiro, 27.11.1848 - Sintra, 24.10.1920), forrnou-se ern direito na 

Universidade de Coirnbra. Tendo herdado urna avultada fortuna de seu pai, exerceu irnportantes actividades, ficando 
conhecido como "Monteiro dos Milhoes". Era urn hornern requintado, culto e corn grande curiosidade intelectual, que pode: 

- reunir urna irnportante colec~iio de arte, incluindo o Palacio da Regaleira, ern Sintra, que rnandou construir, 
interferindo constanternente na sua edifica~iio ; 

- forrnar urna excelente "livraria", a qual foi posteriorrnente cornprada pela Biblioteca do Congresso (E.U.A.); 

- recuperar obras, tal como fez benerneritarnente, no caso deste rnanuscrito rnanuelino. 
<BJ Livro de Aetas n2 18 A, folha 215, sessiio de 25 de Janeiro de 1897. 

<9l Livro de Aetas n2 19, folha 13, sessiio de 20 de Maio de 1899, 2• delibera~iio . 
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para o Archiuo e Bibliotheca seja apropriada a camarata n. 0 6, dita de D. Estephania [ ... ], 
aprovando urn orr;:amento de 600 mil reis destinados aquelas remodelar;:oes<lOl. 
Apesar desta movimentar;:ao positiva, a descrir;:ao da documentar;:ao do arquivo nunca foi 
realizada na sua totalidade. No entanto, muito trabalho foi sendo levado a cabo ao longo dos 
tempos; s6 assim foi possivel a Vitor Maximiano Ribeiro, analisar documentar;:ao, elaborar o 
"seu" ficheiro, e recolher elementos que lhe permitiram escrever a Hist6ria da Miseric6rdia(lll. 
Neste livro o autor chama de novo a atenr;:ao para a falta dos indispensaueis inuentarios, cata
logos e indice<12), que permitissem o acesso a documentar;:ao. Para alem disso refere que sempre 
existiu uma incUria em relar;:ao ao arquivo, o qual estava instalado n 'umas condiqaes que ainda 
ha pouco eram classificadas de uergonhosas por quem para is so tinha toda a auctoridade<13). 
No ano em que foi lanr;:ado aquele livro, a Mesa nomeou o advogado da Santa Casa, Dr. 
Joaquim Teot6nio Teixeira Duarte(14), para o lugar de arquivista ou "cartorario da 
Contadoria", substituindo o Chefe da 4!! Repartir;:ao, Antonio Vi tor de Sousa Peres Murinello, 
exonerado do arquivo, em sessao de 12 de Junho de 1902(15). 
Passados alguns anos, foram efectuadas novas obras nas casas onde se achaua installado o 
archiuoC16), tendo sido aprovada para tal, uma verba de 130$000. 
N a mesma epoca, a Administrar;:ao, verificando o importante trabalho ja feito pelo aduogado 
da Santa Casa, e encarregado do archiuo, na catalogaqao deste, e sua arrumaqao, e 
considerando que nao s6 sera ainda grande o trabalho para a conclusao de tal seruiqo, mas 
que ainda depois e permanentemente, se torna necessaria o maximo cuidado com a sua 
continuaqao, resolve que a gratificaqao que se acha estabelecida de 90$000 reis annuaes por 
tal seruiqo seja eleuada a 150$000 reis, a comeqar domes corrente<11l. 
Deve ser realr;:ado, que todo este interesse e cuidado com as instalar;:oes do servir;:o, com a 
recuperar;:ao e o acondicionamento dos volumes, com a descrir;:ao de exemplares, assim como 
com a nomear;:ao de pessoal adequado, ficou certamente a dever-se, em grande medida, ao 
sucesso que a Hist6ria de Vitor Ribeiro alcanr;:ou. Por urn lado este exito atraia urn maior 
numero de utilizadores e, por outro, o seu livro dava nova visibilidade aos problemas. Assim, 
os aspectos negativos tinham de ser resolvidos, para que fosse possivel fazer face aos 
crescentes pedidos de esclarecimento, e tendo por objectivo alterar as situar;:oes incorrectas. 
Devido a motivos de reorganizar;:ao e seguranr;:a do arquivo, ficou decidido que fossem 
levadas a cabo obras, determinando-se alterar o servir;:o para a zona que era occupada pela 
repartir;ao da sopa de caridade e casa contigua dependencia da egreja de S. Roque [. .. )C18), 

estabelecendo-se novo montante para esta aq:ao. 
Entretanto, e como nota interessante, salientamos a deliberar;:ao de 17 de Junho de 1910(19), 
na qual refere-se que o 1 2 oficial archiuista, Victor Maximiano Ribeiro, [informou] os bons 

(lOJ Livro de Aetas n. 0 19, folha 14 v, sessiio de 3 de Junho de 1899, 3' deliberacao. 
<n J Obra referida na nota 5. 
(12) Nota 3, da pagina IX, das "Palavras previas" (obra eitada na nota 5). 

(13J Pagina IX, tereeiro paragrafo, da mesma introducao. 

(14) Livro de Aetas n. 0 19, folha 213, 31' sessiio de Mesa realizada a 7 de Agosto de 1902, 2.• deliberaciio. Refere-se que o 

arquivista auferia a gratificar;ii.o annual de noventa mil reis e o encarregado da limpesa [ ... ] trinta mil reis anuais. 
(15) Livro de Aetas n. 0 19, folha 203, 23." sessiio de Mesa de 12 de Junho de 1902, 5.• deliberacao. 

No proeesso individual deste funeionario (n. 0 14, eaixa 9), existe urn doeumento solicitando informacoes sobre a aecao que 
tinha desenvolvido no eart6rio da Contadoria da Santa Casa. 
nsJ Livro de Aetas n. o 20, folha 89, sessiio de 9 de Abril de 1906, 8.• deliberacao. 

( 17) Livro de Aetas n. 0 20, folha 88 v.0 e 89, sessiio de Mesa de 9 de Abril de 1906, 7.• deliberacao. 

nsJ Livro de Aetas n.0 20, folha 120 v.0
, sessiio de 20 de Dezembro de 1906, 6.• deliberacao. 

(19) Livro de Aetas n. o 20, folha 276 v, 3.• deliberacao, epoca em que Vi tor Ribeiro ja era responsavel do Arquivo. 
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serviqos que ali tem prestado durante 4 meses aquele exposto [Artur], resolve a 
Administraqao que a este exposto seja abonada a gratificaqao mensal de 3000 reis em quanta 
continuar a prestar ali o mesmo bom serviqo. 
0 mesmo arquivista propos a compra do importante Compromisso, impresso em 1516(20), 

exemplar que foi adquirido, vindo enriquecer, de forma significativa, o patrim6nio. 

Posteriormente, em 1924, ap6s a oferta do Compromisso impresso em 1818, pelo Chefe da 

Reparti~ao Central, S.r Abel Garcia de Oliveira(21l, a Mesa determinou chamar o empregado 
adido, Augusto dos Santos Ferreira, para o lugar de cartorario, incumbindo-o de catalogar os 
livros e mais documentos que se encontram nos arquivos desta Misericordia<ZZl . 
Infelizmente esta preocupa~ao nao teve os frutos tao desejados, devido a diversas 

dificuldades que se colocaram. 

Entretanto, e sob proposta do Chefe da Reparti~ao Central(23l, a Administra~ao resolveu 

recolher documenta~ao que se encontrava dispersa: 

- na sessao de 9 de Agosto de 1928, determinou que o Compromisso do Recolhimento das 

Orfas, datado de 1598, que se encontrava no Pensionato da Rua da Rosa, fosse 

depositado na Tesouraria(24l; 

- na sessao de 13 de Setembro de 1928, deliberou que o Compromisso da Casa Pia das 

Mulheres Convertidas de Lisboa, fosse transferido do arquivo do Pensionato da Rua da 

Rosa para a Tesouraria(25l. 

Esta recolha de obras reflectiu-se tambem na aquisi~ao de livros e documentos, conforme 

pode ser confirmado atraves das compras no leilao da biblioteca do falecido Chefe da 

Reparti~ao, Vitor Ribeiro(26l. 

<20l Livro de Aetas n.0 21, folha 104 v, sessiio de 18 de Fevereiro de 1913, 2.• deliberacao: [ .. . ]tendo na devida conta a informar;O.o 
de pessoa tao competente [Vitor Ribeiro], resolve a Administrar;O.o que se adquira o compromisso oferecido pela quantia de 
quarenta e cinco mil reis [. .. ]. 
Esta obra encontra-se descrita e possui a cota L.A. XVI. 114. 
(21) Livro de Aetas n. 0 23, pagina 137, sessiio de 23 de Outubro de 1924, refere esta oferta, indicando tambem que a Misericordia 
niio possuia nenhum exemplar. 
(22) Livro de Aetas n. 0 23, pagina 147, sessiio de 13 de Novembro de 1924. 
Este arquivista era o antigo Director adido do Hospital dos Expostos e do Recolhimento das Orfiis da Misericordia de Lisboa, 
conforme refere o seu processo individual (caixa 11, processo 24). 
Tal como indicou o S.' Mario Moreira da Silva, nurna gravacao audio concedida ao antigo Chefe de Reparticao, Carlos Mario 
Jesus da Silva Barros, no inicio dos anos 90, (a qual encontra-se conservada no Servico de Audiovisuais), aquele arquivista tera 
tido outros dois funcionarios que o auxiliaram nas tarefas do Arquivo. 
Consultando o processo individual do segundo escriturario do quadro auxiliar, Jose Damaso Pinheiro de Almeida da Camara 
Manoel (caixa 28, processo 5), verificamos que este funcionario deve ter exercido funcoes na Reparticao de Arquivo, desde 
Janeiro de 1930, tendo-se reformado em Maio de 1932. 
No processo individual do escriturario adido, Abilio Venancio da Silva Lebre (caixa 1, processo 34, documentos 36 e 42), verifi
camos que permaneceu na Misericordia pouco mais de tres anos, encontrando-se a exercer funcoes no Arquivo, cerca de urn ano. 
(23) 0 Chefe da Reparticao Central era o Dr. Sebastiao Alfredo da Silva, funcionario que se distinguiu, conforme se verifica 
atraves da analise do seu processo individual (caixa 52, processo 3, docurnentos 45 e 108, entre tantos outros). 
(24) Livro de Aetas n. 0 24, pagina 136. 
Esta obra e intitulada Livro do Compromisso e Regimento do Recolhimento das Orfans Arriscadas da Casa de Nossa Senhora 
do Amparo deste cidade de Lisboa que instituio Diogo Lopes Solis Na era de mile quinhentos & noventa & outo. E urna copia 
manuscrita sobre pergaminho, a qual nao foi executada no seculo XVI. Possui urna surnptuosa encademacao, com pastas de · 
madeira forradas a veludo azul, (com restauros grosseiros); e formada tambem por ferragens de metal amarelo e imagem 
central, prateada, representando Nossa Senhora, com o manto aberto, suportado por dois anjos e cobrindo diversas figuras. 
(25) Livro de Aetas n. 0 24, pagina 162. 
Este exemplar e urna copia manuscrita do seculo XVIII e niio urn exemplar de 1592. Trata-se de urn in folio cujo titulo inicial e 
Compromisso da Administrar;O.o da Caza de Piedade das Penitentes desta Cidade de Lisboa. 
(26) Livro de Aetas n.0 25, pagina 464, sessiio de 16 de Abril de 1931, 10.• deliberacao. Foi determinado que Estando em leilO.o a 
biblioteca [ .. . ], resolve o Conselho de Administrar;O.o autorizar o Chefe da Contabilidade a fazer a aquisir;O.o de documentos e 
livros que interessem directamente a Historia da Misericordia de Lisb8a, sendo as compras jd efectuadas no valor de Escudos 
27$50. 
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Na sessao de 6 de Agosto de 1931, foi lido o oficio do Inspector Geral das Bibliotecas 
Eruditas e Arquivos, onde se expressa as boas impressoes que lhe deixou a visita ao Serviyo, 
nas actuais instalar;oes provisorias, chamando a atenr;fio da Administrar;fio sob a forma de se 
proceder a uma melhor e regular arrumar;fio e catalogar;fio de todo o recheio do arquivoC27). 
Foi decidido ordenar ao arquivjsta que na arrumar;fio dos livros e documentos tenha em 
atenr;fio o expendido no referido oficio do Inspector das Bibliotecas. 
Como consequencia deste relat6rio, determinou-se tambem levar a cabo obras no arquivo e 
biblioteca. Estas tinham como objectivo a transferencia do servi~o para instalar;oes 
condignas [ ... ], aproveitando-se a construr;fio de um novo pavimento sabre a ala em que estd 
instalada a Repartir;fio da Secretaria e compartimentos juntos a mesma [. . .]C28l. 

Alguns anos depois, foi nomeado o servente Mario Moreira da Silva para exercer fun~oes no 
ArquivoC29l, e foi decidido que o encarregado deste Servi~o passaria a ser o empregado de 2!! 
classe, Dr. Manuel Lopes Albernaz JuniorC30l. 
Entretanto, o esp6lio foi enriquecido com a compra, ao S.r Damiiio VasconcelosC31l, dos 
compromissos impressos em 1516 (cota L.A. XVI. 115) e em 1619 (cota L.A. XVII. 0689). 
No entanto, e apesar destas aquisi~oes, a situa~ao geral do Arquivo e da Biblioteca ia-se 
degradando. 
0 Inspector Superior, Dr. Luis Silveira, enviou urn relat6rioC32) sobre o Arquivo e a 
Biblioteca da Misericordia de Lisboa, onde dizia, logo na alinea a): Apesar das salas nfio 
reunirem as condir;oes minimas de iluminar;fio, temperatura, arejamento e tipo de estantaria, 
nfio apresentam as especies qualquer vestigia de ataque generalizado, nem de insectos 
bibli6fagos nem de fungos, e como a instalar;ao das especies e provis6ria, nfio parece estarem 
sujeitas a perigo iminente se forem tomadas certas medidas [. .. ]. Quanta a estantaria 
notaram-se vdrios ataques [. .. ]. 
E mais adiante referia que o Arquivo e a Biblioteca estiveram 20 anos confiados a urn 
continuoC33) e, s6 ap6s a reforma deste funcionario e que foi nomeado urn bibliotecario, o Dr. 
Jose Garrido Mendes da Cruz (em 1956). Era necessaria aumentar o numero de pessoal 

(27) Livro de Aetas n• 25, pagina 555, 3• deliberacao. 

(28) Livro de Aetas n• 26, pagina 347, sessiio de 9 de Dezembro de 1932, 3• deliberaciio. 

Esta area sera a zona do 2• andar, onde o arquivo ficou instalado, ate a sua transferencia para as actuais instalacoes, cuja 

Ultima remessa foi levada a cabo em 1990, (permanecendo apenas com alguns livros impressos no seculo XX). 

Na gravacao audio que se conserva no Servico de Audiovisuais, o ex-funcionario Mario Moreira da Silva refere que, alem desta 

area, o arquivo possuia tambem urn deposito, localizado numa sala perto da sacristia (sala A, junto a Calcada da Gloria). 
Alem disso, indica que recuperou, das galerias da Igreja, a maioria da documentaciio referente a lotaria, a qual encontrava-se 

depositada nesta area, certamente porter sido recolhida anteriormente, para fazer parte do "Museu da Lotaria". 
(29) Livro de Aetas n• 32, pagina 306, sessiio de 11 de Marco de 1943, 23• deliberaciio. 

0 S.r Mario Moreira da Silva ja anteriormente exercia funcoes no Arquivo, e permaneceu neste Servico ate 1955, ano em que 
se reformou. 

No processo individual deste servente-continuo de primeira classe (caixa 92, processo 2), possuimos dois documentos, datados 
de 29 de Novembro de 1955, elogiando a sua conduta e salientado o born servico desempenhado no Arquivo. 

(30) Este economista era tambem conservador do "Museu de Arte Sacra" da Misericordia, conforme se pode verificar atraves do 

documento n• 120, da caixa n• 33, do seu processo individual (n• 33), tendo sido promovido ao lugar de Chefe dos Servicos do 
Patrimonio," em Fevereiro de 1956. 

(31) Livro de Aetas n• 37, folha 319v, sessiio de 4 de Dezembro de 1947, 15• deliberacao, onde e indicado ter-se pago 1.000$00 
por estes dais compromissos impressos. 

(32) A 17 de Marco de 1960, o processo 371, n• 606, da Inspeccao Superior das Bibliotecas e Arquivos. 

(33) S.r Mario Moreira da Silva, o qual so foi nomeado oficialmente para o Arquivo em 1943, conforme refere o Livro de Aetas n• 

32, pagina 306, sessiio de 11 de Marco de 1943, 23• deliberaciio. Consultar a nota 29. 
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tecnico para a catalogac;ao das especles. 0 servi~o continuava a funcionar sem terem sido 
elaborados os necessarios catalogos, inventarios ou roteiros, exceptuando-se as tais fichas ou 
verbetes, elaborados por Vitor Ribeiro(34l. No entanto, estas fichas niio tinham grande 
utilidade porque as especies encontram-se distribuidas par dais pisos, em salas improvisadas, 
que nao correspondem a sua primitiva localizac;ao e, portanto, sem as necessarias condic;oes 
para um bam funcionamento. No primeiro piso ainda os documentos estao metidos em caixas 
ou em mac;os ordenados nas respectivas estantes, mas no segundo, a {alta de espac;o existente 
nas prateleira, ja completamente preenchidas, provoca um amontoado e empilhamento de 
livros e documentos, que expoe as especies a iminente deteriorac;ao. Quanta ao conteudo 
arquivistico do primeiro piso e constituido, na sua maioria, par centenas de livros, caixas e 
mac;os de documentos relativos a "Despesa dos Expostos", compreendendo as datas de 1663 a 
1957; o segundo piso contem documentac;ao de natureza identica ao anterior, alem de livros 
de matriculas, livros de entradas dos expostos, caixas de sinais com que entraram os mesmos, 
registos de emancipac;oes, documentos de filiac;ao dos expostos, etc. (sec. XVII a XX)<35). 

Em resposta, a Misericordia pediu o apoio tecnico a esta Inspec~iio Superior, colabora~iio que 
parece niio foi possivel ser concretizada. 

Em Julho de 1966, no parecer apresentado por Carmalio Antonio Anuncia~iio(36l, refere que 
o estado de abandono do Arquivo da Misericordia e pura consequencia do pouco interesse que 
tem havido [. .. ]<37). E acrescenta que a unica excep~iio devera ser feita para o periodo em que 
trabalhou Vitor Ribeiro; este arquivista descreveu a documenta~iio dispersa por varias salas 
designadas par Cart6rio1; Cart6rio 2 e Cart6rio 3. Par volta de 1930, sendo Provedor o Dr. 
Jose da Silva Ramos, foram construidas as actuais instalac;oes do Arquivo<3B) e uma vez 
concluidas as obras, foram as especies existentes nas referidas salas transportadas para o 
novo Arquivo, e ai arrumadas um tanto "a sorte" estado em que ainda se encontram, com 
pequenas variantes. Nestas condic;oes o ficheiro organizado par V. R. deixou de ser utilizavel, 
e nao tendo sido organizado outro, bem como um roteiro, um inventario, uma catalogac;ao 
qualquer, resulta daqui, que a consulta e procura de um documento constitui sempre um 
problema intrincado e par via disto pode concluir-se que a parte historica do Arquivo da M. 
de L. e inconsultavel, e portanto existindo e como se nao existisse. 

A 30 de Dezembro de 1968, o Dr. Jose Garrido Mendes da Cruz fez uma exposi~iio ao Chefe 
de Servi~os do Patrimonio, (seu superior hierarquico), onde voltava a chamar a aten~iio 
para: 

- os graves problemas das instalac;oes [. .. ], da estantaria e de mais mobiliario, que 
originavam a progressiva degrada~iio do patrimonio; 

(34) Estas fichas manuscritas por Vitor Ribeiro, (utilizando urn modelo impresso em 1910 e 1912), encontram-se ordenadas 

alfabetivamente, pelo titulo ou tema referido no inicio das fichas. A!em disso, estas fazem uma descricao sumaria do 

assunto e remetem para o respectivo documento (livro, maco ou processo). 

Este ficheiro, composto por cinco gavetas com urn total superior a 800 fichas, foi colocado de parte, porque entretanto 

tinham alterado a disposicao dos documentos. 

(35) Processo 371, n• 606, da Inspeccao Superior das Bibliotecas e Arquivos, de 17 de Marco de 1960. 

(36) Estas passagens sao transcritas da pagina 3 do documento intitulado Recheio documental da Misericordia de Lisboa. 

(37) Deve realcar-se que, conforme vern referido no seu processo individual (n• 9, caixa 188), em Novembro desse ano, este 

escriturario de 2• classe foi transferido do Arquivo, tendo sido substituido por urn vigilante de 2• classe, Maria da Silva 

Abreu Nogueira. 

(38) Conforme se refere na nota 28. 
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- a falta de pessoal qualificado e motivado; 
- a inexist€mcia de controlo da saida dos volumes, os quais eram emprestados a titulo 

precdrio (apenas de viva voz); 
- a urgencia em inventariar e catalogar os exemplares; 
- a necessidade de centralizar e controlar todas as aquisir;oes de livros. 

Esta ultima questao ficou resolvida logo na sessao de 2 de Janeiro de 1969(39), 

determinando-se que os Servir;os deveriam passar a solicitar a aquisir;iio de livros e outras 
publicar;i5es [. .. ] por intermedio do Patrim6nio (Biblioteca) [ ... ] com a justificar;iio que se 
tornar necessaria, apresentando, sempre que possivel, os respectivos planos anuais. 
No entanto, a questao fulcral das instalar;oes e do pessoal continuava pendente. A situar;ao 
de apatia e falta de investimento manteve-se, pelo que os problemas foram-se agravando, 
acentuando-se ainda mais com a crescente transferencia de documentar;ao que os diversos 
Servir;os foram remetendo. As dificuldades de espar;o agravavam-se, eo sistema artesanal de 
recuperar;ao de informar;ao nao permitia uma pronta resposta aos pedidos de informar;ao que 
iam aumentando, tanto a nivel interno, como atraves de utilizadores externos. 
Uma parte significativa do trabalho era consumida pela organizar;ao de processos de 
aquisir;oes de monografias e peri6dicos, pelo que os trabalhos de recuperar;ao e descrir;ao 
documental nao avanr;avam. 
Toda esta situar;ao era agravada dado que as instalar;oes eram manifestamente deficientes. 
Surgiram chamadas de atenr;ao para problemas com microrganismos, humidades, deficiente 
isolamento termico, instalar;ao electrica inadequada, perigo de fogo, arejamento escasso e 
falta de espar;o; esta situar;ao originou multiplos pedidos, para serem levadas a cabo diversas 
obras nas instalar;oes, tanto a nivel de conservar;ao como de adaptar;ao. Dai que, no inicio de 
1971, foram elaborados estudos, propostas e oficios sobre a escolha de novas instalar;oes para 
o Arquivo. Avancou-se com a ideia de urn predio no Campo de Santa Clara ou com a 
hip6tese do andar de garagem na Rua de Sao Bento/Av. D. Carlos I, mas preferiu-se o res
do-chao do im6vel da Rua Marechal Saldanha, que se encontrava em reconstrur;ao. 
Passado urn anoC40), num oficio dirigido ao Senhor ProvedorC41), a comissao que fora nomeada 
para estudar a instalar;ao de diversos Servicos, decidiu colocar o Arquivo e Biblioteca no piso 
C, do predio da Rua de Sao Bento/Av. D. Carlos IC42l. 

(39) Livro de Aetas n• 55, folha 3, 1• sessiio de 2 de Janeiro de 1969, 4• deliberal!iiO. 

(40) Nesta altura ja tinha sido exonerado, a seu pedido, o Dr. Jose Garrido Mendes da Cruz. 

(41) Oficio da Comissao Administrativa de Obras, referencia 119, de 17 de Fevereiro de 1972. 

(42) Este piso niio era adequado a deposito de arquivo porque: 

- tratava-se de uma cave; 

- situava-se sobre dois andares, onde funcionava uma oficina de autom6veis; 

- a area tinha sido concebida tambem para garagem, pelo que, entre outros problemas, possufa canos de aguas limpas e 

sujas, que iriam originar problemas no futuro, (como se verificou posteriormente). 

Deste modo, em 1987, deliberou a Mesa a sua concordancia de principia: a) com a transferencia oportuna da Biblioteca e do 

Arquivo Hist6rico para S . Roque (cabendo as instalar;oes da Au. D. Carlos I a funr;iio de arquivo intermedio) [ .. . ] - Livro de 

Aetas n• 73, folha 107, 9• sessiio de 4 de Mari!O de 1987, 23• deliberal!iiO. 

Em 1994, por ter sido solicitado pela Senhora Provedora, apresentou-se uma proposta· de transferencia do Servii!O (proposta 

A.H. 3/94, de 7 de Janeiro de 1994). 

Nas Comemoral!fies do V Centenario da Fundal!iiO da SCML, foi novamente considerada esta proposta, (Memoranda Interno 

da Secretaria Geral, ref' 33/97, de 10 de Mari!O de 1997). 
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Foi entao contratada a D.ra Maria Isabel Guedes Coelho Loff, para proceder a transferencia 

do Arquivo e Biblioteca para as novas instalacoesC43l. A equipa formada para o efeito iniciou 

funcoes em Abril de 1972, tendo trabalhado nesta accao ate Julho de 1975, altura em que a 

tarefa foi dada como concluida, apesar do antigo arquivo, (no 2Q andar da sede), permanecer 

com a guarda e gestao de diversos processos. 

Tendo por base a tarefa relacionada com o transporte e acondicionamento da documentacao, 

a D .ra Maria Isabel Loff elaborou guias de transferencia para controlo dos processos; deste 

modo levou a cabo uma relacao generica da documentacao transferida para as actuais 

instalacoesC44l. 

Em Agosto de 1975, foi nomeada a D.ra Maria Armanda N6ia de Andrade Torres e Abreu 

como bibliotecaria arquivista. 

Esta tecnica apresentou, como problema principal, a falta de equipamento e de pessoal; 

deste modo nao podia proceder a arrumacao da documentacao, depositada nas instalacoes da 

Rua de Sao Bento/Av. D Carlos I, uma vez que s6 os pedidos de informacao e a gestao do 

servico, consumiam a globalidade do trabalho dos funcionarios. 

Entretanto, reconhecendo a importancia da documentacao e da informacao, a Administracao 

resolveu: 

- criar o Servico de Arquivo, o qual deixava de estar dependente do Servico de 

Patrim6nio; o seu responsavel passou a tratar os assuntos directamente com urn 

membro da Administracao(45l; 

- transformar o Centro de Documentacao do Servico de Accao SocialC46), em Centro de 

Documentacao da SCML, passando o seu responsavel a despachar com o Senhor 
Provedor(47l; 

- publicar duas portarias de conservacao arquivistica; a nQ 639/77, de 7 de OutubroC48), 

para a documentacao do Departamento de Apostas Mutuas Desportivas, e a portaria nQ 

159/82, de 4 de Fevereiro(49), para a restante documentacao da SCMLC50l. 

(43) Livro de Aetas nQ 58, folha 98, 10• sessao de 9 de Mar~o de 1972, 6• deliberacao. 
C44) Atraves da analise desta rela~ao ficamos com uma ideia global do tipo de documenta~ao; ai foi registado: 

- 0 titulo do nucleo; 

- o ana e n Q da caixa ou do atado; 

-a denomina~ao do nucleo, a qual e composta por letra(s) e mimero(s), atribuidos sequencialmente doA-1 ate aoABC-50; 

- o n g de ordem de saida de cada unidade de instala~ao, somando urn total de 15.923, para alem das unidades que foram 
transferidas do deposito de inutilizados, em Xabregas (paginas finais desta rela~ao, numeradas de 1.095 a 1.125). 

(45) Decreto-Lei 313/79, de 20 de Agosto (I' serie, nQ 191, pag. 2009/2010, nQ 4 do artigo unico): Sao igualmente retirados do 

ilmbito do Serviqo do Patrim6nio e passam a constituir novas serviqos o Museu de S. Roque e o Arquivo. 
(46) No artigo da revista da SCML, intitulada Participar (ano I, nQ 3, Outubro de 1984, pag. 35), afirma-se que o Centro de 
Documentacao existia desde 1962, nao como servi~o aut6nomo, mas integrado no Servico Social, para apoio do respectivo 
Grupo de Estudos. Este Grupo foi criado na 25• sessao de Mesa, realizada a 13 de Dezembro de 1962, (Livro de Aetas nQ 49, 
folha 88, 28" deliberacao). 
(47) Livro de Aetas nQ 64, folha 44, 5• sessao de 2 de Fevereiro de 1978, 1• deliberacao e, Decreto-Lei 313/79, de 20 de Agosto 
(I' serie, nQ 191, pag. 2009/2010, nQ 5 do artigo unico). 
C4B) I• serie, nQ 232, pag, 2458/2460. 
C49) I• serie, nQ 29, pag. 279/282. 
(50) De momento, esta a ser levado a cabo urn importante trabalho de revisao e actualizacao destes diplomas legais, tendo 
por objectivo publicar uma unica portaria, com uma descricao pormonorizada de todas as series documentais produzidas 
actualmente. Este trabalho sera importante, nao s6 para as tarefas do arquivo intermedio, (e posteriormente para o arquivo 
hist6rico), mas tambem para apoiar os diferentes arquivos correntes, existentes nos diversos Servicos. 
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Apos o falecimento da D.ra Maria Armanda Torres e Abreu, em 1980, permaneceu em 
fun~oes, no arquivo dos servi~os centrais, a auxiliar de economato, Maria Odete Magno da 
Silva Mota; para o arquivo da Rua de Sao Bento, foi destacado o terceiro oficial, Carlos 
Alberto Pereira Doria, que ai permaneceu durante cerca de 5 anos. 
Sob proposta do Senhor Provedor, a Mesa deliberou concordar com o documento intitulado 
Objectivos e acr;oes a desenvolver pela Misericordia de Lisboa<51l. Na area da Acr;ao Cultural, 
referem-se algumas preocupa~oes com a documenta~ao e o espolio bibliografico, salientando
se: 8.1. Constituir um seruir;o destinado a promover a Acr;ao Cultural [ ... ] 8.2. Inventariar, 
proteger, organizar [ ... ] o patrimonio artistico cultural e bibliografico [ ... ] 8. 7. Reorganizar o 
Arquivo Historico [ ... ] 8.12. Estimular o enriquecimento do patrimonio artistico, cultural e 
bibliografico [ ... ]. 
No final de 1982, o Departamento de Bibliotecas, Arquivos e Servi~os de Documenta~ao, do 
Ministerio da Cultura e Coordena~ao Cientifica, contactou<52l a Misericordia de Lisboa, tendo 
por objectivo a realiza~ao dum curso de forma~ao para pessoal que iria tratar dos arquivos e 
bibliotecas das Misericordias. Para tal, solicitava que essas aulas fossem ministradas na 
SCML, utilizando documenta~ao do Arquivo Historico. Por delibera~ao de Mesa<53l, foi 
determinado concordar com esta iniciativa. Realizou-se entao urn curso, onde receberam 
forma~ao duas tecnicas auxiliares que ainda hoje continuam a prestar servi~os nesta 
Divisao. 
Posteriormente a Mesa deliberou concordar com a apresenta~ao de uma proposta para 
publicar;ao de um livro: sabre o Nucleo dos Expostos (Sec. XVI-XIX)<54l. Este trabalho de 
recolha e pesquisa de dados, tendo por base apenas alguns Livros de Entradas de Expostos, 
foi posteriormente cancelado. 
Foi constituido depois o grupo de estudos e investigar;ao historica do Arquivo da Santa Casa 
[ ... ] com o fim de efectuar: um levantamento bibliografico relativo a Santa Casa da 
Misericordia de Lisboa e a assistencia em Portugal, o reordenamento das especies 
manuscritas (apoio tecnico arquivistico) e a prospecr;ao documental do arquivo historico da 
Santa Casa, conducente a futuras edir;oes [ ... ](55l. Este projecto tambem nao teve 
continuidade. 
Para analise da situa~ao dos arquivos correntes, foi adjudicado urn estudo ao Dr. Luis 
Mendes Godinho(56l, o qual apresentou o relatorio em Agosto de 1985. Em rela~ao ao arquivo 
da sede, referiu que nao possuia condi~oes porque as paredes destes gabinetes deixam entrar 
bastante humidade [ ... ] no inverno, chega a cair agua dentro do salao. Alem disso, a sua 
utilizar;ao e feita sem regras [ ... ] seria conveniente estabelecer um «Regulamento do Arquiuo
Geral». 
Quanto ao arquivo na Rua de Sao Bento/Av. D. Carlos I, chamou a aten~ao de que e uma 
cave que deveria ser a garagem do predio [ ... ] ha canalizar;oes que passam abaixo do tecto 
(fora da parede) [ ... ] o que e sempre um risco [ ... ] recomendando depois a necessidade de 

(51) Livro de Aetas n• 67, folha 155 e 208/209, 12• sessao de 24 de Mar~o de 1981, 1" delibera~iio. 

(52) Ofieio referencia 100.725, de 22 de Outubro de 1982-014355. 

(53) Livro de Aetas n• 68, folha 555, 50• sessiio de 28 de Dezembro de 1982, 16• delibera~iio . 

(54) Livro de Aetas n• 70, folha 259, 23• sessiio de 5 de Junho de 1984, 19• delibera~iio , e Livro de Aetas n• 71, folha 293, 20• 

sessiio de 14 de Maio de 1985, 61• delibera~iio. 

Nesta altura foi exeeutada uma deseri~iio sumaria de parte da doeumenta~iio referente aos expostos. 

(55) Livro de Aetas n• 71, folha 451, 31• sessiio de 30 de Julho de 1985, 48° delibera~iio. 

(56) Livro de Aetas n• 70, folha 554, 40• sessiio de 13 de Novembro de 1984, 47' delibera~iio. 
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existencia de um Regulamento [ ... ] e que pareceria correcto que houvesse certas relar;oes 
(consulta, troca de informar;oes, etc.) com alguns organismos como a Biblioteca Nacional e o 
lnstituto Portugues do Patrim6nio Cultural [ ... ]. 
Em Setembro de 1985 foi aprovado urn Regulamento Provis6rio do Arquivo<57), texto que fora 
apresentado pela 2!! oficial, Judite Simoes Nunes Parreira Rodrigues, funcionaria que, desde 
1981, encontrava-se em funcoes no arquivo dos servicos centrais. 

Verificando a necessidade absoluta de colocar pessoal no Arquivo e Biblioteca, foram 
nomeados tecnicos para o Arquivo da Rua de Sao Bento/Av. D. Carlos I, no entanto nao foi 
indicado nenhum responsavel do Servico. 
Procedeu-se entao a uma arrumacao geral dos livros e documentos, separando o que era 
material de arquivo, dos exemplares que pertenciam a biblioteca. Estes ultimos foram 
organizados por seculos e colocados nas estantes, conforme as suas dimens6es, separando as 
monografias, os peri6dicos, as obras de referencia e os exemplares que diziam respeito a 
Miseric6rdias. A documentacao de arquivo foi sendo separada entre arquivo hist6rico e a que 
ainda pertencia ao arquivo intermedio. Necessaria foi tambem reunir a documentacao 
referente a cada serie, uma vez que muitos processos estavam dispersos, desorganizados e 
mal acondicionados(58). 
Foram tambem referidas as deficiencias das instalacoes, pelo que a Mesa salientou a 
necessidade de alteraracao/ampliacao da area do Arquivo e da Biblioteca(59). 
Tendo conhecimento de que existiam livros em pessimo estado de preservacao, no recem
adquirido Palacio Marques de Alegrete, foi resolvido recuperar todos aqueles volumes<60). 
Iniciou-se entao urn trabalho de recolha, descricao e estudo de diversa documentacao(61), e 
realizaram-se exposicoes, salientando-se: Sinais de Expostos, em 1987 e, em 1988, uma 
mostra sobre a recuperacao do Patrim6nio Documental. 

No ano seguinte foi designada uma responsavel para o Servico, a D.ra Maria Leonor Fonseca 
Madeira, cabendo a D.ra Maria Ester Carmelo Quintas, (entao responsavel pelo Centro de 
Documentacao), a supervisao do mesmo Arquivo<62). A nova responsavel passou a despachar 
os assuntos como Secretario Geral<63l. 

(57l Delibera~ao de Mesa de 3 de Setembro de 1985, (Livro de Aetas n• 71, folha 501, 34• sessao), divulgada atraves de 

circular n2 25/85, de 11 de Setembro, emanada da Secretaria Geral. 

(58) A situa~ao era tao grave que foi encomendada uma reportagem fotografica ao Dr. Antonio Jose Amaro Alfaiate, tendo 

por objectivo poder avaliar-se o estado em que se encontrava acondicionada a documenta~ao. 

(59) Livro de Aetas n• 73, folha 107, 9• sessao de 4 de Mar~o de 1987, 23' delibera~ao. Consultar tambem a-nota 42. 

(60l Este conjunto de obras, (que tinham pertencido a grandiosa biblioteca Marqueses de Alegrete), foram deixados no 

Palacio da Charneca do Lumiar, por uma herdeira. 0 importante imovel, que a Misericordia tinha comprado em 1983, 

encontrava-se em obras de remodela~ao. As especies foram entao "salvas", tendo sido integradas na biblioteca da Santa 

Casa, apos diversos contactos que foram estabelecidos com os familiares. 

Para obter informa~oes mais detalhadas, poder-se-iio consultar os cata!ogos da biblioteca, (os quais tern vindo a ser 

publicados desde 1992), e o cata!ogo da exposi~ao, realizada em 1997, A Arte do Liuro na Misericordia de Lisboa: os 

Cimelios da Santa Casa. 

(61) Por exemplo: o estudo relacionado com os Compromissos da Misericordia; a descri~ao da documenta~ao da Lotaria e do 

Departamento de Apostas Mutuas Desportivas; o trabalho sabre os simbolos da SCML (o qual deu origem a aprova~ao das 

cinco primeiras delibera~iies, do Livro de Aetas n• 75, 10• sessao de 7 de Mar~o de 1989). 

(62l Livro de Aetas n• 75, 21' sessao de 23 de Maio de 1989, pagina 13, 52' delibera~ao. 

(63) Circular n• 15/89, de 18 de Maio de 1989, emanada pela Secretaria Geral. 
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Tendo por objectivo normalizar procedimentos e controlar a documenta~ao, a responsavel 
apresentou urn projecto para o novo Regulamento do arquivo intermedio e do arquivo 
historico(64). 
Para descri~ao dos livros antigos da biblioteca, foi contratado o Dr. Julio Caio Velloso<65l. 

Em Abril de 1991, foi nomeado para responsavel do Arquivo e Biblioteca, o actual Chefe de 
Divisao<66l. Todas as tarefas, que tern sido desenvolvidas pelo Arquivo 
Historico/Biblioteca<67), so tern vindo a ser realizadas, devido a urn trabalho de grupo, levado 
a cabo por toda a equipa<6Bl, contando tambem com a colabora~ao de tecnicos especializados, 
que foram convidados a trabalhar com este Servi~o. 

II Parte - A DOCUMENTAc;AO REFERENTE AOS EXPOSTOS DA SCML 

0 Arquivo da Misericordia possui poucos exemplares anteriores ao grande terramoto de 
1755, altura em que as instala~oes da Misericordia de Lisboa foram violentamente 
destruidas, razao pela qual pouca documenta~ao foi salva. Apesar disso, o presente conjunto 
documental conserva elementos anteriores a este nefasto acontecimento, pelo que, este 
nticleo encontra-se bastante completo. Isto explica-se porque os documentos referentes aos 
expostos, nao se encontravam no edificio da Misericordia, mas no Hospital dos Expostos(69l, 
certamente numa ala que nao foi afectada pelo grande sismo, tendo sido retirados antes do 
violento incendio que se lhe seguiu. 
Estes processos foram conservados e novos documentos foram sendo elaborados<70l. 

A 18 de Junho de 1982, foram transferidos para a 61! Conservatoria do Registo Civil de 
Lisboa, alguns documentos do extinto Posto do Registo Civil da Misericordia de Lisboa(71) 
entao a cargo do Servi~o de Ac~ao Social: 

(64) Este projecto de Regulamento foi aprovado e posteriormente divulgado atraves da circular n2 35/89, de 27 de Setembro 

de 1989, emanada pela Secretaria Geral. 

(65) Temos vindo a publicar, desde Julho de 1992, os catalogos que descrevem as obras impressas nos seculos XV, XVI e 

XVII, conservadas na bioblioteca. No presente ano, sera lancado o catalogo referente ao seculo XVIII . 

(66) Livro de Aetas n2 77, 14" sessiio de 4 de Abril de 1991, 2• deliberaciio. As accoes desenvolvidas por esta Divisiio, 

passaram a ser enunciadas no relat6rio anual de actividades, de forma esquematica e fornecendo diversos valores, de modo 

a permitir a comparaciio dos dados nos ultimos anos. 

(67) A nova designaciio do Servico foi adoptada com o Regulamento da Secretaria Geral (artigo 62), aprovado pela 1104° 
deliberaciio, da 70' sessiio de Mesa, realizada a 3 de Junho de 1993. 
(68) Os elementos que trabalham actualmente no Arquivo Historico/Biblioteca siio dois tecnicos superiores, quatro tecnicos 

adjuntos, urn assistente administrativo e tres funcionarios auxiliares. 

(69) 0 Hospital dos Expostos situava-se nas mesmas instalacoes do Hospital de Todos-os-Santos. 

(70) Para compreender esta documentaciio devera ser consultado o texto referente a Secqao: Criaqao dos Expostos (CE). 

(71) Apos a aposentaciio do ultimo Ajudante do Registo Civil da Misericordia, em 1965, o Conservador da 6' Conservatoria 

do Registo Civil, escreveu a propor a extinciio do Posto que funcionava na Misericordia. 0 parecer foi de que a Misericordia 

concordava com essa extinciio. Apesar disso, foi determinado que o referido Posto deveria continuar a funcionar na 

Misericordia, porque se tratava dum arquivo muito especifico e volumoso, (conforme se refere na pagina 2 do oficio do 

Servico de Acciio Social, dirigido ao Chefe de Reparticiio do Centro de Identificaciio Civil e Criminal, referencia 477, de 10 
de Agosto de 1976). 
Em 1981 o processo foi retomado e, por deliberaciio de Mesa, (Livro de Aetas n2 68, folha 15, 4' sessiio de 19 de Janeiro de 

1982, 3' deliberaciio), concordou-se com a transferencia dos livros necessarios para a 6" Conservatoria, tendo sido elaborado 

o respectivo Auto de Entrega, datado de 18 de Junho de 1982. 
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- 41 registos de nascimento e baptismo, de 1863 a 1949; 
- 32 registos de obitos, de 1905 a 1949; 
- 9 termos de casamento, de 1871 a 1911; 
- 6 registos de perfilhacoes, de 1911 a 1927; 
- 67 bolsas com verbetes/indices de expostos-femeas, de 1863 a 1936; 
- 68 bolsas com verbetes/indices de expostos-var6es, de 1863 a 1937; 
- 3 caixas com verbetes/indices de 1855 a 1956 (var6es e femeas). 

Passados dois anos, e em relacao a documentacao conservada no Arquivo Historico, foi 
apresentada uma proposta para execucao de urn livro sobre o Nucleo dos Expostos, conforme 
ja referimos junto da nota 54. Para tal, foi elaborada uma descricao resumida da 
documentacao, a qual so englobava algumas series documentais agora inventariadas e onde 
nao se descrevia a totalidade da documentacao de cada serie; indicava-se apenas a 
designacao da serie, as datas extremas, a referencia ao mimero da unidade de instalacao, o 
total de folios em cada livro e a sua localizacao nas estantes. 

Para alem dos documentos mais antigos, conservados no Arquivo Historico, tambem o 
Servico de Accao Social possuia alguns processos. Esta documentacao - herdada do antigo 
Posto do Registo Civil da Misericordia, e que a 6!! Conservatoria nao pretendeu receber - foi 
transferida para o Arquivo Historico, em 1987(72), apos ter sido descrita de forma 
sumaria(73)_ 

Depois de se ter efectuado esta transferencia, o pequeno inventario preexistente foi sendo 
acrescentado com mais elementos e com a descricao de mais documentacao, (incluindo a que 
entretanto foi reunida de outras prateleiras, uma vez que diversos elementos foram 
detectados, e recolhidos de varias estantes do deposito). 

Em 1988, a Senhora Provedora em substituicao sugeriu que fosse organizada uma mostra 
com documentacao do arquivo. Foi determinado realizar-se a exposicao dos Sinais de 
Expostos(74l e foi elaborado urn catalogo, o qual descreve 69 documentos, datados entre os 
finais do seculo XVIII e inicios do seculo XX<75l. 

(72) Livro de Aetas n• 72, folha 400, 40" sessao de 21 de Outubro de 1986, 3• delibera~ao. 

Esta documenta~ao encontrava-se no Servi~o de Ac~ao Social, na epoca ao cuidado da primeira oficial, Alzira Augusta 

Cardoso Carvalho Nascimento. 
(73) Esta documenta~ao, assim como os exemplares em posse da 6• Conservat6ria, vern descritos neste inventario. 

Pensamos que os exemplares que se encontram na 6° conservat6ria, (e que foram produzidos pela Misericordia de Lisboa, 

fazendo parte das series que conservamos no arquivo), deveriam regressar de novo a Santa Casa, para que as series 

documentais nao fossem separadas, evitando urn erro arquivistico, e resolvendo diversos problemas que os utilizadores 
iriam enfrentar, se tal medida nao viesse a ser concretizada. 

(74) Sobre a exposi~ao, existe uma nota no Livro de Aetas n2 73, folha 212, 19• sessao de 12 de Maio de 1987, 2• delibera~ao: 

A Mesa tomou conhecimento do andamento dos trabalhos relativos a exposir;ao a inaugurar no Dia da Misericordia, no 
Museu deS. Roque, sob o tema "sinais de expostos". 

(75) Devido ao interesse e "for~a" da documenta~ao reproduzida, e tendo por base os elementos divulgados, o Dr. Vasco 

Gra~a Moura elaborou uma pe~a de teatro intitulada Ronda dos Meninos Expostos: Auto Breve de Natal, (Lisboa: Quetzal 
Editores, 1987). Esta pe~a foi levada ao palco por dois grupos: 

- o Grupo de Teatro da Casa do Pessoal da SCML, encenado pela D.ra Silvina Pereira que, atraves de uma leitura 

encenada, executou a obra no Museu de S. Roque (em 1988) e no Convento dos Inglesinhos (em 1992); 

-a pe~a foi interpretada em 1997 pelo Grupo de Teatro da Universidade Tecnica de Lisboa, encenada pelo Prof. Jorge 

Listopad, actividade que foi promovida e organizada pela Funda~ao das Casas de Fronteira e Aloma, colaborando, 

deste modo, nas Comemora~oes do V Centenario da Funda~ao da SCML. 
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No entanto, e porque foram dadas prioridades a outras ac~6es, as tarefas relacionadas com a 
descri~ao deste nucleo foram sucessivamente adiadas. 

Em 1996, com a aproxima~ao das Comemora~oes dos 500 anos da Funda~ao da Santa Casa 
da Misericordia de Lisboa, foi determinado publicar este inventario. De momento lan~amos 
este volume, seguindo-se posteriormente uma 2!! edi~ao, acrescentada com a descri~ao de 
mais documenta~ao - conforme salientamos no texto integrado na Secc;iio: Criac;iio dos 
Expostos (CE) - mas tambem com mais elementos legislativos(76), bibliograficos e diversos 
indices que facilitem as pesquisas. 

III Parte - 0 TRATAMENTO INTELECTUAL APLICADO A DOCUMENTA9AO 
DESCRITA NESTE INVENTAAIO 

Desejando apresentar urn trabalho que fornecesse multiplos elementos aos utilizadores, 
resolvemos recolher urn diversificado numero de dados sobre a documenta~ao. Deste modo 
sera viavel analisar o tipo de informa~ao que tern disponivel em cada serie, e verificar que 
documenta~ao devera consultar; podera tambem elaborar urn esquema ou quadro 
normalizado de recolha de elementos, que considere importante coligir e salientar(77). 
Para alem disto, esperamos que este Inventario possa auxiliar as Institui~oes que possuem 
elementos relacionados com expostos, tais como, outras Miseric6rdias, Camaras Municipais, 
arquivos hist6ricos com documenta~ao de hospitais, entre outras entidades. 

Tendo por base sobretudo a ficha de recolha de dados definida pela Arqbase, as regras 
estabelecidas por esta aplica~ao informatica, e o trabalho lan~ado em 1996 pela Biblioteca 
Nacional, intitulado Inventario do Arquivo Hist6rico na Biblioteca Nacional (1796-1958), 
foram determinadas as normas para elabora~ao deste inventario. 

Foram sendo preenchidas fichas de recolha de dados; seguiu-se depois a sua analise e a 
elabora~ao de textos. Por urn lado foram executadas apresenta~oes genericas, nao s6 

(76) Para a!em das normas e diplomas legais que vern referidos nos textos deste volume, na 2• edicao vamos fornecer mais 

dados, esperando entretanto ter acesso ao trabalho de recolha de legislacao que vai ser impresso brevemente, e que esta a 

ser levado a cabo pelo Centro de Documentacao da SCML. 

(77) Como demonstacao, e a titulo de exemplo, referimos os Livros de Entradas onde poderao ser reunidas informacoes 

sobre: 

- o sexo e nome de baptismo da crianca; esta denominacao podera nao coincidir com a designacao pedida no bilhete 

deixado junto do hebe (nome do escrito), ou com a que foi solicitada oralmente (nome da Roda), referindo-se entao a 

expressao nome da Casa; 

- dia de nascimento, para alem da data e hora de entrada da crianca (de manha, a tarde ou durante a noite); 

- mimero diario, mensa! ou anual de exposicoes; 

-que outros sinais trazia: marcas fisicas, roupas, escrito ou outros objectos (tecido/fita, medalha, imagem impressa, 

assim como diversos dados referidos na serie Sinais de Expostos); 

-a quem foi confiado (entregue a ama(s) externa(s), restituido a familia ou permaneceu na Casa); 

- elementos sobre a mortalidade (com que idade, causas, na Casa ou no domicilio da ama, mimero total anual, etc.); 

- nomes e cargos dos funcionarios que assinaram os registos (padre, sacristao, mordomo, padrinho, etc.); 

- tipos de letras, composicao do texto ou abreviaturas utilizadas; 

- notas interessantes, referidas nas margens; 

- analise evolutiva referente a organizacao arquivistica do sistema. 
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relacionadas com o {undo e a secqiio, mas tambem com as diferentes subsecqoes, apontando 
alguns diplomas legais e citando determina~t6es que dizem respeito a documenta~tao tratada. 
No caso da descri~tao das series e subseries, referimos a respectiva sigla (alfanumerica), o 
titulo, as datas extremas e, por vezes, quando se torna oportuno, registam-se normas e 
regulamentos. Depois descrevem-se OS elementos especificos dessa serie documental, tendo 
por base urn quadro normalisado, dividido em quatro capitulos: 

1 - Organiza~ao arquivistica 
Estes dados sao essenciais para verificar o tipo e organiza~tao que esta documenta~tao 
recebeu, ao longo do tempo. Neste capitulo registamos 6 elementos: 

- unidade arquivistica, referindo se se tratam de registos, de processos ou de uma 
colec~tiio de documentos. 

-a organizaqiio I ordenaqiio, onde se indicam por quantas unidades de instala~tao e 
composta a serie ou subserie, e salienta-se depois, qual a sua organizaqiio externa 
(sequencia!, cronol6gica, por sexos, por area geografica, etc.), mencionando os metros 
lineares que esta documenta~tao ocupa nas estantes. Regista-se entao a organizaqiio 
interna dos documentos, informando quantos registos contem cada folio, referindo qual 
a disposi~tao dos seus elementos, para alem de se indicarem as notas marginais ou os 
averbamentos<7Bl. Por ultimo menciona-se a ordenaqiio interna (alfabetica, cronol6gica, 
numerica, etc.). 

- as datas extremas (ano, mes, dia), indicando se existem faltas de unidades de instala~tao 
(livros, caixas, ma~tos); se for pretendida uma informa~tao das datas extremas de cada 
unidade de instala~tao, poder-se-a obter a resposta consultando o III capitulo. 

- refere-se depois se a serie documental em causa possui termos de abertura e/ou de 
encerramento, cujos elementos constitutivos sao referidos posteriormente, no II capitulo. 

- menciona-se se existem indices, referindo-se tambem, no II capitulo, qual a sua 
ordena~tao e que informa~tao contem. Deve real~tar-se que a maioria dos indices, 
existentes nesta documenta~tao, nao fornecem muitos elementos ou entao encontram-se 
frequentemente incompletos. 

- relaqiio com outras serie I subseries, referindo de onde e que estes elementos provem, e 
onde e que os dados desta serie/subserie continuam a ser recolhidos. Nao se indicam os 
livros que a documenta~tao de cada serie faz referencia, porque toda esta documenta~tao 
encontra-se inter-relacionada, dai ser util consultar o quadro evolutivo, apresentado no 
texto referente a Secqiio-Criaqiio de Expostos. 

2 - Conteudo informativo 
Atraves de uma descri~tao sumaria, ficamos a saber qual a informa~tao que cada sene 
documental contem. Analisam-se 5 elementos, os quais s6 vern mencionados quando existem 
na documenta~tao que esta a ser analisada: 

- enuncia~tao, de forma objectiva, de todos os dados que compoem os registos ou processos 
dessa documenta~tao. 

- notas ou averbamentos que foram acrescentados nas margens. 

(78) 0 conteudo destes elementos sao descritos no segundo capitulo. 
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- salientasse se possuem termos de abertura e/ou de encerramento, para alem dos termos 
mensais, quando existem; referem-se depois quais os dados que constituem estes 
termos. 

- regista-se que tipos de indices foram elaborados, como estao ordenados e que elementos 
con tern. 

- referem-se os anexos que se encontram junto da serie em causa, (neste trabalho, apenas 
no caso das Papeletas de matriculas). 

3 - Invenhirio 
Elaborou-se urn quadro, onde se indicam 5 elementos referentes a cada unidade de 
instalayao: 

- cota de arquivo<79), a qual foi atribuida ao longo da execuyao deste trabalho. E formada 
por letras e mimeros que correspondem a hierarquia desenhada no quadro de 
classificayao: fundo documental (SCML); sec<;iio - criayao dos expostos (CE); subsec<;iio e 
subsubsec<;iio identificadas, cada uma, por duas letras; serie e subserie, cada qual 
referida por dois algarismos; identificayao da unidade de instala<;iio, formada por letras 
(Cx, Lv, My, Pt), e por uma numerayao sequencia!, composta por tres digitos. 

- n Q de origem desse livro, caixa, mayo ou pasta. 
- datas extremas (ano, mes, dia). 
- nQ de f6lios/paginas, indicando-se o total de folhas e/ou paginas. 
- nQ total de registos ou de processos que a documentayao refere. No caso dos Sinais este 

elemento e substituido pelo mimero total de sinais existentes em cada caixa ou livro. 

4 - Notas das unidades de instala~ao 
Referem-se 2 elementos, de forma resumida: 

- estado de conserva<;iio, salientando os exemplares que se encontram degradados. 
- erros de numera<;iio na paginayao ou nos registos, englobando as faltas, numerayao 

repetida, com erros ou saltos, para alem de se referir as folhas em branco. 

Ao longo destas descriy6es aparecem, sempre que necessano, notas em pe de pagina, 
fornecendo explicay6es consideradas uteis ou pertinentes. 

Todo este trabalho foi enriquecido com estampas que reproduzem paginas de diversas series. 
Procuramos mostrar, nao s6 a disposiyao dos elementos, as informay6es que contem, os tipos 
de letra que aparecem nos documentos, mas tambem, salientar o estado de conservayao em 
que os exemplares se encontram; deste modo, podemos considerar estas imagens como 
fotografias de arquivo. 

(79) Para evitar a utiliza~iio de etiquetas auto-colantes, que deterioram as encaderna~oes, a cota~iio dos exemplares foi 

realizada utilizando urn sistema que implementamos para as obras da biblioteca. Este processo foi reproduzido da 

Biblioteca da Ajuda, o qual foi desenvolvido pelo seu director, o Dr. Francisco Cunha Leiio, segundo urn sistema proposto 

pela s.ra D. Lelia, funcionaria daquela importante biblioteca. 0 sistema e formado por uma cartolina azul, com texto 

fotocopiado, dobrada e colada, onde se insere uma fita de nastro; esta etiqueta fica suspensa na lombada do livro e ai 

registam-se, em ambos os lados da cartolina, os elementos da sua localiza~iio no deposito e a respectiva cota do exemplar. 

XXXVII 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

IV Parte - CONCLUSAO 

Esta tarefa de descri~ao da documenta~ao, seguida de edi~oes dos respectivos Instrumentos 
de Descri~ao Documentais, e uma actividade essencial para: 

- controlar e aceder facilmente aos exemplares e a informa~ao que estes preservam; 
- divulgar o que a SCML conserva, tendo por objectivo preservar, promover e valorizar 

estes hens, nao os deixando cair no esquecimento e no abandono; 
- salvaguardar o patrim6nio arquivistico e bibliografico, de modo a permitir conhecer o 

passado, escrever a Hist6ria e preservar a identidade desta Institui~ao ; este encadeado 
de actividades s6 e possivel recorrendo as informa~oes contidas nos documentos e, para 
tal, e essencial que os arquivos estejam organizados, e que as fontes se encontrem 
descritas e conservadas convenientemente; 

- fornecer aos utilizadores catalogos e inventarios que lhes facilitem o acesso a 
informa~ao, e que incrementem as pesquisas sobre assuntos relacionados com as 
Miseric6rdias. 

Mas, nao sera tarde referir que, todo este trabalho s6 tern vindo a ser desenvolvido, dada a 
sensibilidade demonstrada pelas ultimas Administra~oes, e devido ao apoio e incentivos que 
recebemos da respectiva Secretaria Geral. 
Esperamos que no futuro esta politica possa prosseguir, de modo a que, daqui a alguns anos, 
possamos apresentar todos os exemplares devidamente descritos. Assim sera atingido o 
objectivo de elabora~ao de catalogos, inventarios e guias da documenta~ao, desejo salientado 
pelo menos desde 1842(80). Esta tarefa foi desde sempre apontada como fundamental e, a 
partir de 1992, come~ou a ser uma realidade, com preocupa~oes de divulga~ao especifica 
para o exterior, atraves da publica~ao dos Catalogos que descrevem as obras impressas. 

Gostariamos agora de salientar, e tendo por desejo destacar a ac~ao benemerita da Senhora 
Doutora Isabel dos Guimaraes Sa, o prefacio que esta especialista elaborou. Este trabalho 
veio, nao s6 prestigiar e enriquecer significativamente o trabalho, mas fornece tambem 
informa~oes e pistas importantes aos utilizadores desta documenta~ao. 

Fazemos tambem questao de referir aqui o empenhamento e dedica~ao de "todos" os 
funcionarios do Arquivo, cada urn dos quais, a sua medida, colaboraram para que fosse 
possivel levar a cabo este trabalho. 

Por ultimo, desejavamos referir o incansavel trabalho e a grande qualidade tecnica, 
demonstrada novamente pelas firmas que levaram a cabo o trabalho de impressao desta 
obra. De real~ar o Senhor Botelho de Sousa, Administrador da Cultigrafe, e o eximio tecnico, 
Senhor Edmundo Jose Murteira Mendes, Chefe de Sec~ao de Fotocomposi~ao; sem esta 
colabora~ao nao teria sido possivel publicar esta obra, num tao curto espa~o de tempo. 

(SO> Consul tar o texto junto da nota 3. 
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ABREVIATURAS 
UTILIZADAS ~0 INVENTARIO E ABREVIATURAS QUE APARECEM 

COM MAIOR FREQuENCIA NA DOCUMENTAf;AO DESCRITA 

~ etc. Att.o(s) atestado(s) 
§ panigrafo Atts. atestados 
§§ paragrafos 
7.bro Setembro 
S.bro Outubro Bap.ta Baptista 
9.bro Novembro Bapt.mos baptismos 

Bar.meu Bartolomeu 
rA Bat. a Batalha 
Adm.a administrativa B.e bilhete 
Ag.to Agosto B.meu Bartolomeu 
ale alem B.o Baptismo 
aleijad.o aleijadinho bois. a bolsinha 
Alex. Alexandre hr. branca I branco 
Alex.e Alexandre Br.ca branca 
algu algum Br.co bran co 
algua alguma B.to Bento 
Alm.da Almada I Almeida 
Alonq.r Alenquer 
alt. altura c Criada 
an. ano(s) c. a Cunha 
an.o (s) ano(s) c.a(s) criada(s) I conta(s) 
And.re Andrade Cabeleir.o cabeleireiro 
ant. a antiga cad. caderno 
Ant.a Antonia Caet.a Caetana 
Ant.es Antunes Caet.o Caetano 
Ant.o Antonio Caldeir.o caldeireiro 
Aq.no Aquino Caldr.a Caldeira 
art.o artigo C.am certidao 
Ass. assentos Cam. a Camara 
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Car.ra Carreira De.o(s) desamparado(s) 
Carv.0 Carvalho D.es Deus I Domingues 
Cast.o Castilho Desam. desamparado(s) 
Cazam.to casamento Desamp. desamparado(s) 
CE Criacao de Expostos desamp.da(s) desamparada(s) 
cern.ra carneira desamp.do(s) desamparado(s) 
Cerq.ra Cerqueira desamp.o(s) desamparado(s) 
Cert. certidao desempr.a desamparada 
cert.am certidao desm.da(s) desmamadas 
certif.o certificado desmado(s) desmamado(s) 
cid.e cidade desp. desamparado 
CL Criacao de leite desp.a despesa 
Clem.te Clemente desp.da(s) desamparada(s) 
em. centimetro(s) desp.o(s) desamparado(s) I 
C.mo Carmo despacho(s) 
C.na Catarina Dez.bro Dezembro 
C.o Concelho Dezbr.0 Dezembro 
Co. P.es contas preteritas dezp.dos desamparados 
Com. a Co marc a Dez.ro Dezembro 
Com.ca Comarca din.ro dinheiro 
comp. comprimento dir. dire ito 
comp.a companhia dir.am direccao 
comp.te competente div. diversa(s) 
compe.te competente div.0 divino 
compet.e competente doc. documento 
Com. sao Comissao Dom.as Domingas 
Cone. Concelho(s) Dom.es Domingues 
Cone. am Conceicao Dom.is Domingues I Dominguis 
conhecim. tos conhecimentos Dom.os Domingos 
cor.e corrente D.or Doutor I Director 
c.os conhecimentos d.o(s) dito(s) I desamparado(s) 
Cout.o Coutinho D.os Domingos 
C.P. contas preteritas D.s Deus 
Cr.a(s) criada(s) D.te Duarte 
Cr.da(s) criada(s) 
criad. criada 
cs Criacao de seco E; entrada(s) I entregue 
c.to(s) conhecimento(s) EA Entrega de expostos 
cum prim. to cumprimento a amas 
Cx caixa EB Entrada e baptismo 
Cx.a caixa de expostos 
C.xa caixa E.C.B. extinto concelho de Belem 

EE Entrada dos expostos 
EM Emancipacoes dos 

D. desamparado I despacho expostos 
I Dom I Dona enferm.a enfermaria 

d. a dita eng.da(s) enjeitada(s) 
dact. dactilografado(s) eng.do(s) enjeitado(s) 
D.as Domingas ent. entrada 
Delib.ao deliberacao entr. entrada(s) 

XL 



ABREVIATURAS 

entr.a(s) entrada(s) I entrega(s) freg.a freguesia 
entrad. entrada(s) fr.te frente I fronte 
EO Entrega para oficio Frz. Fernandes 
EP Entrega de expostos f.s folhas 

aos pais 
espingard. o espingardeiro 
esq. esquerdo g.al geral 
etc. abreviatura latina de g. de grande 

et caetera que significa G.es Gertrudes 
e outras coisas mais Glz. Gon~alves 

Evang.o(s) evangelho(s) G.r gratis 
EX Exposi~oes gr.de grande 
ex. exemplo Greg.o Gregorio 
Exc.ma Excelentissima G.s Garcez 
Exc.mo Excelentissimo 
Ex.ma Excelentissima 
Ex.mo Excelentissimo herd.ro herdeiro 
Exp.a(s) exposta(s) Hosp.al hospital 
Exp.am exposi~ao HSJ Hospital de Sao Jose 
Exp.o(s) exposto(s) hii urn 
Exp.ta(s) exposta(s) hiia urn a 
Exp.to(s) exposto(s) 
Ex. to exposto 

IDD Instrumento(s) de 
Descri~ao 

f. folio(s) I folha(s) I Documental(ais) 
feminino(s) id.e ida de 

f.a(s) filha(s) lgn.a Ina cia 
Fald.o falecido Ign.co Ignacio 
Fer.a Ferreira lgn.o Ignacio 
Fer.ra Ferreira lgr.a igreja 
Ferr.a Ferreira Ill. rna Ilustrissima 
Feu.ro Fevereiro IH.mo Ilustrissimo 
Fevr. Fevereiro I.M.C. Instituto Medico Central 
Fev.ro Fevereiro imp. impresso(s) 
Fevr.o Fevereiro inf. inferior I informa~ao 
Fig.do Figueiredo inf.iio informa~ao 
Figd.o Figueiredo Innoc. inocente(s) 
Fir.a Ferreira Innocen. inocente(s) 
fl. folio(s) I folha(s) 
fl.o folio 
f.o(s) filho(s) Jan.ro Janeiro 
F.o Fevereiro Janr.o Janeiro 
fol. folio(s) I folha(s) J.e Jose 
Fon.ca Fonseca Joaq.m Joaquim 
fr.a freguesia J.s Jesus 
Fran. co Francisco juntam.te juntamente 
Fr.ca Francisca 
Fr.co Francisco I Franco 
Fr.e Freire Kg quilograma(s) 
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men.o(s) menino(s) 
m.er mulher 

livro I local m.es moradores 
lan~am.to lan~amento M.es Meneses 
Lso Louren~o Mig .I Miguel 
L.e Leite Miz.a Misericordia 
liq. liquida~ao m.ma(s) mesma(s) 
liq.ciio liquida~ao m.mo(s) mesmo(s) 
liqsoes liquida~oes M.mdon~a Manuel Mendon~a 
liqd. liquida~ao M.Mendon~a Manuel Mendon~a 
liq.da liquidada M.na Mariana 
liq.es liquida~oes m.na(s) menina(s) 
liq.oes liquida~oes m.no(s) menino(s) 
liq.os liquida~oes m.o(s) menino(s) 
liquid.es liquida~oes M.o Maio I Mar~o I Monteiro 
liquid.s liquida~oes mod. modelo 
Liv. livro(s) Mont.ro Monteiro 
Liv.e livrete M.or morador 
livram.to livramento Mord.0 Mordomo 
Liv.ro livreiro m.r morador I mulher 
Lix. Lis boa m.ra moradora 
L.o livro M.s meses 
L.ra Leiria m.sup. margem superior 
Lr.a Leiria MT Matriculas 
I.s livros m.to muito 
L.te leite mulat.a mulatinha 
Lv livro mulat.o mulatinho 
L.vo livro 
Lx. Lis boa 
Lx.a Lis boa N. Nossa 

Nascim.to Nascimento 
Necessid.e necessidade 

m. menino(s) I masculino(s) NI Nosso Irmao 
I matricula(s) NNII N ossos Irmaos 

M. modelo I matricula(s) n.o m.imero 
m.a(s) menina(s) I mesma(s) I NO Novas obriga~oes 

matriculas(s) Nog.ra Nogueira 
M.a Maria I matricula Nor.a Noronha 
Mag.de Magestade Nov. Novembro 
mand.0 mandado Num. m.imero 
Marg.da Margarida 
Marq. Marques I Marques 
mat.a(s) matricula(s) obrig. obriga~ao I obriga~oes 
matr.a(s) matricula(s) obrig.am obriga~ao 

M~ ma~o obrig.as obriga~oes 
Mso Mar~o obrig.es obriga~oes 
M.e Meneses I mestre obrig.oes obriga~oes 
M.el Manoel I Manuel obrig.os obriga~oes 
Men.a(s) menina(s) of. oficio(s) 
Men.es Meneses off. oficio(s) 
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off.o(s) oficio(s) P.re Padre 
offs. oficios Pre.t preteritas 
Oliv.r Oliveira pret. preteritas 
Oliv.ra Oliveira pret.a pretinha 
Olivr.a Oliveira Pre.tas preteritas 
Olur.a Oliveira pret.as preteritas 
ord. ordenado(s) pre.tes preteritas 
ord.0 ordenado pret.o pretinho 
orden. ordenado(s) prez.te presente 
orden.a ordenada prim.ro primeiro 
ordenad. ordenado(s) privil.0 privilegio 
ordend. ordenado(s) priv.o(s) privilegio(s) 
orden.do ordenado pr.o primeiro 
orden.0 ordenado proc.ao procuracao 
ordn.0 ordenado prop. a propria 
orig. origem I original Pt pasta 
Outbr.0 Outubro P.tas preteritas 
Out.ro Outubro p.te parte 

P.to Pinto 
p.tos pretinhos I pretos 

P. Padre 
p.a para I preteritas 
pag. pagamento(s) it· que 
pag. pagina q.a quantia 
pagam.to(s) pagamento(s) q.do quando 
pagamt.o<s) pagamento(s) qd.o quando 
Pag.o(s) pagamento(s) q.rn quem 
pag.to(s) pagamento(s) itm. quem 
p.al principal q.s quais 
Par.0 Paroco q.ta quanta I quantia 
P.B.X. Private Branch q.tia quantia 

Exchange qt.o quanto 
P.de Padre 
P.e Padre 
Pedr.0 pedreiro R. reformas I Reverendo 
P.er preteritas R.as reformas 
P.es preteritas RC Real Casa 
pg. paga I pago R.do Reverendo 
Pied.e Piedade RE Registo de entregas a 
Pinh.ra Pinheira a mas 
p)a(s) pela(s) rec.a receita 
p)o(s) pelo(s) Rec.ta receita 
P.o Pedro I Pero ref. reformas 
Porf.a Porfiria ref.a(s) reforma(s) 
porq. porque ref. rna reforma 
p.r por reg. regis to 
P.r Prior Reg.d regedor 
p.ra para Regim.to regimen to 
P.ra Pereira Reg.or regedor 
Praz.es Prazeres reg.to regis to 
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requerim.to requerimento Sr. Senhor 
R.eu recebeu SR serie 
Rf. reforma S.ra(s) Senhora(s) 
Rib.r Ribeiro Sr.a Senhora 
Rib.ra Ribeira S.rem Santarem 
R.I Real sse subsecyao 
r.m reformas SSR subserie 
R.ma reforma sssc subsubsecyao 
R.o Rodrigo S.ta(s) Santa(s) 
Rois Rodrigues S.to(s) Santo(s) 
Roiz Rodrigues sub.\loes subvenyoes 
Roup.a(s) roupinha(s) sup. superior 
Roz.0 Rosario Sz.a Souza 
rs. reis 

s t. termo 
s. Santa I Sao I Sua I tb tam bern 

subvenyoes t.da transferida 
s. seco I sua Teix.ra Teixeira 
S.a Silva ter.mo termo 
S.am Santarem tezr.a tesouraria 
Samp. Sampaio tip.a tipografia 
Samp.0 Sampaio Tir.a tirada 
sapat.ro sapateiro t.mo termo 
sapatr.0 sapateiro t.o titulo 
Sarm.to Sarmento t.o(s) termo(s) 
sc secyao transf.a transferida 
SCML Santa Casa da transf.o transferido 

Misericordia de Lisboa tratam.to tratamento 
s.e segura tr.os termos 
Seb.na Sebastiana 
Secret.o secretario 
seg.da segunda v. verso I vestir 
seg.do segundo v Vestir 
S.em Santarem v.a vila I viuva 
Septembr. Setembro v.as Vedras 
Set.ro Setembro venc.to vencimento 
Snr. Senhor Vic.te Vicente 
Snr.a(s) Senhora(s) v.is vestir 
Snra. Senhora Vis. vestir 
s.o seco viz.a visita 
so bred. a sobredita v.o velho I vencimento I 
sold.a(s) soldada(s) verso I viuvo 
Soled.e Soledade v.r vestir 
solemnem.te solenemente 
Spb. Setembro [X 

S.r Senhor X.er Xavier 
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QUADRO DE CLASSIFICAQAO 

-QUADRO DE CLASSIFICA<;AO 

FUNDO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

SECQAO: CRIA9AO DOS EXPOSTOS (CE) 

SUBSECQAO: ENTRADA DOS EXPOSTOS (EE) 

SUBSUBSECQAO: ENTRADA E BAPTISMO DOS EXPOSTOS (EB) 

Serie: 01 -Entrada (1657-1775) 
Serie: 02 -Entrada e baptismo (1775-1992) 
Serie: 03 - Entrada e baptismo de pretos e pardos (1780-1834) 
Serie: 04- Entrada de desamparados (1778-1941) 
Serie: 05 -Entrada pela roda de crian~as mortas (1870-1870) 
Serie: 06 - Baptismos (1903-1911) 
Serie: 07 -Entrada de expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais (1886-1889) 
Serie: 08 - Sinais de entrada (1790-1926) 
Serie: 09- Matricula das entradas dos expostos (1775-1785) 
Subserie: 01 - Matricula das entradas de varoes (1785-1789) 
Subserie: 02- Matricula das entradas de femeas (1785-1789) 
Serie: 10 - Mapas dos expostos de aleita~ao (1865-1935) 

SUBSUBSECQAO: EXPOSI90ES (EX) 

Serie: 01 - Papeletas de matricula (1870-1927) 
Serie: 02 - Documentos de exposi~oes (1872-1927) 
Serie: 03 - Registos de exposi~oes (1870-1899) 
Subserie: 01 - Registo de exposi~oes de varoes (1900-1904) 
Subserie: 02- Registo de exposi~oes de femeas (1900-1904) 
Subserie: 03 - Registo de exposi~oes de varoes e femeas (1905-1906) 
Serie: 04- Exposi~oes de filhos de mulheres encobertas (1871-1924) 
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SUBSEC<;AO: ENTREGA DE EXPOSTOS A AMAS (EA) 

SUBSUBSEC<;AO: REGISTO DE ENTREGAS A AMAS (RE) 

Serie: 01- Conhecimento das amas (1670-1775) 
Serie: 02- Cria~ao com privilegio (1787-1804) 

SUBSUBSEC<;AO: CRIA<;AO DE LEITE (CL) 

Serie: 01- Cria~ao de leite (1751-1775) 
Serie: 02 - Cria~ao de leite - por Comarcas 
Subserie: 01 - Cria~ao de leite- Comarca de Alenquer e Ourem (1775-1786) 
Subserie: 02- Cria~ao de leite- Comarca de Leiria (1775-1786) 
Subserie: 03 - Cria~ao de leite - Comarca de Lisboa (1775-1786) 
Subserie: 04- Cria~ao de leite- Comarca de Santarem (1775-1786) 
Subserie: 05 - Cria~ao de leite- Comarca de Torres Vedras (1775-1786) 
Serie: 03 - Cria~ao de leite - por sexos 
Subserie: 01 - Cria~ao de leite - meninos (1786-1834) 
Subserie: 02 - Cria~ao de leite - meninas (1786-1834) 
Serie: 04- Cria~ao de leite- meninos e meninas (1834-1847) 
Serie: 05 - Cria~ao de leite de pretos e pardos (1780-1833) 

SUBSUBSEC<;AO: CRIA<;AO DE SECO (CS) 

Serie: 01 - Cria~ao de seco (1775-1786) 
Serie: 02 - Cria~ao de seco - por sexos 
Subserie: 01 - Cria~ao de seco- meninos (1786-1834) 
Subserie: 02 - Cria~ao de seco- meninas (1786-1834) 
Serie: 03 - Cria~ao de seco- meninos e meninas (1834-1847) 
Serie: 04- Cria~ao de sec6 de pretos e pardos (1780-1808) 

SUBSUBSEC(;AO: MATRICULAS (MT) 

Serie: 01 - Reforma dos termos 
Subserie: 01- Reforma dos termos dos varoes (1847-1853) 
Subserie: 02- Reforma dos termos das femeas (1847-1853) 
Serie: 02 - Matriculas dos expostos 
Subserie: 01- Matriculas de varoes (1847-1942) 
Subserie: 02- Matriculas de femeas (1847-1941) 
Serie: 03 - Matriculas de desamparados (1850-1942) 
Serie: 04- Matriculas das crian~as em deposito (1877-1878) 
Serie: 05 - Matriculas dos expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais (1886-1886) 

SUBSUBSEC<;AO: NOVAS OBRIGA<;OES (NO) 

Serie: 01- Termos de novas obriga~oes (1695-1775) 
Serie: 02 - Registo de cartas de guia (1775-1777) 
Serie: 03 - Matricula dos expostos que se entregam com carta de guia (1775-1777) 
Serie: 04 - Entregas a fidalgas (1778-1851) 
Serie: 05- Termos das obriga~oes sem ordenado (1777-1923) 
Serie: 06- Termos de vestir (1787-1905) 
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QUADRO DE CLASSIFICAQAO 

SUBSUBSECQAO: ENTREGA PARA OFICIO (EO) 

Serie: 01- Expostos dados a oficio (1777-1915) 
Serie: 02- Termos de criados (1777-1943) 
Serie: 03 - Expostas maiores dadas a servir (1878-1924) 

SUBSECQAO: ENTREGA DE EXPOSTOS AOS PAIS (EP) 

Serie: 01 - Termos de entrega aos pais (1775-1941) 
Serie: 02- Documentos de entrega (1814-1933) 
Serie: 03 - Reclama~6es dos expostos para os pais (1860-1906) 
Serie: 04- Entrega de expostos de seco aos pais com gratificacao (1872-1874) 

SUBSECQAO: EMANCIPA(:OES DOS EXPOSTOS (EM) 

Serie: 01 - Registo de emancipacoes (1854-1870) 
Serie: 02 - Entrega de termos de emancipacao as expostas (1861-1895) 
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FUNDO: SANTA CASADA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

Fundo: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

NUCLEO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA 

SECQAO: CONSTITUI<;AO E REGULAMENTA<;AO 

- Registo de privilegios e merces, de documentos originais que concediam privih~gios 
a Irmandade da Misericordia, Hospital Real de Todos-os-Santos e Mesa dos 
Enjeitados, datados de 1500.10.12 a 1731.10.25; 

- Colecr;ao de Decretos, Avisos e Ordens, diplomas originais e certidoes, de 
1528.09.06 a 1803.07.19; 

- Registo de Decretos, Avisos e Ordens, registos de diplomas emanados da 
chancelaria regia, de 1756.07.19 a 1828.01.30; 

- Registo de Avisos, Decretos e Consultas, de 1812.04.28 a 1835.10.26; 
- Registo de Portarias e mais diplomas, de 1835.11.11. a 1930.11.05; 
- Registo de Consultas e representar;oes, de 1835.11.10 a 1925.10.31. 

SECQAO : ORGAOS DA ADMINISTRA<;AO 

SUBSECQ.AO : MESA 

- Assentos de Mesa, 1757.11.16 a 1837.10.17; 
-Aetas da Comissao Administrativa, 1840.10.07 a 1851.12.17; 
-Aetas da Mesa, 1851.12.30 a 1991.12.30; 
- Registo de Ordens de Mesa, 1760.10.08 a 1922.08.18; 
- Resolur;oes transmitidas as Repartir;oes (1", 2", 3" e 4") e Director do Hospital 

dos Expostos e Recolhimento, de 1877 a 1911. 

SUBSECQAO : JUNTA PEQUENA (dos definidores). 

-Aetas, 1756.05.06 a 1801.06.01 

7 



INVENTARIO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

SUBSECvAO: JUNTA GRANDE (Assembleia) 

- Aetas da Junta Grande, 1756.08.20 a 1832.02.09; 
- Admissfio de Irmfios, 1756.04.11 a 1833.03.31; 
- Livro do Segredo, 1757.04.09 a 1777.10.09; 
- Assentos de lrmfios, 1708 a 1832.04.15; 
- Termos de Eleic;fio e Posse, 1756.07.03 a 1831.07.11. 

SECQAO: GESTAO FINANCEIRA 

- Livros da Administrac;fio da Casa (em que sao lancadas diversas despesas como 
ordenados, mesadas, cera, vestuario, esmolas, obras, etc.), 1766.10.21 a 
1914.02.28; 

- Livros Caixa, 1755 a 1963; 
- Livros Diario, 1766 a 1950; 
- Receita lnterina, 1766 a 1908; 
- Auxiliar de despesa, 1864 a 1908; 
- Auxiliar da caixa - papeis de credito, 1862 a 1934; 
- Balanc;os, 1804 a 1863; 
- Resumo da receita e despesa, 1861 a 1915; 
- Receita e despesa dos generos, 1775 a 1884; 
- Despesa de obras, 1770 a 1911; 
- Receita- diversos, sec. XVII a 1931; 
- Documentos de despesa I Ordens de pagamento, 1766 a 1975; 
- Documentos de receita, 1794 a 1975; 
- Documentos de receita e despesa, sec. XVII a 1860; 
- Consignac;oes, 1757 a 1929; 
- Juras, 1756 a 1939; 
- Livros I folhas dos ordenados, 1756 a 1968. 

SECQAO: GESTAO PATRIMONIAL 

- Tombos das propriedades rusticas e predios; 
- Escrituras - registo de escrituras e originais ou certid6es de escrituras celebradas 

entre a SCML e terceiros (1756- 1865); 
- Testamentos - registos de testamentos, certid6es dos testamentos, verbas de 

testamentos . . . a favor da Santa Casa, livros de contas correntes das 
testamentarias, inventarios, livros de despesa de legados, legados de novo 
aplicados, legados nfio cumpridos, legados de capelas e dotes; 

- Sentenc;as; 
- Autos Civeis; 
- Arrematac;oes; 
- Desamortizac;oes dos Bens da Misericordia e Expostos, 1868-1904; 
-Posses; 
- Assentos das Sepulturas na lgreja. 
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FUNDO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

SECQAO: GESTAO DE PESSOAL 

- Registo de provisoes, 1766.10.10 a 1912.06.27; 
- Registo de provisoes e licenqas dos homens das tumbas, 1776.02.20 a 1827.02.19; 
- Cartas regias - nomeaqoes, 1850-1907; 
- Livros de ponto, 1795-1988; 
- Processos de funcionarios - reformados ou que deixaram de exercer funcoes, finais 

sec. XIX-1996 . 

SUBSECQAO: CAIXA DE APOSENTAQOES DO PESSOAL DA MISERICORDIA 
DE LISBOA (Criada pelo Decreto 3379, de 22 de Setembro de 1917; convertida em 
Caixa de Previdencia dos Empregados de Assistencia, pelo Decreto-lei n .Q 32255, 
de 12 de Setembro de 1942) 

- Processos de contribuintes, 1918-1943; 
- Processos de pensionistas, 1924-1927; 
- Documentos de despesa, 1938-1941; 
- Guias de receita, 1925-1926; 
- Documentos de despesa e receita, 1918-1948; 
- Capitaqoes, 1920-1947; 
- Livros Caixa, 1918-1944; 
- Livro Diario, 1918-1934; 
- Livros Razfio, 1918-1936; 
- Livro de registo de papeis de credito, 1925-1945. 

SECQAO:EXPEDIENTE 

- Registo de cartas, 1754-1896; 
- Registo de oficios, 1852-1922; 
- Registo de correspondencia como Governo Civil, 1846-1911; 
- Copiadores de correspondencia enviada, 1860-1943; 
- Correspondencia reservada como Ministro, 1849-1853; 
- Correspondencia recebida, 1754-1908; 
- Livros da porta, 1757-1966. 

SECQAO: CRIA~AO DOS EXPOSTOS 

Descrita neste inventario- Ver Secqao: Criaqao dos Expostos (CE). 

SECQAO: RECOLHIMENTO DAS ORFAS 

- Pedidos de recolhimento, 1757-1891; 
- Orfas recolhidas, 1756-1916; 
- Registo de entradas de 6rfas, 1824-1869; 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

- Conhecimento das 6rfiis, 1755-1768; 
- Requerimentos para dotes, 1893-1923; 
- Registo de dotes concedidos, 1750-1941; 
- Concessiio de dotes - processos dos concursos, 1755-1932; 
- Recolhimento - Entrada de 6rfiis da testamentaria de Manuel Rodrigues da Costa, 

1745-1827; 
- Documentos de despesa do Recolhimento das 6rfiis, 1791-1836; 
- Liuros de receita e despesa do Recolhimento, 1664-1836; 
- Documentos varios, por organizar: entradas e saidas do recolhimento, notas 

semanais das educandas, notas de aplicayao, concursos para admissao de 
crianyas, certidoes de exame, 1695-1941. 

SECCAO: ASSISTENCIA MEDICA, PECUNIARIA OU OUTRA 

SUBSEC<;AO: VISITAS 

- Assentamento das uisitadas, 1744-1873; 
- Herdeiras de uisitadas, 1851-1891; 
- Antigas uisitadas, 1876-1912; 
- Liuros dos uisitadores: 

- Visita de Santa Catarina, 1756-1820; 
- Visita de Santa Cruz, 1764-1813; 
- Visita de Nossa Senhora, 1769-1811; 
- outras visitadas, 1664-1789. 

- Registo de pagamento as uisitadas: 
- Visitadas do Souto, 1767-1921; 
- Visita de Nossa Senhora, 1837-1876; 
- Visita de Santa Catarina, 1837-1876; 
- Visita de Santa Cruz, 1854-18.76. 

SUBSEC<;AO: ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS 

- Subsidios de lactac;iio, 1870-1915; 
- Subsidios para rendas de casa, 1870-1909; 
- Processos de subsidios, por organizar, varias datas. 

SECCAO: IGREJA 

- Liuros da Capela, 1756-1908; 
- Liuros dos casamentos, 1760-1870; 
- Processos de casamentos, 1791-1911; 
- Liuros de 6bitos, 1755-1882; 
- Pautas mensais dos Reuerendos padres que dizem missa (1780-1799); 
- Inuentdrios da Igreja e capelas (1586-1932); 
- Autenticas de reliquias (1560-1846). 
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FUNDO: SANTA CASADA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

SECQAO: JOGOS SOCIAlS 

SUBSEC<;;.AO: LOTARIA 
- Correspondencia (1935-1964), Copiadores de correspondencia enviada, 

Correspondencia recebida, Registo de correspondencia (1906-1966), Registo 
de oficios da Comissao Administrativa das Lotarias (1893-1906); 

- Extracgoes (1785-1962); Aetas das extracgoes (1855-1955); 
- Colecgao de bilhetes (1900-1970), Registo de bilhetes subdivididos em 

cautelas (1871-1919), indice de bilhetes (1944-1960); 
- Colecgao de listas (1839-1981); 
- Colecgao de Planas (1851-1976), Expediente - Planas (1787-1840), Resumos 

dos planos das extracgoes (1939-1981); 
- Pagamentos dos premios (1785-1796), Premios (1913-1971); 
- Documentos de despesa e receita I Ordens de abono e pagamento (1807-

1979), Guias de receita, Bilhetes na Tesouraria , Movimento de bilhetes, 
Depositos, Movimento do Cafre, Auxiliar da Caixa, Diario - borrao, 
Balancete, Guias de Receita, Diario, Razao, Orgamentos (1910-1977), Caixa 
(1791-1974); 

- Boletins de encomendas a Tipografia (1811-1943); 
- Diversos documentos antigos (1798-1854). 

OUTROS NUCLEOS 

Constituidos por documentayao que fazia parte dos arquivos das instituiyoes que foram 
integrados na Misericordia de Lisboa: 

NUCLEO : ASSOCIAQAO DAS CRECHES- ASILOS DE LISBOA 
Integrada na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreta 19186, de 2 de Janeiro de 
1931. 

DESCRI<;;.AO DOCUMENTAL - Livro para o serviyo da secretaria da Associayao, 
expediente e regis to de oficios recebidos da Inspecyao de Asilos da 1!! e 3!! secyao. 
DATAS EXTREMAS - 1875 a 1922. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALA<;;.AO- 3. 
COTA ACTUAL- MO-l, n.2 12800; XG-1 e XG-2, n.os 14763 e 14764. 

NUCLEO : COLEGIO ARAUJO 
Integrado na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreto 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRI<;;AO DOCUMENTAL - Expediente relativo a admissao de crianyas e outros 
documentos por identificar. 
DATAS EXTREMAS - 1913 a 1930. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALA<;;.AO - 3. 
COTA ACTUAL- XA-1 a XA-3, n. 0 s 14732 a 14734. 

11 



INVENTARIO DA CRIA<;;AO DOS EXPOSTOS 

NUCLEO : COMISSAO DE AC{:'AO SOCIAL DOS BAIRROS MUNICIPAlS 
Terminou a sua actividade em Abril de 197 4, tendo alguns dos Centros Sociais sido 
confiados, em regime de instala~tao, a Misericordia de Lisboa atraves do Decreto-Lei 
n.Q 340176, de 12 de Maio de 1976. 0 regime de instala~tao terminou, tendo por base o 
Decreto-lei n.Q 273177, de 4 de Julho de 1977. 

DESCRI(:AO DOCUMENTAL- Estatutos, regulamentos, normas, acordo de cooperacao 
com a SCML, Aetas da Comissao, Mapas de receita e despesa, documentos de receita e 
despesa, relatorios de gerencia, cotas e donativos, recibos, orcamentos gerais, orcamentos 
de aquisicao de material, concertos e reparacoes, livro Caixa, inventarios, projecto de 
construcao de infra-estruturas, conservacao de imoveis e instalacoes, processo de 
admissao de pessoal, processo individuais de funcionarios falecidos, assiduidade, livros de 
ponto, Mapas de vencimentos e folhas de Ordenados e salarios, folhas de pagamentos de 
Abono de familia, caixa de previdencia, livros de registo da correspondencia entrada e 
saida, correspondencia recebida, copiadores de correspondencia expedida, circulares, 
fichas clinicas, fichas de puericultura, fornecimento de medicamentos e consultas 
medicas, requisicoes de medicamentos, requisicoes de material e generos, de material 
existente no Deposito, movimento de farinhas e medicamentos da SCML, auxilios 
monetarios aos habitantes, processo individuais dos assistidos, estatisticas internas, 
relatorios de actividades, entre outros. 
DATAS EXTREMAS - 1930 a 1978. 
N.Q DE UNIDADES DE INSTALA(:AO - 315. 
COTA ACTUAL- E36-A a E37-Dl. 

NUCLEO : COZINHAS ECONOMICAS E SOPA DOS POBRES 
Integrado na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreto 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRI(:AO DOCUMENTAL- Conta corrente da Cozinha n.Q 5 (1917-1921), relacao das 
cozinhas e respectivos locais, relatorio das Cozinhas e Balnearios relativos ao ano 
economico (1925-1926); expediente diverso (1900-1926); folhas de Assiduidade, folhas de 
vencimento, mapas do pessoal; inventarios das existencias, relatorio da administracao 
das Cozinhas economicas, ordens de servico; racoes servidas; orcamento. 
Provedoria Central da Assistencia de Lisboa - expediente relativo as Cozinhas 
economicas: relacoes de pessoal, processos de pessoal, relacao das importancias a pagar 
aos encarregados das cozinhas, relatorios da fiscalizacao feitas as cozinhas. 
Registo de pessoal das Cozinhas economicas, registo de vencimentos (1926-1928). 
DATAS EXTREMAS- 1917 a 1928. 
N.Q DE UNIDADES DE INSTALA(:AO - 8. 
COTA ACTUAL- HQ-1 a HQ-6 n.Os 10122 a 10125, n.0 s 14179 e 14180; RD-1, n.Q 13960; 
RE-1, n.Q 13962. 

NUCLEO : CRECHE VICTOR MANUEL 
Integrada na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreto 19186, de 2 de Janeiro de 
1931. 
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FUNDO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

DESCRH)AO DOCUMENTAL - Ordens de pagamentos. 
DATAS EXTREMAS - 1928 a 1930. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO- 2. 
COTA ACTUAL- XE- 1 e XE- 2, n.08 14759 e 14760. 

NUCLEO : ESCOLA MATERNAL DA AJUDA 
Integrada na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreto 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRIQAO DOCUMENTAL - Correspondencia recebida e expedida, registo de maes 
amas para admissao, processos alunas saidas, registo diario de frequencia, mapas 
semanais de movimento do pessoal e alunos, folhas de movimento do pessoal enviadas 
mensalmente a Contabilidade, registo de folhas de vencimento. 
DATAS EXTREMAS - 1919 a 1931. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO- 22. 
COTA ACTUAL- VO-l a V0-22, n.08 14633 a 14649 e 15064 a 15068. 

NUCLEO : ESCOLA MATERNAL DO ALTO DO PINA 
Integrada na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreto 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRIQAO DOCUMENTAL - Diversos documentos. 
DATAS EXTREMAS - seculo XX. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO- 2 ma~os. 
COTA ACTUAL- XF-1 e XF-2, n.08 14761 e 14762. 

NUCLEO : INTERNATO INFANTIL DR. AFONSO COSTA 

DESCRIQAO DOCUMENTAL- Registo de correspondencia, correspondencia recebida e 
enviada, livros Caixa, registo de folhas de vencimento, documentos de despesas varias. 
DATAS EXTREMAS - 1916 a 1928. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO - 12. 
COTA ACTUAL- VV- 0 a VV- 9, n .0 s 14710 14714 e 15085 a 15089. 

NUCLEO : INTERNATO INFANTIL DA PAREDE 
Integrado na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreto 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRIQAO DOCUMENTAL - Correspondencia, livros de aetas, registos de admissao 
de crian~as , movimento do internato, processos de internados saidos, verbas or~amentais, 
registo de empregadas. 
DATAS EXTREMAS - 1916 a 1935. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO- 7. 
COTA ACTUAL- VX- 1 a VX -7, n .08 14719 a 14724. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

NUCLEO: PRIMEIRO SEMI-INTERNATO 
Integrado na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreta 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRIQAO DOCUMENTAL- Registo de Correspond€mcia, copiador de oficios enviados 
a Provedoria da Assistencia, livro Caixa, livro de matricula das crian~as admitidas, 
admissao de crian~as. 
DATAS EXTREMAS- 1890 a 1930. 
N .Q DE UNIDADES DE INSTALAQAO - 8. 
COTA ACTUAL- VT-1 a VT- 8 n.Os 14697 a 14704. 

NUCLEO: SEGUNDO SEMI-INTERNATO 
Integrado na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreta 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRIQAO DOCUMENTAL- Livros de matriculas de crian~as, registos de entrada de 
alunos, registo de entradas e saidas de alunos, processos de crian~as admitidas. 
DATAS EXTREMAS - 1893 a 1940. 
N.Q DE UNIDADES DE INSTALAQAO- 6. 
COTA ACTUAL- VU-1 a VU-6 n.Os 14705 a 14710. 

NUCLEO: PROVEDORIA DOS RECOLHIMENTOS DA CAPITAL 

DESCRIQAO DOCUMENTAL Portarias e outros documentos referentes a 
Administra~ao dos recolhimentos, documentos relativos a legados, autoriza~oes para a 
recep~ao de subsidios atraves de descontos nas inscri~oes, requerimentos para a entrada 
de educandas, propostas de fornecedores, rela~oes nominais, mapas de exames, tabelas e 
refei~oes, horarios e regulamentos de diversos recolhimentos; documentos relativos a 
Capela de Portel, documentos relativos aos Recolhimentos do Passadi~o e da Rua da 
Rosa, documentos sabre questoes judiciais, registo de contas e balancetes, or~amentos 
oficiais, documentos relativos ao servi~o de saude dos recolhimentos, escrituras de foros 
de diversos recolhimentos, entre outros. 
DATAS EXTREMAS- 1821 a 1927. 
N.Q DE UNIDADES DE INSTALAQAO - 63. 
COTA ACTUAL- AU-1 a AU-67, n.0 s 4363 a 4424 e n. 0 s 14715 a 14718 e 15061. 

NUCLEO: RECOLHIMENTO DA RUA DAROSA 
Integrado na Santa Casa da Misericordia de Lisboa pelo Decreta 15778, de 23 de Julho de 
1928. 

DESCRIQAO DOCUMENTAL - Correspondencia expedida e recebida, termos dos 
fornecedores, livros de registo de receita e despesa, livro Caixa, livro de Contas - Receita 
e Despesa do Cafre, Mesadas das pensionistas, Livros de matricula dos names das 
empregadas e educandas, livros de matricula das educandas que frequentam a Escola 
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complementar, registo de notas, registo de exames, livro dos exames de aproveitamento, 
registo de admissao de educandas, termos de entrada das pensionistas do Estado e das 
pensionistas particulares, mapas do movimento das educandas. 
DATAS EXTREMAS - 1822 a 1928. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO - 24. 
COTA ACTUAL- VR-1 a VR-24, n .08 14664 a 14686 (a). 

NUCLEO: RECOLHIMENTO DO CAL VA.RIO 

DESCRIQAO DOCUMENTAL - Registo de admissao de educandas e mapas de 
admiss6es das educandas. 
DATAS EXTREMAS - 1876 a 1910. 
N.2 DE UNIDADES DE INSTALAQAO- 2. 
COTA ACTUAL- XD-1 e XD-2 n.08 14757 e 14758. 
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# ; ..... ll . . , ...... J 

f / r:· · ~ ' ·!.-- n ·, _,.·; ; cc~ ~ .vl r _, _.: ): , Vl·<.- / . .:::;!.{ 
~t,t.!r ,. '; f ? - • ..... T , ~< 

· . . c.~£_. (;·A·rc· /tiif .. ~rr· A'., R · ·A, _, ___ ~ . ·. ~ 
·. . L. -¥ - .n . . 
·,· . POR .~ QUE : . · 

SUA MA~ESTA·DE 
·· HA POR BEM CONCEDER. AOS MARID.O$, 'E FII:.HOS ..... 
~ : ... - das Amas, qu~ criarem os Engeitados do · : 

li9S~J:J:ALJ}.EAL Dt<ropos Qs sANrO$ 
; -~~!_ta Cida~~, ~ P!i!ileaio _de izenfao dos encaskos da guerra ;-como a&a_i:!!:i'~~ ~icfar~ : 
,, 

' ' .. ...... .. 

'~ :P• - " 

•. t " 
•• • •. '...,\if •. \. 

-U ELRtY f~\=o : faber · aos que efie A1var:i ':item; 
• q-ue ·tendo refpe'to a .me reprefentarem por. _fua peti~ 
~ao o Proved or, elrmaos daMe fa dos Engeitados, ft~ 

' ta no Hufpita1 Rea{ 1!e_tod.os:os Santqs nefia.Ci<,i;1de 
•de Lisboa,q.neelll:re muitos privilegios, quefa6 con· 
ceaidos aos maridos das amas' que Cfiao as crian~as. 

fe _b e.-.efp.ecial o .da izenfao.de 
na as da Ordenanp, e de hi rem 

aosexercicios ,que fecofiumaofaz~r. edos 
!!ncargos da guerta, fern que tenhao · outra obri ga~ao 

mais, que a deterem armas, para acu~irem aos nlardos geraes, que fe f.azem , 
duas vezes no anno em cada huma das C<1marcas defie Reyno, e que nern · 

-~:-~~ com eil'e pd~ilegio fe a~ha~ ~1~~ ~~.f!~·~tes '·para · ~ ~r~~ao .d9i~~~~--

Estampa 2 a - Aluara confirmando priuilegios iis amas (cota L.A. XVIII. 08049, pagina 1). 
Documento entregue ii ama Maria Carreira, casada com Manuel Coelho, 

(Liuro de Pagamento das amas - Liuro 085, folio 77 u. 0
). 
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Engeitados·;·e que ro poderfhavellas em n\iinero conveniente, per mit tinqo: 
ie-lhes a feus filhos o mefmo privilegio; porque d~fia concdfao _ie pode ef
perar, que maisprompramente queirao fujeitar-fe a cria~ao dos rat:s Engd· 
tados, evitan.do-fe tam bern o nao faharem a eilas crian~\IS os meyos para P9-
derem viver, e nao virem a morrer ao defamparo, como muhas vezesaccn
tf ce porelterefpeito, mepedem lhes fa~a merceconceder os privilegiosia 
concedidos aosmaridos das~mas aosfeusfilhos naconformidade, que os di
tos teus pays o lograo; o que viUo com .. ainformayao, que fobre eite re·q l:c:-· 
rimento precedeo do Juiz Affdfor do meu Confelho de · guerra, Hey por 
bem de conceder aos filhos das a mas, que criarem os Engeitados do Hofpf..: 
t~l Real, o mefrno privilegio de ~1~nfao, que he conc'edido a feus pays·; 
d'o qual gozarao da qui em diante aJfim, e da maneira que OS ditos feus pays 
olograo, e pelo mefmo tempo em vir tude de fie Alvara, a que darti.O ictei:o 
cumprimento os Miniihos, e Officjae·sde gue_rra, e a quem mais toca_r a exe-. 
cup6 do que por elle ordeno, lha de tao inteiramente, como nelle fe con.: 
tem, o qual valera, pofio que feu effeito haja de d'~rar mais de hum anno,' 
iem embargo da Ordena~w em 'contrario liv. 2, tit. 40. Manoel Ayres da 
Cofia o. fez em Lisboa aos u. dias do mez de Dezembro de 1695. annos:l 
!\ntonio Pereira da Cunha o fez efcrever! . · 

RE .Y. 
'!rfarqnez de Niza Almyrante: ·Jo. qond~ ·da Talaya. 

Para V.: Mage~de ver . . 
~ ,.,.:·~· ) .,. .. ' . 

Por refoluc;ao de Sua Mageftade de 19. de Dezembro de mil feiscentos . 
noventa e cinco, em confulta de 6. do dito mez J e ~~no. . 

Regillradono livr. 4~L da Secretaria de guerra a fol. 7 3~ 

Flea affentado efie Alvara nos livros d~s Merces, e pagou duzentos rei~ 
J oao de Roxa.r . e .Azevedo. I Amaro NotTti'eira de Andrade I 6 , 

·.Pagou quif!hento~ e quarenta reis1; aos Ofliciaes tretentos e quatorze rei~ 
Ltsboa 4· de l•evereuode x696. , CZJom FratJciftfJ M 4 ldo 11ado. 

I . .. 
RegifiradonaChancellariaM<}r ao Reyno nolivro das Merd~s a toJ. 199 

J Jdt~tJoeJ. de .Mmdofa Lei~ao~ · ' 

PH.r~ 

Estampa 2 b - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 08049, pagina 2). 
Documento entregue a ama Maria Carreira, casada com Manuel Coelho, 

(Livro de Pagamento das amas - Livro 085, folio 77 v. 0
) . 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

PRIVILEGIOS 
C 0 N C E I) .I D 0 S 

POR TO DOS OS REYS DESTE RE Y N b , 
C 0 N FIR M A D o·s P: E L 0 S· ERE N fS S I M 0 R E Y 

D. P E :0~ R. 0 II. 
A 0 S AM 0 S • QUE C RIA M 0 S ENG E'I TAD 0 S 

,: · do Holpital Reai de todos os Santos. · 

OM Pedtopor gra11a de Deos Rey de Ponu~ai , dos A 1garves{ 
daquem,eda lem mar,cm AfricaSenhorde Guine; eda Co n .. 
quilla, N avega~ao, Commercio da Ethiopia, Arabi~, Perfia~ 
e da India, &c. Faqo faber aos que efta minha Carra de con• 
firmafjia6 de privilegios vi rem, que o Provedor, e Irmiios da 
Mefa dos E.ngeitadas, tit a no Hofpital Real de todos os San• 
ros deft a CiJade, me aprefentarao .hum meu Alvara por mim 
affinado, e palfado pela minha Chan cello~. ria, do qu .. l o tref• 
!ado be of(guinte. .. . . · 

E'u E!Rey fa~Jofaber, que o t'rovedor, e lrmaosda Mefa 
dos Engeitados, fir a no Hofpital Real de rodos os Santos me 

reprefcntirao porfua peti~ao, que os maridos das a mas, que criava6 as crianc;as; ijfeex • 
punhao no dito Hofpital, tinhao muitos privilegios; que lhes fora6 concedJdos pc:lo1 
Senhores Reys delle Reyno, que conltavag da Carta , e AI 'lara • que reprtfenravao. P.: .. 
~in.:lo•me .Jhesfizellemercemandar palfarCartad.e confirm:u.ja,.O dos ditos privilegios. 
E vitlo o que allegara6, informac;ao, que mandey to mar pdo Corregedor do Give! da 
Cid:~de Francifco de Alm.e'da, e Brito, e refpolb do Procuradorda Coroa t a que le deo 
villa, e na6 tcveduvida. Hey por bern de confirmar , CoiTJo com effeito confirmo, e 
bey por confirm ados os privllcgios, de quefe faz men~a6. Pelo que mandoaos meus 
Dezern bargtdores po Pa~o, que fendoo.lhes aprefentado elte A lvara. fa~ao paOar Can a 
deconfirmac;ao dos Privilegios referidos aos ditos Proveaor,e lrmiios daMe fa dos En-. 
geitados, oa qual Carta fe tresladaraefie AI vara, que fe cumprira;como nelle (e conrem, 
E pagarao de novos Direitos quinhentos e quarenta reis, que le carregarao ao Thefou. 
reiro de lies dol.48. do liv.:t. de fua receita, como C'onftou por conhecimento em for
ma regitl:ado no liv. 1.. do regiftro geral a fol. uz.. verf. Luis Godinho deN iz:l o fez em 
LisboaavintedeMar'iode mil feifcemos noventa e feis.Joze FagundcsBezerra o fez 
efcrever. R E Y, 
· ·· E affim mais.por parte do dito Provedorio: 1 rmaos da Mefa dos Engdt:tdos mefoy 
a-prefenta da huma certidao tirada dos livros do regiltro da Chancellaria, que ~ftao na 
Torre do Tombo, feita em meu nome, e affinada pelo Doutor J oze de Faria do Con
celhoderoinha Fazenia, CoroniftaMordoReyno,eGuarda Morda Torre do Tombo; 
ena dita certidao vinha inferta hum a Carta de,c.,rt6rmac;a6 de EIRey Dom Filippe de 
C:aftella, chum Al~ara ~e E!Reymeu Senbo.~c pay, que lantagloria baja; de_ quo 
tudo otreslado he o fegmnte. ·,, ·. 

Dom Filippe por gra~ade DeosRey de Portugal, e dos Algarves, daqu~m;edaJ 
]em marl em Africa Senhor de Gt~ine, e da-Coflquifla N avegac;;a6, Commcrcio da 
Ethiopia, Arabia, Perfia, e da India, &c. Fac;o faberaos que efta minha Carta de con .. 
lirmac;;ao vi rem, que por parte do Pr_ovedor, e Jrmaos da Mifericordia deft a Cidade; 
de Lis boa, a qua efta annexo o governo, eadminiltra<Jao do Hofpital de to.dos osSantos 
da melma Cidade; me foy apprefentada huma Carta do Senhor Rey Dom Sebafti~a 
meu fobrinho, que fanta gloria haja, porelleaffinada, e palfada por fua Cbancellaria 1 
~e <jUC ~ ~reslado he o feguinte! 

t : ~ ... 

~) t-,_·' 

Estampa 2 c - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 080411, pagina 1). 
Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com Antonio Ribeiro, 

(Livro de Conhecimento das amas - Livro 042, folio 159). 



FUNDO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA (SCML) 

.•. 
Dotri <;ebafHaop~rg:a~~ .de_Deos ~ey d~ ~orrug11l,dos ~~g~rves ·; d~quertl da~ 

)em mar,em Africa Scnhor.de Guu'!c,ed·tl. Gonqu.tta,. N nvegac;ao!.Commercro ~~ ~tha. 
opia, .Arabi·a, Pi: r lia, e da lnd in,&c. A quant_?s etta m.mhn Carta de con6rmac;ao vHem, 
faljio faber, q por parte do Provedor, e .Irm ao~.dn Jyll!erJ~orata deLta Ctdadc de L1sboa, 
a que dbl annexo o gove~no, e a!lmand\ra<;ao. d<>. .fiofp1tal de todos os San.tos da rnef· 
rna Gi~ade, me foy aprcnlcntada hum a Carc;t.Je E_JRey me~. Se_nhor, e av.o, que l a ne~ . 
,gloria haja, ·por elle affinada • e pal[ ada por I ua Chancr:llau~, de que ,o trasl~do he o, 
ll:guincc. . · . . . 

Dom Joan porgra~adc Oeos Rey de Portug~l, e dos Algarves, daquct'n, edalcm 
mar, em AfricaScnhor de Guine,e da Cor;tquiftaJN avegaljiao, <...o.mmercio da Ethiopia; 
Arabia, Perfia. e da Indi~ 1 &c. A quant..'?s efta minha Carta·virem, fac;o faber, que 
por parte do ),>roved or ,e Officiaes do Hof£ ital de todos os Santos della Cidade me foy 
aprciC:ntada, hum a Carta de &lRey meu'tf'J~npor; e Padre, que fatita gloria haj~, ~c que 
o teor ta I be. ! · • . . . • . . . . 

Doni Manoel por gra~ade Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, claqucm,e da
Jem mar, em Africa Senhor de Guine, e da Conquilla, N avega~ao; Gomercio da E.thio· 
pia , Arabia, Per~a, eda, India, &c. A_ quantos efta nolfa C~rta vi rem~ fazell!os faber.1 
que querendo Nos dar forma, e manetra, com.o para.os merunos, que leenge1tarem no 
nolfo Hofpiral detodo& os Santos delta Cidade, fe poCfaoachar melhor os a·mos para os 
criarem, por efte prefentenos praz, que qualqueramo, que crear Engcirados, ou En· 
geitadas, que aodiro Hofpital vierem, e que I he for .dado pelo Proved or d~lle, alem 
Clo ordenado, que por c rt~<;;ao I he houver de fer· dado, leg undo fe com elle ·cottcenar; 
go~e tres an nos primeiros feguinces, que lc come15arao do dia, em que o dito Engeitado; 
ou Eogeitada levar, de to do o privilego de carregos do Concelho a qui declarados. Con • 
vem ataber, que nao pague em nenhumas peitas, fint.as_, tal has' pedidos 'fervi~os, ~m~ 
prcflidos, que pelo Concelho , , on de for morador, {eJaO lan~adoa por qualquer gu1za, 
cmaneira; quefeja, nem va com prezos, ne111 com dinheiros, ; nem feja tUtor, nem cu• 
radordcnenhum:is·peffoas, que fejao, falvo fe as tutorias fore'm lidimas, nem firvaem 
nenhuns outros encarregos, nem lervidoes ~do dito Concelho, .nem fcja Official delle 
contra fua yo"tade, nem pouzem com elle _em {uas cafas de morada, adegas, ncm ca
valhari~as, nem lhe tome111 feu pa~ , ,v.io~p .1 r~up~, !?alba , .cevada, lenha, g~linhas, 
nem .belt a de cella, nem dealbarda, nem o~tra alguma coufa' do feu, contra fua vonra
rle. E queremos, enos praz, que pelo traslado defte privilegio affinado por Eftevao 
Martins Meftre•efcola da Se della Cidade ,e Pr?vedordo dito Hofpital, feja guardado,
e efcufado qualquer amo, que o dito Engeitado, ou Engeitada do dito Hofpital crear, 
clc todas as coufas a qui declaradas , d:nando, o tempo dos ditos tres annos, em que o 
dito Engeitado·pode fer tirado, e maisnao; porque patTados, nao haver a Iugar, nem 
lhefera mais guard ado o dito privilegio. Eodito Meftre•efcola nas certidoes, que der 
aos ditos amos, paraefte privilegio lhes fer gaardado, o maud ani fempre trasladar de 
'Verbo"dverbum,para fe faber .o privilegio, que lhe hade guardar. F. mandamos a to• 
dos nolfos Corregedores, Juizes, eJuth~as, Officiaes, e Peffoas, a queefteprivilegio 
for moftrado incorporado no affinado do dito Provedor, que em todo o cumprao, e 
guardem, e fa~ao cumprir, e guardar, como nelle he conteudo, afitm como {e foffe por 
C:ma nolfa, pallada por noRa Chancellaria, e fellada do noCfo fello, porque affim no$ 
praz. E ifto outorgamos ao dito Hofpital por efmola. Dada em a noll a Cidadede Lif-
boa a trintae hum diasde Mayo. Alvaro Fernandes a fez. · 

Anno de Nafcimento denoffoSenhor JESUS Chrifto de mil equinhentosedous; 
Pedindo-me o dito Provedor, e Officiaes por merce quizeffe confirmar a dita Carta 
ao dito Hoi pi tal; e que por quanto Eu ~inha man dado, queos ditos Engeicados depois de 
paffados trc$. annos de fua crea~ao f~rpa~em .a dar aos ditos leus.amos por outros 
tres annos ma1s; porque ~e achava por~: penenc1a.1 que tendo tir.ados de fuas arpasaos 
pri?Jciros tres ann?s adocci~o, e fe fin:ivao muitos, houvelfe por b::m que efieprivj. 
leg1o d.u~a(fe aos d1to~ Engeatados todo o tempo dos ditos feis an nos, que em fua cafa 
o~ havn•o de rer. E vtfto feu requerimento, me praz lheconfirmar a dita Carta com a 
d~ta declar~c;ao, e quer~, e ~e praz, que~ dito privilegio dure aos ditos amos dos 
d1tos Eng_enados ate os dttos fe1s an nos, que come~arao do dia, em que the forem entre• 
gucs em dtanre, c?nvem a faber, os rres primeiros, fegundo fe cent em na dita Carta, a 
<jU~l em todo conttrmo, fegund,o nella hedeclarado; cos outros trcs annosdcrradeiros 
.fer a aquelle t::mpo , que o~ ditos,iuuos tivcrcm os ditos EngeitaJos em fua cafa, at~ 
' ' " : ' OS 

Estampa 2 d - Aluara confi rmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 080411, pagina 2). 
Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com Antonio Ribeiro, 

(Livro de Conhecimento das amas - Liuro 042, folio 159). 
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... 
b's dito.Nres. an nos feretn iunipridqs; e rnais ·nao. Emiindo a toc!os' os meus Cortege• 
dores,Juizes, eJull:j~as, que moltrando-lhe cad a hum do~ditos amos o trn~)ado deli 
ta minh:&Carta ~~nada pelo Provedor ~o dito H~tpital, qua!quer qu7 pclo tempo. 
for., lha;cum.prao, eguardem na manc•raquc· d•tob.e, Fr~ncllco , B~;,lilagoaa t~zem 
Alvito avinte e rlo·v:e dias de]aneiro.Annodo Nafcimento dc ,Notlo S~!nhorJEi:i.llS 
C hrillo de mile qufnlientos etrintaedous., E os encarregos do Con~elho, de que haq 
defer cifcufoJ os ditos amos lerab.o? nella Gar.ta conteftdos, e m!lis ·nl\6, tirando p11gat 
em b.olf.-, ec;m tazimento, ercfazimcnto de muro$, pontes, fontes, cal~adas; d.,: que 
nao Jerao efculos. K affim feraoJ u\zes, . Vereadores, i'Allllotaceis, e l'rocuradores a a 
Concelho., e.JIJci p<>~~raOfer. tom:idas a.s bcftas, '1:arros, J;arretas, . q1,1e trouxc:rem ao. 
ganl)op~Jp,feu dinheirq pdoell.ada da terra •. Ecometla dec.lat:aljja6 , ~ e limita~fai> man~ 
do que fe cumpra, e guarde. Pedindo-me os di~os: ~rq)lcdpr,, , != l.r.tllaps, .que lh,es con,• 
n rmaffe flh Carta, E i!'i_ll:o. f~u requeri~I~ento, 9'er1=ndo·lhe fazer graljja, e mere tl; Te• 
nho por bern, e lha coh'li'rmo; e hey por conlii'uf~; e mapdo'que fc cumpni, e guarde 
inteiramente affim ,;..c;_d, mai'leita., ·• que nella fe oohtem·., Dada na. Cidade,de .l;.uboaa • 
')'inte ctres di.as do mez.de Mayo. Manoel Franco a' fez; Anno do ~afcimentodenof• 
fo SenhorJ£SUSChti.(t9 dC:mil cj.tfinh~tas.fetentaeleis ·;e l:u Duarte Dias a fizefcrever. 
~ Pedindo meodfto;Provedo.r,clrmaos da Mifericordia, e Hofpital, quelhes COO• 
litu;i.aiJ.e a· di~;~. Carta:. ·E .vifto feu requerimento s quer()ndo lbes f!lzet: . gra~a, e:merce, 
Tcm.ho p'or' bern, e lha confirmo, e hey por con&rmada, e mando que it: ,CUIJipra, . ~; 
guarde intei(ame.ntt:_llffirn , .. ~eta maneira, que nella fe comer.;. E por firmeza diffo lbes· 
JJ)andey dar etta minha Carta por mim allinada, e fell ada com o meu lcllo de chumbo 
peodC;IIte. J)ada na Cidade de Liiboa aoa ':!me e feis dias do tnez de,Janeiro. Manoel 
)(crn~pdcs:a::fci. AqnQ d!" 1N.afC:imento ·de :n,offo.S.enbot JESUS Chrilt9 de mile qui.,. 
nli~ntos' cnoventaecinco. Eti Ruy Diasd(l Menezes a 6z els;rever.: ' . ' . . . I 

·'' .' ... .. ,' . . A L V A R A'. . ·E U ElRey fa~o faber aos que efte meu Alvara virem, q~c tendo retpeito ao que me 
' repre.e.btara&,q l?roY.edQII,.e Irmios da Mefa da MitetiCQI'dia defta Gi'dade para ef. 
feito defercm. elcufos os maridosdaa ~m.as, gue criatem,.asc.rianfi:!l, qu~ feengeitao no 
H~fpjtal Realdetodosos Santoadefta Cidade; de·tahir nas companhiasda Oru.:nan~a~· 
eharaos alard.~.-,:~ eflercic:.los, !JUe.fe coftumao·fazer em quanto as crearem, para que 
c?moi(lo,~o falt~am.as,' que as.J:rj~m,:, ll~dl .~ '~!ta~ crjan~''os _a~ey~J'!lra_p,~~erc:.pa 
" ·•'!er:,~·nao:.virem a·~oh:er ao dere·mparo .;· eOtii~ode fuccMt:tpor e.tta ~au fa: lifey por 
hem que os maridos dasamas dos dit<>$ Engeitados, em quanto ·OS criarem • fej~o iz.en:
tQs .~o.~ ~nc;;tn~eg_os da guc~r~, ·.fem:q .teilhao . outta obrigr.~_aomais, que.de.tercm ~!!1'1~ 
ejlCUdtrem aos alardos geraes, que fefazem duas ve~es caaa annoem cadahuina Co· .. 
m.arcadefte Reyrio.Emandoatod6sos Miniftros ,eOfficiaes~.i!: Guerra,eaquem mais 
tocar ocumprimentodoque porefte Alvara ordeno 1 o cum·prao, e gl!ardem 1 e fafiaO . 
C!Jrnprir,, egoardar·tao inrciramente, como-nelle fe .contem ~ porque affim obey pot' . 
m~u fervi~o. E efte Alvara, que <jllero que· vatha, e tenha vigor, po,fto que feu effeitOI 
~aJa dedurar mais de hum anno, fern embargo da Ordena~taoem CI\Dtrario. Domi,ngos : 
~uizofezem LiJboa aos virite. e nove dias do mczde ·Agoftodemii e feifcentosecm. 
C:!>Cota c quatro aonos. E eil Antonio Pereira o·'fiz efcrever. · ·, " 

. . . R EY • . 
' Pedindo.meo dito Provedor ,e Trmios da Mefados Engeitad.oa I he fizeffe mere a 

mandar pallar Carta de corifirma~ao dos privilegios comeudo~ no A lvara , e Carta. nett a 
traladados !la conformidadc d'OAJvara no principio della i,ncorporado. E viflo por min( 
i,~u requerament.o, e querendo·lhes fazer,gra'ia', e mercc. Hey por bern de I he con fir" 
mar, como por efta Carta con6rmo, e hey por ·con6rmados os privilegios contefidos 
n:t dita Car~a, e A!vara·ne.fta infertos. E mando~:todas asJufti'ias 1 Officiacs-, e Pdloas , : 
aq~eqi~onbeciment~d!ftopertencer,eofta€!forappre(ep,tada,aq.utnprao,eguar
dem, e fa'iao m,uitc)~Ut~iraUienre ·c~mpil~n· . : ard11r amm_., t d~ma~eira~ que n~ dita, 
Carta, eAlvara fe contem, ecomlts de'cl11ra·~ .es, que na rnetma,, ~Alvara fe refc:rem. 
~por 6rmeza de_tudo l~e mandey paltar e~a .9rta ~ormirp1allinad~; e fellada ~o~~ 
meu fetlo de chilmbo pendente • a qual regt!t*a nos )Jvro• das merces, que faio· Dada 
naCidade de Lisboa aos.dezafeis dias do mez de Abril. Thomazda Sylva a fe.z. Anno 
.~·o .Nilfcimento de nofJo Senbor JESUS Chrill:o de ,mile feifcentos != nov~nta ef~is. E 
,Pagari o.novo Direito ,co dever, oaforma de min has ordcns. Franc•fco Galvao a fe~ 

- ~rcrev'er, · ·,E L ~ E Y. 
;; ,;; . ' . . • . . . . . ' p,y..,.;,,/lfl,, Conoi 

Estampa 2 e - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 080411, pagina 3). 
Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com Antonio Ribeiro, 

(Livro de Conhecimento das amas · Livro 042, folio 159). 
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FUNDO: SANTA CASA DA MISERIC6RDIA DE LISBOA (SCML) 

C Onfirmaljao do Alvara, e tJa_rta nella tresladada ao Provedor; e. Jrm~os · da" Mefa 
Jos En.:>cirados lira"' Hofpatal Real de todos o.; S.1ntos dell:a Ctd'lde, porque V., 

Mag.:itade ~a por b~m, queos m.u'idos dasamas, que criarem.•os Engeitados~o dito' 
Hofpital, em q:~antooscriarem, que fer:\ ate leis annos, que comec;ara6 do du, que 
fe I he emre:rarem, n1o paguem em nen~umas peitas, finras, talhas. pc:didos, fervi~<.>s, 
emprefl:iJos~ que pelos Conc~.\hos, ild~~ forem moradores, feja,olanc;ados, nem vaO' 
com prezos; nem com dinheiros~"'em f!ijao ~u~pres, nem curadores de nenhumas pef•· 
foas, falvo fe as .tutorias forem ~iidimas ;'ll.:m_po~zem com_e!l:s.em fuas cal as, nem lhes: 
tom em coufa algumatdo~IJj~obcra tua~ vonta<iles, e que leJaO tzentos dos en cargos da 
g'Jerra,., fern que. ~eg~io outra 6b'riga~~ mai~' que de tc:rem ~rmas, e acudirem aosalar.: 
aos geraes, g:ue ~CJ~zem duas_vezes £adil anaa,, tudo na manc:tra, e com as declara~ues, 
-quenadita·Laria,e.Alvara fecom~ "' ·; 

.. · : .• ~. ~ Para r. Magef/ade ver • 
:\,. --.~. \ ,.. ~·~ ,.. ' ..,.1 ·1 

.,. Por (,lefpacbodo·D.efe!Dbar,g6<ro Paljode7. de Abril de 1696 • 
. I" 

,; 1, . ,.~ Fran•ifio Mouzinho duflbuquer.qru; 
y ) 

Fica·a!fenta'da e·fl:a Garta de confirmac;ao nos livros das Merces. E pagou feil• 
ccntos reis. ' ., • 
· Jfmaro Nogueira de Andradt. 

P. nada por privilegio, aos Officiaeq com o Cor.:lao deduas C '1ancellarias oit<; 
mile cem reis. Lisboa 19. de Mayo de 1696. Eo E.icrivao das confirma~&cs tres mil 
e quatrocentos e qu.ucnta e q uatro reis. 

Dom Frawi(co Mal don11d~. 

, Regill:rado na Chancellaria M6r da Corte, e Reyno no livro de Confirma~oens~ 
~ Doa~oc:nsafol.)o6.Lisboaz.o. de Mayo de 16~6. : 

']eronymrJ Corrta de i¥four11." 1 J 

· 'E por qaant'o-vo~ (: ):jf//;;;~ 'c'f0if}rr ..LJ4i;am'o deft~ H;r;i:" r 

tal, goz.ais os ditos privilegios por tempo de 'lets an nos, que come~ao da data deft~ i..'J1._.., 
(, ltayttuf!c a .o;:0(' JJT/- f/c. / dfd!r!J _L?'tll/"l'h'h. kr'v<_.., 

rln h · · 

. • . J) 

EU 

Estampa 2 f -Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 080411, pagina 4). 
Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com Antonio Ribeiro, 

(Livro de Conhecimento das amas - Livro 042, f6lio 159) 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

E 
U ELREY fa<;o f:.1ber ios qt1e efl.e Alv~·d virem, que 2ttcn
dendo ao que fe me _ reprefentoll por parte do Proved or, e lr
maos da Mefa d?s Enge!t aL~os do Hofpital Real de!la CidaJc. 
e ao g.ran::le fervtc;o que Je 1az a Deos notlo Senhor, e a repu
blica na c:-ias;ao das crianps expoHaso Hey por bern, que fem 

, embargo de qualquer ordt:m minha, difpolic;ao, ou Regim<!m9 "". 
em contrario, fe oguardem J:?Ontual, e i~teiramente todos, e quadquer 
privtlegios concedtdos por mtm_, e peloso tienhores Reys deile Reyno meus 
predecellores, a favor dos mandos, e filhos das a mas, que criao 03 ditos 
Engeit ados . Pelo que ordeno ao Duque Meilre de Campo General jumo a 
mint~ a Peif oa nef\a Corte, e Pro"tincia.da E!lremadura paffe :1s ordens ne
c e!lad.ss, para que fe de inteiro cumprimenroa efle Alvara tao inteiramen-
te. como nelle te -contem, <JUe valera, poito que feu efleito haja de ·durar 
mais de hum anno, fem embargo da Ordena~ao em contrario livro fegun-
do titulo quarenta. Joao Ribeiro o fez em Lhboa aos vi nee e feis dias do 
tnez de Outubro de mil feuecentos e hum annos. Joao Paeira da Cunha 
Fc:rrn o fel. efcrever~ 

0 

REY. 
0 Conde da Atalaya: 0 Conde das Galveas. 

'Aivard', po~que P. Magejlade h11 por !Jem fe guardem todos os privile
gios ~ qrte foli cot~cedid-l.t a's amas, que t:riali llO.t Engeitados 1 tomo ae-im4 

.(e ;;:~:~reto de Sua Ma.geft~d-; a;~litubro-de I i6i Regifirad~ 
no li "!Jr.o p.. da Secretaria de guerra afel. 38. 

,.-, '4>,. 

·•o.- Curltpra-fe, e regifte.(e como Vofi: Magefiade manda. Lis boa 2.8! d~ 
Novembro de 1701. o 

0 

- ''DII/fll't'o 

~ 1? ~ nada .. por privilegio; aos Offich\s duzen~os e dez. reis. Lisbc! 1~ 
de Novembt;o_dc 1701. 
... 1.:.,~'<" 

•• •,r Frllnt:ift Mouji11ho de AJ6uquerque~ 
21m Sebajlillli MaJdo1zado. 

RegHlrado na Chanceltaria M6r da Crte., e Reyno no livro de Officios1 

e Merces a fol. 48 . verf. Lis boa x6~ <\e l'lvembro de x ?'? r. , 
0 _fl'atruzo Nunts-, 

-·- ) 1 ·--- 1-< 
·-~ ............ •. 

I 

Estampa 2 g - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 08049, pagina 3)0 

Documento entregue a ama Maria Carreira, casada com Manuel Coelho, 
(Livro de Pagamento das amas · Livro 085, folio 77 Vo 

0
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SEC<;AO: CRIA<;AO DOS EXPOSTOS (CE) 

Sec~ao: CRIAQAO DOS EXPOSTOS (CE) 

Entrada dos expostos 

Entrada e haptismo 

A entrada dos expostos pela Roda era registada em livros. Para cada crianca era elaborado 
urn termo, indicando nestes assentos todos os elementos susceptiveis de a poder identificar. 
Existem diversas series: a da Entrada de expostos, entre 1657 e 1775 e da Entrada e 
baptismo, entre 1775 e 1992(1). Desta segunda serie se destacam, em diversas alturas, o 
registo de algumas das criancas entradas na Santa Casa da Misericordia de Lisboa, que 
passam a aparecer em livros separados: 

1. das criancas negras e mulatas, que de 1780 a 1834; 

2. das criancas desamparadas, entre 1778 e 1941; 

3. das criancas entradas mortas pela roda, apenas com alguns registos referentes a 1870; 

4. das criancas nao baptizadas a entrada na Misericordia. De 1903 a 1911, OS registos da 
serie de Entrada e baptismo passam a registar apenas as entradas na Casa, das 
criancas ja baptizadas; 

5. das criancas que foram integradas na Misericordia d~ Lisboa, depois da extincao dos 
Concelhos de Belem e Olivais e criacao de duas novas freguesias de Lisboa, com 
registos entre 1886 e 1889. 

Nao se tratando de registos de entradas, mas estando relacionados com eles directamente, 
surgem outros tipos de documentos: 

(1) Os livros com registos entre 1863 e 1916 (Lv145 a 162) foram transferidos para a 6.• Conservat6ria do Registo Civil de 

Lisboa, em 1982, uma vez que tinha sido extinto o Posto do Registo Civil da Misericordia. 
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INVENT ARlO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

a) os Sinais de entrada (1790-1926), que coleccionavam os bilhetes e outros objectos 
especiais entregues juntamente com a crianya, e que tinha por objectivo primordial, 
facilitar a identificayao da crianya e dos pais, para o caso de vir a ser reclamada; 

b) as Matriculas das entradas dos expostos (1775-1789), que tentava estabelecer urn 
registo das crianyas desde a sua entrada ate a saida definitiva da casa, tendo por base 
o seu assento de entrada; 

c) os Mapas dos expostos de aleitac;iio (1865-1935), que excluia as crianyas 
desamparadas, e cujo registo era realizado com a entrada das crianyas na Casa. 

Exposi<;oes 

Em 1870 assiste-se a uma serie de mudanyas no sistema de admissao das crianyas na Casa 
da Roda: a Roda s6 estaria aberta de dia e as exposiyoes passaram a ser justificadas, pondo 
de parte o sistema de anonimato. A admissao de crianyas passou a ser realizada atraves do 
fiscal da roda que deveria preencher as Papeletas com os elementos fornecidos pela 
recoveira, entregando depois aquele documento ao visitador, para que este recolhecesse as 
informayoes necessarias. Era com base nas informayoes fornecidas pelos requerentes, e 
confirmadas pelo visitador, que era ou nao concedida, pela Mesa, a admissao da crianya. 
Para alem das Papeletas de matricula (1870-1927), o novo regulamento deu origem a outras 
series: 

1. Documentos de exposlc;oes (1872-1927), constituida pelos diversos documentos que 
possibilitavam a admissao: atestados confirmando a residencia da mae da crianya, 
requerimentos solicitando a admissao da crianya, atestados de pobreza ou doenya da 
mae, informay6es do Governo Civil, oficios de outras entidades, etc. 

2. Registos de exposic;oes (1870-1906), onde eram registadas pelo fiscal as entradas na 
Casa da Roda, depois de admitida a crianya; 

3. Exposic;oes de filhos de mulheres encobertas (1871-1924) onde ficavam assentes os 
dados referentes a mae da crianya e ao requerente, alguns dos quais nao tinham sido 
inscritos na papeleta, para maior sigilo. Nestes termos a apresentante assinava uma 
declarayao pedindo para ser exposta a crianya, sendo considerada como filha de 
mulher encoberta; a este acontecimento seguia-se uma deslocayao ao Comissariado da 
policia, onde a apresentante tinha que assinar urn termo de responsabilidade da 
veracidade das declara!;6es presta<;las ao fiscal da roda. 

Entrega de expostos a amas 

Entregas de expostos para cria<;ao de Ieite e seco 

0 registo das entregas dos expostos a amas, ou a outras pessoas para as conduzirem as 
amas, fazem-se nos livros dos Conhecimento das amas ate 1775, realizando-se os assentos de 
pagamentos das amas de criayao de leite nos livros de Pagamento das amas ate ao inicio de 
1751 e, ate 1771, das amas de criay6es de seco. 
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SEC<;;AO: CRIA<;;AO DOS EXPOSTOS (CE ) 

A partir de 1751 criam-se os livros de entregas e pagamentos as amas para Criac;iio de Leite, 
continuando-se a fazer as entregas para cria~;ao de seco nos livros dos Conhecimentos e dos 
assentos de pagamentos nos livros de Pagamento das amas, ate 1771. 
As crian~;as entregues a amas para cria~;ao de seco entre 1771 e 1775, tern o registo da sua 
entrega e dos pagamentos as amas pela sua cria~;ao, nos livros dos Conhecimentos das amas. 
De 1775 a 1786 os assentos das entregas e dos pagamentos as amas fazem-se em dois 
conjuntos distintos: 

1. Cria~;ao de leite - por Comarcas, em que as amas estao divididas em vanos livros, 
conforme a Comarca onde pertencia a sua residencia: existem livros das Comarcas de 
Alenquer e Ourem, Leiria, Lisboa, Santarem e Torres Vedras. 

2. Cria~;ao de seco. 

Entre 1786 e 1834, os livros de entregas a amas, subdividem-se em quatro subconjuntos: 

a) Entregas a amas de leite, de crian~;as do sexo masculino; 

b) Entregas a amas de leite, de crian~;as do sexo feminino; 

c) Entregas a amas de seco, de crian~;as do sexo masculino; 

d) Entregas a amas de seco, de crian~;as do sexo feminino. 

A entrega a amas com privilegio deixa de ser realizada na serie de Conhecimento e passa a 
ser assente no livro de Criac;iio com privilegio, a partir de 1787, onde se realiza 'o registo das 
entregas das amas de leite e de seco que, em lugar do pagamento, tinham direito a gozarem 
uma serie de privilegios estabelecidos no seu documento de privilegioC2l. 

Desde 1780, tendo por objectivo recuperar mais facilmente a informa~;ao, e tendo como 
preocupa~;ao evitar que as crian~;as negras ou mulatas expostas na roda fossem vendidas 
como escravos, criaram-se series separadas para o registo da entrega a amas, tanto de leite, 
como de seco. Os termos de entrega de exposto de cor eram urn pouco diferentes dos que se 
realizavam nos restantes livros, na mesma epoca, estabelecendo-se penas pecuniarias para 
as amas que nao apresentavam esses expostos no fim do termo da sua cria~;ao, ou quando 
lhe fosse solicitado pela Administra~;ao do Hospital dos Expostos. 

A partir de 1834, com as reformas estabelecidas pela Comissao Administrativa da 
Misericordia de Lisboa, unem-se os registos das entregas das crian~;as dos dois sexos, mas 
mantem-se separados os termos das entregas para cria~;ao de leite, dos termos das entregas 
e pagamentos as amas que criavam os expostos de seco. 

A partir de 184 7 sao criados os livros de Matr{cula · dos Expostos onde se realiza urn registo 
unico do mesmo exposto, assentando no mesmo local as entregas a amas de leite e de seco e 
os respectivos pagamentos, existindo livros separados para o assento dos termos de urn e de 
outro sexo. Aqui estao matriculados os expostos que se encontravam na Casa(3) ou entrados 
a partir de 1 de Julho de 1847. 

(2) Ver documento de privilegio nas estampa 2a ate 2g. 

(3) Aparecem alguns registos de criancas entradas na Casa desde Maio de 1847, sendo estes registos referentes a criancas 

que nunca tinham sido entregues a amas, antes da entrada em vigor do Regulamento de 30 de Junho de 1847. 

25 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Sao criados tambem os livros de matriculas para as crian~as que ja tinham sido entregues a 
amas ate 30 de Junho de 1847- os livros de Reforma dos termos. Estes expostos ja possuiam 
termos de entrega a amas nos livros de Criac;;iio de leite - meninos e meninas e Criac;;iio de 
seco- meninos e meninas, tendo sido realizados novos termos nos livros de matricula. 

Possuem matriculas separadas: 
- as crianc;:as desamparadas, entre 1850 e 1942; 
- os expostos entrados na Misericordia dos extintos Concelhos de Belem e Olivais, 

referentes a 1886; 
- as crian~as em deposito, ou que entram para o Hospital dos Expostos temporariamente, 

livro que apenas possui dois registos, entre 1877-1878. 

Novas obriga~oes e entregas para oficio 

A partir dos sete, nove ou dez anos, conforme a epoca, as crian~as expostas eram entregues 
a familias, sem os amos receberem qualquer salario pelas suas cria~6es. As obriga~6es dos 
amos eram de ensinar, vestir, cal~ar e doutrinar ou entao de lhes ensinar urn oficio ou 
manda-los aprender urn oficio quando chegasse a idade propria. 

Noutros casos os expostos trabalhavam para os amos, como criados, damas de companhia, 
ou oficiais, estando os amos obrigados a pagar-lhe urn salario quando chegavam a idade de 
poderem receber salarioC4l ou, se ainda nao tivessem essa idade, quando os entregassem na 
Casa, ou quando viessem fazer novo termo, saldavam as contas, entregando as quantias em 
divida, no Hospital. 

Estas entregas a amos, de crian~as que ja tinham acabado a cria~ao de seco, surgem nos 
termos dos livros das Novas obrigac;;oes, entre 1695 e 1775. 

Do registo dos anos de 1775 a 1777, pelo estipulado no Alvara de 1775.01.31, que indicava 
sete anos como a idade em que os expostos deviam, a semelhan~a dos outros orfaos, ser 
entregues aos Juizes dos Orfaos, foram criados os livros de: 

- Registo das cartas de guia, contendo as obriga~6es dos condutores dos expostos que 
levavam as crian~as aos Juizes dos Orfaos; 

- Matriculas dos expostos que se entregaram com carta de guia, em que se registava a 
identifica~ao dos expostos que eram enviados aos mesmos Juizes. 

As crian~as mais velhas, que come~avam a poder trabalhar ou aprender urn oficio, a 
Misericordia de Lisboa, contrariando o disposto no Alvara de 1775.01.31, continuou a tomar 
conta delas, a partir de 1777. 

A partir de 1777 surgem uma serie de novos livros de entregas com estas novas obriga~6es: 
- os Termos das Obrigac;;oes sem ordenado (1777-1923), em que os amos se comprometem 

a dar ao exposto uma boa cria~ao e tratar dele como seu filho; 

(4) As raparigas dadas a servir como criadas ou damas de companhia, podiam receber os seus salarios ap6s prefazerem 14 

anos. 
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- as Entregas a fidalgas (1778-1851), sem ordenado, sendo a cria~ao paga pela senhora a 
quem e confiado o exposto, ficando este na sua companhia ou ao seu servi~o; 

- os Termos de vestir (1787-1905), em que os amos se obrigam a sustentar, vestir, cal~ar, 
ensinar e doutrinar; entre 1787 e 1825 diz respeito apenas as crian~as que se encon
tram na CasaNova, contendo registos das outras series aqui referidas; 

- o registo dos Expostos entregues para aprenderem urn oficio (1777-1915), sendo o amo e 
mestre obrigado a ensinar o seu oficio ao exposto e, depois do tempo estipulado para a 
sua aprendizagem, po-lo a trabalhar como seu oficial, pagando-lhe o salario como aos 
outros oficiais da sua profissao; 

- e as entregas de expostos para trabalharem, sobretudo no servi~o domestico ou para 
companhia das esposas ou filhas dos amos- Termos de criados (1777-1943). 

Desde 1878 e ate 1924, surgem livros com os termos das Expostas maiores dadas a servir, 
separados dos restantes Criados. 

Entrega de expostos aos pais 

As primeiras entregas aos pais foram apenas registadas a margem dos termos de entrada e 
baptismo e dos termos das entregas a amas, surgindo os primeiros assentos separados, com 
termo proprio, na serie de Novas obriga~oes. S6 em 1775 aparecem os livros para assento 
especifico destes termos. 
A partir de 1814, com a formaliza~ao do processo das entregas, a obriga~ao da apresenta~ao 
de atestado de pobreza, entre outros, faz com que se formem os processos de entrega aos 
pais - os Documentos de entrega - incluindo os requerimentos, os atestados solicitados, os 
comprovativos da sua identifica~ao, os sinais identicos aos que acompanharam a crian~a 
quando deu entrada na Casa, etc. 
Estabelece-se urn registo dos requerimentos dos pais, ou outros familiares dos expostos, que 
pretendiam reaver as crian~as, em que se anotam todos os procedimentos relativos a sua 
devolu~ao aos pais, entre 1860 e 1906. Existe ainda urn outro registo, relacionado com as 
entregas aos pais, referente aos expostos de seco, os quais sao entregues com uma 
gratifica~ao (1872 a 1874). 

Emancipa~ao dos expostos 

A preocupa~ao de se fazer cumprir o Decreta de 1851.11.05, art. 20Q, que punha em execu~ao 
o Alvara de 1775.01.31, relativamente a emancipa~ao dos expostos com mais de 20 anos, 
criou duas novas series documentais: o registo das delibera~6es da Mesa que reconheciam a 
emancipa~ao das expostas (1854-1870) e o registo da Entrega de termos dos alvaras de 
emancipa~ao as expostas (1861-1895). 

A documenta~ao dos expostos nao se encontra completamente inventariada e analizada 
nesta obra. De seguida estabelecem-se outras subsec~6es e series (sujeitas a altera~6es), as 
quais serao incluidas em nova edi~ao deste Inventario: 
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Registo dos obitos dos expostos 

- Livros de 6bitos, 1854-1873. 

Movimento do Hospital dos expostos 

- Filiac;oes, 1850-1956; 
- Mapas diarias da entrada de expostos ... 1819-1834?; 
- Registo de entradas, 1907-1941; 
- Processos de crianc;as - 192?-1985; 

Registo das amas 

- Registo das amas da Casada Roda, 1713-1768; 
- Amas existentes em 1768, entradas entre 1765 e 1775; 
- Matricula das amas da Casa, 1841-1873; 
- Registo das amas internas e maes amas, 1874-1941; 
- Registo de amas par concelhos, em ficheiro, algumas gavetas por organizar; 
- Criac;ao dos filhos das amas, 1775-1824. 

Inspec~oes as amas dos expostos 

- Visitas as amas, por inventariar; 
- Inspecc;ao Geral, 1875-1920; 
- Inspecc;ao de Leiria, 1861-1883; 
- Inspecc;ao das Caldas da Rainha, 1874-1883; 
- lnspecc;ao de Sobral de MontAgrac;o, 1874-1883. 

Expediente 

- Registo de exposic;oes, 1882-1889; 
- Registo de exposic;oes da Direcc;ao dos Expostos, 1919-1924; 
- Oficios da Direcc;ao dos Expostos, 1915-1924; 
- Registo de oficios enviados, 1865-1915; 
- Registo de oficios recebidos, 1870-1924; 
- Oficios recebidos, 1870-1924. 

Gestao financeira 

- Receita e despesa com os Engeitados, 1636-1768; 
- Pagamento das amas, 1636-1771; 
- Registo da Receita, 1744-1912; 
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- Auxiliares de despesa, 1773-1908; 
- Rendas da Real Casados Expostos, 1788-1816; 
- Conta corrente dos expostos, 1795-1805; 
- Contas diversas, 1852-1858; 
- Donativos feitos aos expostos, 1739-1758; 
- Importancias que, par deposito, se acham em poder do Director do Hospital dos 

Expostos, 1857-1864; 
-Depositos dos expostos na Caixa economica portuguesa, 1920-1938. 

Gestao patrimonial 

- Escrituras, 1637-1765. 
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ENTRADA E BAPTISMO DOS EXPOSTOS (EB) 

SSC: ENTRADA DOS EXPOSTOS (EE) 

SSSC: ENTRADA E BAPTISMO DOS EXPOSTOS (EB) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Despacho da Mesa de 1819.01.01 (Avisos e Ordens da Mesa, L. o 2, fol . 168-170 v. 0) -

Declarar;ao das Obrigar;oes que competem ao R.do P.e Capelao dos Baptismos da Real Caza 
dos Expostos (. . .) 

1. a Numerar OS Bilhetes das Entradas dos Expostos que forem apresentados pela Ama 
Seca. 

2. a Fazer esta mesma numerar;ao no Livro da Entrada, declarando o dia, e hora da 
entrada, segundo os mencionados Bilhetes da Ama Seca. 

3. a Administrar o Sagrado Baptismo. 

4.a Abrir assento deste, declarando Nome do Exposto, Padrinho, Madrinha, eo nome da 
Ama a quem fica o Exposto. 

5. a Fazer os Termos das crianr;as mandadas dar a crear de leite por N .N .I.I. com a sua 
competente sedula. 

6. a Averbar esta sahida do Expos to no Livro da E ntrada a margem do seu assento. 

7. a Passar Bilhetes para as crianr;as de seco mandadas dar por N .N.I.I. e depois de ser 
feito o Termo na Contadoria averbar a sua sahida pelo mesmo modo d' averbar as 
que sao dadas a crear de Leite. 

8. a Averbar os falecidos que trazem Certidao dos Parochos de fora da Terra reconhecida, 
e do Cirurgiao do mesmo destricto, se as circunstancias o permittirem; assim como 
em Lisboa dos respectivos Vizitadores, e de quem lhes assistio nas suas doenr;as, nos 
Livros das Entradas , e Obitos. 

9. a Averbar os Expostos entregues na Caza, nos livros das Entradas, Sahidas, e Repostos. 

10. a Fazer os Termos dos Expostos mandados entregar a seus Pays por N .N.I.I. 
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INVENTARIO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 3. 0
, art. 3. o e 4. o - relativo 

aos deveres do Capelfio dos baptismos e do seu ajudante (Despachos e Ordens da Mesa, L. o 7, 
fol. 120-173 v. 0

) - ao capelao competia: 

1. o - fazer os baptismos de todas as crian~as que forem admitidas no estabelecimento, 
exceptuando aquelas que, com certidao de baptismo ou atestado do paroco, provarem 
ter ja recebido o sacramento; 

2. 0 
- escrever os termos de baptismo nos respectivos livros; 

3. 0
- passar as certidoes que forem pedidas. 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 9. 0
, n. o 13. o e Cap. 10. 0

, 

n. o 4. o - Competia a regente do Hospital dos Expostos, ou a escriva, nos seus impedimentos, 
assistir aos baptismos dos expostos. 
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SR: 01 I Entrada (1657-1775) 

ORGANIZA{jAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 42 livros organizados sequencia! e cronologicamente pelas 
datas dos assentos de entrada dos expostos, ocupando 3,07 metros lineares de estante. 
Existem normalmente quatro registos em cada folha, com urn texto central, o assento de 
entrada propriamente dito, e as notas, com elementos referentes ao exposto, normalmente 
inseridas na margem esquerda. 
Os registos estao numerados sequencialmente por ordem de entrada das crian~tas . 

Os registos, nos primeiro e segundo livros sao numerados semestralmente de Janeiro a 
Junho e Julho a Dezembro. Do livro 003 ao 037, os registos sao ordenados anualmente, de 
Janeiro a Dezembro, com excep!(ao do n. 0 006, em que os registos de 1682 continuam a 
numera~tao dos de 1681. 
A partir do livro 038, com inicio em 1768, data em que a cria~tao dos expostos passou a ser 
administrada directamente pela Mesa da Misericordia de Lisboa, a numera~tao dos registos 
passou a ser anual, mas iniciando-se em Julho e terminando em Junho do ano seguinte. 

Datas extremas - Registos entre 1657.08.01 e 1775.02.28. 
Faltas - Faltam os livros com os numeros originais n. o 3, 4 e 5, que conteriam registos de 
entradas de crian~tas entre 1662.11.27 e 1670.05.01; o n. 0 8, com assentos entre 1675.06.20 e 
1678.01.01; eo n. 0 34, com registos entre 1747.07.21 e 1749.06.22. 

Termos de abertura e encerramento - 0 livro 025 tern termo de abertura e 
encerramento; a partir do 027, os livros tern todos termo de encerramento, excepto o 034. 
Os livros 028 (1744) a 034 (1759) tern urn termo no final de cada mes. 

indices - Nos livros 001 e 038 existe urn indice ordenado alfabeticamente pelo nome do 
exposto. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos desta serie continuam na serie de 
Entrada e Baptismo dos expostos (1775-1992). 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGIS TO 

N.0 de ordem do registo (no centro, sobre o registo). 
Referem a data de entrada da crian~ta (dia, mes e ano), pela Roda ou pela porta; a altura do 
dia em que se realiza a exposi~tao (noite, madrugada, dia, tarde, etc.); sexo da crian~ta; 

descri~tao de sinais fisicos relevantes (cor da pele - preto, mulato; deficiencias fisicas - cego, 
entrevado, etc. e doen~tas varias); descri~tao pormenorizada da roupa (tipo de vestes, qualidade 
dos tecidos e cores); referencia ao sinal que vinha com a crian~ta; nome de baptismo (que por 
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vezes coincide com o que foi pedido no escrito), ou indica~ao deja ter sido baptizado, indicando 
o nome e fazendo referencia a certidao respectiva; nome do padrinho(ll; nome da ama da casa 
que a ficava a criar e data de resolu~ao da Mesa (dia, mes e ano). 
Assinatura do registo - os termos de entrada e baptismo nao sao assinados. 

MARGEM ESQUERDA 

No topo- nome da crian~a (excepto quando entregue morto, caso em que nao e baptizado). 
Referencias da entrega a ama (geralmente a uma ama de leite), assinalando-se registos de 
outras series/subseries, como por exemplo: 

- Deu-se a criar a nome da ama, do livro n. o (ou como se ve do L. o n. 0
). 

- A partir do Lv041, fol. 195 v. o deixa de aparecer o nome da ama e passa a ter apenas a 
referencia ao registo de outra serie/subserie. 

- Deu-se pelo Amor de Deus a nome da ama, do livro n .0 (ou como se ve doL. o n. 0
). 

- Devolu~ao da crian~a a Casa- Entregou-o(a) em dia, mes e ano. 
- Data de falecimento ou referencia a data de entrega do corpo na Casa: 

* Termo de obito (ex.: Lv038, fol. 7, reg.to n. 0 26); 
* faleceu na casa em dia, mes e ano; 
* faleceu em dia, mes e ano; 
* entregou-o (a ama) morto em dia, mes e ano. 

Referencias a outras entregas: 
- Entrega a outras amas para cria~ao de leite ou de seco, remetendo para outros registos 

de outras series/subseries; 
- Entrega aos pais (a mae - Lv010, fol. 291 ou ao pai - LvOll, fol. 90 v. 0

) ou a outros 
familiares (Lv033, fol. 458 V. 0

, reg.to n .0 960). 
Outras referencias relativas a crian~a, como: 

- termos de emancipa~ao (Lv031 , fol. 362, reg.to 779); 
- termo de casamento (Lv032, fol. 430, reg.to 1024); 
- termo do recebimento do Sacramento da Confirma~ao (Lv035, fol. 181, reg.to 988). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 livro 025 e o unico que tern termo de abertura, indicando a finalidade do livro - Livro q_ 

serve pa as entradas das criangas q vem a roda do Hospital Real, data (dia, mes e ano) em 
que come~am os termos, referencia a que as folhas foram rubricadas pelo escrivao da Mesa, 
local, dia, mes, ano e assinatura do termo pelo escrivao. 
A partir do Lv025, com - excep~ao dos Lv026 e 034, os livros tern termo de encerramento, 
referindo normalmente o numero de folios, a rubrica destes pelo Escrivao da Mesa dos 
Enjeitados (ate ao Lv037) ou da Mesa da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, Hospital 
Real de Todos-os-Santos e Casados Expostos (como vern referido nos Lv038 e 039). Os livros 
seguintes tern apenas a indica~ao rubricados com a firma de que usa , sem indica~ao do cargo 
que ocupa quem assina o termo; o local e a data (dia, mes e ano). No final do termo tern a 
assinatura do escrivao. 

(1) 86 a partir do livro 034, foL 400 V,
0

- 1760.03.25. 
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Estampa 3 - Entrada - Livro 1, folio 133. 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Dos livros 028 (Abri l de 1744) a 034 (Fevereiro de 1759) existem uns termos no final de 
cada mes, que indicam o mimero de crian~as entradas e folios em que sao lan~ados os 
respectivos registos. Os termos sao assinados pelo escrivao da Mesa dos Enjeitados. 

INDICES 

No livro 001 existe urn indice ordenado alfabeticamente, indicando apenas o nome do 
exposto e folio , com o titulo Index dos Engeitados deste livro. 
0 livro 038 possui tambem urn indice alfabetico, ordenado pelo nome do exposto, sem titulo; indica 
o nome do exposto, nome da ama e folio, mas tern apenas registados os assentos que constam dos 
folios 1, 1 v.0 e 2. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMI.JCE/EE/EB/0 1/Lv001 1 1657.08.01 1661.06.30 293 1746<2) 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv002 2 1661.07.01 1662.11.27 118 655 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv003 6 1670.05.01 1672.12.07 288 1125 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv004 7 1672.12.07 1675.06.20 287 1131 
SCMUCE/EE/EB/Ol/Lv005 9 1678.01.01 1681.04.22 368 1466 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv006 10 1681.04.22 1684.05.18 393 1562 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv007 11 1684.05.19 1687.06.20 398 1576 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv008 12 1687.06.20 1690.06.15 392 1566 
SCMUCE/EE/EB/017Lv009 13 1690.06.16 1692.09.12 300 1173 
SCMUCE/EE/EB/01/LvOlO 14 1692.09.12 1695.02.03 325 1290 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv011 15 1695.02.04 1697.11.30 481 1536 
SCMUCE/EE/EB/Ol/Lv012 16 1697.12.01 1700.12.31 436 172 
SCML7CE/EE/EB/Ol/Lv013 17 1701.01.01 1704.03.18 492 1966(3) 

18 1704.03.18 1707.07.08 490 1963 
19 1707.07.09 1710.09.07 568 2025 

SCMUCE/EE/EB/01/Lv016 20 1710.09.08 1714.03.06 698 2384 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv017 21 1714.03.06 1716.09.01 440 1755 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv018 22 1716.09.01 1719.05.02 476 1904 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv019 23 1719.05.03 1722.09.28 587 2328 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv020 24 1722.09.29 1725.08.12 520 2071 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv021 25 1725.08.12 1728.02.06 472 1879(4) 

SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv022 26 1728.02.24 1731.04.09 585 2332 (5) 

SCMUCE/EE/EB/01/Lv023 27 1731.04.10 1734.12.18 705 2843 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv024 28 1734.12.18 1737.03.19 492 1983 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv025 29 1737.03.20 1739.05.15 489 1972 
SCMUCE/EE/EB/Ol/Lv026 30 1739.05.15 1741.05.08 490 1973 

(2) Existem 12 registos niio numerados e fora da ordem, no inicio do livro, com entradas entre 1657.07.12 e 1660.04.22. 
(3) No final (fol. 492) existe urn registo fora de ordem, sem mimero, referente a 1703.10.01. 
(4) Faltam os registos n .0 81 a 110 de 1728 com os termos entre 1728.02.06 e 1728.02.24, data de inicio do livro seguinte 
(Ver nota livro cota 022). 
(5) Faltam os registos n.0 81 a 110 de 1728 (Ver nota livro cota 021) com os termos entre 1728.02.06, data em que termina o 
livro anterior, e 1728.02.24, data de inicio deste livro. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/01/Lv027 31 1741.05.09 1743.05.12 498 2009 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv028 32 1743.05.13 1745.07.12 519 2065 
SCMUCEIEEIEB/Ol!Lv029 33 1745.07.12 1747.07.21 493 1950 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv030 35 1749.06.22 1751.04.23 491 1958 
SCMUCEIEE/EB/01/Lv031 36 1751.04.24 1753.04.22 544 2164 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv032 37 1753.04.22 1755.02.26 511 2038 
SCMUCEIEEIEB/Ol/Lv033 38 1755.02.28 1758.02.20 497 2952 
SCML/CE/EE/EB/01/Lv034 39 1758.02.20 1760.12.23 539 3002 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv035 40 1760.12.23 1763.08.27 490 2828 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv036 41 1763.07.27 1766.01.13 488 2687 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv037 42 1766.01.13 1768.01.11 491 2355(6) 

SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv038 43 1768.01.09 1769.07.09 445 1797 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv039 44 1769.07.09 1770.11.04 402 1615 
SCMUCE/EE/EB/0 1/Lv040 45 1770.11.04 1772.07.06 413 2137 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv041 46 1772.07.06 1774.03.29 408 2466 
SCMUCE/EE/EB/01/Lv042 47 1774.03.29 1775.02.28 388 1365 (7) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA<;AO 

Estado de conserva~ao- 0 livro 001 esta em mau estado de conserva~ao. Os Lv003, 008, 
011, 015, 018, 019, 030, 032 e 033 tern as encaderna~oes danificadas, sobretudo nas 
lombadas, e o Lv030 possui tambem a pasta posterior solta. 
Quanto ao estado de conserva~ao do interior, os livros 015, 021, 022, 023, 029 e 030 
apresentam folhas manchadas, o livro 023 tern o folio 3 quase solto e o 030 possui alguns 
folios rasgados. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem alguns erros de 
numera~ao nos registos: registos em branco (Lv006); duplica~ao dos numeros nos livros com 
as cotas 006, 014, 015, 016, 018 e 021; faltas de numeros, no livro 003, e erros de numera~ao 
na folia~ao, nao numerando folios com registos, no Lv022; folios em branco numerados nos 
Lv009, 010, 012, 016, 037 e 042. 
Existem ainda urn erro de numera~ao nos registos no Lv013: dupla numera~ao. 

(6) Os folios 406 a 491 estiio em branco. Os registos n.05 39 a 51 de 1768 foram anulados e passaram para o livro seguinte 

com os n.os 1 a 13: a criacao dos expostos passa a depender directamente da Mesa da Misericordia (ver fol. 403, notas nas 

margens esq. e dir.). 

(7J Os folios 229 a 388 estiio em branco. Ver descricao das series 01 e 02: restruturacao arquivistica devida ao Alvara de 

1775.01.31. 
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SR: 02 I Entrada e baptismo (1775-1992) 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 177 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
de entrada das criancas na Misericordia de Lisboa, ocupando 19,45 metros lineares de estante. 
Nos livros 001 a 005 (ate fol. 113 v. 0

), 006 a 014 (ate ao fol. 107 v. 0
) e 106 (a partir do fol. 

144) a 141 inscrevem-se quatro registos por folio. Nos Lv005 (a partir do fol. 114), 014 (a 
partir do fol. 108) a 106 (ate ao fol. 143 V.

0
) fazem-se apenas dois registos por folio. 

Os livros 142 a 147, de maiores dimensoes, passam a ter seis registos em cada folio. A partir 
do Lv148, os assentos aparecem registados de forma continua. Do Lv163 em diante, os livros 
pass am a ser parcialmente impressos, tendo os n. os 163 a 165, 6 registos por folha e, os 
restantes, apresentam apenas dois assentos em cada folio. 
Os registos compoem-se de urn texto central, o termo da entrada ou baptismo propriamente 
dito, e anotacoes nas margens ou por baixo do registo. Quando estas notas sao registadas 
nas margens, os assentos encontram-se geralmente na margem direita ou esquerda 
conforme o registo se faca respectivamente, no recto ou no verso da folha. 
Os registos estao numerados sequencialmente, por ordem de entrada das criancas. A 
numeracao e sempre anual, de Janeiro a Dezembro, ate 1979 (Lv174). Entre 1980 e 1985 
(Lv175), o numero e sequencia! ao longo do livro. Os registos de 1986 a 1988 apresentam 
novamente numeracao anual (Lv176). No Lv177, a numeracao dos anos de 1988 e 1989 e 
sequencia!, mas a partir de 1990 a numeracao dos assentos volta a ser anual. 
A partir do livro 107, na margem, sobre o nome da crianca, surge outra numeracao, 
conjuntamente a anterior, tratando-se de uma numeracao diaria da entrada dos expostos na 
Rod a. 

Datas extremas - Registos entre 1775.03.01 e 1992.05.21. Os livros 145 a 162, com registos 
entre 1863.01.02 e 1916.12.27, encontram-se na 6.a Conservatoria do Registo Civil de Lisboanl. 
Faltas - Nao existem faltas de livros nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Possuem termo de abertura os Lv002, 003, 013, 
014, 062 a 113, 115 a 141 e 143 a 173. 0 n. 0 106 tern urn termo de abertura, mas encontra
se incompleto. 
Possuem termo de encerramento os Lv001 a 059, 062 a 100 e 102 a 165. Os n.os 106 e 108 
tern este termo, mas incompleto. 

indices- Possui indice o Lv001 (fol. 385 a 411), organizado por ordem alfabetica do nome do 
exposto. Apresentam tambem indice os Lv161 a 165, mas incompletos, organizados pela 
primeira letra do nome do exposto, com separadores alfabeticos e ordenados dentro destes 
pela ordem dos registos nos livros. 

( 1) Estes livros foram transferidos para a referida Conservat6ria devido a extin~ao do Posto de Registo Civil, que existiu na 

Misericordia ate 1982. 
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Rela~ao com outras series I subseries - Os registos desta serie continuam OS da serie 01 
- de Entrada dos expostos. 
Entre 1865 e 1935<2), existe uma outra serie - Mapas de Aleitar;iio que tern o registo das 
entradas, com os dados que os livros da presente serie contem. 
0 registo da Entrada e baptismo de crianr;as pretas e pardas, constituiu, entre 1780 e 1834, 
urn serie separada desta, como a da serie de Entrada de desamparados, que se iniciou em 
1850 e cujo registo continuou a fazer-se separadamente, ate Dezembro de 1941. 
Os documentos que constam da serie de Sinais de entrada estao tambem intimamente 
ligada com a presente serie, pois contem os bilhetes ou escritos que, por vezes, eram 
reunidos a pequenos objectos e acompanhavam a crianya que dava entrada na Roda; estes 
sinais encontram-se descritos nestes livros de entrada. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

Tipos de registo: 

1. Nos Lv001 a Lv161 - alguns com mais elementos, outros com menos, entre 1775 e 1903; 
os termos de entrada e baptismo indicam geralmente: 
Numero do registo (por cima do mesmo, ao centro). 
Referencia a entrada da crianya pela Roda do Hospital dos Expostos, especificando a altura do dia 
em que se realizou a exposiyao (de manhii, de tarde, a noite); por vezes indica o lugar de onde vern 
e freguesia; sexo da crianya; descriyao de sinais ffsicos relevantes (cor da pele, deficiencias ffsicas, 
doenyas); descriyao pormenorizada das roupas, com indicayao do tipo de vestes, respectivos tecidos 
e cores, alem de qualquer sinal (objecto ou simples escrito) que apresentasse; elementos sobre o 
baptismo da crianya(3l, nomeando o padre que o baptizou, o nome como qual foi baptizado, e se o 
nome fora referido no escrito que acompanhava o exposto, ou pedido directamente, quando a 
crianya foi entregue na Roda (nome da Roda); nome do padrinho; entrega do exposto a ama da 
casa, designando o seu nome; referencia as assinaturas do termo. Local, dia, mes e ano. 
Assinaturas do registo de entrada e baptismo - Mordomo e Capelao dos baptismos que 
baptizou a crianya. 
No caso de gemeos o registo de entrada e baptismo e urn unico, com dois numeros diferentes 
sobre o registo, indicando os sexos e especificando que se tratava de gemeos; depois descreve 
cada urn, com os mesmos elementos de urn registo normal. As referencias a margem sao 
assinaladas nas duas margens, cada uma para sua crianya. 

2. Do Lv161 (do fol. 57, n. 0 31) em diante, OS livros desta serie passam a registar apenas 
os termos de entrada de crianyas ja baptizadas (com Certidao de baptismo ou Guia do 

(2J Ver descricao da serie: faltam os meses de Fevereiro, Maio e Outubro de 1870 e de Janeiro de 1818, e os anos de 1886 a 

1893 e 1932. 

<3J Quando ja vinha baptizada refere que tern certidao de baptismo, nome do padre que a baptizou, igreja on de foi baptizada 

e n. 0 do livro e registo do assento do baptismo. 
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Hospital). A partir do Lv163 os registos apresentam-se parcialmente impressos mas contendo 
os mesmos elementos indicados: 
Dia, mes e ano, hora, periodo de entrada para a Real Caza dos ExpostosC4l, sexo da crianca, 
referencia a trazer certidao de baptismo ou boletim do registo civil, data de nascimento, nome 
de baptismo, data de baptismo, local de baptismo, filho legitimo/ilegitimo, nome dos pais, 
estado civil dos mesmos, referencia ao assento de baptismo, numero do livro e folha respectiva. 
Assinatura do Director do Hospital dos Expostos. 

Existem varios modelos impressos, nos Lv163 a 177, com algumas diferencas de conteudo: 
- Lv163 e 164 - 3:174 -Tip. da Lot.a-Dez. 1915-400 fls. del. +50 fls. indice-Mod. 634.; 
- Lv165- 8:737-Tip.a da Lot.a-Fevereiro de 1931-400 fls. del. +50 fls . indice-Mod. 593.; 
- Lv166 a 169 e 172- 11:571-600 fls. de l.-Mod. 921.; 
- Lv170, 171, 173 - 12:812-600 fls. de l.-Mod. 551.; 
- Lv174 e 175- 7:019-310 fls. de l.-12-68.; 

Lv176 e 177 - modelos impressos sem numero, com informacao identica aos modelos 
anteriores. 

MARGENS 

Nos livros 001 a 014 aparecem os registos marginais, normalmente na margem esquerda, 
independentemente do registo estar no recto ou no verso da folha; exceptua-se o caso dos 
gemeos - em que se utilizam as duas margens, uma para cada crianca - ou para acrescentar 
alguma nota ao registo, como por exemplo o do Lv001, fol. 230, reg.to 921, em que foi 
acrescentada a apresentacao de urn escrito, para servir de sinal, depois da crianca ja ter sido 
baptizada e registada. 
No livro 005, desde o fol. 114, passa a existir apenas urn registo em cada pagina e 
averbamentos sob o registo. 
A partir do folio 108, do Lv014, os averbamentos que dizem respeito a esse exposto, 
encontram-se normalmente sob o corpo do registo respectivo, mas tambem aparecem nas 
margens. Em nota, no fol. 107 v. 0 deste livro, justifica-se esta medida pela extincao dos livros 
de matriculaC5l: Os expostos, q tem entrada pela roda athe o ultimo de Marr;o do prez. te anna, 
tem a sua matricula em livros diversos, e competentes, segundo o dia, mes, e anna em q 
entrarfio; porem, os q entrarem de hoje em diante tem as suas verbas competentes, e 
respectivas no mesmo livro de entrada, e baptismo. 31 de Marr;o de 1789. 

Elementos apresentados a margem: 
- nome do exposto, excepto quando entregue mortoC6l; . 
- indica se o nome e da Casa (dado na Misericordia), da Roda (solicitado pela pessoa que 

veio entregar a crianca na Roda), ou se o nome eo que vinha no escrito (documentos que 
acompanhavam o exposto); 

<4l Aparece tambem com outras designa~oes : Hospital dos Expostos de Lisboa e Recolhimento Central da Misericordia. 

(5) Ver subsec~ii.o Entradas dos Expostos. serie 09 - Matriculas das entradas dos expostos (1775-1789). 

(6) Quando a crian~a e entregue na Roda ja morta, nii.o vern mencionado o nome (a menos que trouxesse consigo certidii.o de 

baptismo), mas apenas Menino morto ou Menina marta. 
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- designa a cor da pele no caso de ser mulato ou negro; 
- idade da crianca, em meses ou anos, no caso de nao ser recem-nascido, ou meses de 

gestacao, quando aparentavam ser prematuros; 
- sinais particulares da crianca, como deficiencias fisicas ou doencas (ex. Lv090, fol. 89, 

reg. to 1050 - "tem dous dedos pegados"). 
Averbamentos: 

nome da primeira ama de fora a quem foi entregue, referindo o registo da sene ou 
subserie on de se formalizou essa entrega: De use a criar a (nome da ama) L. (n. 0 ) de 
(designacao) a fol. (n. 0

); 

- falecimento, indicando-se a data (dia, mes e ano) da mesma, especificando-se o registo 
da serie ou subserie onde esta averbado, tambem a margem, o mesmo: Faleceu em dia, 
mes e ano, como do ) L.(n. 0

) de (designacao) a fol. (n. 0
) ou entao Falece,u na Casa em 

(dia) de (mes) de (ano) - quando o falecimento e anterior a qualquer entrega a amas de 
fora; 

- entrega aos pais, tambem quando e anterior a entrega a ama de fora, fazendo 0 

averbamento a margem do registo, designando o nome da condutora, verificacao dos 
sinais, nome do fiador, profissao, morada e assinatura, local, dia, mes e ano. Assinatura 
do fiador. (ex. Lv001, fol.146, reg.to 585); 

- entrega na Casa pela primeira ama: entregouo logo na casa em dia, mes e ano e entrega 
a uma segunda ama, com os mesmos elementos que aparecem na primeira entrega. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 termo de abertura dos livros 013, 014, 062 a 113 e 115 a 141 indica a finalidade do livro -
Livro, que hade servir das Entradas, e Baptismos dos Innocentes, e Expostos, que entrao 
neste Hospitalm, local, dia, mes e ano e assinatura do escrivao da Mesa da SCML. 0 termo 
de abertura dos Lv002, 003 e 106 encontram-se incompletos, referindo apenas a funcao, nao 
estando datados nem assinados. 
Do Lv142 ao Lv147 possuem o termo da Comissao dada pelo Provisor e Vigario Geral 
interino do Patriarcado para o Capelao da Igreja rubricar o livro. 0 Lv143 tern identico 
termo de comissao, mas no mesmo folio do termo de encerramento, escrito do avesso. 0 
termo de encerramento do Lv144 faz referencia ao termo da comissao estar dada num dos 
livros de assentos de Casamentos celebrados na Igreja da Misericordia. Do Lv148 a 161 a 
funcao continua similar: ... para se lavrarem os assentos de entrada e baptismo ... , com 
comissao dada ao Adjunto da Administracao da SCML para rubricar e lavrar o assento de 
entregas e assinatura do Provedor. Os livros Lv162 a 165 possuem tambem urn termo de 
abertura diferente, indican do na funcao que . . . servia para nele se registaram os termos 
d'entrada dos expostos que forem mandados admittir na Real Caza dos Expostos. 
0 termo de encerramento, presente em quase todos as unidades de instalacao que comp6em 
esta serie, indica geralmente o mimero de folhas do livro, referindo que estas sao rubricadas 
pelo escrivao da Mesa da Santa Casa da Misericordia, local, dia, mes e ano, e assinatura do 
mesmo escrivao. 

(7) Exemplo retirado do termo de abertura do Lv014. Os termos de abertura dos varios livros apresentam pequenas 

diferencas entre eles, pelo que seria impossivel aqui indicar todas. 
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0 termo de encerramento dos Lv106 e 108 encontram-se incompletos, indicando apenas o 
numero de folhas . 0 termo do Lv108 tern assinatura. 
Sao sempre assinados pelo escrivao da Mesa ate ao Lv105; do Lv107 ao 130, sao sempre 
assinados pelo escrivao da Comissao Administrativa da Misericordia de Lisboa, do Lv131 ao 
133 pelo escrivao da Mesa da Santa Casa e do Lv134 a 141 pelo Adjunto da Administracao 
da Misericordia de Lisboa. 
0 termo de encerramento do Lv142 a 14 7 sao assinados pelo Capelao da Igreja e Tesoureiro, 
tendo-lhe sido dada comissao para rubricar as folhas pelo Provisor e Vigario Geral interino 
do Patriarcado. Os Lv163 a 165 sao assinados pelo Oficial Maior da Contadoria. 
Existem ainda no Lv157, urn termo final no fim dos registos daquele livro ... fica encerrado 
este livro com o ultimo assento n. o (n. 0

) do respectivo anna retro inscripto. Dos Lv158 a 160 
(entre 1890 e 1899) existem ainda uns termos finais de cada ano ... fica encerrado este anna 
de (ano) com o supradito numero (n. 0 do ultimo registo do ano) d' assentos dentrada dos 
expostos n ' este referido Estabelecimento . 

INDICES 

0 indice do livro 001 (fol. 385 a 411), organizado alfabeticamente pelo nome do exposto, 
contem separadores alfabeticos, indica: o nome do exposto, nome das amas de fora, se vinha 
morto ou faleceu na roda e o numero do folio onde se localiza o registo. Este indice esta muito 
incompleto, apresentando os dados referentes aos registos apenas ate ao folio 8 v. 0

• 0 livro 
002 tern tambem os separadores alfabeticos mas nao possui qualquer registo (fol. 340 a 363). 
Possuem tambem indices os Lv161 a 165, igualmente organizados com separadores 
alfabeticos pela primeira letra do nome do exposto, referindo: o nome da crianca, nome da 
mae, do pai ou indicacao de abandonado, ou filho de pais incognitos, numero do folio e 
numero do registo onde se encontra o termo da entrada. Os indices estao incompletos, 
possuindo registos apenas ate certo folio de cada livro. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/02/Lv001 1 1775.03.01 1776.03.22 411 1540 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv002 2 1776.03.22 1777.03.01 339 1353 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv003 3 1777.03.01 1778.02.28 382 1533 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv004 4 1778.03.01 1779.03.19 389 1544 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv005 5 1779.03.19 1779.12.13 395 1015 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv006 6 1779.12.14 1780.06.19 377 754 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv007 7 1780.06.19 1781.09.29 413 1651 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv008 8 1781.09.30 1782.11.13 392 1565 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv009 9 1782.11.14 1784.01.28 392 1565 
SCMUCE/EE/EB/02/LvO 10 10 1784.01.28 1785.03.25 384 1530· 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv011 · 11 1785.03.25 1786.05.28 380 1519 
SCMUCE/EE/EB/02/LvO 12 12 1786.05 .29 1787.10.10 402 1599 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv013 · 13 1787.10.10 1788.12.19 420 1619 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/02/Lv014 14 1788.12.19 1789.09.19 393 990 
SCMUCE/EE/EB/02/LvO 15 15 1789.09.20 1790.04.09 370 738 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv016 16 1790.04.10 1790.11.02 388 776 
SCMUCE/EE/EB/02/LvO 17 17 1790.11.02 1791.05.29 395 788 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv018 18 1791.05.30 1791.12.24 395 788 
SCMUCE/EE/EB/02/LvO 19 19 1791.12.24 1792.07.21 392 782 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv020 20 1792.07.22 1793.02.08 396 791 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv021 21 1793.02.08 1793.08.18 392 782 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv022 22 1793.08.18 1794.02.18 392 784 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv023 23 1794.02.18 1794.08.18 362 775 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv024 24 1794.08.18 1795.02.17 391 782 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv025 25 1795.02.17 1795.08.25 390 780 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv026 26 1795.08.26 1796.02.15 384 766 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv027 27 1796.02.15 1796.08.05 388 776 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv028 28 1796.08.05 1797.01.30 389 777 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv029 29 1797.01.30 1797.07.21 388 776 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv030 30 1797.07.22 1798.01.29 388 776 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv031 31 1798.01.29 1798.07.20 386 772 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv032 32 1798.07.20 1799.02.02 422 844 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv033 33 1799.03.03 1799.08.12 402 804 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv034 34 1799.08.13 1800.02.26 410 82 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv035 35 1800.02.26 1800.08.19 393 785 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv036 36 1800.08.19 1801.02.25 406 811 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv037 37 1801.02.26 1801.08.28 414 827 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv038 38 1801.08.29 1802.02.26 410 820 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv039 39 1802.02.26 1802.09.14 399 796 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv040 40 1802.09.14 1803.03.21 410 820 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv041 41 1803.03.21 1803.10.11 413 826 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv042 42 1803.10.11 1804.03.31 393 784 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv043 43 1804.03.31 1804.11.11 413 826 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv044 44 1804.11.11 1805.04.28 408 814 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv045 45 1805.04.28 1805.11.01 389 777 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv046 46 1805.11.01 1806.04.17 392 783 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv04 7 47 1806.04.17 1806.10.22 395 787 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv048 48 1806.10.24 1807.04.21 404 807 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv049 49 1807.04.21 1807.10.13 393 785 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv050 50 1807.10.13 1808.03.10 384 766 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv051 51 1808.03.11 1808.08.22 392 789 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv052 52 1808.08.22 1809.02.08 390 779 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv053 53 1809.02.08 1809.08.10 392 782 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv054 54 1809.08.10 1810.01.25 391 780 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv055 55 1810.01.25 1810.07.06 394 78 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv056 56 1810.07.06 1810.12.03 393 784 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv057 57 1810.12.03 1811.03.31 414 825 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv058 58 1811.03.31 1811.09.16 390 780 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N.0 reg. 

SCMLICE/EE/EB/02/Lv059 59 1811.09.16 1812.03.20 423 844 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv0.60 60 1812.03.20 1812.08.18 396 792 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv061 61 1812.08.18 1813.01.23 392 763 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv062 62 1813.01.23 1813.06.16 400 801 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv063 63 1813.06.17 1813.12.24 404 808 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv064 64 1813.12.24 1814.06.12 420 829 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv065 65 1814.06.13 1814.12.14 424 851 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv066 66 1814.12.14 1815.05.29 423 846 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv067 67 1815.05.29 1815.12.01 424 848 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv068 68 1815.12.01 1816.05.09 424 848 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv069 69 1816.05.10 1816.11.19 422 844 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv070 70 1816.11.19 1817.05.07 424 846 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv071 71 1817.05.07 1817.11.04 416 832 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv072 72 1817.11.04 1818.04.30 416 830 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv073 73 1818.05.01 1818.10.14 402 804 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv07 4 74 1818.10.15 1819.04.06 415 830 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv075 75 1819.04.06 1819.10.09 420 838 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv076 76 1819.10.10 1820.03.22 424 847 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv077 77 1820.03.22 1820.09.10 410 817 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv078 78 1820.09.10 1821.02.27 412 824 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv079 79 1821.02.27 1821.08.22 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv080 80 1821.08.23 1822.02.23 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv081 81 1822.02.23 1822.08.31 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv082 82 1822.08.31 1823.02.16 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv083 83 1823.02.16 1823.08.02 424 847 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv084 84 1823.08.02 1824.02.09 425 849 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv085 85 1824.02.09 1824.08.03 424 848 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv086 86 1824.08.03 1825.01.24 424 848 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv087 87 1825.01.24 1825.07.10 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv088 88 1825.07.10 1826.01.05 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv089 89 1826.01.06 1826.06.16 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv090 90 1826.06.16 1826.12.25 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv091 91 1826.12.25 1827.06.08 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv092 92 1827.06.08 1827.12.31 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv093 93 1828.01.01 1828.06.26 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv094 94 1928.06.26 1829.01.04 424 848 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv095 95 1829.01.04 1829.06.16 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv096 96 1829.06.16 1829.12.16 424 848 
SCMLICE/EE/EB/02/Lv097 97 1829.12.16 1830.06.03 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv098 98 1830.06.03 1830.12.06 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv099 99 1830.12.06 1831.05.23 424 848 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv 100 100 1831.05.24 1831.11.11 424 847 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv101 101 1831.11.12 1832.04.19 426 843 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv 102 102 1832.04.19 1832.10.28 432 864 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv103 103 1832.10.28 1833.03.29 424 848 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/02/Lv104 104 1833.03.29 1833.09.07 424 848 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv105 105 1833.09.07 1834.02.24 432 858 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv106 106 1834.02.24 1834.12.31 422 1393 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv107 107 1835.01.01 1835.10.13 422 1679 
SCMUCE/EEIEB/02/Lv108 108 1835.10.14 1836.08.06 432 1728 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv109 109 1836.08.06 1837.06.06 414 1656 
SCMUCE/EEIEB/02/Lv110 110 1837.06.07 1838.04.16 414 1656 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv111 111 1838.04.17 1839.02.10 384 1536 
SCMUCE/EE/EB/02/L.v112 112 1839.02.10 1839.11.19 384 1536 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv113 113 1839.11.19 1840.09.06 382 1528 
SCMUCE/EEIEB/02/Lv114 114 1840.09.07 1841.05.28 382 1528 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv115 115 1841.05.29 1842.03.11 384 1536 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv116 116 1842.03.12 1842.12.14 410 1639 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv117 117 1842.12.14 1843.09.21 408 1633 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv118 118 1843.09.21 1844.05.17 384 1535 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv119 119 1844.05.17 1845.02.10 400 1600 
SCMUCE/EEIEB/02/Lv120 120 1845.02.10 1845.11.02 408 1628 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv121 121 1845.11.03 1846.07.07 406 161 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv122 122 1846.07.07 1847.03.09 408 1627 
SCML/CE/EE/EB/02/Lv123 123 1847.03.09 1847.11.26 422 1686 
SCMUCE/EEIEB/021Lv124 124 1847.11.26 1848.07.27 408 1690 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv125 125 1848.07.27 1849.03.05 384 1546 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv126 126 1849.03.05 1849.11.07 394 1596 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv127 127 1849.11.08 1850.07.20 424 171 
SCMUCE/EEIEB/02/Lv128 128 1850.07.20 1851.03.19 418 1684 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv129 129 1851.03.20 1851.12.23 426 1722 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv130 130 1851.12.23 1852.09.20 428 1735 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv131 131 1852.09.20 1853.05.20 432 1745 
SCMUCE/EE/EB/021Lv132 132 1853.05.20 1854.02.10 428 1737 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv133 133 1854.02.10 1854.11.06 428 1841 
SCMUCE/EE/EB/021Lv134 134 1854.11.06 1855.07.12 431 1746 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv135 135 1855.07.13 1856.03.26 432 1735 
SCMUCE/EE/EB/021Lv136 136 1856.03.26 1856.12.09 429 1720 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv137 137 1856.12.09 1857.08.12 430 1718 
SCMUCE/EE/EB/021Lv138 138 1857.08.12 1858.03.22 434 1735 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv139 139 1858.03.22 1858.12.11 434 1735 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv140 140 1858.12.11 1859.07.02 406 1623 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv141 141 1859.07.02 1860.02.05(8) 408 1632 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv142 1860.01.01 1860.12.31 600 2694 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv143 1861.01.02 1861.12.31 504 2741 

CBJ Os assentos de entrada, relativos a J aneiro e Fevereiro de 1860, estiio repetidos no livro seguinte - Lv142 - a excepcao 

dos assentos de entrada de criancas mortas (r eg.tos n .os 18, 25, 31, 34, 41, 58, 101, 149, 150, 153, 264 e 270). Neste livro 

existem alguns averbamentos, relativos aos mesmos registos, que niio vern anotados no Lv142 e vice-versa. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/02/Lv144 1862.01.02 1862.12.31 470 2794 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv145 1863.01.02 1863.12.31 480 2653 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv146 1864.01.02 1864.12.31 480 2779 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv14 7 1865.01.02 1866.01.02(9) 480 2711 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv148 1866.01.01 1866.12.31 480 2460 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv149 1867.01.01 1867.12.31 480 2598 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv150 1868.01.01 1868.12.31 455 2749 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv151 1869.01.01 1869.12.31 450 2829 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv152 1870.01.01 1870.12.31 450 2879 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv153 1871.01.01 1873.12.30 450 2469 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv154 1874.01.01 1876.12.30 200 1000 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv155 1877.01.02 1880.12.01 200 845 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv156 1880.12.02 1885.11.04 210 1223 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv157 1885.11.04 1889.12.30 200 1164 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv158 1890.01.03 1893.07.09 200 1189 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv159 1893.07.13 1897.12.30 200 1188 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv160 1898.01.03 1901.12.28 192 1005 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv161 1902.01.07 1908.12.16 190, 20 1071 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv162 1908.12.18 1916.12.27 225 1185 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv163 1917.01.08 1926.01.09 200, 30 1199 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv164 1926.01.09 1934.07.24 200 30 1197 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv165 1934.07.27 1942.01.17(10) 200, 30 913 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv166 1942.01.06 1943.12.14 150 298 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv167 1943.12.14 1946.06.04 150 300 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv168 1946.06.12 1949.08.10 150 300 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv169 1949.08.15 1953.01.23 150 299 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv170 1953.01.23 1956.02.09 150 231 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv171 1956.02.11 1961.05.16 150 66 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv172 1961.05.20 1968.03.13 150 298 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv173 1968.03.13 1972.11.24 150 296 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv17 4 1972.11.24 1979.12.11 150 290 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv175 1979.12.27 1986.01.03 150 287 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv176 1986.01.16 1988.12.05 151 299 
SCMUCE/EE/EB/02/Lv177 1988.11.14 1992.05.21 149 292 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAf;AO 

Estado de conserva~ao - Apenas os Lv002, 004 e 17 4 a 177 se encontram em razoavel 
estado de conserva~ao , apresentando o Lv003, 006 a 149, 152, 155, 159 a 163, 172 e 173 

(9) No final deste livro est ii.o registados seis assen tos de entrada de J aneiro de 1866 (n .os 2705 a 2711), que nii.o vern 

registados no livro seguinte, continuando a nurneracao do ano de 1865. 

(10) Os cinco registos finais , referentes a 1942, forarn repetidos no livro seguinte. 
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encaderna~oes rasgadas, esfoladas e/ou perfuradas; os Lv119 e 120 apresentam-se bastante 
deteriorados. 
Ainda ao nivel das encaderna~oes existem alguns volumes que tern pastas soltas: 017, 066, 
085 e 143; a lombada solta: 107, 125, 135, 143 e 151 ou quase solta: 113, 141, 142 e 144. 0 
Lv001 tern a lombada parcialmente rasgada. 
Os livros 005, 008, 010, 012, 015 e 023 tern folhas manchadas e algumas deterioradas. 
Outros exemplares possuem folhas ou cadernos inteiros soltos- Lv005, 013, 017, 018, 020, 
022, 076, 085, 101, 109, 149, 152, 157 e 160 - ou folhas rasgadas, como o Lv108. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem alguns erros de folia~ao, 
como folios em branco numerados nos Lv004, 010, 013, 014, 106, 107, 118, 121, 122, 127, 
130 e 132; folios duplicados nos Lv136, 142, 176 e 177; erro de encaderna~ao no Lv003 (fol. 
370 a 373, entre os fol. 361 e 362). Existe tambem uns folios numerados, com mimero de 
registo, mas em branco. Os Lv173 a 175 possuem folios em branco, sem registo, tra~ados e 
por vezes colados. 
Nao foram verificados os erros de numera~ao nos livros, que se encontram na 6.!! 
Conservatoria do Registo Civil de Lisboa. 
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ENTRADA E BAPTISMO DE PRETOS E PARDOS 

SR: 03/ Entrada e baptismo de pretos e pardoe (1780-1834) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Proposta de 1779.11.17 dos Mordomos da Real Casados Expostos (Auisos e Ordens da 
Mesa, L. 0 1, fol . 90-105 u. 0

) - levantava, entre outros, o problema dos pretos e pardos, 
crianyas expostas que muitas pessoas vinham buscar a casa da roda para os vender depois 
como escravos, fazendo regressar a escravatura algumas crianyas filhas de homens livres, ou 
que, pelo facto de terem sido expostas na roda, se tinham tornado livres. E proposto que, 
para ser mais facil o controlo e busca dos registos destas crianyas, se fayam s- das 
entradas em livros separados e que, a margem do assento, apareyam por extenso os nomes 
dos meninos e, abreviados, os nomes das meninas. 

~~ 
ORGANIZAc;;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 2 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
de entrada dos expostos, ocupando 0,13 metros lineares de estante. 
Os livros tern dois registos por folio, urn no recto e outro no verso, exceptuando-se, no Lv001, 
os folios 13 v. e 13 (numerayi'io repetida) e 77 v., em que existem quatro registos em cada 
folio; entre Junho de 1788 e Abril de 1790 (fol. 85 a 115), aparece apenas urn registo, no 
recto de cada folha. A partir do fol. 116 reaparecem dois termos de entrada em cada folio. 
Os registos sao compostos por urn texto central, o registo propriamente dito, e anotay6es nas 
margens, apresentando-se, normalmente, na margem direita, quando o registo se encontra 
no recto do folio e, na margem esquerda, quando o registo esta inscrito no verso do folio. Por 
vezes acontece que estas notas ou averbamentos marginais aparecem sob o termo de 
entrada, no corpo central da pagina. 
Os registos estao numerados sequencialmente por ordem de entrada da crianya. A 
numerayi'io e anual, de Janeiro a Dezembro, excepto nos anos de 1780 - 1781, 1787 - 1788 e 
1789 - 1790 em que a numerayi'io e bianual, continuando para o ano seguinte, e entre os 
anos 1805 e 1808 e entre 1811 e 1814 em que a numerayiio e sequencia!, abarcando os 
periodos referidos. Em 1830, os registos estao divididos pelos dois livros desta serie, e a 
numerayao e tambem sequencia!. 

Datas extremas- Esta serie tern registos compreendidos entre 1780.06.16 e 1834.04.22. 
Faltas - Nao existem faltas. 

Termos de abertura e encerramento- 0 primeiro livro tern termo de encerramento, mas 
nao possui termo de abertura. 0 segundo livro tern os dois termos, de abertura e 
encerramento, contendo ainda urn termo final, no fol. 52, o qual remete para os livros de 
Entrada e baptismo dos brancos. 

Indices - Nao existem indices em qualquer dos livros. 
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INVENTAAIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Estampa 5- Entrada e baptismo de pretos e pardos- Liuro 1, folio 1. 

1 MISERlCOROlA DE liSBOA I 



ENTRADA E BAPTISMO DE PRETOS E PARDOS 

Rela~ao com outras series I subseries - Estes registos continuam OS da serie de Entrada 
e baptismo dos expostos, formando uma serie separada desta entre 1780 e 1834(1). A partir 
desta data voltam a fazer-se os registos na serie referida. 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

N. 0 de ordem do registo (sobre o registo propriamente dito). 
Indicacao da data de entrada da crianca, pela Roda ou pela porta, e a altura do dia em que 
se realiza a exposicao (noite, madrugada, dia, tarde, etc.); sexo da crianca; descricao de 
sinais fisicos relevantes (cor da pele - preto, pardo; deficiencias fisicas - cego, entrevado, etc.; 
doencas varias); descricao pormenorizada da roupa (tipo de vestes, qualidade dos tecidos e 
cores); referencia ao sinal que acompanhava a crianca; nome de baptismo; nome do 
padrinho; nome da ama da casa que a fica a criar. 
Assinaturas: do Padre Capelao dos Baptismos e do Mordomo da Roda<2l . 
A data de entrada das criancas, nesta serie, comeca por aparecer no final do registo ate 
Abril de 1803 (fol. 198 v. 0 ); a partir dai aparece no inicio do termo. 

MARGENS 

N orne da crianca. 
Indicacao de que e preto ou pardo. 
Quando nao sao recem-nascidos, indica-se a idade provavel que a crianca tern: 

-de idade de .... meses; 
-de ... meses; 
-de ... . anos. 

Referencias da entrega a ama ou amo, designando outros registos de outras series I 
subseries: 

-Dado a nome da ama, mulher de nome do marido L. o de ... f ... ; 
- De u-se a criar a nome da ama, do livro (n. 0 ) I como se ve do L. o (n. 0 ); 

- L. o .• f .. - referencia ao registo de outra serielsubserie. 

Devolucao da crianca a Casa: 
- Entregue na casa em dia, mes e ano; 
- Entregue na casa viva em dia, mes e ano; 
- Entregou-o( a) em dia, mes e ano. 

n> Existem alguns registos dos termos de entrada de criancas mulatas que sao, por engano, assentes nos livros da serie de 

Entrada e baptismo durante este periodo, remetendo depois para os livros respectivos (ex. : Lv012 de Entradas, fol. 337 v. 0
). 

<2> Os termos nao estao assinados: entre Novembro de 1788 e Novembro de 1801; entre Setembro de 1805 e Setembro de 

1812; entre Janeiro de 1823 e Janeiro de 1830. 
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Data de falecimento ou referencia a data de entrega do corpo na Casa - estes termos, 
normalmente, sao rubricados no final: 

- o(a) menino(a) do assento supra (ou deste assento) faleceu na casa a dia, mes e ano; 
- faleceu na casa a dia, mes e ano; 
- faleceu em poder da ama a dia, mes e ano; 
- faleceu na (ou nesta) casa em dia, mes e ano; 
- faleceu em dia, mes e ano; 
- entregou-o [a ama] marta em dia, mes e ano. 

Referencias a outras entregas: 
- a fidalgas (Lv001, fol. 195, n. o 2); 
- para criada (Lv001, fol. 116); 
-para oficio (Lv001, fol. 163, n. 0 7); 
- aos pais (Lv001, fol. 208 v. 0

, n. 0 9). 

Outras referencias relativas a crianca, como: 
- termos de emancipacao (Lv001, fol. 8). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 livro 1 tern termo de encerramento, referindo-se neste a finalidade do livro - ... serve para 
os assentos das Entradas e Baptismos dos Exp.tos, o mimero de folhas do livro, por quem vao 
rubricadas (pelo Escrivao da Mesa da SCML), local, data e assinatura do dito escrivao. 
0 livro 2 possui termo de abertura em que e indicado 0 mimero do livro, e titulo - 0 0 0 de 
Entradas e Baptismos dos Expostos Pretos e Pardos, a data de inicio do livro (nao estao 
preenchidos os espacos correspondentes a data) e assinatura do Escrivao da Mesa da SCML. 
0 termo de encerramento tern a referencia ao numero de folhas, indicacao de que sao 
numeradas e rubricadas pelo Escrivao da Mesa da SCML e a assinatura do mesmo. 
No livro 2 aparece tambem urn termo, no final dos registos deste livro (fol. 52), em que o 
Capelao dos Baptismos informa que a Comissao Administrativa mandou que se lancassem 
os termos de entrada e baptismo dos pretos e pardos nos livros dos brancos. Este termo data 
de 1 de Maio de 1834. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/03/LvOOl 1780.06.16 1830.01.29 423 821 
SCMUCE/EE/EB/03/Lv002 1830.03.18 1834.04.22 232(3) 101 

(3) A partir do folio 52 v. 0 as folhas encontram-se em branco. 
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NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva9ao - As encadernacoes dos dois livros apresentam-se esfoladas e 
perfuradas e com as lombadas danificadas, sobretudo na zona superior 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos- Folios duplicados no LvOOl. 
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INVENTAAIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

SR: 04 I Entrada de desamparados (1778-1941) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Em alguns folios do Lv001 (111 v. 0 a 113 e 115 a 133 V.
0

) estao registadas as cartas de 
liberdade dadas a negros, escravos, vindos dos dominios ultramarinos, com registos entre 17 
de Agosto de 1789 e 4 de Mar~o de 1790, os quais foram admitidos no Hospital dos Expostos 
como desamparados. Estas cartas de liberdade estao de acordo com o Alvara de 19 de 
Setembro de 1761(1), e o Aviso de 1788 01.07. 

Alvara de 1761.09.19 (L.A. XVIII. 08092, dipl. 15) - Estabelece-se que ... se niio possiio em 
algum delles [portos da America, Mrica e Asia] carregar, nem descarregar nestes Reinos de 
Portugal, e dos Algarves, Preto, ou Preta alguma: Ordenando, que todos os que chegarem aos 
sobreditos Reinos, depois de haverem passado os referidos Termos, contados do dia da 
publicar;iio desta, fiquem pelo beneficia della libertos, e forros, sem necessitarem de outra 
alguma Carta de manumissao, ou alforria, nem de outro algum Despacho, alem das 
Certidoes dos Administradores, e Officiaes das Alfandegas dos lugares onde portarem, as 
quaes Manda que se lhes passem logo com as declarar;oes dos lugares donde houverem 
sahido, dos Navios em que vierem, e do dia, mez e anno em que desembarcarem (. . .) . 

ORGANIZA(::AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 7 livros organizados sequencia! e cronologicamente, ocupando 
0,22 metros lineares de estante. 
0 Lv001 e uma "miscelanea", compondo-se de registos de entrega de expostos aos pais (folios 
1A a 107, entre 1781.09.06 e 1788.02.21), entrega de expostos a fidalgas (folios 250 a 251 v. o, 

entre 1786.01.12 e 1786.12.09), e dos registos de entradas de desamparados, que se 
encontram dispersos ao longo do livro: urn no folio 1 v. 0

, outros nos folios 55 e 87 v. 0
, (entre 

os registos de entregas a pais) e depois, nos folios 109 a 248. 
Tanto o registo do folio 1 v. 0 como os contidos entre os folios 55 e 87 v. 0

, apresentam-se 
individualmente em cada pagina; a partir do folio 109 os registos aparecem de varias formas 
- cada registo se inicia em pagina diferente, continuando, se necessario, para as seguintes; 
cada registo em sua pagina; dois registos em cada pagina; ou os registos seguidos, sem 
interrup~ao na mudan~a de pagina. 
0 livro 002 tern, ate ao folio 12 v. 0

, urn registo em cada pagina e depois, ate ao folio 92, tern, 
normalmente, dois registos em cada pagina. A partir daqui e nos livros seguintes, ate ao 
006, inclusive, os registos foram assentes sequencialmente, nao estando divididos por 
paginas. 0 livro 007 e impresso, apresentando novamente urn registo em cada pagina. 

(1) Aluara de 19 de Setembro de 1761 e Aviso de 7 de Janeiro de 1788, relativo aos pretos e pardos. Ver tambem refer€mcia 

a Maco 1 de Portarias no folio 126 do LvOOl desta serie. 
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ENTRADA DE DESAMPARADOS 

Estampa 6 - Entrada de desamparados - Liuro 2, folio 80. 



INVENTARIO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

Em qualquer dos casos todos os registos sao compostos de urn texto central, com o termo de 
entrada propriamente dito e anotay6es nas margens, referentes a cada urn dos 
desamparados (no recto da folha inscrevem normalmente na margem direita e, no verso, 
anotam na margem esquerda). 
Os registos estao numerados sequencialmente, salvo algumas excepy6es no livro 001, que so 
comeya a ter registos numerados a partir do folio 160, por ordem de entrada. A numerayao e 
anual, de Janeiro a Dezembro. 0 mimero de registo aparece sobre o registo, no livro 001 e 
no livro 002, ate ao folio 6; depois comeya a aparecer na margem, por cima do nome do 
desamparado. 

Datas extremas - Estao incluidos nesta serie registos de entradas de crianyas 
desamparadas entre 1778.06.27 e 1941.12.29. 
Faltas - Nao existem faltas. 

Termos de abertura e encerramento - Os livros 002 a 007 possuem termos de abertura e 
de encerramento. 

indices - No primeiro livro existem dois indices finais, urn de "meninos" e outro de 
"meninas", dizendo respeito apenas aos registos de entradas de desamparados assentes 
entre os folios 55 e 87 v. o . 

No livro 4 existe tam bern urn in dice final com separadores alfabeticos; os registos estao 
dentro destes ordenados por mimero de registos e folio. 0 indice esta inscrito em meias 
folhas verticais, pautadas, coladas entre a ultima folha de guarda e a capa posterior. 

Rela~ao com outras series I subseries - As entradas de crianyas desamparadas eram, 
antes de 1778, registadas nos livros de assentos de Entrada e baptismo, e voltam a ser 
integrados nesta serie, a partir de 1942. As entregas das crianyas desamparadas eram 
inscritas nos livros de Matricula dos desamparados, a partir de 1850<2l, onde se assentavam 
tambem os pagamentos das amas. Antes de 1850 eram assentes as entregas e os 
pagamentos nos livros das series de Criw;iio de seco. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

No primeiro livro aparecem diversos tipos de registo, que tendem a uniformizar-se a partir 
de 1834 (folio 163 v. 0

): 

1 - entrada de crian~as desamparadas para cria~ao de Ieite: 

a) entrada propriamente dita - (Dia, mes e ano) por Despacho da Mesa dado no 
requerimento que a ela fez (nome da mae e I ou do pai ou outros parentes da crianya, 

(2) Que corresponde as entradas de desamparados registados no LvOOl, a partir do fol. 190 v.0 
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profissiio do pai , morada de quem faz o requerimento, indicando a rua, freguesia e 
localidade) se tomou conta do(a) menino(a) (nome da crianca), (relaciio de parentesco 
com os requerentes - normalmente os pais) de idade de (n. o de meses ou anos) 
meses/anos, para correr a sua criar;iio por conta da Administrar;iio da Mesa, (nomes do 
escriviio da mesa e do escriviio que escreve o registo). 

b) entrega da crianca desamparada a ama - Acha-se o(a) dito(a) menino(a) em poder de 
(nome da ama, estado civil, nome e profissiio do marido da ama se for casada, morada 
da ama - rua, lugar, freguesia) para o(a) criar por tempo de (n. 0

) anos, com o 
vencimento de (n. 0 ) reis cada mes para pagamento do qual de vera primeiramente 
apresentar certidiio, pela qual conste achar-se vivo(a) e bem criado(a) o(a) dito(a) 
menino(a); referencia a apresentaciio de fiador. 

c) pagamentos feitos a ama (apenas nos casos de criacao de leite) - (Ano, mes e dia) 
Recebeu (nome da ama) quantia paga em reis e quantia numerica, que venceu desde 
(dia, mes e ano) ate (dia, mes e ano) e assinou a rogo - os pagamentos tanto aparecem 
na margem como por baixo dos registos de entrada e entrega, ou no verso da folha 
(exemplo Lv001, fol. 137). 

2 - entrada de crian~as desamparadas para cria~ao de seco tern apenas o registo da 
entrada propriamente dita - No (dia, mes e ano), por ordem do Mordomo se recolheu por 
desamparado um(a) menino(a) que mostrava ter (n. o de anos) anos, com os sinais seguintes 
(descriciio da roupa, qualidades e cores dos tecidos e estado em que se encontravam, sapatos, 
bilhetes ou outros objectos que a crianca trazia), Foi solenemente baptizado com o nome de 
(nome posto a crianca), aos (n.o de dias, mes e ano em que foi baptizado), por ordem do Ex.mo 
Mordomo, que assinou e eu (nome do padre) q o Baptizei fiz este assento p. a constar. 
Assinaturas do Capeliio dos baptismos e do Mordomo. 
Na margem aparecem as referencia aos livros respectivos em que foram feitos os termos do 
pagamento de seco. 

3 - entrada de crian~as desamparadas vindas de urn hospital - os registos entre os fol. 1 
e 87 V.

0
, abrangendo o periodo entre 1778 e 1786, e outros, ao longo do livro, incluiem apenas o 

registo da entrada propriamente dita - Nesta Real Casa dos Expostos se entregou por depozito 
um(a) menino(a) remetido(a) do Hospital (nome do dito), com uma guia assinada por (nome de 
quem assina a guia), na qual se declara chamar (nome da crianca) de idade de (n.0

) 

anos I meses, baptizada na freguesia de (freguesia) de (cidade, localidade), e ser filha de (nome 
da mae), internada ou falecida no referido hospital, e de (nome e profissiio do pai), e veio 
envolto(a) em (roupas e outros sinais que com ele trouxesse) e para que a todo o tempo conste 
fiz este assento. Lisboa, (dia) de (mes) de (ano). 
N a margem tern ou os pagamentos as amas - quando en tram para criaciio de leite, ou entiio 
referencia aos livros de saida- criacao de seco, criadas, de vestir, etc. (exemplo Lv001, fol. 147). 

4 - admissao de desamparados negros, antigos escravos - registados entre 1789 e 1790 
(Lv001, fol. 111 V.

0 a 133 v. 0
): 

"A esta Santa Caza da Misericordia se veio valer da sua protecr;iio para a sua liberdade", 
indicaciio da data (dia, mes e ano), nome do desamparado, localidade de origem, idade 
aproximada; referencia ao baptismo indicando a Igreja, cidade, pais, o nome do padrinho; 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

identificacao da embarcacao que o trouxe, nome desta, nome do comandante do barco; nome 
de quem o tinha comprado, data em que desembarcou em Lisboa, e informacao de que nao 
passou na alfandega. 
"Pelo q. esta Ex.ma Meza, tomando-o na sua protecr;Cio, como desamparado, lhe fez a esmola 
de mandar justificar todo o referido, e pela Alfandega desta cidade, e Provedor dela o 
Dezembargador Diogo Ignacio de Pina Manique Intendente Geral da Policia, lhe mandou 
passar sua carta de liberdade" indicacao da dia, mes e ano, local onde se acha registada 
(n. 0 do livro do Registo Geral da Alfandega e folio), que fica uma copia arquivada no Cartorio 
da Santa Casa, no maco de Pretos e Pardos. 
Assinatura do Escrivao da Mesa e de quem fez o assento. 

5- admissao de desamparados- registo normal- a partir do fol. 163 v. 0 do Lv001 enos 
livros seguintes, ate ao Lv007, o tipo de registo e muito mais uniforme e apresenta, 
geralmente, os seguintes elementos: 
Data de admissao (dia, mes e ano); referencia ao despacho ou deliberacao da Mesa da 
Misericordia de Lisboa ou a Portaria do Ministerio do Reino que a autoriza, indicando a data 
da mesma (dia e mes); admissao da crianca como desamparadaC3

l no Hospital dos 
ExpostosC4

l, indicando o sexo, nome e data de nascimento (dia, mes e ano), freguesia, 
concelho, ou outra indicacao respeitante ao seu local de nascimento; data de baptismo (dia, 
mes e ano), localidade, freguesia, concelho, etc. - no caso de nao serem os mesmos do 
nascimento - ou data de registo civilC5

l, com indicacao da referencia do livro, fol. e n. 0 do 
registo e Conservatoria ou Posto do registo civilC6l; nome da mae e nome do pai; filho(a) de 
pai incognito ou ilegitimo(a); referencia ao livro de baptismo e folha onde foi registado o 
termo; localidade e morada de residencia dos pais; assinatura do termo. 
0 Lv007 e impresso com o n. 0 de modelo 921 (10.348 - 1 l. de 200 fl. - M. 921), contendo 
menos elementos que os assentos dos livros anteriores: data (dia, mes e ano) de entrada 
para o Recolhimento Central I Casa Maternal, data (dia, mes e ano) do despacho que 
autoriza admissao; nome do(a) desamparado(a), idade, data de nascimento, conservatoria 
onde foi registada e nome do pai e da mae, se sao conhecidos. 
Assinatura do registo: capelao dos baptismos dos livros 001 a 003. No livro 004, com o 
registo civil- de 1911 em diante- assina o Director do Hospital dos Expostos ate 4 de Junho 
de 1922(7), o Director da Tutoria da Misericordia de Lisboa ate 14 de Janeiro de 1926(8) e a 
partir daqui ate ao fim do livro 007, assina o Chefe da Reparticao da Assistencia. 

6 - admissao de abandonados como desamparados - registo das admissoes das criancas 
encontradas abandonadas e com mais de urn ano de idade, que eram admitidas como 
desamparadas, indicando geralmente: 

(3) Par vezes tern a indica~ao de ser admitida provisoriamente, indicando as razoes: doen~a da mae, morte do pai!mae e 

ausencia de outros familiares, etc. 
(4l Tutoria da Misericordia ou Recolhimento Central (conforme a epoca). 
(5) A partir de 1911 (Lv004). 

(6) Normalmente da Misericordia de Lisboa ou do Hospital de Sao Jose. 
(7) Fol. 35 v.0

, o Hospital dos expostos e extinto em 1922.06.29, sendo criada a Tutoria da Misericordia de Lisboa na mesma 

data. 

(Sl Fol. 69, o cargo de Director da Tutoria da Misericordia e extinta par Decreta em 1926.07.31. 
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Data (dia, mes e ano) de admissao, data do despacho a autorizar a admissao como 
desamparada, sexo da criant;:a, hora, dia e mes em que foi encontrada abandonada, local de 
abandono, idade suposta. Sinais que trazia: descrit;:iio da roupa (tipo de vestes, qualidade dos 
tecidos e cores), enxoval, escrito ou outros objectos (brincos, medalhas, etc.). Referencia ao 
baptismo sub conditione, nome com que foi baptizada, dia, mes e ano, nome do capelao de 
baptismos que a baptizou, nome do padrinho. 
Assinaturas: do padrinho e do Padre capelao dos baptismos dos expostos. 
No Lv007 ja nao existe diferent;:a na admissao de urn abandonado, apenas se refere que e 
abandonado a margem, por baixo do nome, e nao vern indicado no registo o nome dos pais. 

MARGENS 

Ano de (ano) (apenas no Lv007); 
N. 0 sequencia! anual de registo (a partir do fol. 6 do Lv002); 
Nome do desamparado; 
Data de nascimento (nalguns registos ate ao Lv003); 
Referencia ao livro de Matriculas de Desamparados: L. o D. as f (n. 0 ) n. o (a partir do fol. 190 
v. do LvOOl); 
Data de admissao (nalguns registos e apenas a partir do Lv004). 

Averbamentos (que diferem conforme os casos), geralmente rubricados: 

1. Referencia aos sinais que acompanhavam a criant;:a 
- Trouxe um escrito que fica junto aos signais, entre as n. o (n. 0 ) e (n. 0 ). 

2. Entregas a amas 
- Vai dado(a) a f (n. 0

) doL. o dos(as) Meninos(as) de Seco; 
-Dado a (nome da ama) m.r de (nome do marido) L. o (n. 0

) de Secco f (n. 0
); 

- L. 0 (n .. 0 ) das Creadas f (n. 0 ); 

- L. o (n. 0 ) de Vestir f (n. 0 ). 

3. Transferencia para outros estabelecimentos<9
l 

- Foi admitido no (nome do estabelecimento) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Transferido para o (nome do estabelecimento) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi para (nome do estabelecimento) em (dia) de (mes) de (ano); 
-Par deliberar;iio de (dia) de (mes) de (ano) foi transferido/admitido em/no (nome do 

estabelecimento) em (dia) de (mes) de (ano). 

4. Regresso ao estabelecimento (Hospital dos Expostos/Recolhimento Central) 
- Regressou em (dia) de (mes) de (ano); 
- Readmitido(a) em (dia) de (mes) de (ano). 

(9) Quando as crians:as siio transferidas para outros estabelecimentos da Misericordia, o Lv007 apresenta, nalguns registos, 

a referencia ao livro de entrada do referido estabelecimento. 
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5. Saida definitiva 
- Saiu definitivamente dia (dia) de (mes) de (ano) para (nome do estabelecimento). 

6. Casamento 
- Contraiu casamento civil na Conservat6ria de (localidade) no dia (dia) de (mes) de (ano), 

com (nome do esposo/esposa); 
- Casou-se na lgreja Parochial de (designa~ao) em (dia) de (mes) de (ano). 

7. Dissolu~ao do casamento por 6bito do c6njuge 
- Este casamento foi dissolvido par 6bito de (nome do marido/mulher) ocorrido no dia (dia) 

de (mes) de (ano). 

8. Falecimento 
- Faleceu em poder da ama a (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Casa em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu neste estabelecimento em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu no (local, estabelecimento, Hospital, etc.) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Constou par Certidiio do Parrocho da Freg. g de (freguesia) que o(a) exposto(a) falecera 

em (dia) de (mes) de (ano) e para constar pus esta verba em (dia) de (mes) de (ano). 

9. Entrega aos pais ou outros familiares 
- Foi entregue a sua miie I pai I tia I av6 I etc. . . . (por vezes indica -se o nome), em ( dia) de 
(mes) de (ano). L. o (n. 0 ) f (n. 0 ) • 

lO.Posse como trabalhador(a) na SCML 
- Tomou posse como (categoria) a (dia) de (mes) de (ano) (ex.: Lv007, fol. 23 v. 0

, n. 0 46). 

ll.Falecimento de urn dos pais. Estas anota~6es surgem geralmente a lapis, por vezes com 
outros averbamentos sobrepostos, a tinta. 

12. Rectifica~6es ao registo - verdadeira identidade, idade, data de baptismo, nome dos pais, etc. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Apenas o LvOOl nao possui termos de abertura e encerramento. 
Os termos de abertura indicam geralmente a finalidade do livro e fazem referencia a 
autoriza~ao superior para o Adjunto da Administra~ao rubricar as folhas. Local, data e 
assinatura do Provedor. 
Os termos de encerramento, mencionam o numero de folhas que foram numeradas e 
rubricadas pelo adjunto. Local, data e assinatura do mesmo. 

INDICES 

No primeiro livro tern urn Resumo das Meninas dezamparadas, e recolhidas a esta Real 
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Caza dos Expostos, par donde sao mandadas crear, e educar a custa della, tendo vindo 
algumas do Hosp.al Real dos Enfos aonde lhes faleceriio seus Pays [no folio 285 v. 0

, e o de 
Meninos no folio 286, com titulo identico], indicando o folio, quem remeteu a crian~ta e o 
nome da mesma. Em frente ao nome tern indica~tao do falecimento da crian~ta ou entrega a 
mae. Estes registos de entrada de desamparados que vern mencionados no "Resumo" sao 
registos que se encontram entre o folio 55 e o folio 87 v. o, entre os registos de termos de 
entregas a pais. 
0 indice do livro 4 nao tern titulo, estando colado entre a ultima folha de guarda e a guarda que 
protege a capa posterior do livro, mas nao faz parte dele, constitui urn acrescento posterior. 
Os registos estao separados alfabeticamente e dentro de cada letra estao ordenados por 
numero de folio, indicando-se o nome da crian~ta, o numero de registo da entrada e o folio em 
que se encontra o registo. 

INVENTAAIO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N. 0 reg. 

SCMI.lCE/EP/OlJLv001 1 1778.06.27 1866.08.13 287(10) 

SCMUCE/EE/EB/04/Lv002 2 1866.11.23 1897.12.30 100 
SCMI.lCE/EE/EB/047Lv003 3 1898.01.20 1911.09.30 102(11) 18 
SCMUCE/EE/EB/04/Lv004 4 1911.10.18 1928.10.24 100 432 
SCMUCE/EE/EB/04i'Lv005 5 1928.10.24 1936.03.16 100 440 
SCML/CE/EE/EB/04/Lv006 6 1936.03.26 1937.01.26 200(12) 64 
SCMI.lCE/EE/EB/04/Lv007 7 1937.01.26 1941.12.29 200(13 240 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(:!AO 

Estado de conserva~ao - Encaderna~t6es esfoladas e algumas perfuradas. No geral as 
folhas encontram-se em razoavel estado de conserva~tao, nao apresentando manchas, rasg6es 
ou desmembramentos. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Folios em branco numerados no 
Lv002. 

(10) Dos 287 folios, s~iio de registo de entradas de desamparados: folios n.os 1 v. 0
, 55, 57, 60, 61, 62 v. 0

, 65, 71 

v. 0
, 78 v. 0 79, 84, 85, 85 v.0

, 87, 87 v.( e folios 109 a 248. (q T 
( 11) A partir do fol. 54 v. 0

, o livro encontra·se em branco. 

(12) A partir do fol. 16 v. 0 , o livro encontra-se em branco. 

(13) A partir do fol. 121, o livro encontra-se em branco. 
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SR: 05 I Entrada pela roda de crian~as mortas (1870-1870) 

ORGANIZA{:AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao- 1livro, ocupando 0,03 metros lineares de estante. 
0 livro que constitui a presente serie compoem-se de 6 registos parcialmente impressos, em 
cada folha, sendo posteriormente acrescentados com os dados que dizem respeito a cada 
entrada. 
Os registos estao numerados sequencialmente por ordem cronol6gica dos termos das 
criancas entradas mortas pela roda, possuindo apenas 16 assentos. 

Datas extremas- Registos entre 1870.07.11 e 1870.11.23. 
Faltas - Nao existem faltas. 

Termos de abertura e encerramento - Tern o termo de abertura e encerramento, os 
quais contem urn aditamento devido a mudanca da Administracao da Misericordia de 
Lis boa. 

Indices - N ao tern. 

Rela~ao com outras series I subseries - 0 registo das criancas entradas mortas sempre 
se fizera, ate 1860 nos livros de registo das entradas das criancas: 

- serie 01- Entrada (1657-1775); 
- serie 02 -Entrada e baptismo (1775-1992); 
- serie 03 -Entrada e baptismo de pretos e pardos (1780-1834). 

A partir daquela data, as criancas entradas mortas tern apenas o seu assento nas 
Matriculas dos Expostos (1847-1942) MT- serie 02. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGIS TO 

Parte do registo e impresso, sem numero de modelo, sendo a restante informacao, relativa a 
cada crianca, manuscrita. 

Indica-se no assento: 
- ano de entrada, no canto superior direito; 
- n. o de regis to, ao centro; 
-data (dia, mes e ano), horae periodo da entrada da crianca morta pela roda; 
- sexo da crianca (masculinolfeminino). 
-Data do registo (Hospital dos Expostos de Lisboa, dia, mes e ano). 
- Assinatura do Director, ou outro responsavel do Hospital dos Expostos. 
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Estampa 7- Entrada pela roda de crian~as mortas - Livro 1, folio 1. 



INVENTAAIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 termo de abertura indica: a finalidade do livro, que e a de se lanr;arem OS termos das 
creanr;as entradas mortas pela roda d'este hospital; refere a comissao dada ao adjunto da 
Administracao para rubricar as folhas do livro e assinar o termo de encerramento. Local e 
data (dia, mes e ano). 
Este termo tern urn aditamento, em que se declara que o adjunto designado, fora nomeado 
entretanto provedor, pelo que se dava entao comissao a outro adjunto para as mesmas 
funcoes. Nem o termo de abertura, nem o aditamento ao mesmo tern qualquer assinatura. 
0 termo de encerramento informa o mimero de folhas rubricadas. Local e data (dia, mes e 
ano). Este termo nao esta assinado, pelo motivo ja indicado. 
Tern outro termo identico ao anterior, assinado pelo adjunto da Administracao, designado no 
aditamento ao termo de abertura. Local, dia, mes e ano e a assinatura do Adjunto da 
Administracao. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/05/Lv001 1870.07.11 1870.11.23 100 (1) 16 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva9ao - 0 livro apresenta a lombada rasgada, quase solta; o interior 
encontra-se em born estado de conservacao. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Nao possui. 

(1) 0 fol. 3 v. 0 tern apenas registado o primeiro assento; a partir dai mais nenhum registo foi preenchido. 
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SR: 06/ Baptismos (1903-1911) 

ORGANIZA(jAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao- llivro, ocupando 0,05 metros lineares de estante. 
Este livro possui geralmente entre dois e quatro registos por folio. 
Os registos sao compostos de urn texto central, com o termo de baptismo e anota~6es nas 
margens, referentes ao exposto. 
Os registos estao numerados anual e cronologicamente por ordem da data de baptismo das 
crian~as. 

Datas extremas- Registos entre 1903.02.16 e 1911.03.02. 
Faltas- Nao existem faltas. 

Termos de abertura e encerramento - Nao possui termo de abertura. Existem no final 
de cada ano (de 1903 a 1906) urn termo final anual e urn termo de encerramento dos 
registos no final das folhas escritas (fol. 51). 

indices - Possui urn indice, organizado por separadores alfabeticos, pela primeira letra do 
nome do exposto. 0 indice esta incompleto. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos desta serie continuam OS da serie 02 
-Entrada e baptismo (1775-1992), tendo OS livros desta serie deixado de registar OS termos 
de baptismo a partir de 16 de Fevereiro de 1903, data de inicio da presente serie. A partir de 
1911, a Misericordia de Lisboa deixou de realizar o baptismo das crian~as na Igreja da 
Misericordia, passando a realizar apenas o registo civil daquelas crian~as que ainda nao 
vinham registadas, atraves do Posto do Registo Civil, a funcionar na propria Misericordia, a 
partir de 1911. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Dia, mes e ano, sexo da crian~a, nome com que foi baptizada; nome do pai, nome da mae, 
filho de pai(s) incognito(s); descri~ao de sinais fisicos relevantes; descri~ao pormenorizada 
das roupas, com indica~ao do tipo de vestes, respectivos tecidos e cores, alem de qualquer 
sinal (objecto ou simples escrito) que apresentasse; elementos sobre o baptismo da crian~a: 
certidao de baptismo, nome do padre que a baptizou, igreja onde foi baptizada e n. o do livro 
e registo do assento do baptismo; nome do padrinho; entrega do exposto a ama da casa, 
designando o seu nome; referencia as assinaturas do termo. Local, dia, mes e ano. 
Assinaturas: do Padre Tesoureiro da Igreja de Sao Roque e do padrinho (geralmente urn 
mo~o da capela, fiel da Igreja ou outro funcionario da Misericordia de Lisboa). 
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MARGENS<tl 

As anotay6es a margem encontram-se a direita no recto da folha e a esquerda no verso, 
indicando geralmente: 

- N. o do registo (anual); 
-Nome da crianya baptizada. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Nao existem termos de abertura e de encerramento do livro, mas existem, no final dos 
registos referentes a cada ano, entre 1903 e 1906 (fol. 9, 16, 20 v. o e 27), uns termos finais, 
que indicam: o ano, mimero de assentos de baptismo dos expostos entrados para a Real Caza 
dos Expostos; local, data e assinatura do Padre Tesoureiro. 
Possui tambem urn termo de encerramento dos registos, no fol. 51: Este livro, que pelo 
presente termo encerro, contem cento e setenta e seis registo de nascimentos, ocupando 
cinquenta e uma folhas. Mis.a de Lx.a, 1 Abril1911. Assinatura do Padre Tesoureiro. 

INDICES 

Possui urn indice final, incompleto, possuindo apenas os registos dos assentos ate ao fol. 29 
V.

0
, n. 0 11. 0 indice esta organizado pela primeira letra do nome do exposto, com 

separadores alfabeticos e, dentro destes, ordenado pela mesma ordem do registo, ou seja, 
ordenado cronologicamente pela data de baptismo das crianyas. Indica o nome do Exposto, 
data de nascimento, nome da mae, n. 0 de folio e n° de registo. Indica ainda, se for o caso, 
que foi abandonado, ou que era filho de pai incognito. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/06/LvOO 1 1903.02.16 1911.03.02 170(2) 177<3) 

NOTA.S DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Encontra-se em razoavel estado de conservayao, apresentando 
apenas as capas urn pouco esfoladas. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos- Nao possui. 

(1) Nao foram analisados os averbamentos relativos a esta serie, por se encontrar na 6• Conservat6ria de Lisboa. 

(2) Do fol. 51 v. 0 em diante, as folhas encontram-se em branco. No final existe urn indice com os folios niio numerados. 

(3) No termo de encerramento e referido que sao 176 assentos. 
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ENTRADA DE EXPOSTOS DOS EXTINTOS CONCELHOS DE BELEM E OLIV AIS 

R: 07 I Entrada de expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais (1886-1889 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Criados por Decreta de 1852.09.11 os Concelhos de Belem e Olivais, sao extintos pela lei de 
18 de Julho de 1885, que aprova a Reforma Administrativa do Municipio de Lisboa, em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 1886. 

Escritura de 1886.03.15 entre a Santa Casa da Misericordia de Lisboa e a Camara 
Municipal de Lisboa (SCML - Escrituras, Mac;o 10, proc. n. o 31) - relativa ao acordo quanto 
a cria~ao e sustento dos expostos das freguesias anexadas ao Concelho de Lisboa pela Reforma 
Administrativa de 1885.07.18, em que se extinguem os Concelhos de Belem e Olivais: 

- a SCML, como administradora da Real Casa dos Expostos, toma sob a sua tutela a 
administra~ao dos expostos das freguesias de Belem e Olivais, mediante a retribui~ao 
de 600 mil reis anuais de contribui~ao da Camara; 

- a Camara contribui ainda com a quantia de 1400 mil reis para os subsidios de lacta~ao 
concedidos as maes pobres das referidas freguesias, adoptando a SCML as mesmas 
regras e tabelas usadas para as maes pobres das outras freguesias; 

- elevava-se assim para 4 contos de reis anuais a contribui~ao da Camara, uma vez que a 
Camara ja contribuia com dois contos de reis para a cria~ao dos expostos (Carta Regia 
de 1775.01.31 - Decretos, Avisos e Ordens, L. 0 3, fol. 80-80 V .

0
) . 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao- 1livro, ocupando 0,03 metros lineares de estante. 
Este livro possui 4 registos por folha, excepto na ultima, apenas com dois assentos. Os 
registos sao compostos de urn texto central, com o termo de entrada propriamente dito e 
anota~6es nas margens externas, referentes a cada urn dos expostos. 
Os registos estao numerados sequencialmente por ordem da entrada das crian~as, a 
excep~ao dos dois ultimos registos que sao rectifica~6es a dois registos ja existentes e 
apresentam, por essa razao, os mesmos numeros que os registos iniciais. 

Datas extremas- Registos entre 1886.06.15 e 1889.10.08. 
Faltas - Nao existem faltas. 

Termos de abertura e encerramento - Nao contem. 

Indices- Nao possui. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos desta serie sao completados com o 
livro de Matriculas dos expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais , e com o processo 
relativo a passagem para a tutela da Misericordia, da administra~ao dos expostos das duas 
novas freguesias de Lisboa. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Estampa 8 - Entrada de expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais - Livro 1, folio 1. 



ENTRADA DE EXPOSTOS DOS EXTINTOS CONCELHOS DE BELEM E OLIV AIS 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Data (dia, mes e ano); referencia a escritura de 1886.03.15 celebrada entre a Misericordia e 
a Camara Municipal de Lisboa<1l; indica~ao da data a partir da qual o(a) exposto(a) fica a ser 
considerado(a) como tutelado(a) do Hospital dos Expostos, e que, em todos os casos, coincide 
com a data de 1886.01.01; nome do exposto e mimero (n. 0 dos registos originais dos termos 
de entrada dos expostos dos Concelhos extintos), referindo se e de Belem ou dos Olivais; 
data de entrada no hospicio do respectivo Concelho (dia, mes e ano); idade ou data de 
nascimento do exposto; data de baptismo e local; indica~ao do(s) documento(s) 
comprovativo(s) que ficam arquivados no Cartorio da Misericordia. Local e data (dia, mes e 
ano ou Era ut supra (quando a data ja vern indicada acima). 
A assinatura do registo e feita pelo capelao dos baptismos. 

Nos dois registos rectificados, acrescenta-se a explica~ao da existencia do novo assento: nao 
tinha sido possivel encontrar-se o assento dos baptismos respectivos, portanto baptizava-se 
sub condictione, indicando o local de baptismo, quem ministrou o sacramento e o nome dos 
padrinhos. Refere ainda a assinatura do termo, o local e a data. 
Assinaturas: do Padre Capelao do baptismo dos expostos, padrinho e madrinha. 

MARGENS 

As anota~oes a margem encontram-se a direita no recto da folha e a esquerda no verso. 
Aparece sempre: 

- N.0 do registo (sequencia! do livro); 
-Nome da crian~a admitida; 
- Referencia ao livro de Matriculas dos expostos dos extintos Concelhos de Belem e dos 

Olivais - L. o 1. o E. C. B. f (n. 0 ) n. o (n. 0 ) • 

Nalguns tern referencia a data de nascimento - Nascido(a) em (dia) de (mes) de (ano) - ja 
existindo essa informa~ao no texto do registo, e, noutros, tern acrescentos ao assento 
propriamente dito - a data de nascimento ou a de baptismo - quando estas nao vern 
mencionadas no registo. 
Averbamentos, que variam consoante o destino de cada crian~a: 

- Falecimento 
• Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
• Faleceu em poder da ama em (dia) de (mes) de (ano); 
• Faleceu neste Hospital em (dia) de (mes) de (ano). 

- Entrega aos pais -No dia (dia) de (mes) de (ano) foi entregue este exposto a (nome e par 
uezes estado civil) que o reconheceu par seu filho, como conta do respectiuo termo L. o 

(n. 0
) f(n. 0

) n. o (n. 0
). Os termos de entrega aos pais aparecem rubricados. 

(1) Ver descricao da serie na pagina anterior. 
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INVENTAAIO DA CRIA(:AO DOS EXPOSTOS 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/EE/EB/07/Lv001 1886.06.15 1889.10.08 50(2) 22(3) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA{:AO 

Estado de conserva~ao- A encaderna~ao encontra-se esfolada e rasgada, com a lombada 
parcialmente solta. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Nao possui. 

(2) A partir do fol. 7 v. 0 o livro encontra-se em branco. 

(3) Existem 22 registos, sendo que dois destes foram anulados (os n .os 7 e 11), riscados com uma cruz, mas voltam a 

inscrever-se no fim dos 22, com os mesmos numeros dos anulados, foi-lhes acrescentado o termo do baptismo sub 

conditione, uma vez que nii.o foi possivellocalizar os respectivos registos de baptismo. 
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SINAIS DE ENTRADA 

SR: 08/ Sinais de entrada (1790-1926) 

Os sinais de expostos sao os documentos que acompanhavam as crian({as, quando estas 
davam entrada na Casa da Roda. Para alem das roupas que a crian({a trazia, e que 
degradaram com o uso, foram preservados os escritos. Estes sao os textos manuscritos onde 
os progenitores (ou alguem por eles), registaram as informa({6es que consideraram 
necessarias e uteis. Todos estes dados tinham extrema importancia, porque podiam ajudar a 
identificar a crian({a. 
Deve ser real({ado que, por vezes, estes escritos eram acompanhados de outras pe({as, na sua 
maioria, formados por elementos texteis. 

Estes documentos sao frageis e raros. Em muitas institui({6es eles desapareceram devido ao 
desgaste do tempo, as condi(t6es ambientais e ao descuido ou desinteresse que, em certas 
epocas, foram votados, apesar de estarem impregnados de informa({6es e de sentimentos 
profundosnl. 
Em certos casos acabaram por ser destruidos, senten({a que a presente documenta({ao 
tambem esteve prestes a receber. Apesar disso, esta serie foi sendo preservada e encontra-se 
praticamente intacta, dai que possuimos urn total aproximado de 87.263 sinais, num 
universo de 137 anos, que se estendem do seculo XVIII ao seculo XX. 

Dado o seu grande interesse, resolvemos elaborar uma rela({ao de alguns sinais, compostos 
por elementos menos frequentes, mas bastante significativos. Pensamos que, com esta lista, 
formada por 800 sinais, poderemos fornecer elementos importantes aos utilizadores, e ate 
facilitar a selec({ao de pe(fas para futuras exposi({6es. 

DESCRI<;AO SUMARIA DE SINAIS MENOS COMUNS 

ANO 1790 
Ima em im.Qressa representando N. S.ra das Dores e Res ate 

N. 0 34 A S.ra Marquesa de Alorna manda criar, a sua custa, o exposto Francisco 
A crian veio de fora de Lisboa (Aldeia Galega-Ribate"o) 

N .0 114 Documento manuscrito, remetendo a Real Casa dos Expostos, uma 
crian~a nascida na enfermaria de S.ta Barbara (Hos ital Real deS. Jose 

N.0 148 Texto refere o nome dos pais 
•

0 198 Ima em im.Qressa representando S.ta Rita de Cassia 
N.0 250 Fita e figa de pau-preto 

•
0 525 Crian~a com seis dedos no e esquerdo 

N. 0 567 Escrito com desenho composto por diversas cruzes 
•
0 694 Crian a exposta com tres anos de idade 

N. 0 699 Fita e torrinha com figa de marfim 
N.0 838 Crian encontrada a porta dum convento 
N. 0 918 Mae pobre e sem Ieite 

(l ) Estes documentos t ern de facto grande carga s6cio-cultural e estii.o repletos de afectividade. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Estampa 9- Sinais de entrada - Sinal n. o 1317, do ana de 1813. 



SINAIS DE ENTRADA 

•
0 1034 Certidao de baptismo manuscrita com brasao im resso referente 

Misericordia de Lisboa 
•

0 1048 Fita e moeda de cinco reis 
N. 0 1098 Fita verde e cruz de prata 

•
0 1316 Imagem im ressa representando S. to Ant6nio 

ANO 1791 

descreve-se a roupa que a crian~a levava 
Moeda de D. Jose I e medida de N. S.ra dos Remedios 

N.0 315 Fita preta e conta azul 
•

0 383 Fita branca e medalha de madeira com lacre 
N.0 387 lmagem impressa com Pieta 

•
0 430 Documento com la~ e cruz em madre erola 

N. 0 665 Fita e medalha com urn cavaleiro 
•

0 720 Bentinho com N. S.ra do Carmo 
N .0 820 Imagem impressa, representando N. S.ra da Piedade das Escadinhas do 

Carmo 
N .0 829 Fita e figa de azeviche 
!N.0 1095. Duas medalhas representando uma estrela de cinco . ~ntas (hum sino 

salmfio), e uma meia lua com as iniciais I.R.S. 
!N.0 1144 Fita e peguena im em de metal re resentando S.to Ant6nio 
N. 0 1159 Fita verde e medalha de metal prateado, representando N. S.ra do 

Rosario do Barreiro 
N.0 1195 Tecido e imagem impressa, representando N. S.ra do Rosario do Barreiro 

ANO 1792 
•

0 147 Fita verde e eixe de madre erola 
N.0 318 Fita e metade de uma medalha Baronica de S. Francisco de Paula, de prata 

•
0 496 

N.0 679 Metade de uma imagem, representando S. Pedro 
•

0 772 Fita e meio tostao em rata, de D. Maria I 
N. 0 793 Medida e cora~ao de madreperola, onde foi escrito: Nunca poyga-me 

es ueseste 
N.0 796 Imagem impressa, representando S.ta Rita de Cassia 

•
0 866 Fita e rosario (incompleto) com pe uenas contas de madeira 

N.0 1131 lmagem impressa, representando N. S.ra da Nazare 
•

0 1216 Conta de coral atada com linha branca 
N. 0 1231 Fita, pequena figa de madreperola e uma medalha em metal, com uma 

estrela de cinco pontas 

ANO 1793 
•

0 131 resentando N. S.ra da Piedade das Escadinhas d 

•
0 336 ntas e meia lua de cobre 

•
0 364 
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INVENTARIO DA CRIA<;;AO DOS EXPOSTOS 

•
0 376 

N. 0 406 Fita, medalha-relicario e amuleto de marfim ou osso 
•

0 460 Medida e breve em veludo verde e branco 
N.0 546 Fita e medalha de metal, representando S.ta Quiteria 

Rosario com contas retas e brancas 
N.0 973 

N.0 1216 No verso do escrito, o documento tern desenhado, a lapis encarnado, 
metade de uma fi ra 

N. 0 1316 Imagem impressa, representando N. S.ra da Nazare, decorada com 
a eis de cores variadas 

N. 0 1442 Rosario formado por pequenas contas (incompleto), e uma estrela 
ateada de cinco ntas 

N.0 1476 lmagem impressa, representando S.to Antonio 

ANO 1794 

N. 0 112 Imagem impressa, representando N. S. do Resgate das Almas e os Jesus 
dos Perdidos 

N. 0 304 Fita e moeda de prata 
•
0 1055 

N. 0 1120 

ANO 1795 
atro carimbos de tinta ue contem mono amas· dois 

de conde 
•
0 227 Fita e medalha ~ateada, com a ima m de Jesus crucificado onde fo 

gravado 0 S. J . DA MIZER/CD. 
Fita e medalha deN. S.ra das Dores 
Fita e medalha com monograma, cortada em forma de meia lua 

•
0 915 

N. 0 1120 Bentinho de N. S.ra do Monte do Carmo e rosario (incompleto), com 
con retas e cruz de madre erola 

N. 0 1464 Texto impresso com brasao eclesiastico 

ANO 1796 
!N.0 170 
N.0 807 

•
0 1226 

N.0 1231 Imagem impressa, representando N. S.ra do Sobreiro 
!N.0 1247 Medida e medalha de N. S.ra da Gra a da Carnota· contem tambe 

imagem impressa deN. S.ra da Conceicao, recortada e decorada 
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SINAIS DE ENTRADA 

ANO 1797 
IN.0 365 
N.0 978 Imagem impressa, representando S.to Antonio de Lisboa 

ANO 1798 

N.0 111 Imagem impressa e aguarelada, representando a visao dum Santo 
•

0 308 Fita e ancora de latao 
N.0 423 Tecido, fitas, moeda e contas roxas 
IN.0 519 
N. 0 826 

•
0 827 

N. 0 858 Fita e medalha de metal amarelo, representando N. S.ra da Nazare 
•

0 894 Fita e chave de rata 
N. 0 1253 Fita e medalha deN. S.ra da Piedade, com canutilho prateado 

ANO 1799 
IN.0 28 Fita com contas e J>.e uenos g_uadrados de azeviche 
N. 0 347 Duas pequenas pulseiras de contas, executadas com materiais diversos 
!N.0 396 
N. 0 591 lmagem impressa, representando N. S.ra da Nazare 

•
0 702 Tres medalhas: uma estrela de cinco P.Ontas urn vintem e uma meia lu 

com figa 
!N.0 1135 Fita e medalha deN. S.ra do Rosario do Barreiro em cha a 
N. 0 1136 lmagem impressa e decorada, representando N. S.ra do Rosario do 

Barreiro 
N. 0 1438 
IN.0 1492 

ANO 1800 
•
0 142 

N. 0 679 lmagem impressa com uma custodia e a Sagrada Eucaristia 
•
0 731 Meia lua em rata 

ANO 1801 
!N.0 158 
N. 0 171 
iN. 0 174 
N. 0 370 Fita azul e veronica de latiio 

•
0 653 

N.0 717 Imagem impressa de S.to Onofre 
•

0 817 
N.0 1045 

•
0 1120 
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ANO 1802 
[ ... ] ruzaria de misa a amarela com re nosos uerdes e sem cruz [ ... ] 

N .0 364 Fita preta e imagem impressa deN. S.ra da Penha de Fran~a 
Medalha-relieario 
Imagem impressa e aguarelada, com a representa~ao de S.ta Cristina 
Fita e bolsinha em tecido ue contem bilhete i$ntico ao do escrito 
Imagem impressa do Senhor Jesus dos Milagres 

Fita e quatro medalhas 

S. Macario (consultar o sinal n .0 915 de 1795) 
•
0 1043 F~ breve e wna cestinha. de ve 

N.0 1181 Imagem impressa de S. Guilherme, Duque da Quintania 

ANO 1804 
Flta e um mUm de rata 

N. 0 273 Fita e cora~ao de madreperola, o qual tern gravado PEGA, com letras 

N. 0 741 Imagem impressa, com a representa~ao do Espirito Santo 

ANO 1805 

Carta de jogar (cinco de ouros) 
. e cruz de M~ executada em rata 

N. 0 318 Fita e cruz de latao 
e um vint8m 

N. 0 923 

N. 0 1581 

ANO 1806 

N. 0 1263 Sinal redigido sobre pergaminho, com fita cor-de-rosa e desenho da 

N.0 1354 Parte de bilhete da lotaria 

ANO 1807 
Anel dem arnarelo 
Fita e imagem impressa, representando N. S.ra do Rosario do Barreiro 
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SINAIS DE ENTRADA 

•
0 293 decorada com canutilh 

•
0 421 

N. 0 764 Bentinho da Senhora do Resgate 
•

0 765 Fita e ulseira de contas retas 
N. 0 941 Bentinho, deN. S.ra do Carmo, bordado e com lantejoulas 

•
0 1193 Fita e bentinho re resentando N. S.ra do Monte do Carmo 

N. 0 1286 Fita e imagem de marfim, representando S.to Antonio 
•
0 1329 Fitas e ima m de S.to Ant6nio decorada com canutilho rateado 

N .0 1508 Escrito redigido sobre pergaminho 
•

0 1557 Medida e medalha deN. S.ra 
N. 0 1578 Escrito redigido sobre pergaminho 

ANO 1808 
•
0 105 Fita e tran a de cabelo castanho escuro 

N .0 149 

N. 0 259 
iN.0 1160 decorada com canutilh 

dourado 

ANO 1809 
•
0 458 -o com a bandeira fran 

N .0 1251 Fita e metade de uma moeda de cinco reis 

ANO 1810 
•
0 1171 

militares da tropa 

N.0 1419 Medida com imagem deN. S .ra 

•
0 1603 Flor de tecido branco 

N.0 1673 Crucifixo de metal amarelo 

ANO 1811 
iN.0 1497 

ANO 1812 
Fita e ar ola de metal 

N .0 242 
•

0 932 de N. S.ra das Dores 
N. 0 1475 Fita e medalha representando S .ta Brigida 

•
0 1581 Dezena com crucifixo de metal e contas de madeira 

N.0 1645 Pintura sobre metal, representando N. S .ra como Menino 
•

0 1647 Fita e medalha de metal re resentando N. S.ra da Pena 

ANO 1813 
•

0 102 Documento com recortes em forma de cora ao 
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INVENTARIO DA CRIA<;:AO DOS EXPOSTOS 

•
0 205 Parte de u.ma frac -o de bilhete da lotaria 

N. 0 909 lmagem impressa, como verdadeiro retrato do Senhor Jesus dos Passos 
da Gra a 

N. 0 1230 Parte de uma fraq:ao de bilhete da lotaria 
•

0 1317 Parte de Bilhete da Lotaria a bene cio dos cativos de Ar el de 1811 N 
5067 

N.0 1455 Fita e breve 
N.0 1555 Parte de uma frac~ao de bilhete da lotaria 

•
0 1644 Parte de u.ma fra -o de bilhete da lotaria 

ANO 1814 
Fita e conta reta 

N.0 391 
•

0 599 resentando S.to AntOnio 
N. 0 659 
N.0 909 
N. 0 1169 Fita, imagem deN. S.ra do Cabo e da Sagrada Familia 

ANO 1815 
N.0 252 Fita e bolsa de veludo 
N. 0 398 Fita, imagem deN. S.ra das Dores e bolsa de veludo 

•
0 611 Contas azuis 

N. 0 1218 
•
0 1307 

N. 0 1324 Fita e imagem impressa, representando N. S.ra da Arrabida 
•
0 1523 Cordao reto com huma medalha de Prata 

ANO 1816 
N.0 255 Fita e cora ao de madre erola com letras avadas a ouro 
N. 0 273 

•
0 1236 

N.0 1338 Fita e medalha policromada, representando o Menino Jesus 
N.0 1354 Parte de carta de jo ax 
N.0 1396 Cartao recortado e com lacre encarnado 
IN.0 1491 Fita e medalha licromada, re resentando N. S.ra como Menino 
N.0 1621 lmagem deN. S.ra de Porto Salvo, decorada com canutilhos 

ANO 1817 
• 

0 194 ... hum brinco na orelha es uerda e hum aCadeia de Coraes ... 
N .0 884 Parte de bilhete da lotaria 

ANO 1818 
o;..;.;.• 

0_3;;;..0;;..;3;._ ____ ;;;;Im=agem im ressa re resentando N. S.ra da Arrabida 
N.0 1188 Documento remetido da enfermaria de S.ta Barbara (Hospital Real deS. 

Jose), com fita azul e tran a de cabelo 
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SINAIS DE ENTRADA 

•
0 1513 Parte de bilhete da lotaria, com lacre encarnado 

N. 0 1652 Fita e medalha deN. S.ra da Concei~ao 

N. 0 1122 lmagem impressa, deN. S.ra das Dores 

ANO 1820 
Fita azul e desenho re resentando rosto de crian a 

N.0 654 

nasceu na enfermaria de S.ta Barbara (Hospital Real de S. Jose), para a 
Real Casa dos Ex stos 

N. 0 958 Documento com a representa~ao da lua, o qual remete uma crian~a que 
nasceu na enfermaria de S.ta Barbara (Hos ital Real deS. Jose 
Real Casa dos Expostos 

•
0 973 

que nasceu na enfermaria de s .ta Barbara (Hospital Real de S. Jose), 
ara a Real Casa dos Ex ostos 

N.0 1056 Documento com a representa~ao de urn anjo, o qual remete uma crian~a 
ue nasceu na enfermaria de S.ta Barbara (Hos ital Real de S. Jose) 

para a Real Casa dos Expostos 

nasceu na enfermaria de S.ta Barbara (Hospital Real de S . Jose), para a 

documentos semelhantes que contem a representa~ao de diversas letras 
do alfabeto 

N.0 1629 Fita plastica, em espiral 

ANO 1821 
N.0 446 Breve e fita cor-de-rosa 
N. 0 635 Contas pretas e carta de jogar (5 de ouros) 

•
0 937 Medalha licromada re resentando a Pieta 

N.0 1274 Imagem impressa, representando o arcanjo S. Miguel 

Missangas castanhas e medalha policromada deN. S .ra 

ANO 1822 

S.ra d 
Concei~ao; no verso contem carimbo com brasao 

•
0 1112 Flor executada com diversos tecidos 

N.0 1134 Fita e metade de uma medalha de metal, com letras gravadas 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

•
0 1235 Breve em seda cor-de-rosa 

N. 0 1278 Fita cor-de-rosa e imagem policromada, representando S.to Antonio 
N.0 1393 
N. 0 1440 

•
0 1568 resentando S. Macario consultar o sin 

ANO 1823 
•

0 119 Fita intada breve rosario e ima m deN. S.ra 
N. 0 345 Contas vermelhas 
IN.0 407 Fita e fivela de rata 
N. 0 564 Imagem de N. S.ra da Concei~;iio da Rocha (Freguesia de S. Romiio -

Oeiras 
N.0 880 Fita e imagem deN. S.ra da Concei~;ao da Rocha (Freguesia deS. Romiio 

- Oeiras 
N.0 1122 Fita e meia branca, com letras bordadas 
IN.0 1144 Im em de N. S.ra da Concei ao da Rocha (Fre esia de S. Romao -

Oeiras) 
•
0 1303 Bolsa em cetim cor-de-rosa a ual contem meia ima em de S. Jose 

impressa em cetim branco 
•
0 1360 Medida de S. ta Luzia 

ANO 1824 
•
0 118 

N.0 316 Fio e conta amarela 
•
0 320 Ima emdeN. S.ra das Dores 

N.0 502 Imagem de N. S.ra da Concei~;ao da Rocha (Freguesia de S. Romiio -
Oeiras) 

N. 0 705 Imagem impressa, representando a apari~;iio de Cristo crucificado a 
D. Afonso Henri ues 

N.0 762 Metade de uma imagem pintada sobre pergaminho, representando 
S.ta Maria Madelena 

N.0 898 Metade de uma imagem impressa, representando N. S.ra da Concei~;iio 
•

0 1211 Im em de N. S.ra da Concei ao da Rocha (Fre esia de S. Romao 
Oeiras) 

•
0 1440 Im em de N. S.ra da Concei ao da Rocha (Fre esia de S. Romao 

Oeiras) 
•

0 1459 Fita e arte de frac ao de bilhete da lotaria 
N.0 1662 Fita e osso perfurado 

ANO 1825 
IN.0 261 Rosario de madeira 
N.0 263 Imagem de N. S.ra da Concei~;iio da Rocha (Freguesia de S. Romiio -

Oeiras) 
N. 0 294 Brinco (argola de metal) e conta azul 
IN. 0 309 Bentinho deN. S.ra da Rocha 
N.0 415 Bentinho deS. Francisco 
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•
0 769 Fita ere ·sto deN. S.ra A arecida 

N. 0 882 Medalha com imagem policromada, representando N. S.ra do Cabo 
•

0 983 
N. 0 1273 Selo de lacre com brasao 
!N.0 1518 Fita e ima em de N. S.ra decorada com canutilho e flores 
N. 0 1678 Escrito em papel selado, e certidao de uma ap6lice de seguro 

ANO 1826 
•

0 283 Fita e bentinho deN. S.ra bordados 
N.0 304 Tira de cabedal 
!N.0 908 Fita e metade de uma medalha de rata com as letras MAS 
N. 0 1061 Quatro contas de coral e botao de azeviche, numa fita de retr6s 

•
0 1410 

N. 0 1481 Imagem impressa, representando N. S.ra da Conceh;ao da Rocha 
(Fre esia de S. Romao - Oeiras 

N. 0 1530 
•

0 1725 

ANO 1827 
! .0 79 Selo de lacre, com texto redi ·do em frances 
N.0 133 Brinco (argola de ouro) 
I •0 181 Escrito e arte de letra de cambio 
N. 0 819 Imagem impressa, representando Jesus Nazareno 

•
0 1185 Medida e medalha de N. S.ra da Nazare 

N.0 1480 Medida azul, representando N. S.ra da Nazare 

ANO 1828 
•

0 361 Fio e medalha de crista! de rocha, com aro e cruz de ouro 
N. 0 671 Imagem impressa deN. S.ra da Conceicao da Rocha (Freguesia S. Romao 

- Oeiras) 
N .0 722 Escrito, onde foram acrescentados carimbos, com brasao, e chavetas 

para elabora - o de arvore de costados 
N. 0 1269 Escrito e folha impressa dum livro (pagina 19 e 20) 

•
0 1454 Fio e medalha policromada, re resentando D. Mi elI 

ANO 1829 
~· 0~6~0 _____ _...I ... m ... a~gem im ressa da adora ao do Santissimo Sacramento 
N. 0 63 Imagem deN. S.ra da Conceicao da Rocha 

N. 0 443 Medalha de Cristo na cruz, decorada com canutilho, flores e fita 
•
0 663 Medalha re resentando N. S.ra e no verso S. Jose como Menino 

N. o 1159 Fio e figa em prata 
•

0 1418 Contas cor-de-rosa 

ANO 1830 
•

0 515 Arame com uma conta branca 
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IN. 0 1185 su ortando a cruz e com 
representa~ao deN. S.ra das Dores 

•
0 1531 Rosario de missan as azuis e brancas 

ANO 1831 
IN. 0 200 Fio coral e medalha deN. S.ra 
N. 0 550 Fita e metade duma fivela de metal amarelo 

•
0 1327 Fita azul e cora ao de missan as 

N. 0 1330 Metade de uma imagem, representando Deus eN. S.ra 
•

0 1371 
N. 0 1399 Tecido cosido e bordado com letras IH 

•
0 1543 Fita e bentinho deN. S.ra do Monte do Carmo 

N.0 1624 La~o de fita e imagem impressa de S.ta Teresa de Jesus, virgem 

ANO 1832 
Fita de linho branco e breve bordado 

N. 0 552 Fita e imagem de S.to Antonio, decorada com canutilhos e flores 
IN.0 618 Tecido azul e imagem de ouro, re resentando N. S.ra da Concei ao 
N.0 662 Fita, meia lua de madreperola, estrela de tartaruga e figa de marfim 

•
0 963 

representa~ao do Espirito Santo e de Jesus Cristo 
•

0 1038 Desenho · cotado no su orte do escrito 
N. 0 1050 Tecido, figa, cruz de madreperola, medalha de metal amarelo, contas 

retas e bentinho deN. S.ra do Carmo 
N. 0 1228 Duas argolas de oiro 

•
0 1307 Pa is dobrados e cosidos contendo uma cruz 

N.0 1368 Fita e anel de metal, com pedra facetada 
•

0 1465 Parte de uma folha im ressa, com ima em de S. Simao 
183-184) 

ANO 1833 
IN.0 535 Snra da conse · - im huma Balsa azule calara com 'liliW da mesma car [ ... 
N.0 883 Cora~ao de tecido, cosido a uma imagem impressa deN. S.ra da Nazare 

•
0 1105 

N.0 1190 Imagem impressa deN. S.ra da Concei~ao da Rocha 

ANO 1834 
IN.0 162 Fita bentinho e medalha 
N. 0 311 Registo representando o Born Pastor, decorado com papel e fita 

•
0 410 Reg!sto em forma de cora~ao re resentando Jesus na cruz decorad 

com fita 
IN. 0 439 Reg!sto re resentando S.ta Luzia decorado com fita e canutilhos 
N. 0 861 Fita com duas contas de ambar (?) 

•
0 1064 Moeda e fita 

N.0 1235 0 escrito refere que a crian~a nao tern o freio cortado 
•

0 1589 Contas azuis e brancas 
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ANO 1835 
•

0 280 Escrito ue contem lacre reto com brasao 
N.0 842 Dado de marfim 

•
0 1229 

N. 0 1775 Veronica representando N. S.ra e, no verso, o Santissimo Sacramento 
•

0 1786 
N. 0 1923 Fita e medalha deN. S.ra, decorada com canutilhos 

•
0 2046 Fita azul e anel 

N. 0 2117 Fita e metade de uma medalha de prata, com as iniciais F e W 

ANO 1836 

N. 0 115 

N. 0 219 Fio e cruz de madreperola 
lN.0 529 Brinco (ar ola de ouro 
N. 0 567 Carimbo de tinta, com monograma 

•
0 610 Metade de urn selo de lacre, com brasao 

N. 0 670 Fio e selo de chumbo 
Bentinho de S. Francisco 
Metade de uma carta aguarelada (rei de copas) 
Fita e conta transP-arente 

ANO 1837 
•

0 727 
N. 0 870 [ ... ] leva ao pescoqo hum relicario coberto de veludo verde com cordao de 

retros da mesma cor ... 
N. 0 986 Fita azul e medalha deN. S.ra da Nazare, decorada 

•
0 1336 

N. 0 1382 Fita e veronica ou medalha, representando S. to Antonio e S. Pascoal 
•

0 1799 Cruz de madre erola, fio e la o 

ANO 1838 
•

0 1089 Fita de nastro branco com um sii!!J:Ql dentro d' uma bolsinha de baeta 
N .0 1961 Documenta~ao de desamparado (orfao de Pai e Mae) 

ANO 1839 
lN.0 129 Tecido estam ado e escrito com dois selos de lacre verde 
N.0 187 Desenho recortado, com a imagem de uma senhora 

•
0 306 Sinto de Fita roxa com kuma veronica 

N.0 322 Cabelo da Mae (?) 

•
0 395 Escrito com selos brasonados 

N. 0 478 Hum batao de Coralina emfiado em kuma fita de linha branca [ .. . ] 
•

0 1062 Fita e letra A em rata 
N .0 1440 Imagem impressa, representando S. Basilico 
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ANO 1840 
•

0 214 Hum cordiio de cabelo [. .. ] e urn fecho de metal 
N. 0 1130 Fio e conta branca de coralina 

•
0 1135 Imagem im ressa com o Menino Jesus dos Atribulados e cinto co 

fivela (serpente dourada) 
•

0 1243 Cruz de latao 
N.0 1393 Letra P, executada com palha 
N.0 1446 Escrito em a el decorado 
N. 0 1476 Brinco (argola de ouro) 
N.0 1584 Cinto com 3 bolsas 
N. 0 1810 

•
0 1812 

N. 0 1819 Parte de uma folha dum livro, impresso por ordem do bispo de 
Mont ellier, Carlos Joa uim Colbert 

ANO 1841 
Metade duma carta de · o ar 

N. 0 174 Imagem deN. S.ra, decorada com canutilhos e flores 
•
0 346 Fita e breve de veludo reto com a data bordada 

N. 0 1208 
•
0 1244 ntas (estrela de Israel 

N. 0 1265 Bentinho deN. S.ra das Dores, decorado com lantejoulas e estrelas 
•
0 1518 Fita e breve 

N. 0 1817 argolas de Prata doirada 
N.0 1858 Parte de uma carta de j ar 
N. 0 1907 Brinco (argola) 

•
0 2004 Fita e bolsa de cetim amarelo 

ANO 1842 
Pre aminho com corte irre lar 

N. 0 112 Bentinho de nossa Snra do Carma com hum cura<;iio de ceda lavrado 
•

0 480 Parte de uma cautela de bilhete da lotaria 
N. 0 998 Papel recortado, em forma de cora~ao 

•
0 1011 Fita e Pomba do Es irito Santo executada em chumbo com banho 

dourado 
•

0 1012 Fita cruz de madre erola e dois fechos de ouro com esmalte azul 
N.0 1106 Breve e bolsa de seda cor-de-rosa 

•
0 1735 Escrito com recorte re resentando urn vaso 

ANO 1843 
Fita e crucifixo 

N. 0 787 Cartao que contem lacre com monograma, e escrito solicitando a 
confirma ao da entre~ da crian a 

N. 0 922 hum cordiio de prata e huma medalha tambem de prata 
•

0 1082 Fita, fio e medalha deN. S.ra 
N. 0 1175 Fita e urn L de prata 

•
0 1245 Bentinho do Menino Jesus dos Atribulados 
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!N. 0 1316 huma moeda de tres uintem com sinco buracos emfiado em hum corda 
de retros cor de roza [ ... ] 

•
0 1807 Fio e cruz de ouro 

ANO 1844 
•

0 121 Fita e medalha-relicario 
N. 0 319 Estrella de prata enfiada em uma {ita azul clara 

•
0 528 Bolsa de chita azul cosida com retr6s encamado 

N. 0 591 Fio e medalha de N. S .ra 

•
0 1043 

de metal e massa amarelada 
•

0 1082 Cinto de tecido verde bordado 
N. 0 1244 Medida deN. S .ra da Concei~ao da Rocha 

•
0 1335 Brincos {ar olas de ouro) 

N. 0 1527 Bentinho 
• 

0 1666 Brinco (ar ola de ouro com as letras L.M . 
N .0 1860 Bentinho, com bolsa de veludo 
!N.0 1976 Colar de contas encamadas 

ANO 1845 
Fita e brinco ar ola de metal amarelo) 

N.0 200 Brinco (argola de ouro amarelo) 
•
0 264 

N.0 315 Fio e medalha com imagem impressa, representando N. S.ra da 
Concei ao da Rocha 

N. 0 1115 Fita, fio e amuleto partido 
•

0 1246 Bentinho de N. S.m do Carmo e arte de documento 
N. 0 1375 Fita azul e imagem N. S .ra da Concei~ao da Rocha 

•
0 1561 Fita e a branca com huma ar. olinha 

N. 0 2195 Fita e parte de um bentinho, impresso sobre tecido 
•

0 2220 Fio e blizio 

ANO 1846 
•
0 287 Selo branco num a el recortado em forma de flor 

N. 0 713 Fita e escrito redigido sobre pergaminho 
•

0 759 
N. 0 923 

•
0 1155 

N. 0 1314 
I . 0 1711 
N. 0 1939 Documento em pergaminho 

•
0 1997 Fio e brincos (duas ar olas de ouro) 

ANO 1847 
•

0 1136 Fio e blizio 
N.0 1303 Fita e documento em pergaminho 

•
0 1427 Pulseira com contas de coral con"untamente com tres contas facetadas 
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•
0 1890 

N. 0 1914 Bentinho com a representa~tao do Santissimo Sacramento 

ANO 1848 
Um cordao de cabelo cor castanha 

N.0 1046 Fita e parte dum cartao de visita 
IN.0 1772 Fita e tres contas de cores 
N. 0 2166 Documento em pergaminho 

•
0 2224 Fio e botao de madeira 

ANO 1849 
I •0 13 Pa el decorado e ima 
N.0 112 Rosario de missangas (amarelas e verdes), e medalha representando 

N. S.ra 
N. 0 695 Fio e medalha de prata 

•
0 825 Bolsa de setim branco com a S.ra das doures 

N. 0 1344 Colar com pequenas perolas 
•

0 1449 Cartao recortado com a reQresenta~ao dum brasao 
N. 0 1800 Documento decorado com dois cora~t6es, duas setas e elementos 

vegetalistas 

ANO 1850 
IN.0 223 Fio e conta Qintada 
N. 0 255 Sapato de hebe 
IN.0 335 Imagem de S.ta uiteria, decorada com canutilho 
N. 0 1382 Fio e batao de curalina 
IN.0 1430 Escrito com desenho J>intado 
N .0 1446 lmagem impressa, representando S.ta Filomena 
IN. 0 1509 Fita e moeda cortada, em forma de meia lua 
N. 0 1679 Fita e moeda 

ANO 1851 
•
0 234 Bentinho de seda 

N. 0 672 Imagem decorada deN. S.ra da Concei~tao, com canutilhos e flores 
I .0 704 Escrito decorado com fio 
N. 0 1226 Metade dum bilhete de visita 
IN. 0 1294 Fita e medalha de Qrata 
N. 0 1351 
IN. 0 1522 
N. 0 1854 Fio e medalha de N. S.ra 

ANO 1852 
IN. 0 235 Flor amarela colada ao escrito 
N. 0 262 Fita e parte de uma planta geografica, com a representa~tao do rio de 

Co ina 
N .0 527 Papel rendilhado 

Brincos (ar ola} 
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•
0 989 Bentinho com a reP-resenta~ao do Santissimo Sacramento 

N. 0 1163 Fio e medalha deN. S.ra 
•

0 1166 Medalha olicromada deN. S.ra dos Remedios 
N. 0 1314 Fio e medalha deN. S.ra das Dores 

•
0 1457 Fivela de metal e fita de veludo 

N.0 1470 Bolsa de tecido branco 
!N.0 1578 Bentinho de seda bordado 
N.0 1918 Papel recortado e la~;o 

ANO 1853 
•

0 282 Fio e medalha com a ima emdeN. S.ra da Concei ao da Rocha 
N. 0 340 Escrito em suporte de papel decorado 
!N.0 619 Bentinho com letras bordadas 
N. 0 631 Fita e cora~;ao de metal, com monograma J.F.N. 

•
0 949 Fio e conta P.reta de azeviche 

N. 0 1229 Fio e bolsinha de marroquim encarnado com um signal dentro 
•

0 1268 Fita e medalha de N. S.ra 
N .0 1336 Fivela de metal amarelo e fita cor-de-rosa 

•
0 1910 Hum Breve roxo i aMarelo Com huma oraciio dentro 

ANO 1854 
•

0 225 Fio e medalha do culto Mariano com a 
N. 0 801 Pergaminho recortado 
!N.0 1900 
N.0 1913 Escrito, tecido e monograma CJRS, em letras g6ticas, utilizando sinete 

com lacre encarnado consul tar tambem o sinal n. 0 358 de 1856 e o 
n. 0 963 de 1859) 

•
0 2358 Fita azul e meia lua de metal 

ANO 1855 
•

0 112 
N.0 437 

•
0 749 

N.0 806 
•

0 807 
N. 0 2035 Escrito em suporte de papel decorado com imagens (douradas e azuis) 

•
0 2109 Cordao entrela ado de cabelo castanho 

ANO 1856 
•

0 177 Cartao fita e mono~ama em lacre encamado 
N.0 282 Fita verde, figa e cruz de metal 

•
0 358 Escrito tecido e mono~ama CJRS, em letras g6ticas, utilizando sinet 

com lacre encarnado (consultar tambem o sinal n. 0 1913 de 1854 e o 
n.0 963 de 1859) 

N. 0 627 Fita branca e medalha ou veronica 
•

0 1046 Lacre encarnado com brasao 
N. 0 1307 Papel impresso com o titulo Cantiio - A Festa das Lanternas; o texto 
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refere Este Pol orama ou Diorama constitue um dos remios da Loteria 

N.0 1505 
•

0 1577 
N.0 2341 Fio e medalha de S.to Antonio e do Divino Espirito Santo 

•
0 2530 Fio e medalha de rata com iniciais R e F 

ANO 1857 
IN.0 63 
N. 0 424 Documento em pergaminho 

•
0 730 Tran as de cabelo castanho 

N. 0 1092 Fita verde e selo impresso da exposi~ao universal agricola industrial e 
de belas artes - Paris 1855 

N.0 1221 Imagem impressa, representando N. S.ra das Dores 
•

0 1536 Um bordiio de viola e veronica de S. Joao martir ue, no verso, conte 
a representa~;ao de S.ta Barbara; o bordao e uma corda grossa de 
instrumento musical, ara obter nota m:ave, dando ideia de ac a 
dolorosa, triste e penosa 

•
0 1578 Cartao de visita rendilhado, com a marca Mansell 

N. 0 1615 Fita encarnada, e parte de cartao com a designa~;ao D. Vasco 
•
0 1744 

imagem de Santiago 
•

0 2015 Fio e cruz de madre erola 
N.0 2147 e imagem de marfim, representando N. S.ra da 

ra ainda contem restos de olicronia 

ANO 1858 
r contas azuis e brancas 

N.0 554 Escrito com cercadura aguarelada 
•

0 982 Fio e medalha olicromada, re resentando S.ta uiteria 
N.0 1063 Botao azul com aro dourado, e lacre com monograma 

•
0 1075 Tecido e escrito, com cercadura a arelada 

N.0 1840 Escrito com cercadura aguarelada 

ANO 1859 
Cartao de visita com iniciais A.M.S.N. e J.R.M. 

N.0 340 Fio e meia lua de metal 
•

0 478 Fita e tran a de cabelo loiro 
N.0 963 Escrito e lacre encarnado, com monograma CJRS, (consultar o sinal 

n. 0 1913 de 1854 eo n.0 358 de 1856 
N.0 1072 Fita com conta azul 

•
0 1205 Fita com colchete de metal 

N. 0 1326 Bentinho de veludo 
•

0 1352 Metade dum bilhete de lotaria 
N. 0 1437 Fita amarela e figa pintada 

•
0 1528 Escrito com cercadura a arelada 
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•
0 2194 

ANO 1860 
IN.0 38 Escrito utilizando documento im resso: Formulario Geral Medico-

-Cirurgico ... 
•

0 270 Anel de rata 
N. 0 319 Fio e medalha-relicario, com iniciais 

•
0 368 e 369 Crian as emeas 

N. 0 491 Fita e brinco (argola de ouro) 
•

0 1332 Peda ode cabedal castanho claro, junto com fita cor-de-rosa 
N. 0 1698 Fio e quatro medalhas (sendo uma cruz de latao e as outras de ferro) 
IN. 0 1792 
N. 0 2484 Documento com selo de lacre verde 
IN. 0 2692 Fio e medalha, re resentando S.ta Ana 

ANO 1861 
•

0 229 Escrito decorado com dois selos 
N. 0 906 Papel com decora~t6es em relevo 

•
0 1291 

N .0 1501 Pulseira de missangas 
IN. 0 2374 Escrito executado num envelo e ue contem uma mola metalica 

ANO 1862 
IN.0 125 Cartao de visita rendilhado com a marca H. Bertou. Paris 
N. 0 126 Cueiro branco e rendilhado, cosido ao escrito 
IN.0 485 
N. 0 823 Bolsa, em forma de cora~tao, decorada com fitas 
IN.0 1363 Fita e caixa de rata em forma de cora i'io 
N.0 1513 Brinco (argola de ouro) 
IN.0 1558 Texto onde se refere Trai ao 
N.0 1987 Imagem impressa de S. Sebastiao 

•
0 2563 Brinco no interior dum a el cosido ao escrito 

ANO 1863 
cosidas ao escrito gue tambem s 

encontra recortado 
IN.0 117 Fita reta e metade de uma moeda 
N.0 261 Fita preta e moeda 

•
0 409 Documento rendilhado com a marca H Bertou. Paris 

N. 0 526 Metade de urn bilhete do Real Teatro de S. Carlos, cosido ao escrito 
•

0 651 
N. S.ra das Dores 

IN. 0 780 
N.0 1372 
IN. 0 1583 rei da Sardenha 
N. 0 1588 Fitas e buzio 

•
0 2043 Cora ao e cruz de coralina numa fita cosida ao documento 
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•
0 2322 Bolsinha de Damasco Encarnado Com um Santo Antonio de 

dentro e um bocadinho de ()era bella dentro da mesma bolsinha 
ANO 1864 

•
0 352 Fita e medalha policromada deN. S.ra da Nazare 

N. 0 795 Cartao de visita recortado 
Fita e botao branco 
Bentinho de N. S.ra do Carmo 
Parte de uma cautela da lotaria de 1863-64 
Guia da enfermaria de S.ta Barbara (Hospital de S. Jose), com fita e 
botiio 

N.0 2375 Parte de urn bilhete do Theatro de Variedades 
•
0 2613 Cautela de lotaria, de 1864 

ANO 1865 
Fita roxa e medalha de metal amarelo 
Pulseira de contas e peca de vidro 

[Rua das] Chag_as 42 Lisboa) 
N. 0 1155 Escrito e folha (certamente duma obra impressa no seculo XVIII), que 

capitulo 2, versiculo 19 
I •0 1201 Fita e medalha, representando S.ta Ana eN. S.ra 
N .0 1773 Envelope fechado, com brasao no lacre 

•
0 1800 Tecido com nome CARLOS, executado em ponto cruz 

ANO 1866 
•

0 161 Fita e escrito, o qual serviu de envelope; possui dois carimbos: da 4-
Expediqfio e Lisboa 27-9-1865 

N.0 162 Escrito, fita e saco, o qual contem cabelos 
N. 0 173 Documento e fita decorada 
N.0 694 Fita, fivela e uma figa 
N. 0 913 Conta azul, cosida ao documento 
N.0 1211 Documento com selo Coton Algerien 3 C.B 
N. 0 1469 Parte dum bilhete, cosido ao escrito 
N.0 1565 Rafia enrolada, cosida ao documento 
N. 0 1705 Sinal composto por escrito e dois moldes (cartoes perfurados) 
N. 0 1916 Documento e saco, com metade de urn retrato do Pai 
N. 0 1922 Imagem deN. S.ra do Carmo 

•
0 1932 Guia da enfermaria de S.ta Barbara (Hospital de S. Jose), com fita 

documento manuscrito 

ANO 1867 
•

0 165 Fita e cartao recortado 
N.0 257 Fita e conta branca 
N.0 404 
N.0 659 Escrito com desenhos impressos a dourado 
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INVENTARIO DA CRIA<;AO DOS EXPOSTOS 

•
0 748 Fita e moeda de tres vintens en rata 

N .0 1116 Imagem impressa, representando S. Joao Evangelista 
•

0 1241 Parte dum bilhete de lotaria cosido ao escrito 
N.0 1906 Guia da enfermaria de S.ta Barbara (Hospital de S. Jose), com medida, 

N. 0 1945 Metade de uma carta de jogar 
•

0 2155 Fio e medalha em metal amarelo re resentando N. S.ra e S. Vicente de 
Paula 

•
0 2224 La o de fita e botao de metal amarelo com o centro verde 

N. 0 2227 Medalha de metal amarelo, com a representa~ao deN. S.ra das Dores e 
de S. Domingos 

N. 0 2371 Cartao perfurado (molde?) cosido ao escrito 
•

0 2482 Cora ao decorado com tran a de cabelo castanho tecido roxo 
missangas 

,
0 2554 Alfinete de dama com contas intadas de encarnado 

N. 0 2592 Flor de tecido, decorada com conta 

ANO 1868 
I •0 92 Foto afia do Pai ue indica o foto afo A. C. Pardal & Filhos - Ru 

Defronte da Maeda- Lisboa 
fN. 0 300 Medalha fi a de marfim e documento com foto afia recortada, de J. C. 

da Rocha, Phot. [Pra~a da Alegria, 111 - Lisboa] 
•
0 906 Brincos (ar olas de ouro 

N. 0 1196 Moeda de urn real e meio, de D. Pedro II 
•

0 1245 Medalha de metal com santos martires e o Pa a Pio IX 
N. 0 1628 Envelope, cartao recortado, escrito e fita azul 
fN. 0 2065 Escrito executado numa folha a ual contem autas musicais 
N. 0 2207 Fita grenat com cruz, e ancora de metal 
iN.0 2274 Medida recortada deN. S.ra do Mileu 
N. 0 2397 Meia lua, executada certamente em prata 

•
0 2412 Medalha em metal com a re resenta~ao do Es irito Santo 

N. 0 2599 Fotografia recortada de S[chenk Photographe et peintre] R. 
D[o Teixeira] Lisboa 

ANO 1869 
iN. 0 645 
N. 0 738 Meia lua de metal amarelo e moeda de prata 
iN.0 792 Cruz de marfim 
N. 0 998 Medalha com a representa~ao da primeira comunhao e, no verso, o dom 

da iedade 
N. 0 1126 Documento redigido sobre pergaminho 
iN. 0 2441 Carimbo com mono ama J.R.M. e fita verde 
N. 0 2522 Fita e medalha de metal, decorada com vidro verde e espelho pintado 
iN. 0 2559 Documento com mono ama 

ANO 1870 
•

0 323 Metade de urn cartao de visita 
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,
0 349 

N. 0 434 Metade de uma moeda 
,
0 1752 Cabelo castanho e escrito redi ·do numa folha im ressa A Lanterna: 

folha politica 
N. 0 1924 Bolsa de cabedal, fita texto e foto afia do Pai (fot6 afo J. C [da Roch 

Phot. - Pra~a da Alegria, 111 - Lisboa] ) 
• 

0 2025 Fita e medalha de metal amarelo re resentando N. S.ra e no verso S . 
Carlos Boromeu 

•
0 2378 

Rua dos Cardaes de Jesus 33 Lisboa 
N.0 2486 Cora ao de marfim e fita amarela 
N. 0 2503 Fita e metade de urn cartao, com decora~6es douradas 
N.0 2596 Tecidos e dois botoes 

ANO 1871 
IN. 0 396 Metade de urn cartao de visita com o nome Frederico Br ... ] 
N .0 445 Fotografia do Pai (?)que, no verso, refere [H. P. Macdonald Phot.] Luso-

Escossesa, Rua das Flores 1!! [n. o 45 - Santa Barbara - Porto 
N. 0 584 Pequeno ramo de flores secas (perpetuas) 

•
0 958 

N.0 1231 Fita roxa e argola 

ANO 1872 
Tres argolinhas d' ouro 

N. 0 171 Fita azul e contas de madeira 
N.0 386 Fio e medalha com imagem de Cristo na cruz 

ANO 1873 
N.0 284 Fita e medalha de N. S.ra 
N.a 305 Bentinho representando N. S.ra das Dores 

ANO 1874 
IN.a 200 
N.a 219 

•
0 325 ado numa zta roxa cosida a 

escrito, o qual e acompanhado do certificado de baptismo do Hospital 
de Sao Jose 

ANO 1875 
.a 172 Escrito sobre a el, com cruz recortada no su rte 

N.a 217 Fita verde e figa 
N.a 220 Fita e medalha-relicario 
N.a 292 Fita amarela e cora~ao azul com bolinhas 
N. 0 307 Fita azul e medalha de metal re resentando N. S.ra 

ANO 1876 
.a 276 Guia da enfermaria de S. Barbara (Hos ital de S. Jose 
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ANO 1877 
IN.0 221 

•
0 254 

ANO 1878 
IN.0 101 
N. 0 237 

ANO 1879 

N. 0 37 

N.0 58 

N .0 130 
•

0 131 
N.0 160 

ANO 1880 

N.0 233 

ANO 1881 

iN'.0 87 
N .0 224 

ANO 1882 

N. 0 248 
iN'.0 263 

ANO 1883 
•
0 117 

N. 0 124 

ANO 1884 
•

0 37 
N. 0 80 

INVENTARIO DA CRIA<;AO DOS EXPOSTOS 

extremidades 
Escrito com fita e wn certificado de ba~tismo 

Fita preta e medalha de metal amarelo, com a representa~ao de 
N. S.ra da Conceis:ao eo Pa a Pio IX 

Fita e cruz de metal amarelo 

Duas medalhas de metal: uma com S. Luis Gonzaga e, no verso, o Anjo 

Fita e medalha deN. S.ra de Lourdes 
Fita e medalha de metal, re resentando N. S.ra das Dores 
Cartao recortado 
Med.alha de metal re resentando S. Jose 
Escrito redigido sobre urn envelope 

Brincos (duas argolas) 
Fita azul e medalha 

Figa e duas foto afias cortadas ao meio: uma com o Pai (?) d 
fot6grafo Manoel da Si[lva Campos]- Rua do L[imoeiro], Lisboa; a 
outra da Mae (?) do fot6grafo J. A. Gomes-[Cals:ada de Santo Andr 
45, 1. 0 ] a Mouraria, Lis boa. 
Pequeno docwnento onde se encontra im resso o nome Rosa 
Fita e cruz de metal 

Escrito com fita reta e lacre encamado 
Duas argolas - bichinhas de ouro 
Guia da enfermaria de S.ta Maria Madalena (Hos:Qital deS. Jose) 

Escrito fio e coras:ao de ~a~el pintado 
Certidao de baptismo do Hospital de S. Jose, com fita que tambem 
contem o nome manuscrito 

Brincos (ar olas de ouro) 
Certidao de baptismo e escrito recortado em forma de cora~ao 
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•
0 216 Documento recortado em forma de cora ao 

N. 0 220 Pede para ficar como Mae adoptiva, da crianca que tinham 
abandonado nas escadas de sua casa 

ANO 1885 
N.0 57 Brincos (argolas de ouro) 
N.0 192 Certidao de baptismo e guia da enfermaria de S.ta Ana (Hospital de S. Jose) 

ANO 1886 

ANO 1887 
N.0 94 Cartao de visita dum rofessor de mlisica 

ANO 1888 
Escrito com nome bordaao no a el e certidao de ba tismo 

ANO 1889 

D' este lado s6 se escreve a direcr;ao 
•

0 182 Fita e fi a reta 

ANO 1890 
Escrito recortado em forma de cora ao 

N.0 146 
borracha, reforcada 

ANO 1891 

N.0 36 Documento manuscrito: Ponhao-lhe o nome D. Albert 
N. 0 200 Certidao de baptismo com carimbo que refere: Parochia de S. Vicente 

Lis boa 
N. 0 293 Guia da enfermaria de S.ta Emilia (Hospital de S. Jose), com brincos 

(argolas) 
N. 0 358 Fita e cartao de visita recortado 

ANO 1892 
Certidao de ba tismo, com escrito, bolsa e retrato de seu Pai 

N. 0 98 Escrito redigido com erros, e que colocaram a transcricao, com o 

ANO 1893 
Guia da enfermaria de S.ta Barbara· (HosJ>ital de S. Jose), 
conjuntamente com fita, botao e elastica 
Certidao de baptismo, fita e duas medalhas de metal: uma com o Anj 
da Guarda e, no verso, S. Jose; a outra com Ave Maria Padroeira do 
Reina 

N.0 202 Fita, contas e medalha de metal, representando N. S.ra de Lourdes 
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ANO 1894 
•
0 147 

ANO 1895 
•

0 170 
N. 0 260 

ANO 1896 
•

0 151 

ANO 1897 
•

0 188 

ANO 1898 

N. 0 122 
•

0 147 

ANO 1899 
N.0 232 

ANO 1900 

N.0 60 

N.0 105 

ANO 1901 
•

0 13 
N.0 61 

N.0 89 

ANO 1902 

N. 0 59 

N. 0 189 
•

0 190 

INVENTARIO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

Fita e certidao de baptismo com selo branco 

Fio e duas medalhas deN. S.ra 

Fita e medalha de S. Torquato (Guimanies) 
Fita com 14 contas azuis 

Certidao de baptismo do Hospital de S. Jose e medalha de meta 
amarelo, representando do Bom Jesus de Bou~as (Matosinhos) 

Fio e medalha de metal amarelo re resentando N. S.ra das Dores e n 
verso, o veu de Veronica, com a face de Cristo 
Fio e medalha de metal amarelo re resentando N. S.ra das Dores e no 
verso, a Sagrada Familia 
Fita e medalha de metal amarelo re resentando N. S.ra do Socorro e 
no verso, S.to Monso 
Rosario de contas retas e brancas e medalha deN. S.ra 
Fita e medalha de metal amarelo, representando N. S.ra do Rosario 

Fita e medalha de metal amarelo, re resentando N. S.ra de Lourdes 

Fita azul e crucifixo de metal amarelo 

Guia da enfermaria de S.ta Maria Ana (Hospital de S. Jose), com 
certidao de ba tismo 
Certidao de ba tismo do Hos ital deS. Jose (documento manuscrito) 
Certidao de ba tismo do Hosi!:.:it~a=-1 .-.;dt.::.:e•S~.'""J'-lo~s""e __________ _. 
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ANO 1903 
Fita cor-de-rosa e ar ola de metal amarelo 

N. 0 16 Processo com guia da enfermaria de S.ta Quiteria (Hospital de 
S. Jose) certificado de ba tismo e oficio do Hos ital 

N. 0 190 Fio e medalha dos Sagrados Cora~oes de Jesus e Maria 
•

0 198 Fio e conta de madeira 

ANO 1904 
Escrito com alfinete de dama 

N. 0 73 Fita e medalha de metal, representando N. S.ra de Lourdes 
iN. 0 92 Fio e medalha de metal representando N. S.ra da Nazare 
N. 0 108 Fita e figa de marfim 

•
0 121 Medalha de metal, representando N. S.ra da Concei~o 

N. 0 124 Fita verde e figa de marfim 
•

0 193 Renda branca, flo reto e medalha de metal amarelo, re 
N. S.ra 

ANO 1905 
•

0 10-Vl de ba t.mos Oficio da Policia Civil de Lisboa 
N.0 95 Certificado de baptismo e guia da enfermaria de N. S.ra do Carmo 

(Hos ital deS. Jose, com erolas falsas 

ANO 1906 
•

0 5-U de bapt.mos Tres medalhas de metal amarelo com representa{!iio deN. S.ra 
N. 0 26 Fita e figa preta 
!N.0 9-V! de bapt.mos Fita azul e alfinete de dama 

ANO 1907 
!N. 0 36 Fio e duas medalhas uma de N. S.ra da Arrabida e a outra de S. 

Quiteria 
!N.0 61 Medalha de metal amarelo representando N. S.ra das Sete Dores 

ANO 1908 
Objecto metalico curvo e P.Qntia~do ( arte de anzol?) 

N. 0 24 Fio e medalha estrangeira, com a representa~ao do Menino Jesus de 
Praga 

N. 0 53 Fita azul e figa de marfim 
Fio e conta preta 

N. 0 118 Fitas, bolsas, pequena pedra, imagem impressa de S.to Antonio, e uma 
medalha de metal amarelo re resentando N. S.ra 

ANO 1909 
•

0 41 Fita amarela figa de marfim, brinco de metal e medalha deN. S.ra 
N.0 16-Vl de bapt.mos Fita azul e figa preta 

ANO 1910 
•

0 9-U de ba t.mos Argola de marfim 
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•
0 109 

riscar a designayiio Real e anularam tambem a Coroa 
Conta reta coral e uma medalha deN. S.ra 
Medalha deN. S.ra, figa preta e 12 contas brancas 

ANO 1911 
Fita e figa P-reta 
Doze contas azuis e uma acastanhada 
Fita, moeda, alfinete de dama, escrito dois documentos da 
Conservat6ria do Registo Civil e dois documentos da Policia Civica de 
Lis boa 

N. 0 47 Medalha de metal amarelo, com simbolos arabes 
I ,0 82 Guia da enfermaria de S.ta Maria Ana (HosP-ital deS. Jose), e boleti 

de nascimento do Registo Civil do Concelho da Aldeia Galega 
(Ribate'o) 
Impresso com: 

- boletim de nascimento do filho 
! .0 203 Novo imP-resso P-ara reg!star as crian as (Misericordia-mod. 519 

ANO 1912 
Guia do Hos ital e certidiio do Re · sto Civil com 25 contas brancas 
Certidiio do Registo Civil (mod. 519-A) 

ANO 1913 
rol. 79 Fio com coral 
fol. 206 Fita e medalha de N. S.ra 

ANO 1914 
rol. 51 Fio e medalha de Jesus Cristo e no verso N. S.ra do Carmo 
fol. 107 Fio com contas de diversas cores 

ANO 1915 
Alfinete decorado com edras 
Fita com medalha, figa e argola 
Figa, argola de marfim e tres medalhas de metal (meia-lua 
cinco pontas e figa) 

fol. 205 Fita e medalha de N. S.ra 

ANO 1916 
ol. micial . Titulo do exposto 

N. 0 211 Pequeno verso e fita cor-de-rosa 

ANO 1917 

' ol. 152 Fita e medalha re resentando a Sa ada Familia e, no verso S.ta Rit 
de Cassia 

rol. 178 Mae de cor reta 
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ANO 1918 
1 ol. 94 Fita branca e fi a de marfim 

ANO 1919 
1 ol. 15 Fio e medalha re resentando N. S.ra 

ANO 1920 
ifol. 129 e 130 Certidiio de Reg!sto Civil de crian~a abandonada con'untamente co 

o escrito 

ANO 1921 
ol. 85 Im resso de rece iio de crian~a na Miseric6rdia 

fol. 103 Crian~a abandonada conjuntamente com o escrito 

ANO 1922 
1 ol. 60 Fio e medalha de ~rata, representando N. S.ra da Concei~iio 
fol. 164 Guia da policia remetendo crian~a abandonada 

ANO 1923 
0. 52 

ANO 1924 
1 ol. 82 Tecido reto 
fol. 142 Certidiio do Registo Civil e cedula pessoal 

ANO 1925 
ol. 86 Certidiio do Re · sto Civil e cedula essoal 

ANO 1926 
1 ol. 135 referido na ~a do hos ital 

ORGANIZA(::AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Colec~iio . 

Organiza~ao/ordena~ao - Esta serie e composta por 107 caixas (ate 1912) e 14 livros (de 1913 a 
1926), organizados sequencia! e cronologicamente, ocupando 23,37 metros lineares de estante. 
A maioria dos sinais e composto simplesmente por urn escrito; urn menor mimero sao 
escritos acompanhados de fitas , fios ou tecidos; em situa~iio de minoria, surgem os escritos 
com outro tipo de objectos. 
Na margem superior, ou no verso do documento, acrescentaram elementos que permitem 
identificar a crian~a - o mimero do livro onde foram registados os elementos genericos desse 
individuo<2J, a respectiva folha e o mimero at ribuido ao exposto. Os sinais encontram-se 

<2l Referem o livro de Entradas; a partir de 1860 passam a indicar o livro de Baptismos; depois de 1912 voltam a referir o 

livro de Entradas. 
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Estampa 11 a- Sinais de entrada- Sinal n. 0 1155, do anode 1865. 
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SINAIS DE ENTRADA 

CAP V T . X X. 

Cum Crucijixo Jimul cruciftgi oportet. 

ChriH:o confixus fum CRvci. 
· · Galat.2,I9· 

En mem eft CRyc 1 FIXVS Amor! me ftgite 
claui: \ 

Et lice at Domino cttm rrtoriente mori. 

ERG ENS ,porn) Stauropl~ila, & 
crepturp.· continuans ienuo
nenl ,ifl:a fu biunxit: Ct1rn toto 
corde te defideren1 ~ o dilecte 

l.il~a=~~ votonun rneonun , & iugitcr 
ad tc iui pircn1. ~d,quxfo,eft quod te hac-
tenus, prout volu1., inuenire non valui ? In Canc.h ~: :: 
lecftdo enim meo per nof!es qu£jiui quem dili-
git ani rna mea, qtttejiui ilium, & non inueni. 
Surrexi,& circuiui ciuitatem, per vicos & pla-
tetU qutejiui quem diligit anima mea , qu£jitti 
ilium,& non inueni. ~d eft hoc Do1nine ? 
vfquequo non datur adhxrere ti_bi,tibicon-
iungi, tibi vniri? · 

Inde fcilicet, aiebat Chrifl:us, quod cthn 
quxras,non qu:rras vbi oportet: tu enim 1ne 
quxris inletl:ulo, in prxfentis vitxaliquan- . 
·tula requie, at ego nonhabitointcrrajf.ta .. Iob.2.s,r;~ 

S 4 uiter-

Estampa 11 b - Sinais de entrada · Sinal n. 0 1155, do ano de 1865. 
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SINAIS DE ENTRADA 

ordenados por este ultimo numero, atribuido anualmente, de forma sequencia! e, por isso, 
surgem tambem por ordem cronologica de entrada na Misericordia de Lisboa. Deve real~ar
-se que, por vezes, deparamo-nos com alguns erros, quando sao referidos os numeros do 
livro, folha ou do numero atribuido ao exposto. 
No livro n.2 1 (de 1913), os sinais estao ordenados alfabeticamente, pelo nome proprio ou o 
apelido do exposto, mas com certos erros na ordena~ao dos documentos. 
Entre 1898 e 1902 foi acrescentado, em cada sinal, uma numera~ao sequencia! anual, a 
qual, no ano de 1903 so foi registada nos primeiros 50 sinais. 

Datas extremas - Tern inicio em 1790 e termina em 1926. 
Faltas - Podem surgir faltas; estas sao detectadas se forem analisados os registos nos Livros 
de Entradas, Baptismos e OS Mapas de Aleita~ao, series que referem geralmente, quais OS 

sinais que as crian~as traziam. 
A numera~ao dos documentos apresenta <<saltos»; isto explica-se porque nem todas as 
crian~as entradas na Misericordia de Lisboa vinham acompanhadas de sinais. 

Termos de abertura e encerramento- Nao existem nesta serie. 

indices - Esta a ser levada a cabo uma rela~ao dos escritos que se encontravam 
acompanhados de elementos texteis (fitas, tecidos e fios), e outra lista, referindo os sinais 
compostos por escritos e outro tipo de objectos (a qual regista mais sinais do que o rol 
enunciado anteriormente- Descrigiio sumaria de sinais menos comuns). 

Rela~ao com outras series I subseries - A maioria destes sinais vern referidos nas series 
de Entradas, Baptismo e tambem nos Mapas de Aleitagiio. Os Documentos de Entrega de 
expostos aos pais possuem os sinais deixados junto da crian~a, para alem do documento 
identico, entregue pelo progenitor, ou pessoa que vinha recuperar a crian~a. Uma vez mais 
fica confirmado que os pais guardavam urn documento igual ao sinal que colocavam junto da 
crian~a<3l; assim podiam comprovar serem os progenitores daquele exposto. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Os sinais de expostos sao compostos pelos materiais deixados junto da crian~a, depositada 
ou remetida para a Casa da Roda. A grande maioria dos sinais preservados na Misericordia 
de Lisboa, sao formados por urn escrito, ou seja, urn texto manuscrito, cujo suporte e 
geralmente de papel. Este texto contem a informa~ao que o(s) progenitor(es) desejou(aram) 
transmitir<4l. Desta forma os sinais fornecem elementos e serviam como marcas para tornar 

<3l Muitas vezes referem no escrito que ficava, em seu poder, urn documento igual ou semelhante (ex: sinal n. 0 22 de 1842, 

sinal n. 0 1800 de 1849). 

<4l No pequeno glossario que anexamos, poderao ser esclarecidos alguns termos menos frequentes ou em desuso, e que sao 

empregues nesta documenta~ao. 
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possivel identificar uma crianca, tendo por objectivo poder recupera-la posteriormente. 
Urn mimero menor de escritos sao acompanhados de outras pecas as quais nos referiremos 
adiante. No entanto salientamos que, para alem de servirem como "marcas" ou elementos 
identificadores, sao constituidos por textos ou dados que se acreditava, serviriam como 
protectores do inocente. 

Ap6s termos analisado alguns casos, recolhemos certos aspectos que permitem levar a cabo 
diversos estudos e fornecer multiplas informacoes. Salientamos<5J: 

1- Nos escritos: 
- os textos com mais ou menos erros (ortografia), ou com uma escrita elaborada com 

maior ou menor perfeicao (caligrafia); 
- as abreviaturas utilizadas, as quais evoluem ao longo dos tempos; 
- os textos delicados e eruditos ou mais simples e rudes (ex: sinal n. 0 98 de 1892, onde se 

transcreve, ou se chega a traduzir, o texto que foi redigido e deixado junto da crianca); 
- os suportes mais cuidados ou mais raros (ex: sinal n. 0 1508 de 1807, sinal n. 0 762 de 

1824), e utilizando diferentes tipos de envelopes (ex: sinal n. o 237 4 de 1861, sinal 
n. 0 161 de 1866, sinal n. 0 1628 de 1868, sinal n. 0 160 de 1879); 

- os arranjos decorativos ou artisticos, com pinturas ou utilizando recortes (ex: sinal 
n. 0 1216 de 1793, sinal n . o 458 de 1809, sinal n. o 1060 de 1820, sinal n. o 1379 de 1821, 
sinal n. o 762 de 1824, sinal n. o 187 de 1839, sinal n. o 1735 de 1842, sinal 
n. o 1577 de 1856). Por vezes este sistema servia tambem para garantir que aquela era 
a crianca que os pais tinham exposto, dado que o documento que ficava com os 
progenitores, encaixava nos cortes, ou completava o desenho do sinal que tinha 
acompanhado a crianca (ex: sinal n. 0 53 de 1804, sinal n. 0 1589 de 1812, sinal n. 0 480 
de 1842, sinal n. o 300 de 1868); 

- as situacoes de pobreza e miseria (ex: sinal n. 0 105 de 1808, sinal n. 0 89 de 1864, sinais 
n. os 15 e 24 de 1904); 
os cuidados solicitados na criacao do hebe, chegando a referir que, posteriormente se 
pagariam as despesas referentes a sua sustentacao (ex: sinal n. 0 695 de 1849); 

- o desejo expresso de vir recuperar a crianca, para alem do pedido de nao a colocar em ama 
fora de Lisboa, ou ate, de nao a remeter para fora da Casa (ex: sinal n. o 699 de 1790); 

- a escolha dum nome proprio e, por vezes, acompanhado de apelidos ou do nome dos 
progenitores (ex: sinal n. o 1214 de 1791, sinal n. o 1438 de 1799, sinal n. o 722 de 1828, 
sinal n. 0 255 de 1850, sinal n. 0 358 de 1856, sinal n. 0 92 de 1868); 

- as preocupacoes religiosas com a administracao do sacramento do baptismo (ex: sinal 
n.Q 198 de 1790), ou com a escolha da madrinha (ex: sinal n. 0 820 de 1791); 

- a descricao das roupas que o hebe trazia e, por vezes, do enxoval (ex: sinal n. 0 149 de 
1808), para alem da referencia a outros sinais exteriores, ou ate mesmo sinais fisicos 
(ex: sinal n. 0 525 de 1790, onde se enuncia que a crianca tinha 6 dedos nope esquerdo). 

- a indicacao ao estado de saude da crianca ou dos paise, por vezes, o tipo de doenca (ex: 
sinal n. 0 496 de 1792, sinal n. 0 702 de 1799, sinal n. 0 1800 de 1849); 

C5l Para facilitar a consulta, foram seleccionados muitos sinais ja publicados no catalogo Sinais de Expostos: exposir;cw 

hist6rico·documental (Lisboa: edicao da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, 2 de Julho de 1987), ou sinais referidos na 

lista enunciada anteriormente - Descrir;iio sumdria de sinais menos comuns. 
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- a data de nascimento e/ou o dia e hora em que a crian~a era entregue na Santa Casa: 
de manha, a tarde ou durante a noite (ex: sinal n. 0 1012 de 1842); 

- a cor da pele (negro ou mesti~;o) e as origens judias (nomes escolhidos ou pe~;as 

seleccionadas para acompanhar a crian~a, como por exemplo o desenho de uma estrela 
de 6 pontas- ex: sinal n .0 1263 de 1806); 

- o despertar de sentimentos de paixao pelo hebe que se encontrou (ex: sinal n. o 220 de 
1884, onde se solicita autoriza~;ao para ficar com a crian~;a, a qual tinha sido 
abandonada nas escadas de sua casa, propondo-se ficar como mae adoptiva); 

- o controlo de autoridades policiais, para os periodos mais recentes (ex: sinal n. 0 10 de 
1905, sinal n. 0 45 de 1911, sinal n. 0 164 de 1922). 

Diversos sinais contem, ou sao compostos, por certidoes de baptismo, remetidas do Hospital 
de Sao Jose ou de outras par6quias, incluindo diversas localidades, por vezes distantes de 
Lisboa (ex: sinal n. 0 170 de 1864). 
Nos anos 70 do seculo XIX, surgem ja certidoes de baptismo impressas<6l (ex: sinal n. 0 287 de 1873). 
Ap6s a revolu~ao republicana, continuam a aparecer as certidoes de baptismo, mas surgem 
tambem novos impressos: documento para pedido de concessao de subsidio de lacta~;ao a 
Mae e boletim de nascimento do filho (9:714 - Typ. Lot.a - Abril de 1911 - 10:000 ex. -
Mod. 501., ex: sinal n. 0 90 de 1911, sinal n. 0 2 de 1912). 
Posteriormente aparece o modelo 519 da reparti~;ao de assistencia, para serem preenchidos 
os elementos referentes ao Registo Civil; na margem indica-se: Este impressa e passado a 
individuo pobre, para fins de Assistencia, (art. 308, n. o 4, do Codigo do Registo Civil), e serve 
exclusivamente na Misericordia de Lisboa (ex: sinal n. o 203 de 1911)(7)_ 

0 Hospital de Sao Jose remetia a Real Casa dos Expostos diversos bebes, utilizando 
documentos manuscritos que, em 1820, surgem com a representa~;ao de diferentes elementos 
decorativos<Bl. 

(6) Ap6s 1893: Typ. da Loteria da Santa Casa. 

Ap6s 1895: 608- Typ. da Lot." - 10:000- Mod. 16. 

Ap6s 1897: 1:583- Typ . da Lot."- Feu. 97- 10:000 ex. -Mod. 16. 

Ap6s 1898: 2:497- Typ. da Lot." - Dez. 98- 10:000 ex. - Mod.16. 

Ap6s 1900: 3:441 - Typ. da Lot."- Set. 900- 10:000 ex. - Mod.16. 

Ap6s 1902: 4:305- Typ. da Lot."- Abril1902- 10:000 ex. -Mod. 16. 

Ap6s 1903: 5:306 - Typ. da Lot" - Dez. 1903 - 10:000 ex. - Mod. 16. 

Ap6s 1905: 5:967 - Typ. da Lot." - Feu. 1905 - 10:000 ex. - Mod. 16. 

Ap6s 1907: 7:268 - Typ. da Lot." - Feu. 1907- 10:000 ex. - Mod. 16. 

Ap6s 1909: 8:307 - Typ. da Lot." - Janeiro. 1909 - 15:000 ex. - Mod. 16. 

C7l 141- Typ . da Lot."- Nov. 1911- 10:000 ex. -Mod. 519. 

1:056 · Typ. da Lot."- Janeiro 1913- 500 ex. -Mod. 519-A. 

2:023- Typ. da Lot."- Maio 1914- 500 ex. -Mod. 519-A. 

3:917- Typ. da Lot." - Jan. 1917- 500 ex. -Mod. 519-A. 

5:288 · Typ. da Lot." - Agosto 1920- 500 ex. -Mod. 519-A. 

6:153- Typ. da Lot." - Julho 1923- 500 ex. -Mod. 519-A. 

6:712- Typ. da Lot."- Julho 1925- 10:000 ex. -Mod. 519-A. 

CBl Poderii.o ser consultadas as referemcias do ano de 1820, na rela~ii.o de sinais enunciada anteriormente - Descrir;iio 

sumaria de sinais menos comuns. 
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INVENTARIO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

Depois aparecem-nos Ja guias impressas, referentes a crianyas enviadas da enfermaria de 
s.ta Barbara, do hospital de Sao Jose (ex: sinal n. 0 35 de 1835 ou sinal n.o 2068 de 1868). 
A partir do ultimo quartel do seculo XIX, surgem referencias a outras enfermarias, 
destacando-se S.ta Ana, S.ta Catarina, S.ta Emilia, S.ta Isabel, S.ta Joana, S.ta Margarida, S.ta 
Maria Ana, S.ta Maria Madalena, N. S.ra do Carmo, ou S.ta Quiteria (ex: sinal n .0 232 de 
1899). 
No inicio do seculo XX aparecem tambem documentos de crianyaS remetidas de multiplas 
enfermarias , de varios hospitais civis , como por exemplo, Hospital do Rego-pavilhao n. 0 3, 
5; Hospital Escolar-enfermaria C2CD; Hospital de S.ta Marta-enfermaria M2B; Hospital 
Curry Cabral; Hospital D. Estefanea-enfermarias de S.ta Quiteria, N. S.ra do Carmo, S.ta Ana 
e Ferraz de Macedo; Hospital do Desterro-enfermaria n . 0 5; enfermaria n. o 3 das Trinas; 
Hospital de S. Jose-deposito no 16, banco do hospital, enfermaria de S.ta Catarina, 
enfermaria 15 ou enfermaria Alves Branco. 
Apos a revoluyao republicana aparecem impressos em que riscaram a coroa e a palavra real 
(ex: sinal n. 0 109 de 12 de Outubro de 1910), executando depois modelos sem esses 
elementos(9) (ex: sinal n. 0 120 de 27 de Outubro de 1910). 

II- Para alem destes sinais, compostos unicamente pelo documento manuscrito, existe urn 
outro grupo de sinais de que faz parte o escrito e fitas, fios ou tecidos. Estes elementos 
texteis acompanham o escrito ou encontram-se cosidos a esse documento. A titulo de 
exemplo podemos assinalar alguns documentos interessantes, onde se referem peyas de 
vestuario, elementos de adorno ou objectos relacionados como traje: sinais n. 0 407 e 1122 de 
1823, sinal n. 0 1584 de 1840, sinal n. 0 1082 de 1844, sinal n. 0 2224 de 1848, sinais n.os 255 e 
1382 de 1850, sinal n. 0 1063 de 1858, sinal n. 0 1205 de 1859, sinal n .0 803 de 1865, sinal 
n. 0 2554 de 1867, sinal n. 0 51 de 1893. 

III- A percentagem de sinais compostos pelo escrito e outro tipo de elementos e muito 
reduzida. Estes tern formatos, aspectos e materiais diversificados. Neste terceiro grupo 
incluem-se tambem alguns sinais de que nao faz parte o escrito, contendo apenas urn 
objecto identificador (ex: sinal n. 0 1645 de 1812, sinal n. 0 762 de 1824, sinal n. 0 1393 
de 1840). 
Apesar destas peyas serem as que surgem em menor numero, levamos a cabo uma listagem 
sintetica, porque esta podera facilitar o trabalho de selecyao de peyas menos usuais e com 
caracteristicas especificas, sejam elas: 

- objectos que demonstram a religiosidade da populayao e que serviam como protectores 
da crianya (ex: diversas imagens da Virgem Maria(lOl, de Jesus Cristo, de santos, de 
anjos, para alem de cruzes, veronicas, breves, bentinhos, medidas, rosarios e oray6es 
impressas); 

(9) 9:345- Typ.a da Lot. ada Miz.a de Lisboa- Outubro 1910- 500 ex. -Mod. 309. 

1:987- Typ. da Lot. a- Junho 1914 - 1:000 ex. -Mod. 309. 

569- lmprensa Nacional - 1919-1920- Modelo no 309. 

(lOl 0 culto Mariano manifesta-se com grande fervor, daf aparecerem multiplas imagens de N. S.r•. Saliente-se a folha com 
a representacao da descoberta da imagem de N. S.r• da Conceicao da Rocha, encontrada a 31 de Maio de 1822, em S. 
Romao de Carnaxide (termo de Oeiras). Teve tanta divulgacao e aceitacao que, logo no ano seguinte circulavam estas 
imagens impressas, as quais aparecem-nos a servir de sinais, pelo menos ate 1853. 
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SINAIS DE ENTRADA 

- pe~as relacionadas com a supersti~ao, aut€mticos talismas, fetiches ou amuletos (ex: 
figas, trevos de quatro folhas , luas, sino-saimao, moedas - sinal n. 0 702 de 1799, sinal 
n . o 662 de 1832); 

- outros objectos estao repletos de sentimentos de amor (ex: tran~a executada com 
cabelos da Mae ou pe~as em forma de cora~ao- sinal n. 0 105 de 1808, sinal n. 0 1038 de 
1832, sinal n.2 1800 de 1849); 

- documentos carregados de dor e ate de raiva (ex: sinal n .0 1558 de 1862); 
- dados que identificam os pais, como cartoes de visita, objectos com monogramas ou 

brasoes (ex: sinal n. 0 722 de 1828, sinal n. 0 358 de 1856, sinal n .0 396 de 1871), para 
alem dos dez sinais compostos por fotografiasCll) (sinal n. 0 1097 de 1865, sinal n. 0 1916 
de 1866, sinais n.os 92, 300 e 2599 de 1868, sinais n. 0 s 1924 e 2378 de 1870, sinal 
n. 0 445 de 1871, sinal n. 0 9 de 1881, sinal n. 0 51 de 1892); 

- elementos decorativos (ex.: brincos, aneis, pulseiras, alfinetes, colares, fios, contas -
sinais n.os 204 e 259 de 1808, sinal n. 0 1130 de 1840, sinal n. 0 695 de 1849, sinal n. 0 58 
de 1872, sinal n. 0 63 de 1915); 

- objectos de maior valor pecuniario, executados em ouro, prata, marfim, tartaruga ou 
madreperola (ex: sinal n. 0 496 de 1792, sinal n. 0 306 de 1805, sinal n .0 1286 de 1807, 
sinal n .0 361 de 1828, sinais n.os 618 e 662 de 1832)(12); 

- informa~oes sobre origens diversas ou influencias de outras culturas, tal como acontece 
com a escolha de certas pe~as - ex.: estrelas de 6 pontas (sinal n. 0 1244 de 1841), ou 
medalha com inscri~oes arabes (sinal n. 0 47 de 1911).; 

- marcas de apoio as mensagens conservadoras (ex.: sinal n. 0 1454 de 1828, com a 
representa~ao de D. Miguel), ou pe~as que reflectem as ideias inovadoras, como as que 
chegavam de Fran~a, carregada de mentalidade napoleonica (sinal n. 0 458 de 1809, com 
urn desenho onde se representa a bandeira francesa); 

- simbolos de grupos secretos, como a ma~onaria (ex.: sinal n. 0 2192 de 1859); 
- pe~as que lembram que a vida e urn jogo de algum sorte, ou que nos alertam para o 

jogo que e a vida. Incluimos neste grupo os sinais relacionados com a lotariaC13l, para 
alem de dados jogar, (sinal n. 0 973 de 1820, sinal n. 0 842 de 1835), e de, pelo menos, 13 
sinais compostos por cartas de jogar (ex.: sinal n. 0 266 de 1805, sinal n. 0 391 de 1814, 
sinais n.os 273 e 1354 de 1816, sinal n. 0 1318 de 1836); 

- documentos que nos alertam para as dificuldades da vida, como por exemplo uma letra 
de cambio (sinal n. 0 181 de 1827), uma ap6lice de seguros (sinal n. 0 1678 de 1825), ou 
uma imagem representando o Menino Jesus dos Atribulados (sinal n. 0 558 de 1822); 

- elementos que nos fazem recordar certas profissoes e que, na vida e necessario aprender 
urn oficio para podermos trabalhar e sobreviver (ex.: sinal n. 0 1705 de 1866 e sinal n. 0 2371 
de 1867, compostos por moldes; sinal n. 0 146 de 1890, que contem urna parte de mangueira 
de borracha; sinal n. 0 51 de 1893, de que faz parte urn botao, urna fita e urn elastico); 

(ll) Agradecemos ao Dr. Pedro Aboim Borges o apoio na identificacao de alguns fot6grafos. 

' 12> Quando estes sinais sao relacionados com urn texto mais erudito, referindo o nome proprio e apelidos, contem caligrafia 

e ortografia cuidadas, sao acompanhados de enxoval, para alem de outros elementos, poderao indicar-nos que se tratam de 

familias com uma posicao social mais privilegiada. 

( !3) Sinal n. 0 1354 de 1806, sinais n.os 205, 1230, 1317, 1555 e 1644 de 1813, sinal n ." 909 de 1814, sinal n .Q 884 de 1817, 

sinal n. 0 1513 de 1818, sinal n.0 1459 de 1824, sinais n .os 1810 e 1812 de 1840, sinal n Q 480 de 1842, sinal n ." 1307 de 

1856, sinal n. 0 1352 de 1859, sinal n ." 1372 de 1863, sinais n.os 1311 e 2613 de 1864, sinal n .Q 1241 de 1867. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

- objectos relacionados com musica, como um bordiio de viola (ex: sinal n .0 1536 de 1857), 
urn escrito redigido numa folha com pautas musicais (ex: sinal n. 0 2065 de 1868), ou urn 
cartao de visita de urn professor de musica (ex: sinal n .0 94 de 1887); 

- pecas que tern aver com teatro (ex: sinal n. 0 526 de 1863 e sinal n .0 2375 de 1864); 
- exemplares executados por pessoas com dotes artisticos (ex: sinal n .0 1286 de 1807, 

sinal n. 0 1645 de 1812, sinal n .0 2147 de 1857, sinal n. 0 1155 de 1865). 

INDICES 

Para alem dos sinais que foram referidos no texto inicial desta serie, (Descrigao sumaria de 
sinais menos comuns) estao a ser elaboradas duas listas de sinais: 

- uma, com a relacao dos escritos que se encontram acompanhados de fitas, fios e tecidos; 
nesta lista indica-se o ano, o respectivo n. 0

, e e fornecida uma pequena nota sobre o 
elemento textil; 

- a segunda, com a relacao dos escritos que se encontram acompanhados de outros 
objectos; regista-se tambem o ano, o n. 0 que foi atribuido ao exposto e 
consequentemente ao documento, para alem de se descreverem sucintamente essas 
pecas. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.2 orig. Datas extremas N.2 fol. Sinais · cerca de 

SCMLICE/EE/EB/08/Cx001 1790 500 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx002 1790 261 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx002 1791 300 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx003 1791 447 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx004 1792 550 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx005 1792 236 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx005 1793 300 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx006 1793 486 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx007 1794 500 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx008 1794 334 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx008 1795 250 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx009 1795 533 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx010 1796 650 
SCML/CE/EE/EB/08/CxO 11 1796 215 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx011 1797 350 
SCML/CE/EE/EB/08/CxO 12 1797 482 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx013 1798 550 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx014 1798 269 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx015 1799 726 
SCML/CE/EE/EB/08/CxO 16 1800 722 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx017 1801 768 
SCML/CE/EE/EB/08/CxO 18 1802 767 
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SINAIS DE ENTRADA 

Cota de Arquivo N.2 orig. Datas extremas N.2 fol. Sinais - cerca de 

SCMUCE/EEIEB/08/Cx019 1803 792 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx020 1804 500 
SCMUCEIEE/EB/08/Cx021 1804 309 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx022 1805 892 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx023 1806 843 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx024 1807 829 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx025 1808 883 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx026 1809 801 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx027 1810 885 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx028 1811 849 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx029 1812 841 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx030 1813 801 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx031 1814 808 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx032 1815 857 
SCMUCEIEE/EB/08/Cx033 1816 1102 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx034 1817 870 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx035 1818 839 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx036 1819 830 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx037 1820 819 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx038 1821 739 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx039 1822 755 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx040 1823 786 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx041 1824 770 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx042 1825 804 
SCMUCEIEE/EB/08/Cx043 1826 735 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx044 1827 712 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx045 1828 706 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx046 1829 739 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx04 7 1830 723 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx048 1831 765 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx049 1832 736 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx050 1833 799 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx051 1834 607 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx052 1835 871 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx053 1836 831 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx054 1837 800 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx055 1838 816 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx056 1839 880 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx057 1840 841 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx058 1841 872 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx059 1842 868 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx060 1843 885 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx061 1844 926 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx062 1845 938 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx063 1846 950 
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INVENTAEIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.Q orig. Datas extremas N.Q fol. Sinais · cerca de 

SCMUCEIEEIEB/08/Cx064 1847 987 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx065 1848 600 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx066 1848 351 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx067 1849 995 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx068 1850 992 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx069 1851 992 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx070 1852 993 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx071 1853 1070 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx072 1854 1061 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx073 1855 1051 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx074 1856 1204 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx07 5 1857 127 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx076 1858 1192 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx077 1859 1386 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx078 1860 1369 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx079 1861 1436 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx080 1862 1446 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx081 1863 1354 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx082 1864 1459 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx083 1865 1462 
SCMLICEIEEIEBI08/Cx084 1866 1459 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx085 1867 1000 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx086 1867 619 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx087 1868 1696 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx088 1869 1712 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx089 1870 1100 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx090 1870 712 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx091 1871 654 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx091 1872 162 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx091 1873 147 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx092 1874 186 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx092 1875 180 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx092 1876 203 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx093 1877 197 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx093 1878 192 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx093 1879 152 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx094 1880 176 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx094 1881 190 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx094 1882 177 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx095 1883 159 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx095 1884 155 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx095 1885 175 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx096 1886 145 
SCMLICE/EE/EB/08/Cx096 1887 194 
SCMLICEIEEIEB/08/Cx096 1888 209 
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SINAIS DE ENTRADA 

Cota de Arquivo N.2 orig. Datas extremas N.2 fol. Sinais - cerca de 

SCMUCE/EE/EB/08/Cx097 1889 208 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx097 1890 185 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx098 1891 239 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx098 1892 204 
SCMUCE/EEIEB/08/Cx099 1893 204 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx099 1894 224 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx100 1895 204 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx100 1896 186 
SCMUCE!EEIEB/08/Cx101 1897 173 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx101 1898 198 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx101 1899 191 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx102 1900 224 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx102 1901 219 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx103 1902 206 
SCMUCEIEEIEB/08/Cx103 1903 221 
SCML/CE/EE/EB/08/Cx104 1904 200 
SCMUCE!EEIEB/08/Cx104 1905 126 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx105 1906 81 
SCMUCE/EEIEB/08/Cxl05 1907 82 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx105 1908 127 
SCMUCEIEEIEB/08/Cxl05 1909 120 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx106 1910 158 
SCMUCE!EEIEB/08/Cx106 1911 205 
SCMUCE/EE/EB/08/Cx107 1912 140 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv108 1913 233 143 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv109 1914 230 142 
SCMUCE/EEIEB/08/Lv110 1915 214 113 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv111 1916 239 150 
SCMUCEIEE/EB/08/Lv112 1917 200 127 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv113 1918 202 126 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv114 1919 129 86 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv115 1920 187 84 
SCMUCE/EEIEB/08/Lv116 1921 140 66 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv117 1922 165 119 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv118 1923 237 192 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv119 1924 264 209 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv120 1925 237 184 
SCMUCE/EE/EB/08/Lv121 1926 228 171 
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INVENTARIO DA CRIACAO DOS EXPOSTOS 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Alguns documentos encontram-se deteriorados: 
- manchados, rasgados, dobrados ou sujos; 
- pe~as soltas, conservadas num envelope, no final do conjunto de sinais desse mesmo 

ano; 
- alguns conjuntos de sinais foram mais afectados pela humidade, tal como acontece, por 

exemplo, com 1810, e sobretudo de 1816 a 1818. 
Todos os documentos estao perfurados no centro. Isto explica-se porque os sinais referentes 
a cada ano, encontravam-se agrupados em ma~os, unidos por urn cordel que percorria o 
centro dos escritos. Devido a razoes de conserva~ao, e tendo por objectivo facilitar as 
pesquisas, retiramos o cordel dos ma~os que ainda se encontravam nesse estado. Notas: o 
sinal n. 0 44, de 1904, ainda contem parte daquele fio; o sinal n. 0 1, de 1911, permite-nos 
observar que, na extremidade de cada ma~o, colocavam urn pequeno cartao, para que o 
cordel nao deteriorasse os sinais da base e do topo do ma~o. 

Erros de numera~ao da pagina~ao, ou dos registos - Existem alguns erros nos 
elementos que foram acrescentados em cada sinal, no que diz respeito ao mimero do livro 
para onde remete, no que se refere a folha respectiva, ou ao mimero atribuido a esse exposto 
e consequentemente ao documento. 
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MATRICULAS DAS ENTRADAS DOS EXPOSTOS 

SR: 09/ Matriculas das entrada& dos expostos (1755-1789) 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao - 13 livros organizados sequencia! e cronologicamente pelas 
datas de entrada das criancas na Misericordia, ocupando 0,9 metros lineares de estante. 
Os 4 livros que compoem a serie das Matriculas das entradas dos expostos continuam em 
duas subseries distintas a partir de 1785: a das Matriculas das entradas de varoes, e a das 
Matriculas das entradas de femeas, constituidas, respectivamente, por 4 e 5 livros. 
Existem nos diferentes livros entre urn e quatro registos por folha. Os livros 001a 003 dos 
varoes e os 001 a 003 das femeas<ll possuem geralmente assentos apenas no recto da folha. 
Os livros 003 das matriculas dos varoes e das femeas tern geralmente 2 ou 3 registos no 
recto. Estes registos estao inscritos urn em cada folha, de forma sequencia!, ate final dos 
livros. Depois do Ultimo regis to (folha 338 do livro dos varoes e 332 v. o do livro das feme as), 
recomecam a registar da primeira folha ate ao fim, mais urn ou dois registos em cada folha, 
sob os assentos inscritos inicialmente<2l. 
0 registo e constituido apenas pelo texto central, onde sao lancados os diferentes 
averbamentos relativos ao exposto, identificado no cabecalho, nao tendo quaisquer anotacoes 
marginais. 
Os registos nao estao numerados, mas encontram-se organizados pela ordem de entrada das 
criancas expostas na Misericordia. 

Datas extremas - A serie de Matriculas das entradas dos expostos possui registos entre 
1775.01.01 e 1785.07.18; as subseries de Matriculas das entradas de varoes e de femeas, 
apresentam registos entre 1785.01.01 e 1789.03.30. 
Faltas - Existem faltas de muitos meses de registos entre os livros que constituem a serie 
das Matriculas das entradas dos expostos: nao existem registos entre 1776.10.11 e 
1777.01.01, entre 1779.03.27 e 1780.02.12 e entre 1781.02.20 e 1783.01.03. Tambem existem 
faltas na subserie das Matriculas dos varoes, tendo-se provavelmente perdido urn livro com 
registos compreendidos entre 1787.04.12 e 1788.05.10. A subserie das femeas esta completa. 

Termos de abertura e encerramento- Nao tern. 

Indices - 0 livro 004 da serie da Matricula das entradas de expostos tern urn indice 
alfabetico final, ordenado pelo nome do exposto. Os dois livros 001 das subseries das 
matriculas de varoes e {emeas tern cada urn dois indices: urn das criancas que existiam em 
25 de Agosto de 1787 e outro de pretos e pardos. 

Rela9ao com outras series I subseries - Os livros desta serie constituem urn 

(I) 0 Lv003 das Matriculas das (emeas, a partir do fol. 325, tern registos tambem no verso. 

(2) No fol. 339 do Lv003 de uaroes e no fol. 333 do mesmo livro de (emeas tern uma nota que diz que os expostos q continuiio 

desde o n. 0 1182 I 12 [Varoes I (emeas] como consta da folha antecedente, uiio neste L. 0 a f2 I 1 e continua p. a diante. 
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Estampa 12- Matricula das entradas dos expostos - Livro 1, folio 1. 



MATRICULAS DAS ENTRADAS DOS EXPOSTOS 

complemento aos registos dos termos das entradas dos expostos neste periodo, uma vez que 
aqui se fazem os averbamentos das entregas as amas, aos pais ou outras pessoas, permitindo 
saber qual o percurso da crian~a exposta depois da saida da Casa. 0 inconveniente e que, esta 
serie, nao estando completa, nao abarca todas as entradas deste periodo. 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Indicam no cabe~alho o nome do exposto, a data da sua entrada (dia, mes e ano) e fazem 
referencia ao livro dos termos de Entrada e baptismo onde tern o seu assento - n. o do livro, 
n. o do folio , e n. o de regis to. 
Por baixo tern os averbamentos respeitantes ao exposto, sem rubricas ou assinaturas. 
Existem varios tipos de averbamentos que aparecem sob diversas formas; dao-se aqui alguns 
exemplos mais comuns: 

1. Falecimento 
- Faleceu na Casa em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em poder da ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou-o morto na Casa em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entregas as amas de leite 
- Deu-se a criar a (nome da ama), como do L . o (n. 0

) de (referencia ao livro), a 
f (n. o de folio); 

- Em (dia) de (mes) de (ano) se deu a (nome da ama), mulher de (nome do marido da ama 
e, por vezes, tam bern a profissao deste), moradores na I em (rua, localidade, freguesia, 
vila, etc.), L. o (n.0

) de (referencia ao livro de leite) a f (n. 0 de folio); 
- Continuou a criar de leite (nome da ama) como do L. o (n. 0

) de (referencia ao livro) a 
f (n. 0 de folio) . 

3. Entregas as amas de seco 
- Foi a criar de Seco para I pas sou para o poder de (nome da ama) como do L. Q (n. Q) de 

(referencia ao livro) a f (n. 0 de folio); 
- Deu-se de Seco a (nome da ama), mulher de (nome do marido da ama e, por vezes, 

tam hem a profissao deste), L. o (n. 0 ) f (n. 0 ); 

- Em (dia) de (mes) de (ano) se deu a (nome da ama), mulher de (nome do marido da ama 
e, por vezes, tambem a profissao deste ), moradores na I em (rua, localidade, freguesia, 
vila, etc.), L. o (n. 0

) de (referencia ao livro de seco) a f (n.0 de folio); 
- Continuou a criar de Seco (nome da ama), como do L. o (n.0

) de (referencia ao livro) a 
f (n. 0 de folio); 

- Fez termo p. a acabar de criar de Seco a sobredita por tempo de (n. o de anos) a nos, 
principiados em (dia) de (mes) de (ano), como consta do L. o (n. 0 ) a f (n. 0 ) (3). 

<3l Por vezes este tipo de averbamento tern tam bern referencia ao pagamento, por exemplo: ... a saber os segundos seis 

meses, do 1. 0 , e 3. 0 anna, e o 5. 0 todo de paga, e o resto pelo amor de D.s. 
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4. Outras entregas 
- Fez termo de sustentar, educar, vestir, calcar, etc. (nome da ama/amo), morador(a) em I ' 

na (localidade) pelo termo de (n. 0 
) anos principiados em (dia) de (mes) de (ano), como 

doL. 0 (n. 0
) a f (n. 0

); 

- Foi a aprender o ofr de (designa~ao) com (nome do amo), M.e do dito officio, o qual ib 
se obrigou a sustentar, vestir e calcar o d. 2 expos to como do L. o (n. 0 ) dos Officios a 
f (n.o). 

5. Entrega a "senhoras" 
- Deu-se a Ill.ma e Ex.ma S.ra (nome) para o I a mandar criar pelo amor de D.s, como consta 

doL. 0 das S.ras a f (n. 0
); 

6. Entregas aos pais 
- Entregou-se a seus pais em (dia) do mez de (mes) do mesmo ano L. o (n. 0

) dos q se 
entregtio aos m.os, f (n. 0

); 

- Em (dia) de (mes) de (ano) se entregou a seu pai I sua mtie (ou outro familiar) L. 0 dos 
fos q se entregtio aos seus Pays f (n. 0

). 

7. Devolu~oes 
- Entregou-o logo na Casa; 
- Entregou-o na Casa em/no dia (dia) de (mes) de (ano). 

INDICES 

0 livro 004 da Matricula das entradas dos expostos tern urn indice alfabetico final, ordenado 
pelo nome da crian~a, indicando o nome do expos to e o n. o de folio. 
Os livros 001 de cada uma das subseries das matriculas - de varoes e de femeas - tern cada 
urn dois indices finais: 

1. dos(as) expostos(as) que existiam vivos( as) ate ao dia 25 de Agosto de 1787, separados 
pela primeira letra do nome e, dentro destas, pela ordem do registo (e n. 0 de folio), 
indicando o nome dos(as) expostos(as) e o n. o de folio onde se localizam os respectivos 
averbamentos. 

2. dos(as) expostos(as) preto(as) e pardos(as)C4l, indicando o nome do exposto e n . o de folio, 
tambem separados pela primeira letra do nome, referencia a se e preto(a) ou pardo(a), 
o n. 0 de registo de entrada dos livros respectivos (de pretos e pardos) e n. 0 do folio onde 
se lan~am os averbamentos. 

(4) Segundo a nota existente na folha de guarda da subserie 01, o segundo fndice, de pretos e pardos seria tambem dos que 

estavam vivos ate 1787.08.25. 
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MATRICULAS DAS ENTRADAS DOS EXPOSTOS 

INVENTAIUOS 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas 

SCMUCEIEEIEB/09/LvOOl 
SCML/CE/EE/EB/09/Lv002 
SCMUCEIEEIEB1091Lv003 
SCMUCE/EE/EB/09/Lv004 1783.01.03 1785.07.18 

SSR: 01 I Matriculas das entradas de varoes (1785-1789) 

Cota de Arquivo N.O orig. Datas extremas 

1785.01.01 1785.09.26 
2 1785.09.27 1786.05.24 
3 1786.05.25 1787.M . 

SCMUCE/EE/EB/09/01/Lv004 1788.05.10 1789.03.30 

SSR: 02 I Matriculas das entradas de femeas (1785-1789) 

Cota de Arquivo 

SCMUCE/EE/EB/09/02/Lv004 
SCMUCEIEEIE ¥006 

N.O orig. 

5 

(5) Os restantes f6lios do livro estao ern branco. 

(6) Os restantes f6lios do livro estiio ern branco. 

(7) Faltarn as folhas 1 a 19 deste livro. 

Datas extremas 

1785.09.26 
786.00.21 

1787.05.14 
1788.05.28 

1786.05.26 
1781.05.l;t 

N. 0 fol. N.• r eg. 

248, 5 (8) 

N.O fol. N.O reg 

223 (9) 

N.O fol. N.O reg 

452 

(8) No f6lio 194 tern urna nota que diz que "Deste assento em d.te nao deue aqui continuar o p rogresso dos Exp. 108 

mencionados p.' q.e tem os seus assentos no L. • da Matricula de 1785". Todos os registos de 1785 sao repetidos nos livros 

001 de cada urna das subseries - de uaroes e de {emeas - tendo-lhes sido acrescentados os r~gistos das crian\!as que 

faleciarn logo, entravarn rnortas ou tinharn sido entregues aos pais, o que niio acontece corn a serie descrita inicialrnente. 

(9) Erro de nurnera\!iio: do fol. 199 passa novarnente para o f6lio 100, existindo portanto dupla nurnera\!iiO dos f6lios 100 a 

199. Os f6lios seguintes ao fol. 286 estiio ern branco. No fol. 223 v.O existe urna nota que diz que "Daqui em diante nao se 

continufio liuros de Matricula pori[ assim se determinou no liuro da entrada, e baptismos de assentar todas as uerbas 

competentes a cada um dos expostos". 

(10) Os restantes f6lios do livro estiio ern branco. No fol. 286 existe urna nota que diz que "Nesta folha se acabao as 

matriculas das expostas; as q daqui em diante entrarem, terfio todas as suas uerbas competentes no liuro de seu baptismo e 

entrada." 
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NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva9ao- Alguns livros apresentam encadernacoes em mau estado: Lv001 
e 002 da serie Matricula das entradas dos expostos, Lv001, 003 e 004 da subserie dos uaroes 
e Lv001 a 004 da subserie das femeas . Os livros 003 e 004 da serie estao em muito mau 
estado de conservacao, nao tendo o primeiro a capa anterior. 0 Lv004 dos uaroes tern a capa 
rasgada e o Lv005 das femeas tern a capa manchada. 
Os livros 002 da serie e 001, 003 e 005 da subserie das matriculas das {emeas tern folhas 
manchadas. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Na sene de Matricula das 
entradas de expostos existem faltas de folios no Lv003; folhas em branco no Lv001 e no 
Lv003. A subserie da matricula dos var6es apresenta dupla numeracao de paginas nos 
Lv002 e 004; folios em branco, numerados, nos livros 001 e 004. Na subserie de femeas 
existe tambem dupla numeracao nos livros 001 e 002; folios em branco, numerados, no 
Lv001; folios nao numerados no Lv001 e no Lv002; erros de foliacao do Lv002. 

118 



MAP AS DOS EXPOSTOS DE ALEITA<;AO 

SR: 10 I Mapas dos expostos de aleita\'io (1865-1935) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 10. o - Da escrivii. 
(Despachos e Ordens da Mesa, L . o 7, fol . 120-173 v. 0

) . 

Art. 41. o - Cumpre a escriva: 

1. o - Descrever minuciosamente no mappa da entrada das crian<;as ate um anno, 
mandadas admittir no hospicio dos expostos, toda a roupa, e qualquer outro objecto, 
que trouxerem. ( .. .). 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 10 caixas e 3 ma~os, com os registos dispostos em folhas em 
forma de mapa, de grandes dimens6es (45 em. alt. X 64 em. comp.), organizados sequencia! e 
cronologicamente pela data de entrada da crianca na Casa da Roda. As unidades de 
instalacao que constituem esta serie ocupam, na totalidade, 9,2 metros lineares. 
Os Mapas dos expostos de aleitaqiio estao organizados em cadernos mensais (ate 1905) ou 
anuais (1906 em diante), geralmente cozidos, possuindo entre quatro e dez registos por 
folha. Os registos apresentam-se dispostos horizontalmente ao longo da pagina, com os 
varios elementos separados por colunas verticais. 
As unidades de instalacao desta serie estao internamente ordenados pela data da entrada 
na Casa da Roda, atribuindo-se anualmente, a cada registo, urn mimero de ordem 
sequencia!, ate 1870; em 1871 a numeracao dos registos e mensal; entre 1872 e 1899 a 
numeracao e anual. A partir de final de 1899 ate Dezembro de 1931 existe apenas a 
numeracao diaria dos registos. 

Datas extremas - Registos entre 1865.01.01 e 1935.11.29. 
Faltas - Faltam as folhas com registos referentes a Fevereiro, Maio, Outubro e Novembro de 
1870; os registos entre 1885.12.30 e 1894.01.02; as folhas relativas a Janeiro de 1818; os 
registos entre 1818.10.27 e 1925.06.30; faltam as folhas de Janeiro a Dezembro de 1932. 

Termos de abertura e encerramento - Nenhuma das unidades de instalacao possui 
termo de abertura ou de encerramento. 

indices- Nao existem. 

Rela~ao com outras series I subseries - Registo das entradas, cujos assentos sao 
realizados na serie de Entrada e baptismo (1775-1992). 
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MAP AS DOS EXPOSTOS DE ALEITAQAO 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Na linha disposta ao longo da margem superior indicam-se, em cada folha: 
1. Anno - ano da entrada da crian~a; 
2. Dia - dia da entrada; 
3. Mez- mes de entrada. 

0 registo e composto por diversos elementos, dispostos em colunas (fazendo-se o registo na 
horizontal de cada pagina): 
Antes da primeira coluna, na margem esquerda, surge urn mimero que corresponde ao dia do 
baptismo da crian~a, que podia suceder urn, dois ou mais dias depois da sua entrada na Casa. 

1. Numero De ordem- mimero de ordem diaria do registo; 
2. Numero Do colar interino(l) - mimero do colar; 
3. Nome do exposto - nome da crian~a. Por vezes, sob o nome, surgem diversas 

anota~6es, como: 
- Abandonado; 
- Padrinho (nome), baptismo as (horas); 
- Baptizado em (dia) de (mes) de (ano) na lgreja de (designa~iio); 
- Filho natural de (nome) e pai incognito; 
- Por despacho da Mesa - quando sao admitidos por Despacho da Mesa (surge desde 

Julho de 1873). 
4. Sexo - F I M; 
5. !dade - recem nascido; 15 dias suppostos; (dia) de (mes) de (ano); 
6. Declaraqoes vocaes ou por escripto - (Nome) nome de escrito; (Nome) nome de Guia 

n. o (n. 0
); (Nome) nome de Certidiio de baptismo; Gemio 1. o; Gemio 2. 0

• 

7. Apparencia - Boa; Doente; 
8. Ama interna ou hospedada a quem e entregue- Nome da ama; 
9. Hora da entrada - Dia I Noite - 9 3/4; 11; 5 2/4; 
10. Onde nasceu - Hospital; 
11. Roupa e outros objectos - descri~iio das roupas e outros objectos que acompanhavam a 

crian~a quando entrava na Casa da Roda. Antes da desci~iio da roupa tern a indica~iio 
de urn mimero, que corresponde ao mimero de registo do assento do baptismo. 

A partir do fol. 22 de 1865 (Cx001), surge a referencia aos assentos dos livros das Matriculas 
dos expostos em todos os registos, inicialmente na coluna de Roupas e outros objectos, depois 
na coluna do Nome do exposto, geralmente a encarnado, sob o nome. Esta referencia deixa 
de aparecer a partir de Maio de 1866 (Cx002). Em Outubro de 1868 volta a surgir na coluna 
da Roupa, a seguir ao n. 0 de registo do assento de baptismo. Em Novembro de 1899 come~a 
a mencionar tambem o ano, e a partir do fim de Dezembro do mesmo ano, indica apenas o 
ano e a referencia da Matricula. 

(l J Colar interino - ver Glossario. 
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INVENT ARlO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

A partir de Julho de 1869 as folhas sao urn pouco maiores, com nova impressao, mas sem 
alterar os dados que contem. 
De Agosto de 1871 a Agosto de 1874, as folhas indicam urn mimero de modelo 982-lmprensa 
Nacional-1871, mas a informat;:ao continua igual aos impressos anteriores. A partir de 1874, 
surge uma nova impressao, sem indicat;:ao do modelo, mas com os mesmos elementos. Em 
Julho de 1877, voltam a aparecer folhas com a referencia ao modelo n .0 982 de 1871, da 
Imprensa Nacional. Em Fevereiro de 1880 deixa deter numero de modelo. 
A partir de 1895.01.24 surgem impressos com nova referencia: 547-Typ. da Lot. da Miz.a de 
Lisboa-Novembro 1894-500 ex.-Mod. 121 . Os elementos continuam a ser os mesmos, embora 
as folhas tenham maior dimensao, do que as dos modelos anteriores. 
Em Mart;:o de 1903 aparece urn novo modelo, impresso com a referencia: 4:851-Typ. da Lot.a 
da Miz.a de Lisboa-Fevereiro 1903-800 ex.-Modelo 341. Este modelo introduz algumas 
alterat;:oes, passando a ter titulo: Mappa das entradas e dos baptismos dos expostos no mez 
de (mes) do anno de 190(ano); refere: 

1. Dia- de entrada; 
2. Hora de entrada (manhii I tarde); 
3. Numeros (De ordem I Do collar interno<2l; 
4. Nome do exposto; 
5. Documentos que trouxe; 
6. Sexo; 
7. !dade (Anno I Mez I Dia); 
8. Logar do abandono - no caso dos abandonados indica-se o sitio onde foi encontrado: 

escada; 
9. Por quem conduzido- no caso de ser abandonado indica-se quem conduziu a criant;:a a 

Casa - policia civil; 
10. Ama interna a quem foi entregue; 
11. Entradas ou baptismos (Livro I Folhas I Numero) - referencia ao assento de entrada 

ou de baptismo da criant;:a (series 02 ou 06 da subsubsect;:ao de Entrada e baptismo 
dos expostos - EB); 

12. Matriculas (Livro I Folhas I Numero)- referencia ao assento de matricula (serie 02 da 
subsubsect;:ao de Matrfculas - MT); 

13. Observar;oes - descrit;:ao do traje que a criant;:a trazia quando entrava na Casa, tipo de 
tecidos, cores e estado (Em bom uso; Tudo muito velho); no caso dos abandonados, 
apresenta-se ainda uma descrit;:ao mais pormenorizada da sua entrega: hora da 
entrega na Casa, numero do guarda que conduziu a criant;:a, hora a que foi 
encontrado, local de abandono, nome e morada da pessoa que encontrou a criant;:a. 

A partir de Outubro de 1867, (Cx003, fol. 26), os registos tern quase todos urn trat;:o por 
cima, sugerindo terem sido conferidos. A partir de Fevereiro de 1868 (Cx004, fol. 1 v. 0 ), os 
mapas sao conferidos e assinados pelo funcionario - urn dos oficiais da Contadoria da 
Misericordia- e apresenta a coluna das Roupas e outros objectos, com urn trat;:o por cima. No 
fim de Maio de 1881 deixa de ter assinaturas e tern apenas a indicat;:ao Confere. No fim do 

(2) Consultar nota 1 desta serie. 
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MAPAS DOS EXPOSTOS DE ALEITA<;:AO 

roes de Marco de 1903, alem da indicacao de Confere e da assinatura, quando existem erros 
surge, sob as colunas das referencias dos assentos de baptismo e matricula, a rectificacao 
dos mesmos, como por exemplo: 

- 0 termo d' entrada d' esta exp.ta nao esta certo, contem rasuras e a sua redar;ao esta 
imperfeitissima; 

- A palavra baptisado deve estar no femenino; 
- A palavra baptizado esta indevidamente no masculino, {alta a conjunr;ao =e= . 

A partir de Abril de 1903, deixa de ser indicada qualquer referencia relacionada com a 
conferencia dos registos; desaparece assim a indicacao de Confere, e ja nao sao assinados no 
final do dia. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig, Datas extremas N,0 fol. N.0 reg. 

SCMIJCE/EEIEB/10/Cx001 1865.01.01 1865.12.31 390 2705 
SCMUCE/EE/EB/10/Cx002 1866.01.01 1866.12.31 415 2460 
SCMIJCEIEEIEB/10/Cx003 1867.01.01 1867.12.31 427 2598 
SCMUCE/EE/EB/10/Cx004 1868.01.01 1868.12.31 505 2749 
SCMIJCEIEEIEB/10/Cx005 1869.0101 1869.12.31 450 2829 
SCMUCE/EE/EB/10/Cx006 1870.01.01 1870.12.31 402 2879 
SCMIJCEIEEIEB/10/Cx007 1871.01.01 1871.12.31 240 1206(3) 

SCMUCE/EE/EB/10/Cx008 1872.01.01 1876.12.30 328 1777 
SCMIJCEIEEIEB/10/Cx009 1877.01.02 1885.12.30 (4) 383 2342 
SCMUCE/EE/EB/10/Cx010 1894.01.02 1900.12.31 282 1552 (5) 

SCMIJCEIEEIEB/10/MfQ11 1901.01.03 1912.12.31 270 
SCMUCE/EE/EB/10/Mc012 1913.01.02 1916.06.23 80 
SCMIJCEIEEIEB/10/M~013 1916.07.01 1935.11.29 189(6) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAc;Ao 

Estado de conserva9ao - Algumas das unidades desta serie apresentam problemas de 
conservacao: folhas manchadas e rasgadas nas Cx003 a 007 e McOll a 013; folhas muito 
sujas nas Cx008 a 010 e no McOll; folhas em mau estado nas Cx001, 002, 006, 007 e McOll. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Existem erros na numeracao dos 
registos, como dupla numeracao nas Cx001 a 010 ; faltas de numeros nas Cx001, 002 e 004 
a 010. 

(3) Faltam as folhas com os registos referentes aos meses de Fevereiro, Maio, Outubro e Novembro. 

(4> Faltam aos registos entre 1885.12.30 e 1894.01.02. 

(S) Os doze ultimos registos de 1899 e todos os de 1900 nii.o se encontram numerados. 

(S) Faltam folhas com os registos referentes a Janeiro de 1818 e entre 1818.10.27 e 1925.06.30. Falta o anode 1932. 
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EXPOSIQOES (EX) 

SSSC: I EXPOSIQOES (EX) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Consulta de 1870.08.24 (L. o 7 de Consultas e representaqoes, fol. 12-12 u. 0
) 

- a Mesa aponta solu~oes para evitar as exposi~oes de crian~as vindas de outros 
Concelhos, de crian~as de dimensoes maiores do que a Roda pode comportar, e evitar 
as exposi~oes de crian~as a qualquer hora do dia ou da noite. Propoe que a Roda passe 
para dentro do edificio onde funciona o Hospital dos Expostos, instalando-se numa 
divisao apropriada, com acesso livre durante o dia. Neste local estaria urn empregado 
para evitar as exposi~oes de crian~as ja crescidas, que tambem apontava as declara~oes 
das recoveiras das crian~as, fazia o registo das exposi~oes e preenchia os bilhetes de 
filia~ao. 

Portaria do Ministerio de InstrufiiO Publica de 1870.09.13 (L. o 5 de Portarias e mais 
diplomas, fol. 131-131 u. 0

) 

- autoriza a Mesa da Santa Casa da Misericordia de Lisboa a introduzir nos 
regulamentos do servi~o dos expostos as medidas que propoe na Consulta de 1870.08.24. 

Acta da sessiio da Mesa de 1870.12.04 (L. o 7 de Aetas das Sessoes da Mesa, fol. 119-120 u. 0) 

- aprova as lnstruqoes regulamentares para o seruiqo de uigilaneia e polieia da roda dos 
expostos , em anexo a referida acta. Determinavam estas Instru~oes que a Roda so 
estaria aberta de dia, fazendo-se a admissao das crian~as por uma sala, onde estaria o 
fiscal da roda (cargo criado pelas mesmas Instru~oes) ; este trataria do registo da entrada 
dos expostos, faria urn inquerito as condutoras dos mesmos, colocaria urn colar provisorio 
com o mimero de ordem de entrada e entregava, atraves da roda, o exposto a rodeira. 

Acta da sessiio da Mesa de 1871.03.08 (L. o 9 de Aetas das Sessoes da Mesa, fol . 12-12 u. 0
) 

- manda fazer urn amincio para que a partir do dia urn de Abril de 1871, as pessoas que 
apresentam as crian~as na roda da Misericordia de Lisboa se fa~am acompanhar de urn 
atestado passado pelo regedor da freguesia da sua residencia, comprovando a sua 
identidade. 
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Acta da sessao da Mesa de 1871.04.05 (L. o 9 de Aetas das Sessoes da Mesa, fol. 17) 
- detenninou, com a concordancia do Governador Civil que, quando der entrada na Roda 

uma crian~a filha de pessoa recatada, a condutora do exposto seja enviada ao Comissariado 
da Policia, para assinar termo de responsabilidade pelas declara~6es prestadas. 

Resolveu que os visitadores, nas informa~6es que tern de dar, relativas aos pais que exp6em 
os seus filhos, declarem se sao ou nao casados, se a sua pobreza e ou nao extrema, ou se, por 
informa~6es, lhes consta que a mae tern ou nao leite suficiente para criar o filho. 

Acta da sessao da Mesa de 1871.05.20 (L. o 9 de Aetas das Sessoes da Mesa, fol . 25 v. 0 -26) 
- resolveu que se mandassem fazer impressos para facilitar aos regedores o 

preenchimento dos atestados, a que ficam obrigados a passar, a partir do dia urn de 
Junho proximo, tendo por objectivo evitar exposi~6es de crian~as de fora de Lisboa. 

Acta da sessao da Mesa de 1871.07.15 (L. o 9 de Aetas das Sessoes da Mesa, fol. 31-31 v. 0
) 

- resolveu que se escrevesse ao Ministerio da Justi~a, solicitando aos parocos que atestem 
gratuitamente, no verso dos atestados que acompanham a crian~a a exposi~ao, se os 
pais sao ou nao Casados, para que nao entrem pela Roda crian~as que OS pais tern 
obriga~ao de sustentar. 

- resolveu que so pode ser admitido na Roda da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, os 
expostos que vierem acompanhados dos atestados do regedor, provando a identidade da 
apresentante e a residencia da mae do exposto em Lisboa, a excep~ao dos expostos, filhos de 
mulheres solteiras recatadas, que podiam ser admitidas sem a apresenta~ao dos atestados. 

Relat6rio de 1870-1871 (impresso) 
- a administra~ao determinou que, a partir do dia urn de Setembro de 1871, as recoveiras 

viessem apresentar-se ao fiscal da Roda, antes da entrega de expostos, a fim de 
prestarem as declara~6es necessarias sobre os pals da crian~a. Quando as recoveiras se 
apresentassem ao fiscal, este preencheria uma papeleta de matricula, que seria 
entregue aos visitadores. No dia seguinte, o visitador passaria a informa~ao recolhida 
sobre os pais para a papeleta, e assinala-ia. Verificando nao haver viola~ao do artigo 
140. o do Codigo Civil portugues<ll, o oficial Maior, em nome da Mesa, dava autoriza~ao 
para a admissao do exposto. Era passada tambem uma Guia a recoveira, para solicitar, 
do regedor e paroco os atestados da sua identidade, estado civil e residencia. So depois 
deste processo e que a crian~a era admitida na Santa Casa. 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 6. o Do fiscal e ajudante 
encarregados da ad.missao de expostos e subsidiados (Despachos e Ordens da Mesa, L. o 7, fol. 
120-173 v. 0 ) 

- sobre as fun~6es do fiscal da Casada Roda (Art. 16.0
): 

1. o - Receber os requerimentos e as declarar;oes vocaes, que forem apresentadas para 
admissao de crianr;as no Hospicio; e os requerimentos para subsidio de lactar;ao. 

(!) 0 art . 140.Q do C6digo Civil, manda darem elles a seus filhos os necessarios alimentos, conforme suas posses e estado. 
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2. o - Abrir as papeletas respectivas aos requerimentos e fornecer aos visitadores os 
esclarecimentos necessarios para darem informaqao, notanda o dia e hora nas 
mesmas papeletas. 

3. o - Apresentar as papeletas, depois da informaqao, ao official maior da Contadoria da 
Misericordia. 

4. 0 
- Aceitar as crianqas, cuja entrada se determinar, quando acompanhadas do 

competente attestado do regedor. 
5. o - Passar os bilhetes competentes, e collocar os collares provis6rios as cnanqas, que 

forem admittidas no hospicio. 
6. o - Mencionar no respectivo mappa as crianqas que forem admittidas. 
7. o - Relacionar no respectivo cadastro a entrada das crianqas, com indicaqao do dia e 

hora em que forem recebidas, e o nome, estado e morada dos individuos que as 
apresentarem. 

8. o - Preencher, diariamente, o mappa da entrada das crianqas; satisfazendo com todo o 
cuidado as competentes indicaqoes. 

9. 0 
- Lavrar no competente livro os termos das crianqas, filhas de maes encobertas. 

Art. 17. o - 0 fiscal pode receber, independente de despacho, as crianqas, que trouxerem 
guia do Hospital de S. Jose, e as que forem remettidas pelas autoridades. 

Regulamento para o Serviro dos Visitadores, de 1873 (impresso, enviado em anexo ao 
Relat6rio que a Mesa da SCML dirigiu ao excellentissimo Senhor Ministro e Secretario 
d' Estado dos Negocios do Reina com as Contas da Gerencia no anno econ6mico de 
1872-1873, 31 de Dezembro de 1873). 

- sobre a exposiqao de crenqas na roda ( ... ) 
Art. 10. o 0 visitador recebera diariamente do fiscal da roda os requerimentos para 

informar. 
§ 1. o A informaqao sera dada por escripto no praso de 48 horas e no de 24 horas quando 

a pretensao for urgente. 
§ 2. o Para o cumprimento d' este artigo e § deve o fiscal da roda mencionar no verso do 

requerimento (papeleta .. . ) se a informaqao e urgente, indicando o dia e a hora em 
que foi entregue ao visitador, e por este empregado sera tambem mencionado o dia 
e hora em que satisfez a informaqao. 

§ 3. o Tanto a indicaqao do fiscal da roda como a data em que o visitador satisfez a 
informaqao devem ser assignadas pelos referidos empregados. 

( .. .) 
Art. 12. o A informaqao sera colhida na localidade e residencia da requerente ou onde 

melhor convier, sendo expressamente prohibido ao visitador receber em sua casa ou 
mandar apresentar em qualquer local a interessada para d' ella haver precisos 
esclarecimentos. 

(. .. ) 
Art. 14.0 Nas informaqoes urgentes e com especialidade na admissao na roda de alguma 

creanqa filha de mulher encoberta, empregara o visitador o pretexto rasoavel e 
honesto que julgar necessaria, occultando dilegentemente o motivo da indagaqao. 

§ unico. Tornando-se indispensavel a informaqao da interessada, obtel-a-ha de maneira 
que sem constrangimento da requerente possa fundamentar-se a respectiva 
inquiriqao. 
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PAPELETAS DE MATRICULA 

SR: 01/ Papeletas de matricula (1870-1927) 

ORGANIZA«;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Coleq:ao. 

Organiza~ao. I ordena~ao - Composta por 1 caixa, 35 pastas e 21 livros, organizados 
cronologicamente pela data de entrada das criancas na Misericordia de Lisboa, ocupando 
3,25 metros lineares de estante. 
Cada unidade de instalacao comp6e-se de urn conjunto de documentos - as papeletas - que 
incluem a descricao dos elementos referentes ao exposto, aos pais, a condutora e a 
informacao do visitador<l), tudo no mesmo documento. Algumas papeletas tern folha de 
continuacao com a informacao do visitador. 
Cada papeleta que comp6e esta serie e numerada, mensalmente, de 1870 a 1906. 0 Lv037, com 
registos de Janeiro a Junho de 1907, tern numeracao apenas daquele semestre. De Julho de 
1907 em diante a numeracao e feita anualmente de Julho de urn ano a Junho do ano seguinte. 

Datas extremas- Tern inicio em 1870.12.01 e termina em 1927.06.30. 
Faltas - Nao existem faltas de unidades de instalacao nesta serie, mas falta o conjunto de 
documentos relativos a Marco de 1892. 

Termos de abertura e encerramento - Esta serie nao possui termos de abertura e 
encerramento. 

indices - As 36 primeiras unidades de instalacao - a caixa e as pastas - nao tern indices, 
mas as coleccoes encadernadas ja tern dois tipos de indice: urn alfabetico dos nomes das 
maes e outro alfabetico dos nomes das criancas expostas. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie completa-se com a serie seguinte -
Documentos de exposi<;oes (1872-1927), constituida pelos documentos anexos aos desta serie. 

CONTEiiDO INFORMATIVO 

REGIS TO 

1. De Dezembro de 1870 a Agosto de 1871 

Os documentos, designados por papeletas, sao constituidos por urn modelo impresso, sem 
mimero nem outra referencia, onde sao recolhidos os elementos referentes a cada exposicao. 
No canto superior esquerdo tern a referencia dos livros de matriculas - L. 0 (n. 0

) e f. (n. 0
) -

aparece apenas ate Junho de 1871. 

Cl l Apenas a partir de Setembro de 1871 - Consultar a descricao do Conteudo informativo. 
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N. 0 dapapeleta, sequencia! mensal -No (n°). 

Elementos referentes a crian{:a: 
-data (dia, mes e ano), horae periodo do dia da entrada da crian{:a; 
-nome; 
- n. 0 do colar (m.imero anual, de Junho a Julho do ano seguinte); 
- idade da crian{:a- idade aproximada ou hora, dia e mes de nascimento (ignoro, 5 dias, 2 

meses, 8 horas da noite do dia 9 do corr. e, 6 horas da tarde de hoje, 11 de Novembro 
ultimo, etc.); 

- aonde nasceu - localidade de nascimento (ignoro, na freguesia de ... , em casa da 
condutora, em casa da mae, em casa da requerente, na rua de ... , na villa de .. . , no 
Hospital, etc.); 

- escripto - indica{:ao do que diz o escrito que por vezes acompanhava a crian{:a (nao traz, 
em que declara chamar-se .. . , em que declara o dia e hora em que nasceu, e em q pedem 
para ser baptizado com o nome de ... , em que dec lara os names e morada dos paes, e em 
que pedem para ser baptizado com o nome de ... ). 

Elementos relativos aos pais: 
- nome e estado dos pais - nome da mae, geralmente (a menos que seja abandonado ou 

filho de mulher encoberta); nome do pai, aparece algumas vezes, e a sua ocupa{:ao, mais 
raramente, indica{:ao se os pais sao amancebados, casados, solteiros, viuvos, falecidos, 
ausentes, doentes, pai incognito; 

- morada - de residencia dos pais - rua, n. o e andar; 
- freguesia - de residencia da mae, pai ou pais da crian{:a. 

Elementos referentes a condutora: 
- nome da condutora - nome da mulher que conduz a crian{:a a roda, indicando, 

raramente, a ocupa{:ao (parteira, empregada do Hospital, etc.) e o nome do marido se for 
casada; 

- morada de residencia da condutora - rua, n. 0 e andar; 
- freguesia - de residencia da condutora; 

Causas da exposi{:ao- raramente preenchida (vergonha da mae). 

2. De Setembro de 1871 a Dezembro de 1906 

a) Normal 

No recto, OS elementos sao quase identicos a papeleta anteriormente descrita, com algumas 
excep{:6es: 

- nos dados relativos a crian{:a, a seguir a idade aparece tambem o sexo - masculino ou 
feminino 

- informa{:6es sobre a requerente (e ja nao da condutora) ou do(a) apresentante, quando 
se tratam de crian{:as abandonadas, em que normalmente o apresentante e urn policia, 
indicando neste caso o n. 0 e Divisao a que pertence; ou de crian{:as enviadas pelo 
Hospital de S. Jose, circunstancia em que aquele e normalmente um(a) empregado(a), 
servente, do Hospital, indicando o nome e ocupa{:ao. 
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0 espa«;o reservado as causas da exposi«;ao ja aparece, normalmente, preenchido - mizeria, 
abandono do pai, falecimento do pai, casa alheia , abandono, vergonha da mae, 
desregramento da mae, doenr;a da mae, etc. 

Despacho da Mesa<2l: A Mesa considerando que nao ha violar;ao do art. 140. o do Codigo Civil 
Portuguez<3l, e a vista da informar;ao retro ... : 

- autoriza a entrada da crianr;a como exposta; 
-concede a mae que na roda exponha o filho. 

Local, dia, mes e ano. 
Assinatura do Oficial Maior. 

No verso: 
Informa«;ao da Repartiyiio dos expostos - geralmente nao aparece nada escrito, e quando existe nao 
sao informa«;6es mas outros despachos, rectificando o primeiro, como acontece nestes exemplos: 

- Papeleta n.0 14 de Mar«;o de 1878 (Pt008) - o primeiro despacho, no recto, concede 
apenas o subsidio; no despacho assente neste local e concedida a autoriza«;ao para a 
exposi«;ao, independentemente do atestado; 

- Papeleta n. 0 12 de Janeiro de 1885 (Pt015) - o primeiro despacho concede admissao da 
crian«;a, independentemente da apresenta«;ao dos documentos por ja os haver na Santa 
Casa. No verso diz que ao exposto fora atribuida pensao por despacho, indican do a data 
do mesmo (dia, mes e ano) e fazendo referencia aos livros de subsidios (n. 0 do livro, do 
folio e n. 0 de registo); 

- Papeleta n.0 20 de Janeiro de 1885 (Pt015) - o primeiro despacho, no recto nao concede 
subsidio; o segundo despacho e semelhante ao exemplo anterior. 

Para informar as (horas, dia-mes-ano e rubrica do fiscal). 
Informei as (horas, dia-mes-ano e rubrica do visitador). 
Informa«;ao do visitador - esta informa«;ao versa geralmente sobre: 

- a mae da crian«;a - profissao, estado civil, ha quanto tempo vive na morada actual, 
residencia, onde morou antes (se mora na morada indicada ha menos de 9 meses) e em casa 
de quem. Por vezes indica tambem a idade, filia«;ao, naturalidade (freguesia e concelho); 

- o pai da crian«;a, nome, profissao, estado civil, se tern ganhos suficientes para ajudar a 
mae, sea abandonou, e doente, embarcado, falecido, etc.; 

- impossibilidade de, com a ajuda de urn subsidio da Misericordia, ser a mae a criar o filho; 
- quando os pais sao casados e o motivo da exposi«;ao e a miseria, atesta o visitador ser 

este o estado em que os pais vivem, quantos filhos e idades dos mesmos e descreve o 
estado da habita«;ao. 

(2) Os abandonados niio tern despacho. 

(a) 0 art. 140.2 do C6digo Civil Portugues diz que: Os paes devem dar a seus filhos os necessarios alimentos e occupaqiio 

conveniente, conforme as suas posses e estado. (Codigo Civil Portuguez, 2.• ed.iqiio official, Coimbra: Imprensa da 

Universidade, 1881, pag. 26). 
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b) Hospital deS. Jose 

Em Setembro de 1901 surge urn modelo impressa proprio para as criancas que eram 
remetidas do Hospital deS. Jose, de cor creme ou amarelada, apresentando no recto, entre o 
local de nascimento e a referencia ao escrito: 

Remettido do Hospital de S . Jose, acompanhado do 
Officio n. o __ e Guia n. o __ 

Condutora - indicacao do nome, estado civil e referencia a ser servente do Hospital. 
Em tudo o resto, este modelo e identico ao das exposicoes normais. 

Modelos impressos ao Iongo deste periodo: 

1) 610- Typ. Da Lot. a- Janeiro 1895- 1:000 ex. - modelo 59- A, desde Julho de 1895; 
2) 1:308- Typ. da Lot. ada Miz.a de Lisboa -Agosto 1896- 1:000 ex. - Mod. 59-A, a partir de 

Setembro de 1896; 
3) 1:900- Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa- Dezembro 1897- 1:000 ex. - Modelo 59-A, desde 

Janeiro de 1898; 
4) 2:267- Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa - Julho 1898 - 1:000 ex. - Modelo 59-A, desde 

Julho 1898; 
5) 3:914- Typ. da Lot. ada Miz.a de Lisboa- Agosto 1901 - 1:000 ex. -Mod. 59-A, a partir de 

Setembro de 1901; 
6) 3:915 - Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa -Agosto 1901 - 500 ex. - Mod. 59-B, a partir de 

Setembro de 1901; 
7) 4:848- Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa- Marr;o 1903- 1:000ex. -Mod. 59-A; 
8) 5:825- Typ. da Lot. ada Miz.a de Lisboa- Outubro 1904- 1:000ex. -Mod. 59-A. 

3. De Janeiro de 1907 a Junho de 1927 

A partir de Janeiro surge novo tipo de modelo, como mesmo mimero, mas com apresentacao 
diferente: 

a) Normal 

N.0 dapapeleta, sequencia! anual, de Julho de urn ano a Junho do ano seguinte<4l - N.0 (n. 0
). 

Elementos referentes a crianca: 
-data (dia, mes e ano), hora e periodo do dia da entrada da crianca (manha, tarde ou 

noite<5l); 
-nome; 
- n .0 do colar (numero anual, de Junho a Julho do ano seguinte); 

(4) Excepto Janeiro a Junho de 1907, em que tern apenas a numera~iio desse semestre. 

(5) Apesar da Casa da Roda estar fechada a noite, as crian~as abandonadas eram recebidas a qualquer hora do dia ou da 

noite. 
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- idade da crianca - idade aproximada ou hora, dia e mes de nascimento; 
- baptizado - indicacao da igreja em que a crianca foi baptizada; 
- escripto - indicacao do que diz o escrito<Bl ou referencia a outros documentos que por 

vezes acompanhavam a crianca: os mais comuns sao os oficios da Inspeccao 
Administrativa da Policia Civil de Lisboa e as Guia da Policia Civil de Lisboa; 
referencia a crianca ter urn colar (de pensionista da Miseric6rdia(7) a entrada, indicando 
o mimero do colar, mimero do livro e folio dos Livros de Pensoes a que diz respeito. 

Elementos relativos a Mae: 
- nome - da mae (a menos que seja abandonado ou filho de mulher encoberta<Bl e a sua 

ocupacao (domestica, criada de servir, costureira, etc); 
- naturalidade; 
- idade, estado civil, nome do marido e por vezes a ocupacao deste, se for casada ou viuva, 

ou nome do homem com quem vive, se e solteira, mas amancebada; 
- abandonada pelo pai?- Sim ou Niio. 
- morada - de residencia da mae - rua, n. o e an dar; 
- freguesia - de residencia da mae da crianca. 

Elementos referentes a condutora: 
- nome, A mae, 0 pai, ou outro familiar, indicando o grau de parentesco- indica alem do 

nome, por vezes, o estado civil, morada e freguesia de residencia; no caso dos 
abandonos, designam-se por Apresentante, em vez de condutora, indicando-se o numero 
do guarda que entrega a crianca, ou dando os elementos, completos, relativos a mulher 
que traz o abandonado. 

Causas da exposicao 
- Abandono; 
- Remettido pelas auctoridades; 
- Despacho da Meza; 
- Despacho. 

Despacho da Mesa (os abandonados nao tern despacho) 
- Concede a admissiio; 
- Concede a admissiio por Despacho de (dia), em vista do Oficio n. 0 de (designacao da 

entidade), da mesma data; 
- Concede a admissiio provis6ria da crianr;a em vista de (motivo). 

Assinatura 
- Dia, mes e ano; 
- Assinatura do oficial maior. 

(6) Escrito - ver Glossdrio. 

<7J As criancas cujas miies recebiam ajuda para a aleitacao, era-lhes colocado urn colar ao pescoco, ii. semelhanca do que 

acontecia ii.s criancas expostas. 

(BJ Ver descricao dos registos especiais, nesta serie. 
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No verso encontra-se a lnformar;ao do visitador, que inclui os seguintes elementos: 
-Nome- da maeC9) da crian9a; 
- filha de - nome dos pais da mae, indicando se estao vivos ou ja faleceram; 
- idade - quantos anos tern a mae; 
- naturalidade - localidade, freguesia e concelho de naturalidade da mae; 
- ocupa9ao- ocupa9ao I profissao da mae; 
- estado civil 

• solteira ou viuva (ha n. 0 anos), diz que mantinha/tinha relar;oes com; 

• casada com; 

• casada com (nome do marido), separada judicialmente desde (data), diz que tinha 
relar;oes com. 

- com - nome do pai da crian9a; 
- naturalidade- localidade de naturalidade do pai, ou ignoro; 
- ocupa9ao - profissao I ocupa9ao do pai; 
- que a abandonou - normalmente nao preenchido, aparecendo por vezes riscado; 
- Mora ha - n. 0 de meses ou anos em que a mae reside na morada actual; indica9ao da 

morada (rua, n. 0 e andar). Quando reside na morada indicada ha menos de nove meses, 
refere-se tambem a morada anterior e ha quanto tempo ai residia; 

-Pede para dar entrada n'esta Santa Casa, o filho do; 
- sexo - feminino I masculino; 
- nascido a (dia) de (mes) de (ano); 
- Outras informacoes: 

• indicacao de outros filhos, das suas idades, com quem vivem, ou se nao tern mais 
filhos; 

• referencia as condicoes que levam a exposi9a0: nao tem leite, vida desregrada, nao tem 
recursos, vive pobremente, doenr;a da mae que a impede de exercer a profissao, 
confirmada por atestado medico, desempregada, criada de servir nao pode trabalhar 
como filho em sua companhia, nao pode angariar recursos, etc. 

- Local, dia, mes e ano; 
- Assinatura do Visitador. 

Em Agosto de 1907, surge logo novo impresso, a frente igual e no verso tern apenas 
lnformar;ao do Visitador e linhas para se inscrever a referida informacao, mas, de qualquer 
forma, 0 iipo de informa9aO dado num e noutro e identico. Este tipo de modelo e, 
inicialmente, utilizado apenas para o registos dos Abandonados, mas em Setembro de 1907, 
usa-se tambem para os registos normais. 

(9 ) Se a causa d a exposi~ao for a do falecimento da mae e 0 requerente 0 pai, OS elementos indicados sao OS relativos ao pai do 

expos to . 
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b) Hospital deS. Jose 

0 recto e identico a papeleta normal, excepto: 
Causas de Exposi~ao: 

-Hospital; 
- sem indica~ao. 

Despacho da Meza: 
- e concedida a admissao (por vezes temporariamente), em vista do oficio ou guia do 

Hospital de S. Jose. 

No verso e tambem semelhante a papeleta normal, excepto que, em vez da morada, indica que: 
- a mae esta no Hospital e, por vezes, tambem o nome da Enfermaria; 
- a mae estava no Hospital, mas que faleceu, vindo para ali de (morada da mae da 
crian~a) e ha quanto tempo e que ali residia. 

A seguir a data de nascimento tern a referencia aos documentos que acompanhavam a 
crian~a, indicando o mimero e tipo de documento (officio n. o e guia n. 0 ) . 

Os novos impressos que foram entrando em vigor, como o de 1910, nao tinha quase 
altera~oes (em vez de Causa de exposi~ao aparece Admissao); os dois de 1914 tern pequenas 
altera~oes no impresso, mas que nao muda o conteudo geral: 

a) Normal 

- Crianr;a, em lugar de Exposto; 
- Registado n . . . . , em vez de Baptizado n ... 
- Paroquia Civil de, em lugar de Freguezia de; 
-No despacho Em vista da informar;ao retro, ... ; 
- Nao aparece a parte impressa sob a assinatura, referente ao Despacho da Mesa; 
-No verso desaparece a referencia a mae ter sido abandonada ou nao. 

b) Hospital de S. Jose, alem das assinaladas para a papeleta normal 

- Deixa de ter Causas da exposi~ao; 
- Despacho e totalmente impresso, excepto n. o do oficio e n . o da Guia; 
- Na entrada na Misericordia tern tambem impresso .. . , acompanhado do oficio n. 0 

• •• e da 
guia n. o .•• do Hospital de S. Jose, o filho do sexo ... . 

Em Junho de 1921 aparece urn novo impresso, sempre com o mesmo numero, em que a 
unica diferen~a e a cor do papel, que de amarela passa a azul claro. 

Para as exposicoes normais surge ainda, em Fevereiro de 1924 (reg.to n. 0 111), outro modelo 
em que o conteudo continua a ser identico, mas com a parte impressa com outro tipo de 
linguagem e aspecto: 

- papel com simbolo e indicacao de Misericordia de Lisboa; 
- Tutelado, em lugar de Crianr;a; 
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- Freguesia de em vez de Paroquia Civil de; 
- Admitido por em lugar de Admissao; 
- Em vista d.. . em vez de Em vista da informar;ao retro, 
-Pede para dar entrada na Tutoria da Misericordia, em lugar de ... dar entrada nesta 

Misericordia. 

Entre Janeiro de 1913 (reg.to n. 0 68) e Junho de 1915 (reg.to n. 0 127), surge, no lugar 
reservado aos elementos da mae, uma impressao digital do(a) condutor(a), mas nao se 
encontra em todos os registos. 

A partir de Abril de 1922 aparece no verso, geralmente na margem superior direita, 
uma data e urn numero carimbados, que correspondem ao numero do requerimento e a 
data de entrada do mesmo na Misericordia. Estes elementos, aparecem impressos desde 
1924: 

Requerimento n. o ____ _ 

Entrado ___________ _ 

Outro elemento que surge e a indica~tao, a partir de Julho de 1923 (reg.to n. 0 4), carimbada, 
de quando a crian~ta e Admitidajuntamente com a MAE. 

Modelos impressos ao Iongo deste periodo: 

1) 7:148 - Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa - Janeiro 1907 - 1:000 ex. - Mod. 59-A, desde 
Janeiro de 1907; 

2) 7:148 - Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa - Janeiro 1907 - 500 ex. - Mod. 59-B, desde 
Janeiro de 1907; 

3) 7:269- Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa -Maio 1907- 1:000 ex. -Mod. 59-A, a partir de 
Agosto de 1907; 

4) 9:305- Typ. da Lot.a da Miz.a de Lisboa - Setembro 1910 - 1:000 ex. -Mod. 59-A, desde 
Outubro de 1910; 

5) 2:285- Tip. da Lot. a- Setembro 1914- 1:000 ex. -Mod. 59-A, a partir de Outubro de 1914; 
6) 2:186- Tip. da Lot. a- Outubro 1914- 500 ex. -Mod. 59-B, a partir de Outubro de 1914; 
7) 5:279- Tip. da Lot. a- Dez. o 1920- 500 ex. -Mod. 59-B, desde Junho de 1921; 
8) 6:274- Tip. da Lot. a- Jan. o 1924- 1:000 ex. -Mod. 59-A, a partir de Fevereiro de 1924. 

Em rela~tao ao conteudo existem alguns casos especiais, como no caso das crian~tas 

admitidas por ou em dep6sito<tol, as crian~tas abandonadas, os gemeos e os filhos de 
mulheres encobertas. Se no primeiro caso poucas diferen~tas existem no conteudo ou forma 
de apresenta~tao - apenas e referido no Despacho as condi~t6es de admissao - nos outros 
surgem algumas pequenas diferen~tas: 

(10) Criancas que eram admitidas temporariamente na Misericordia de Lisboa. Tratavam-se, geralmente, de criancas que 

tinham a mae doente e a ser tratada num hospital de Lisboa, ou que tinha morrido urn dos progenitores e se encontravam 

em Lisboa a espera do pai, da mae ou que lhe fosse encontrado outro parente, a quem seria entregue. 
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1. Abandonados (ex. reg.to n. 0 10 de Fevereiro de 1875; n .0 24 de Agosto de 1882; n. 0 3 de 
Abril de 1906): 

- idade - aproximada; 
- nascido - ignoro; 
- nome e estado dos pais - ignoro por ter sido encontrado abandonado as (n. 0 ) horas do 

(dia) (local); 
-nome do apresentante (em lugar de Condutora), sendo geralmente urn guarda; 
- Causas de exposicao - Abandono; 
- Despacho - nao tern; 
- Informacao do Visitador- geralmente nao tern. 

2. Gemeos (ex. reg.tos n .0 33 de Dezembro de 1870; n.os 11 e 12 de Fevereiro de 1875; 
n .0 18 de Setembro e n. 0 3 de Novembro de 1902; n.08 1 e 2 de 1908/09; n.os 149 e 150 
de 1926/27): 

0 conteudo das papeletas e identico, sendo indicado apenas que e 0 primeiro, ou 0 

segundo, gemeo, na margem superior direita da papeleta. 

Ate 1907 existe uma papeleta para cada gemeo, com os elementos referentes a cada urn 
deles , mas s6 num e que tern a informacao do visitador. A partir de 1908, o registo dos 
gemeos e inscrito na mesma papeleta, sendo-lhes atribuidos mimeros de registo 
diferentes. 

3. Filhos de encobertas (ex. reg.tos n .0 30 de Agosto de 1871; n. 0 8 de Junho de 1889; n .0 7 
de Janeiro de 1892; n. 0 14 de Fevereiro de 1900; n. 0 85 de Dezembro de 1924): 

No registo das exposicoes dos filhos de mulheres encobertas temos dois tipos de papeletas 
diferentes, em relacao ao conteudo: 

a) nuns casos registavam-se todos os elementos na papeleta, incluindo o nome da mae, 
estado civil, motivo do encobrimento, morada, nome do pai, etc., e nalguns casos ate a 
informacao do visitador, se deve ou nao ser admitida a crianca como filha de mulher 
encoberta e porque razoes; 

b) noutros registava-se no Nome e estado dos paes o facto de a mae ser encoberta, 
nao dando quaisquer referencias que pudessem levar a sua identificacao, preenchendo
-se apenas OS dados relativos a crianca e ao I a condutor(a), nao tendo qualquer 
informacao. 

Em qualquer dos casos tern, por vezes, a referencia ao livro de entrada de crianr;as filhas de 
mulheres encobertas na margem superior direita, no local de identificacao da mae ou na 
zona do Despacho. Tern ainda, no Despacho, a indicacao de ser a crianca admitida como filha 
de mulher encoberta. 
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INDICES 

Os livros com as cotas 037 a 057, tern todos dois tipos de indice, no inicio, em papel pautado 
ou quadriculado, a excepcao do Lv055, que e dactilografado e em folhas brancas: 

1. indice das Maes<lll - organizado alfabeticamente pelo nome da mae, aparecendo 
primeiro os abandonados, indicando o nome das maes eo mimero do registo. No Lv056 
e 057 indica tambem a morada da mae, a frente do nome desta, ou o local onde foi 
encontrada a crianca, no caso dos abandonados (nestes casos ja vinha referido desde o 
Lv052); 

2. indice das Crianr;as<12) - organizado alfabeticamente pelo nome da crianca, indicando 
apenas o nome do exposto e o mimero do registo. 

ANEXOS 

Existem imimeros documentos anexos as papeletas, alguns dos quais deveriam estar 
integrados nos respectivos processos (Ver a serie Documentos de exposir;i5es), e, sendo 
impossivel descreve-los a todos neste Inventario, apresentam-se apenas os mais comuns: 

- informacoes do visitador; 
atestados dos facultativos, comprovando que a mae nao tern leite ou nao tern leite 
suficiente ou de qualidade; 

- requerimentos a pedir a admissao da crianca; 
- cartas, oficios, cartoes de visita, etc. a apoiar o pedido ja realizado pela(o) requerente, 

normalmente de pessoas que conheciam alguem na Misericordia ou no Hospital dos 
Expostos; 

- cartas, geralmente an6nimas, desmentindo as informacoes recebidas do requerente; 
- requerimentos para subsidios de lactacao, alguns com papeleta de subsidio; 
- bilhete do guarda. que encontra a crianca abandonada, guias da policia referentes a 

criancas abandonadas e Mod. 189 dos Abandonados(13)_ 

INVENT.MUO 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 doc. 

SCMUCEIEEIEX/Ol!Cx001 1870.12.01 1871.12.31 1938 
SCML/CE/EE/EX/0 1/Pt002 1872.01.01 1872.12.31 449 
SCMUCEIEEIEX/Ol/Pt003 1873.01.01 1873.12.30 328 
SCML/CE/EE/EX/01/Pt004 1874.01.01 1874.12.31 342 
SCMUCEIEE/EX/Ol/Pt005 1875.01.02 1875.12.31 322 

(11) Existem outros titulos. 

(12) Idem , como Lista alfabetica das crianr;as admitidas no ano econ6mico de ... 

(13) Consultar a serie · Documentos de exposir;oes · Descricao do conteudo: 2. Exposicao de crianca abandonada, DOC. 2. 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N. 0 fol. N. 0 doc. 

SCMUCEIEE/EX/Ol/Pt006 1876.01.02 1876.12.30 336 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt007 1877.01.02 1877.12.31 318 
SCMUCE/EE/EX/011Pt008 1878.01.01 1878.12.31 289 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt009 1879.01.01 1879.12.31 241 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt010 1880.01.01 1880.12.30 264 
SCMUCE/EE/EX/0 1/PtO 11 1881.01.04 1881.12.31 264 
SCMUCEIEEIEX/011Pt012 1882.01.02 1882.12.30 264 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Pt013 1883.01.05 1883.12.29 239 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Pt014 1884.01.03 1884.12.27 230 
SCMUCE/EE/EX/0 1/PtO 15 1885.01.02 1885.12.30 236 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt016 1886.01.01 1886.12.31 205 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt017 1887.01.04 1887.12.31 295 
SCMUCEIEE/EX/01/Pt018 1888.01.03 1888.12.31 300 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt019 1889.01.02 1889.12.30 318 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Pt020 1890.01.03 1890.12.31 365 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt021 1891.01.03 1891.12.31 364 
SCMUCE/EEIEX/01/Pt022 1892.01.05 1892.12.30 310 (14) 

SCMUCE/EE/EX/01/Pt023 1893.01.01 1893.12.30 313 
SCMUCE/EEIEX/Ol/Pt024 1894.01.02 1894.12.31 299 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt025 1895.01.03 1895.12.31 274 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt026 1896.01.02 1896.12.31 265 
SCML/CE/EE/EX/01/Pt027 1897.01.07 1897.12.30 235 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt028 1898.01.03 1898.12.30 250 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt029 1899.01.01 1899.12.30 241 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Pt030 1900.01.03 1900.12.31 276 
SCMUCE/EE/EX/01/Pt031 1901.01.03 1901.12.28 250 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Pt032 1902.01.07 1902.12.31 254 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Pt033 1903.01.05 1903.12.29 257 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Pt034 1904.01.07 1904.12.24 220 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Pt035 1905.01.04 1905.12.30 140 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Pt036 1906.01.05 1906.12.29 96 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Lv037 1907.01.14 1907.06.25 46 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Lv038 1907.07.01 1908.06.25 117 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Lv039 1908.07.01 1909.06.22 140 
SCMUCE/EE/EX/01/Lv040 1909.07.01 1910.06.28 145 
SCMUCE/EE/EX/01/Lv041 1910.07.02 1911.06.30 196 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Lv042 1911.07.01 1912.06.04 182 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Lv043 1912.07.04 1913.06.27 139 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Lv044 1913.07.04 1914.06.26 146 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Lv045 1914.07.02 1915.06.30 138 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Lv046 1915.07.03 1916.06.23 133 
SCMUCE/EE/EX/0 1/Lv04 7 1916.07.01 1917.06.26 140 
SCMUCE/EE/EX/Ol/Lv048 1917.07.03 1918.06.29 142 

0 4l Faltam as papeletas relativas ao mes de Marco. 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N. 0 fol. N.o doc. 

SCMUCEIEEIEX/01/Lv049 1818.07.04 1919.06.29 97 
SCMUCE/EE/EX/01/Lv050 1919.07.17 1920.06.30 86 . 

SCMI/CEIEEIEX/Ol/Lv051 1920.07.06 1921.06.24 76 
SCMUCE/EE/EX/01/Lv052 1921.07.02 1922.06.30 93 
SCMIJCEIEEIEX/01/Lv053 1922.07.07 1923.06.30 157 
SCMUCE/EE/EX/01/Lv054 1923.07.05 1924.06.28 206 
SCMUCEIEEIEX/01/Lv055 1924.07.05 1925.06.29 195 
SCMUCE/EE/EX/01/Lv056 1925.07.01 1926.06.24 178 
SCMI.JCEIEEIEX/011Lv057 1926.07.01 1927.06.30 154 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALACAO 

Estado de conserva9ao- De urn modo geral esta serie encontra-se em razoavel estado de 
conserva~ao. Algumas unidades de instala~ao tern as pastas/encaderna~6es em mau estado, 
como a Pt012, Pt019, Pt027, Pt033 e a Pt051. A Pt025 esta urn pouco rasgada. A Pt033 tern 
alguns documentos manchados. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Os Lv041 e 057 tern duas 
papeletas como mesmo numero. No Lv053 existe urn documento nao preenchido por lapso. 
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DOCUMENTOS DE EXPOSIQOES 

SR: 02 I Documentos de e - es (1872-1927) 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Processo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 33 caixas, contendo macos anuais, organizados em 
processos, pela data da entrada da crianca na Casa, ocupando 13,86 metros lineares de 
estante. 

Cada processo e composto por urn ou mais documentos relativos a entrega de uma crianca 
na roda da SCML. 

Os tipos de documentos que podemos encontrar em cada processo sao diversificados, 
variando conforme se trata de uma exposicao normal, urn abandono, uma entrega atraves de 
urn Hospital, uma crianca filha de mulher encoberta, etc.; estes diversos tipos sao descritos 
no Capitulo Conteudo lnformativo com mais pormenor. 

Algumas das exposicoes nao tern qualquer documento anexo. 

Os processos estao ordenados pela data de entrada da crianca na roda da Misericordia, e 
numerados a partir de Janeiro de 1907, sendo o mimero atribuido ao processo, o mesmo 
numero da exposicao - Consultar a serie Papeletas de matricula. 

Datas extremas - Esta serie inicia-se em 1872.02.01 e finaliza em 1927.06.28. 

As datas extremas de cada unidade de instalacao dizem respeito a data de entrada da 
crianca na roda e nao a data dos documentos contidos nos processos, que podem ser 
anteriores ou posteriores as apresentadas como datas extremas. 

Faltas - Faltam todos os processos relativos aos anos de 1896, 1897, 1901, 1903, 1905, 1906 
e os de alguns meses dos anos de 1872 (Maio e Junho), 1891 (Fevereiro), 1894 (Maio), 1895 
(Agosto), 1990 (Janeiro a Junho, Setembro a Dezembro e alguns processos relativos ao mes 
de Agosto), 1902 (Janeiro a Outubro e Dezembro), 1904 (Janeiro, Fevereiro e Maio a 
Dezembro) e 1921 (Agosto). 

Termo de abertura e encerramento - Nao possui. 

indices - Nao existem indices dos processos. A melhor forma de recuperacao da 
informacao e da documentacao e atraves dos documentos da serie anterior - Papeletas de 
matricula. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta sene e constituida por documentos 
anexos aos da serie anterior - Papeletas de matricula (1870-1927), completando-se 
mutuamente. 
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0 abaixo assignado, regcdor da freguezia de _, ,. 

.Attesto que a creaJU;a a que se 1·efcre o _attestado sup?a, vae ser conduzida a 
roda dos expostos r!~sta c~~a~fJor ~/fbz~~r&fr. ~tf&:;;f!:;;.v£~&;t.~ 
residente na ~~o-t /~~.&z..:,/L=_:tcfesta f1·eguezw. 

Lisboa, L de ~_A?i;a _!:de 1 8 7~ 
/ · ., o recedor. ~ · 

~ . ."..?~" ' . /) . ? 

.f:Z~-"~-4 4"/;1....-.--·..:.-<:.---~ . o_ a:z--~v--
. /~~~·-:.::,/'· ,, ·~ 
/'~ ::......= -::~~=~ __. /7- _7 

Sianaes da eondnelora 

S\~'1\o.t• yo.TI.\tu\o.~t• --------

Estampa 15- Documentos de exposi~oes - Caixa 1, processo de 1872.07.04. 



DOCUMENTOS DE EXPOSICOES 

CONTEirnO INFORMATIVO 

PROCESSO 

Existem na sene de Documentos de Exposigoes diversos tipos de processos, que contem 
diferentes tipologias documentais: 

1 - EXPOSICAO NORMAL - Entende-se aqui, por exposicao normal, a que e realizada pela mae 
da crianca, que decide entregar o seu filho para ser criado na Santa Casa. Esta entrega faz
se pessoalmente ou atraves de outra pessoa - a chamada recoveira ou condutora -
entregando urn requerimento a pedir para que aquela crianca seja recebida; este 
requerimento e acompanhado do documento comprovativo da sua residencia, passado pelo 
regedor e pelo paroco da sua freguesia, assim como dos dados relativos a condutora da 
crianca. Estes processos sao constituidos, normalmente pelas seguintes tipologias 
documentais: 

Doc. 1 - corresponde ao modelo n. 0 5; referido no Relat6rio de gerencia de 1870-1871(1). 0 
documento e composto pelos atestados do regedor e paroco: 

a) Atestado de residencia actual da mae da crianga (passado pelo regedor da freguesia da 
actual residencia da mae) - indica a freguesia de residencia, sexo da crianca, nome da 
mae, profissao, nome do pai, morada (rua e n. 0 de porta), data em que comecou a 
residir naquela freguesia, morada e freguesia onde residiu anteriormente. Data (dia, 
mes e ano) e assinatura do regedor; 

b) Atestado de residencia da mae da crianga, anterior a primeira, no caso de residir 
naquela a menos de 9 meses (passado pelo regedor da respectiva freguesia) - contem 
nome da mae, espaco de tempo durante o qual residiu na freguesia (por espaco de ... 
anos), morada (rua e n. 0

) . Data (dia, mes e ano), designacao da freguesia e assinatura 
do regedor da dita freguesia; 

c) Atestado de identidade da condutora (passado pelo regedor da freguesia de residencia 
da condutora) - indicacao da freguesia, nome da condutora da crianca, ou indicacao de 
que vai ser conduzida pela mae e morada de residencia da condutora. Data (dia, mes e 
ano) e assinatura do regedor. Sinais da condutora (idade, altura, rosto, cor, cabelos, 
olhos, nariz, boca e sinais particulares).; 

d) Atestado do estado da mae da crianga (passado pelo paroco da freguesia de residencia 
da mae) - fornece as indicacoes seguintes: nome da mae, estado civil, pobreza e local de 
residencia (rua e n. 0 da porta). lndicacao da par6quia e a data (dia, mes e ano). 
Assinatura do paroco. 

<1l SCML- Relat6rio de gerencia de 1870-1871. 

143 



INVENT ARlO DA CRIA(:AO DOS EXPOSTOS 

e) Por vezes tern tambem outras observat;:6es ao lado - outros atestados de resid€mcia 
passados pelos regedores, manuscritos, relativos ao tempo e local de residencia da mae 
da criant;:a; estes surgem sobretudo quando a mae muda muitas vezes de morada, na 
mesma ou de uma para outra freguesia, durante os nove meses antes do parto. 

Este tipo documental aparece desde 1872 e so desaparece em Junho de 1911, normalmente 
acompanhado do Doc. 2 (ate Janeiro de 1878) e do Doc. 3 ou Doc. 4, constituindo com estes 
exemplares o processo normal tipico. 

Doc. 2 - lnforma~ao da policia civil, indicando o nome da mae do exposto, local de 
naturalidade, a quanto tempo reside em Lis boa, onde mora (rua, n. o e freguesia), profissao 
ou do que vive; informat;:6es relativas ao provavel pai da criant;:a (segundo as declarat;:6es dos 
vizinhos, patroes e outros, ou da propria mae da criant;:a) e as razoes apresentadas para a 
entrega da criant;:a na roda da Santa Casa da Misericordia de Lisboa. 
Data (dia, mes e ano). 
N. o e Divisao da Policia. 
Assinatura do policia, colocado pelo Governo Civil, ao servit;:o da Misericordia. 
Este tipo documental aparece junto com o Doc. 1 e o Doc. 3 ou Doc.4, constituindo o 
processo, mas desaparece em 1878. 

Doc. 3 - Requerimento da mae da crian~a, cujo conteudo varia, mas indicando 
geralmente o nome da mae, estado civil, morada actual (rua, n. o e freguesia), idade, e 
motivo(s) pelo(s) qual(is) nao pode continuar a criar o filho. Data (dia, mes e ano). 
Assinatura da mae (ou de alguem a seu pedido). 
Este tipo documental aparece junto com o Doc. 1 e 2, substituindo o Doc. 4. 
A partir de 1911 e ate 1927 este passa a constituir urn dos raros documentos de exposit;:ao 
num processo de exposit;:ao normal, aparecendo por vezes junto com a inspect;:ao medica da 
mae, atestando que esta nao tern leite suficiente para amamentar a criant;:a, ou junto com as 
informat;:6es do visitador. 

Doc. 4 - Oficio do Comissariado de uma divisao policial de Lisboa, dirigido ao 
Provedor da SCML para apresentat;:ao da condutora I mae da criant;:a, indicando o nome da 
mae, morada, naturalidade, profissao, local de trabalho, sexo da criant;:a, dia e local de 
nascimento, nome com que foi baptizada, motivos pelos quais a mae nao pode continuar a 
criar o filho. 
Data (dia, mes e ano). 
Assinatura e cargo do apresentante - geralmente o Comissario da Policia da respectiva 
divisao policial. 
Este tipo documental aparece junto com o Doc. 1 e 2, em lugar do Doc. 3, so desaparecendo em 1921. 

Doc. 5 - Requerimento da parteira para admissao da criant;:a na roda, declarando o seu 
nome, profissao, morada de residencia, nome da mae da criant;:a e outros elementos sobre a 
progenitl:>ra, o pai, suas relat;:6es e dados relativos a criant;:a - sexo, data de nascimento e nome. 
Data (dia, mes e ano). 
Assinatura da requerente. 
Este tipo documental pode aparecer num processo junto com o requerimento da mae da 
criant;:a- Doc. 3, mas e raro. 
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No caso de se referir, como causa de exposi~ao da crian~a, o estado em que se encontra a 
mae (pobreza ou doen~a), aparecem outros documentos: 

Doc. 6 - Atestado de pobreza passado pelo regedor da freguesia de residencia da mae, 
indicando o nome da mesma, estado civil, morada; dados relativos a crian~a, tais como, sexo, 
data de nascimento e por vezes o nome; motivos pelos quais parece ao regedor que a crian~a 
deve ser admitida, e que podem estar relacionadas com a situa~ao familiar e econ6mica: 
muitos filhos, parcos rendimentos, viuvez ou marido fora, pouca saude, etc. 
Data (dia, mes e ano) e assinatura do regedor. 
Reconhecimento da assinatura do regedor por tabeliao ou notario, data e assinatura. 
Este tipo documental aparece junto como Doc. 8 ou como Doc. 9. 

Doc. 7 - Atestado de pobreza passado pelo paroco da freguesia de residencia da mae. 
Refere os mesmos dados do documento anterior, acrescentando a data em que a crian~a foi 
baptizada. 
Data (dia, mes e ano) e assinatura do paroco. 
Reconhecimento da assinatura do paroco por tabeliao ou notario, data e assinatura. 
E substituido pelo Doc. 9 a partir de 1876, continuando a aparecer, raramente, ate 1913. 

Doc. 8 - Atestado de doen~a da mae, indicando nome do medico, nome da mae, morada 
(rua, n. o e freguesia), comprova~ao da doen~a, indicando se a mae se acha em tratamento. 
Data (dia, mes e ano). 
Assinatura do medico. 
Reconhecimento da assinatura do medico por tabeliao ou notario , data e assinatura. 
Aparece junto do Doc. 6 e e substituido ou acompanha o Doc. 9 a partir de 1876, 
continuando a aparecer, raramente, ate 1924. 

Doc. 9- Atestado de pobreza I doen~a- Modelo 83- lmprensa Nacional -1876: 
a) Atestado do paroco: com o nome da freguesia, nome da mae da crian~a (ou nome da 

crian~a no caso dos desamparados), idade, residencia, estado, situa~ao de pobreza, 
numero de familiares, se a pessoa a quem se refere o atestado se acha em situa~ao de 
desamparo, entrevada ou em quaisquer outras circunstancias. Paroquia, dia, mes e 
ano. Assinatura do paroco. 

b) Declara~ao do facultativo: certifica que o mesmo individuo nomeado no atestado do 
paroco se acha no estado seguinte - Doen~a - temporaria, cr6nica ou entrevado -
acidental ou permanentemente. Dia, mes e ano. Assinatura do facultativo. 
Acompanha por vezes como Doc. 6, a partir de Mar~o de 1876. 

1 A · EXPOSI(:AO DE CRIAN(:AS FILHAS DE MERETRIZES • A exposi~ao de crian~as filhas de 
meretrizes apresenta algumas variantes, nao muito significativas, sendo muitas vezes os 
documentos que comp6em os seus processos os que constam de uma exposi~ao normal 
(requerimento da mae - Doc.3, e atestado dos regedores e paroco - Doc. 1). Outras vezes, 
apresenta apenas o oficio da policia - Doc. 4, algumas vezes acompanhado dos atestados -
Doc. 1. 
0 Oficio da policia - apresenta alguns elementos diferentes: Doc. 4 A - Identifica a mae 
pelo nome e pelo n. 0 de matricula como meretriz e pede que a crian~a seja admitida na 
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SCML devido a sua situa~ao degradante. Quando nao aparecem OS atestados de residencia 
da mae, junto com o oficio, refere, na Papeleta de matricula, no local destinado ao Despacho 
da Mesa, a autoriza~ao para a mae expor o seu filho, independentemente da apresenta~ao do 
atestado (Doc. de 2 de Abril de 1876, L.o de Matricula de varoes, n. 0 145, fol. 351, n. 0 124). 

2 - EXPosu;:Ao DE CRIANf;:A ABANDONADA - A exposi~ao de uma crian~a que e encontrada 
abandonada no Concelho de Lisboa, e que e entregue na Misericordia, para aqui ser criada. 
No inicio, a maior parte dos processos de abandonados nao tern qualquer documento, 
assinalando-se na papeleta da matricula do respectivo exposto o local, dia e hora e 
identifica~ao de quem encontrou e quem fez a entrega do mesmo na casa da roda. 

Doc. 1 - Por vezes aparece urn oficio do soldado, guarda municipal, policia, regedor da 
freguesia ou outro que manda entregar a crian~a , encontrada abandonada, na SCML. Este 
oficio indica geralmente o sexo da crian~a, hora e local onde foi encontrada, identifica~ao da 
pessoa que fez a descoberta (nome, morada e profissao) e sinais (roupa) com que foi 
encontrada. Local, dia, mes e ano e assinatura. 

Doc. 2 - A partir de 1879 come~a a aparecer, no caso das crian~as abandonadas urn 
impresso - sem n. 0 de modelo ate Janeiro de 1898 e, depois desta data, com a referencia 
Mod. 139 de Junho de 1895 - Tipografia da Lotaria da Misericordia de Lisboa<2l - com 
indica~ao da horae periodo da entrada da crian~a, nome do condutor, sexo da crian~a, horae 
periodo do dia em que foi encontrada abandonada, nome de quem a encontrou, morada (rua, 
n. o, andar, freguesia), sinais - roupas - que a crian~a trazia e n. o do colar que lhe foi colocado. 
Local, dia, mes e ano. Assinatura do porteiro. 
Na margem, de lado: nome do exposto, referencia a Matricula- n .0 do livro, folio e n.0 de registo. 

A partir de 1879 aparecem normalmente estes dois tipos de documentos, sendo o Doc. n. o 1 
constituido por urn oficio ou Guia da Policia civile, depois de 1900, da Policia Civil de Lisboa 
(Seguran~a Publica), com indica~ao dos elementos referidos acima. 
No processo n .0 143, de Junho de 1927, aparecem mais dois tipos documentais: 

Doc. 3 - Atestado de identifica~ao de uma ama de Ieite (2:393 - Tip. da Lot. a -

Dezembro de 1914 - 2:000 ex. - Mod. 23.) pelo regedor da freguesia da sua residencia, 
indicando a freguesia e Concelho a que pertence, nome da ama, estado civil, nome do 
marido, ocupa~ao, morada e o dia em que o filho da pretendente a ama nasceu e, tendo este 
falecido, a data do obi to do mesmo. N a margem esquerda, em baixo, os sinais da ama: idade, 
cor, estatura, rosto, olhos e cor dos cabelos. Local, dia, mes e ano e assinatura. 

Doc. 4 - Inspec~ao medica da ama (6145 - Mod. 597, sem data) referindo nome da 
candidata a ama, filia~ao - nome do pai e da mae, freguesia e concelho de naturalidade, 
residencia- morada e freguesia. Dia, mes e ano. Sinais da pretendente: idade, cor, estatura, 
rosto, olhos e cabelos. Assinatura do Chefe de Reparti~ao da Assistencia. Resultado da 
inspec~ao medica feita pelo facultativo (satisfaz ou nao satisfaz) e assinatura do mesmo. 

(2) A partir de Abril de 1910 surge o mesmo mimero de modelo, com a data de Maio de 1909, e desde Marco de 1920 com a 
data de Janeiro de 1916. 
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A partir de Dezembro de 1926 os documentos indicados - Mod. 139 e o Oficio ou Guia da 
Policia de Seguran~;a Publica come~;am tambem a aparecer junto da papeleta de matricula, 
aparecendo raramente nos documentos de exposigoes. 

3 - EXPOSI~AO DE CRIAN~A CUJA MAE E ENCOBERTA • Quando a mae da crian~;a e solteira, 
niio possui meios e e recatada, conforme vern referido no Regulamento de Expostos do 
Distrito Administrativo de Lisboa, aprovado pela Junta Geral de 13 de Julho de 1870, 
art. 0 13.0

• 

Mas encoberta podia ser tambem considerada uma mulher viuva nas mesmas circunstancias 
ou ate uma mulher casada, que tendo tido uma crian~;a que nao e o marido pretende expor a 
crian~;a para que nao chegue ao seu conhecimento. 

Doc. 1 - Atestado de identifica<;ao da parteira (Doc. 1) ou da condutora (Doc. lA) -
atestados do regedor da freguesia de residencia da mesma, com indica~;ao do nome da 
parteira ou da condutora, profissao, morada de residencia, referencia ao sexo da crian~;a e 
indica~;ao de que esta e filha de mae encoberta. Data (dia, mes e ano). Regedoria. Assinatura 
do Regedor. 
Por vezes tern tambem os sinais da condutora: idade, altura, cor, cabelo, olhos, nariz e boca, 
sob 0 atestado, a esquerda. 

Comprovativo da identidade da recoveira ou condutora(3l (Doc. lB) - o conteudo do 
Doc. 1A, surge por vezes escrito junto de urn documento impresso(4l (Mod. n. o 3 referido no 
Relat6rio de gerencia de 1870-1871), que permitia a recoveira solicitar, ao regedor da sua 
freguesia de residencia, que a identificasse. 

Doc. 2 - Por vezes aparecem outros documentos diversificados, conforme os casos, por 
exemplo: 

- a certidao de casamento da mae da crian~;a - num caso em que esta e uma mulher 
casada, querendo expor uma crian~;a que nao e filha do marido, antes que este volte de 
viagem (Doc. n. 0 14, de Julho de 1872 - L. 0 143 de Matricula de Var6es, fol. 21, n. 0 6, 
papeleta n. 0 14, L. 0 das Encobertas, fol. 21); 

- urn requerimento de uma pessoa de familia, em casa de quem, a rapariga solteira se 
veio refugiar antes do parto, desconhecendo os pais, restantes familiares e conhecidos, a 
sua gravidez (Doc. n. 0 11, de Janeiro de 1888 - L. 0 148 Matricula de Femeas, fol. 119, 
n. 0 64). 

4 · EXPOSI~AO DE CRIAN~AS FILHAS DE PuERPERAS DO HOSPITAL DE S. JOSE • exposi~;ao de 
crian~;as nascidas no Hospital, ou cujas maes estao internadas no mesmo, para tratamento, 
entregando os filhos para a SCML tratar da sua cria~;ao, nao podendo as maes cria-las porque: 

- nao tern para onde ir depois da crian~;a nascer; 
- sao pobres; 
- foram abandonadas pelos pais da crian~;a; 

C3l Mulher que transportava a crian~a ate a Casa da Roda. 

C4l Este tipo de documento surge em alguns processos, porque os regedores escreveram o texto do atestado de identifica~ao 
da recoveira no espa~o livre do proprio impressa que aquelas se serviram para requerer a sua identifica~ao. 
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- morrem (muitas vezes do parto); 
- estao doentes; 
- 0 tratamento e muito prolongado. 

Raros sao os documentos anexos a estas exposi~;oes. Por vezes aparece urn requerimento da mae 
da crianc;a e/ou a informac;ao do policia civil - Doc. 3 das exposi9oes normais e/ou Doc. 3 
do HSJ, aparecendo, no Despacho da Mesa da papeleta respectiva, a indica~;ao de que e 
concedida autoriza~;ao para expor a crian~;a, independentemente da apresenta~;ao dos atestados 
dos regedores (ex. Doc. n. 0 15, de Abril de 1876, L. 0 145 de Mat.!! de Var6es, fol. 377, n. 0 137). 
Existem, no entanto outros documentos que sao especificos deste tipo de exposi~;oes: 

Doc. 1 - Hospital de S. Jose - Guia - nestes casos, as crian~;as sao conduzidas por 
empregados do Hospital. Estes vern acompanhados de uma Guia, que contem os seguintes 
elementos: n . o da Guia, periodo do dia e dia de nascimento da crian~;a, nome da mae, estado 
civil, naturalidade, residencia, nome da crian~;a. Hospital, dia, mes e ano. Assinatura do 
escrivao. 
Na margem esquerda: transcri~;ao da nota do facultativo dizendo que a mae nao tern 
condi~;oes de criar o recem nascido e indicando as raz6es - doen~;a, falta de leite, etc. Nome 
do facultativo. 
No verso: referencia ao livro de registo onde foi feito o assento de baptismo da crian~;a na 
lgreja do Hospital. Data e assinatura. 

NOTA: Este tipo documental nao se encontra nesta serie Documentos de exposic;oes, mas sim 
na serie 07 - Sinais de entrada da subsubsec~;ao Entrada e baptismo dos expostos . 

Doc. 2 - Hospital de S. Jose - Oficio, manuscrito enviado pelo oficial maior da 1.!! sessao 
do Hospital, em nome do Enfermeiro-m6r, e dirigido ao oficial maior da Contadoria da 
SCML, com a indica~;ao do nome da crian~;a, mimero da Guia que e enviada juntamente com 
o oficio, nome da mae da crian~;a e apresentando o motivo pelo qual a crian~;a deve ser 
admitida no Hospital dos Expostos, tal como vern referido na Guia. 
Local, data e assinatura. 
Eventualmente vern acompanhado de outros documentos, como por exemplo, o requerimento 
da mae, mas vern sempre acompanhando a Guia acima referida (Doc. 1 do Hospital de 
S. Jose). 0 Doc. 2 come~;a a aparecer a partir de 1876, ate ser substituido, a partir de 1890, 
pelo Doc. 3. 

Doc. 3 - Hospital de S. Jose - Oficio impresso da Contadoria do HSJ, apresentando a 
crian~;a (Mod. 170, a partir de Agosto de 1894), com os mesmos elementos do Doc. 2, mas 
dizendo que a mae da crian~;a fica em tratamento e indicando o nome da enfermaria do 
Hospital em que se encontra. 
Data e assinatura. 
Come~;a a parecer em 1890, normalmente junto com o Doc. 4. 

Doc. 4- Hospital deS. Jose- Oficio impresso da Contadoria do HJS, comunicando a 
alta da mae da crian~;a (mod. n .0 1210), referindo o nome da mae, nome da crian~;a, n.0 e 
data do oficio anterior (Doc. 3) e n. 0 da Guia (Doc. 1). 
Data e assinatura. 
Come~;a a parecer em Outubro de 1890, juntamente como Doc. 3. 
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Doc. 5- Hospital deS. Jose- Guia de apresenta~ao dos Hospitais Civis de Lisboa I 
Sec~ao de registo dos doentes hospitalizados - comunicando que se vai apresentar na 
SCML a mae da crian~ta, indicando o n. 0 da guia de apresenta~tao, o nome da mae, data (dia, 
mes e ano) em que foi admitida, em que enfermaria, de que hospital e data (dia, mes e ano) 
da alta. N as observa~t6es vern referido o nome da crian~ta, a data de entrada na SCML e o n. o 

da Guia que a acompanhou. 
Data e assinatura. 

Nos documentos relativos a exposi~t6es de crian~tas filhos de maes que se encontram no Hospital 
de S. Jose, ou noutros hospitais de Lisboa, aparecem por vezes outro tipo de documentos nao 
comuns a outros processos, como a informa~ao do Visitador - Doc. 6, e uma declara~ao de 
vencimentos - Doc. 7 do pai da crianca que requereu a entrada desta na Misericordia 
(ex. Doc. n. 0 113, de Abril de 1927, L.0 174 de Mat.a de Varoes, fol. 45, n. 0 117). 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 proc. 

SCMUCE/EE/EX/02/Cx001 1872.02.01 1872.12.31 (5) 152 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx002 1873.01.01 1873.12.30 249 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx003 1874.01.01 1874.12.31 257 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx004 1875.01.02 1875.12.31 247 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx005 1876.01.03 1876.12.30 248 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx006 1877.01.02 1877.12.27 237 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx007 1878.01.03 1878.12.31 230 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx008 1879.01.01 1879.12.31 184 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx009 1880.01.01 1880.12.28 197 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx010 1881.01.04 1881.12.31 184 
SCMUCE/EEIEX/02/Cx011 1882.01.02 1882.12.30 230 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx012 1883.01.05 1883.12.28 210 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx013 1884.01.03 1884.12.27 200 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx014 1885.01.02 1885.12.30 212 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx015 1886.01.01 1886.12.31 194 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx016 1887.01.04 1887.12.31 271 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx017 1888.01.03 1888.12.31 289 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx018 1889.01.02 1889.12.30 296 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx019 1890.01.03 1890.12.31 259 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx020 1891.01.03 1891.12.31(6) 312 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx021 1892.01.05 1892.12.30 367 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx022 1893.01.01 1893.12.30 325 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx023 1894.01.02 1894.12.31 (7) 275 

(5) Faltam os meses de Maio e Junho. 
l6l Falta o mes de Fevereiro. 
(7) Faltam os meses de Maio e Julho. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N.o proc. 

SCMUCE/EE/EX/02/Cx024 1895.01.03 1895.12.31(8) 278 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx025 1898.01.03 1898.12.30 255 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx026 1899.01.01 1899.12.30 252 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx027 1900.07.02 1908.12.28(9) 327 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx028 1909.01.07 1910.12.30 306 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx029 1911.01.02 1912.12.31 335 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx030 1913.01.02 1915.12.24 427 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx031 1916.01.03 1919.12.30 148 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx032 1920.01.20 1923.12.28 329 
SCMUCE/EE/EX/02/Cx033 1924.01.02 1927.06.28 121 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(jAO 

Estado de conserva~ao - A maior parte dos documentos encontram-se em razoavel estado 
de conservar;ao. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos- Nao existem. 

(8) Falta o mes de Agosto. Faltam todos os processos dos anos de 1896 e 1897. 
(9) Faltam todos os processos dos anos de 1901, 1903, 1905, 1906 e alguns meses dos anos de 1891 (Fevereiro), 1894 (Maio), 
1895 (Agosto), 1900 (Janeiro a Junho, Setembro a Dezembro e alguns processos relativos ao mes de Agosto), 1902 (Janeiro 
a Outubro e Dezembro), 1904 (Janeiro, Fevereiro e Maio a Dezembro) e 1921 (Agosto). 
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SR: 03 IRe "stos de e~osi oes (1870-1906) 

ORGANIZA<;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 38 livros, dos quais 26 com os registos dispostos em forma de 
mapa, de maiores dimensoes (38 em. alt. X 57 em. comp.), abrangendo o periodo de 1870 a 
1899, constituindo a serie 03, organizados sequencia! e cronologicamente pela data de 
entrada da crianr;a na Casa da Roda. 
Esta serie inclui tambem tres subseries, das quais: 

- as subseries 01 e 02 continuam cronologicamente os registos da serie, mas dispoem os 
mesmos de forma diferente, com urn registo por folha e os livros com dimensoes 
menores (22 em. alt. X 17 em. comp.); cada uma destas subseries e constituida por 5 
livros, abrangendo o periodo de 1900 a 1904, uma registando as exposiqi5es dos vari5es e 
outra a das femeas. 

- a subserie 03 e composta apenas por dois livros, tambem de pequeno formato, com o 
registo de exposiqi5es de vari5es e femeas, de 1905 a 1906, continuando as duas subseries 
anteriores. 

As unidades de instalar;ao que constituem esta serie ocupam, na totalidade, 0, 7 4 metros 
lineares. 
Exceptuando os dois primeiros livros, os restantes sao anuais, com registos de Janeiro a 
Dezembro. Os livros da serie tern geralmente 10 registos por folha, dispostos horizontalmente 
ao longo da pagina, com os varios elementos separados por colunas verticais. Os registos estao 
separados por meses, continuando na folha seguinte os registos do mes posterior. 

Os livros das subseries 01 a 03 apresentam urn registo em cada folha, com os varios 
elementos informativos no recto da pagina e urn espar;o de observar;oes no verso. 
Os livros da serie estao internamente ordenados pela data da entrada na Casa da Roda, 
atribuindo-se mensalmente, a cada registo, urn numero de ordem sequencia!. Os livros de 
Registos de Exposiqi5es (elaborados anualmente) estao registados por ordem alfabetica do 
nome da mae (aparecendo no inicio os registos dos abandonados) e nao tern numero de 
registo, sendo o numero de referencia (inclusive para o indice) o da folha. 

Datas extrernas - Os Registos de exposiqi5es (serie 03) possuem informar;oes entre 
1870.12.01 e 1899.12.31; o Registo de exposiqi5es de vari5es (subserie 01) e o de femeas 
(subserie 02) tern elementos compreendidos entre 1900.01.01 e 1904.12.31; o Registo de 
exposir;i5es de vari5es e femeas (subserie 03) tern dados entre 1905.01.01 e 1906.12.31. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Terrnos de abertura e encerrarnento - Nenhum dos livros das varias subseries possui 
termo de abertura ou de encerramento. Na serie existem uns termos diarios, ou de 
separar;ao do trabalho do fiscal, do trabalho dos visitadores, que o substituiam, no servir;o da 
Casa da Roda. 
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indices - Os livros 025 e 026 da serie Registos de exposiqoes, tern tres tipos de indice e os 
livros de Registo das exposiqi5es tern apenas urn. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os livros desta serie destinam-se ao registo das 
exposi<;oes, cujos processos sao compostos pelas series 01: Papeletas de matricula -
Exposiqi5es e 02: Documentos de exposiqi5es onde estao arquivados os varios papeis que 
precedem a entrega da crian~ta exposta na Misericordia de Lisboa. 

CONTEOOO INFORMATIVO 

REGISTO 

Os registos da serie 03 - Registos de exposiqi5es - e composto por diversos elementos, dispostos 
em colunas (fazendo-se o registo na horizontal de cada pagina). Refere-se o mimero de ordem 
(mensal) do registo; ano, mes, dia; periodo (manha I tarde) e hora de entrada; mimero do colar 
(apenas a partir do Lv002, e so preenchido a partir do fol. 55, 1871.12.15); sexo; data de 
nascimento<ll; local do nascimento (hospital, morada, ou indica~tao de ignoro ); declara~t6es da 
condutora da crian~ta, referencia aos documentos que a acompanhavam ou indica~tao de nao 
traz; nome da mae, estado civil, nome do pai da crian~ta, residencia da mae - rua e freguesia -
ou indica~tao de abandonado, referindo o local de abandono, nome de quem encontrou a 
crian~ta, local de sua residencia e freguesia; nome do(a) condutor(a); causas de exposicao 
(abandono, doenca da mae, abandono do pai, residencia em casa alheia, falecimento do pai ou 
da mae, pobreza ou miseria, desregramento da mae, vergonha da mae, etc.). No final tern uma 
coluna de observa~t6es geralmente sem informacao<2l. 
Os livros desta subserie sao impressos. 0 Lv001 tern, na base do quadro impresso os mimeros 
de modelo 3179- Imprensa Nacional - 1870 e 115 - Imprensa Nacional - 1871. 

Os registos das subserie 01 a 03 - Registos -tern a indicacao do folio no canto superior direito, 
estando o resto do registo dividido em cinco partes: 

1. 0 elementos referentes a mae - nome, naturalidade, morada (rua, n. 0 ), freguesia de 
residencia, estado civil e nome do pai; 

2. 0 data de entrada - dia, mes e ano; 
3.0 dados relativos ao exposto- nome, sexo, nfunero do colar e data de nascimento (dia, mes 

e ano); 
4. o identificacao da condutora - quando nao e a mae, indica qual a sua relacao com aquela e a 

morada<3l. No registo de exposicoes de criancas remetidas pelo Hospital de S. Jose, que 
sao apresentados em impresso diferente das outras exposicoes, em vez da identificacao da 
condutora tern a indicacao de "Remettido do Hospital de S. Jose, acompanhado do Officio 
n. o --- e Guia n. o --- e conduzido par ----- (nome da condutora), servente do Hospital."; 

5. o observacoes - que raramente aparece preenchido, registando-se aqui alguns aspectos 
relacionados com a exposicao<4l. 

(1) Data de nascimento ou, no caso de abandonados, idade aproximada: recem nascido, 8 meses supostos, cerca de 5 meses, etc. 
(2) Algumas vezes tern, neste local, uma chaveta abrangendo dois registos e, a frente, indica\!ao de que se tratam de gemeos. 

(3) Quando nao e a mae e comum tratar-se da av6 da crian\!a ou de uma parteira. 

(4) Por exemplo: pedido de admissao e feito pela av6 da crian\!a (SSROl - LvOOl, fol. 102); a mae tinha pedido a admissao de 

2 gemeos, mas apenas foi aceite urn, tendo concedido ao outro urn subsidio de lacta\!aO (SSROl - LvOOl, fol. 116). 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Os registos dos abandonados aparecem no princ1p10 e em vez do nome da mae tern a 
indica~;ao de abandono, local (rua e local onde foi abandonado) e freguesia; em lugar da data 
de nascimento indica a idade suposta e em vez dos dados relativos a condutora, o nome e 
morada do "apresentante" e/ou n. o de identifica~;ao do guarda da policia. 
Os livros das SSROl a SSR03 sao tamhem impressos, com a referencia 3508 - Typ. da Lot.~ 
da Miz. ~de Lisboa - Novembro 1900 - 1:500 ex. - Mod. 307, quer o do registo das exposi<;6es 
normais, quer o das crian~;as que vern do Hospital. 

TERMO DOS REGISTOS 

N a serie dos Registos de exposir;oes, no fim de cada dia, ou cada vez que o fiscal da roda era 
substituido por urn dos visitadores, datava e assinava no final dos registos ja assentes: 
Santa Casada Misericordia de Lisboa, (dia, mes e ano), o fiscal da roda (assinatura). 
Quando o visitador estava de servi<;o, na Casa da Roda, em substitui~;ao do fiscal, procedia 
de forma identica. 

INDICES 

Na serie 03 - Registos de exposir;oes, os livros 025 e 026 contem, no final, os seguintes 
indices: 

1. Lista dos Abandonos- no livro 025 a lista dos Abandonos em 1898 (Lv025, pag. 53), 
esta ordenada pela mesma sequencia dos registos, referindo o sexo da crian~;a, o nome 
pedido nos bilhetes (o escrito), o sitio onde foi encontrada a crian<;a (rua e local), o mes 
e o n. o do regis to (mensal) em que figura no livro e a pagina. 0 livro 026 tern tamhem 
os Abandonos em 1899 (pag. 61), mas os elementos encontram-se dispostos de maneira 
diferente do livro anterior: no inicio, urn numero de ordem da lista, a vermelho, e 
depois, o mes e o dia do mes do registo da exposi~;ao, nome da crian~;a, local onde foi 
encontrada (rua, n. o e local) e o pagina on de esta localizado o registo; 

2. indice alfabetico das maes - o livro 025 tern tamhem urn Indice alphabetico das 
miles (pag. 55 a 64), com indica~;ao do n. o de ordem do registo, ano e mes do mesmo, 
sexo da crian~;a, nome da mae, morada e a pagina onde foi feito o registo neste livro, 
estando ordenado alfabeticamente pelo nome da mae do exposto. 0 livro 026 tamhem 
tern uma lista alphabetica das miles (pag. 63 a 71) ordenada alfabeticamente pelo 
nome da mae, com o n . o de ordem da lista, que continua a dos abandonos, a vermelho, 
o mes e dia do registo da exposi~;ao, nome da mae, nome do exposto, morada da mae e 
pagina onde se localiza o registo. 

3. Lista alfabetica dos nomes dos expostos- 0 livro 026 tern ainda outro indice: uma 
lista alphabetica dos names dos expostos separados em varoes (pag. 72) e femeas (pag. 
73), referindo apenas o nome da crian~;a e urn numero de referencia, a vermelho, 
correspondendo ao da lista alfabetica das maes, estando ordenados alfabeticamente 
pelo nome da crian~;a e dispostos em colunas. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Este ultimo tipo de indice aparece tambem com os mesmos elementos nas subseries 01 a 03 
(no final dos livros). Indicam o nome do expos to e o n. o do folio on de se localiza o registo, 
estando ordenado alfabeticamente. Os indices dos livros da SSR03 estao ainda divididos em 
varoes e femeas. 

INVENT ARlO 

SR: 03 I Registos de exposi<;oes (1870-1899) 

Cota de Arquivo 

SCMUCE/EE/EX/03/Lv001 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv002 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv003 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv004 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv005 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv006 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv007 
SCMUCE/EE/EX/03/LvOOS 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv009 
SCMUCE/EE/EX/03/LvO 10 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv011 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv012 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv013 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv014 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv015 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv016 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv017 
SCMUCE/EE/EX/03/LvO 18 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv019 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv020 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv021 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv022 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv023 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv024 
SCMUCE/EE/EX/03/Lv025 
SCML/CE/EE/EX/03/Lv026 

(5J A foliacao e anual . 

(6) Idem. 

N.0 orig. Datas extremas 

1870.12.01 1871.06.30 
1871.07.01 1871.12.31 
1872.01.01 1872.12.31 
1873.01.01 1873.12.31 
1874.01.01 1874.12.31 
1875.01.02 1875.12.31 
1876.01.02 1876.12.31 
1877.01.02 1877.12.31 
1878.01.01 1878.12.31 
1879.01.01 1879.12.31 
1880.01.01 1880.12.31 
1881.01.04 1881.12.31 
1882.01.02 1882.12.31 
1883.01.05 1883.12.31 
1884.01.03 1884.12.31 
1885.01.02 1885.12.31 
1886.01.01 1886.12.31 
1887.01.04 1887.12.31 
1888.01.03 1888.12.31 
1889.01.02 1889.12.31 
1890.01.03 1890.12.31 
1891.01.03 1891.12.31 
1892.01.05 1894.12.31 
1895.01.03 1897.12.31 
1898.01.03 1898.12.31 
1899.01.01 1899.12.31 
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N.0 fol./pag. N.0 reg. 

221 1421 
58 517 
50 449 
36 328 
37 342 
34 322 
35 336 
40 318 
31 289 
26 241 
28 264 
29 264 
28 264 
27 239 
28 230 
29 236 
28 224 
38 295 
39 300 
41 318 
37 280 
47 265 

107(5) 958 
92 (6) 773 
66 229 
78 p. 241 



REGISTOS DE EXPOSIQOES 

SSR: 01 I Registo de exposi~oes de varoes (1900-1904) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMLICE/EE/EX/03101/Lv001 1900.01.01 1900.12.31 146 
SCMLICE/EEIEX/03101/Lv002 1901.01.01 1901.12.31 130 
SCMLICEIEE/EX/03101/Lv003 1902.01.01 1902.12.31 141 
SCML/CE/EE/EX/0310 1/Lv004 1903.01.01 1903.12.31 134 
SCMLICE/EE/EX/03101/Lv005 1904.01.01 1904.12.31 113 

SSR: 02 I Registo de exposi~oes de ferneas (1900-1904) 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMLICE/EE/EX/03102/Lv001 1900.01.01 1900.12.31 
SCMLICE/EE/EX/03102/Lv002 1901.01.01 1901.12.31 
SCML/CE/EEIEX/03102/Lv003 l902JU.Ol . 1902.12.3l 
SCML/CE/EE/EX/03102/Lv004 1903.01.01 1903.12.31 130 
SCMLICEIEEIEX/03102/Lv005 1904.01.01 1904.12.31 113 

SSR: 03 I Registo de exposi~oes de varoes e ferneas (1905-1906) 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMLICEIEEIEX/03103/Lv001 1905.01.01 1905.12.31 140 
SCMLICE/EE/EX/03103/Lv002 1906.01.01 1906.12.31 98 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Os Registos de exposir;oes tern geralmente as capas manchadas 
da humidade e algumas com as capas esfoladas nas lombadas; certos livros tern tamhem 
folhas manchadas, mas geralmente estao em born estado. Os livros das subseries de Registos 
tern algumas encadernacoes riscadas e esfoladas, mas estao geralmente em born estado. 

Erros de nurnera~ao na pagina~ao ou nos registos - Folios mal encadernados nos 
Lv019 e 021 da serie de Registos de exposir;oes; duplicacao de folios no Lv001 de {emeas. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

SR: 04/ Exposi~oes de :filhos de mulheres encobertas (1871-1924) 

ORGANIZAc;Ao ARQUIVISTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao- 1livro, ocupando 0,05 metros lineares de estante. 
Este livro apresenta dois registos por folio, urn no recto e outro no verso. 0 registo compoe
-se apenas de urn texto central, parcialmente impresso, sendo posteriormente preenchido 
com os dados respeitantes a cada crian~;a. Nao existem praticamente anota~;oes marginais, 
apenas algumas, casualmente, sob o registo. 
Os registos nao estao numerados, encontrando-se ordenados pela data da exposi~;ao das 
crian~;as que entravam, na Misericordia de Lisboa, como filhas de mulheres encobertas. 

Datas extremas · Registos entre 1871.07.29 e 1924.12.16. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie<ll. 

Termos de abertura e encerramento · Tern termo de abertura e de encerramento. 

indices· Nao possui. 

Rela~ao com outras series I subseries · Encontra-se relacionado com as outras series de 
Exposi~oes, apresentando-se aqui elementos que, por serem confidenciais, nao eram 
registados nas Papeletas de matricula. 

CONTEiJDO INFORMATIVO 

REGISTO 

0 registo tern o termo parcialmente impresso, sem mimero de modelo, sendo, 
posteriormente, preenchidos a mao OS dados referentes a crian~;a e ao apresentante. 
Sobre o registo, manuscrito a vermelho (ate ao fol. 70 V. 0

), ou a preto (do fol. 71 a 80), 
aparece inscrito o nome do exposto e a data da exposi~;ao (dia, mes e ano). Do fol. 76 V.

0 a 80 
indica-se, alem do nome da crianca o mimero da matricula. Entre 1900 e 1924 (fol. 80 v. 0 a 
90) nao e referido 0 nome da crian~;a. 

0 termo da entrada oferece-nos as seguintes elementos: 
-data da exposi~;ao (dia, mes e ano); 
- o nome do(a) condutor(a) da crianca ou da requerente da exposi~;ao; 
- morada (rua, n. o, andar e freguesia de residencia); 
- sexo da crianca - masculino ou feminino; 

Cll Existem muitos anos sem registos, porque nesse perfodo nao foram admitidas criancas, filhas de mulheres encobertas. 
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INVENTARIO DA CRIA(:AO DOS EXPOSTOS 

- nome da mae<2l, e, por vezes, o nome do marido, quando se tratava de mulher casada, 
com o marido ausente; 

- em casa de quem e que habita recolhidamente - parteira, ama, pais, tios, ou outros; 
- morada respectiva (rua, n. 0

, andar e freguesia de residencia). 

0 resto do termo aparece impresso ... e par isso sollicitaua o maior sigillo n'esta exposu;ao, 
para nao prejudicar a mae na reputaqao que ate ao presente tem conseruado; em vista 
d'esta declaraqao foi recebida a creanqa e conduzida a apresentante ao Comissariado da 
segunda diuisao policial, a fim de assignar o respectiuo termo de responsabilidade<3l. E para 
constar ... 
Assinatura dos termos: assina o fiscal da roda ate 1905 (fol. 83) e o Oficial Maior (ou outro 
no seu lugar) de 1906 a 1924. Assina tambem o termo, o(a) requerente ou apresentante, 
a menos que nao saiba escrever, casos em que aparece a declara~ao do fiscal, informando 
que a requerente nao assina porque nao sabe escrever<4l. Nao assina tambem outras 
vezes, surgindo uma nota do fiscal que diz que 0 requerente nao assigna este Termo, em 
consequencla da Ex.ma Meza, ter conhecimento da uerdade, pelas informaqoes a que mandou 
proceder. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 termo de abertura indica: 
- a finalidade do livro - ... para se laurarem as termos da entrada na roda das crianqas 

filhos de mulheres encobertas ... , 
- termo da comissao para o adjunto da administra~ao da SCML rubricar as folhas. 
- local e data (dia, mes e ano). 

Assinatura: assina o Provedor da Misericordia de Lisboa. 
0 termo de encerramento indica o mimero de folhas numeradas e rubricadas pelo referido 
adjunto, o local e data. Assina o Adjunto da Administra~ao da Misericordia de Lisboa. 

INVENTAIUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/EEIEX/04/LvOOl 1871.07.29 1924.12.16 200(1>) 

<2l Por ve'!'es, tern apenas a indica~ao de ser filho da requerente, quando e a mae que faz o pedido de admissao na Mise

ricordia; indica, outras vezes, ser filho de mulher solteira, ou deixando, simplesmente, em branco o espa~o reservado ao 
nome. 

<3l A partir do registo de Fevereiro de 1890 (fol. 76 v.0
) surge riscado uma parte do registo: ... e conduzida a apresentante ao 

Comissariado .. . termo de responsabilidade. 
(4) No fol. 89 v. 0 assinam duas testemunhas por a requerente nao saber escrever. 

(5) A partir do fol. 90 v. 0 o livro encontra-se em branco, apenas com a parte do registo impressa. 
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EXPOSivOES DE FILHOS DE MULHERES ENCOBERTAS 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAc;AO 

Estado de conserva~ao - 0 livro encontra-se em razoavel estado de conserva~ao. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos- 0 livro tern folhas em branco, sem 
registos mas numeradas. 
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ENTREGA DE EXPOSTOS A AMAS CEA) 

SSC: ENTREGA DE EXPOSTOS A AMAS (EA) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Instrucr;oes para servirem de Guia aos muito Reverendos Parochos na Inspecr;iio 
dos Expostos a cargo da Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Aetas das Sessoes da 
Comissao Administratiua, anexo a acta da sessiio de 1835.12.02) 

- nas referidas Instru~oes divide-se a cria~ao dos Expostos em tres periodos: 
1. o - Cria~ao de leite; 
2. o - Cria~ao de seco; 
3. 0

- Obriga~ao de vestir, cal~ar, sustentar, e educar. 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 2. 0 , art. 2. o - acerca das 
competencias do Director do Hospital dos Expostos: 

26. ° Confiar OS expostos de ambos OS sexos, as pessoas que OS pretenderem, a vista da 
informar;iio do uisitador do districto, se residirem em Lisboa, e de attestado do competente 
parocho, sendo moradores f6ra da capital. 
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Estampa 19- Conhecimento das amas- Livro 1, folio 1. 



CONHECIMENTO DAS AMAS 

SSSC: I REGISTO DE ENTREGAS A AMAS (RE) 

SR: 01/ Conhecimento das amas (1670-1775) 

ORGANIZAf;AO ARQUIVISTICA 

Unidade arquivistica- Registo 

Organiza~ao I ordena~ao - 61livros organizados sequencia! e cronologicamente, ocupando 
4,92 metros lineares de estante. 
Dos livros 001 a 012, os registos sao dois por folio , inscritos cada urn em sua pagina. Dos 
livros 013 a 059 passa a haver apenas urn registo em cada folio, deixando o verso em branco. 
Nos livros n. 0 060 e 061 (apenas ate ao fol. 142 V.0

) , voltam a inscrever-se urn registo no 
recto e outro no verso do folio . No livro 061, a partir do fol. 142, regressam ao sistema de 
inscrever apenas urn registo no recto do folio. 
Os registos sao compostos por urn texto central, o registo propriamente dito, e anotacoes nas 
margens esquerda e direita, sendo as referentes ao exposto normalmente na margem 
esquerda e as que dizem respeito a ama na margem direita. A partir do livro 058 existem 
tambem termos, referentes aos pagamentos das amas, por baixo do registo propriamente 
dito, com anotacoes - verba numerica - na margem direita. 
Os registos nao estao numerados, mas encontram-se ordenados sequencialmente pela data 
do termo da entrega do exposto a ama ou amo. 

Datas extremas - Registos entre 1670.06.10 e 1775.02.27. 
Faltas - Faltam os livros com os numeros originais 1 e 2, com registos anteriores a 
1670.06.10. 

Termos de abertura e encerramento - Nao existem em nenhum dos livros. 0 Lv005 
possui dois tipos de termos, urn no final do ano economico, e outro do inicio do ano 
economico seguinte (fol. 300). 

indices - Existem tres tipos de indices: urn com separadores alfabeticos pelo nome das 
amas, ordenado, dentro de cada letra, pela ordem dos termos no livro; o segundo diz respeito 
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apenas as entregas a Criar pelo Amor de Deus, encontrando-se organizado sequencialmente, 
tambem pela mesma ordem dos registos no livro; o terceiro tipo de indice esta tambem 
ordenado da mesma forma, mas com indices separados conforme o ordenado da ama. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie tern OS termos de entregas de criancas 
as amas ou aos seus condutores, e o registo do pagamento de cueiros. 
Os pagamentos dos salarios as amas vern inscritos na serie de Pagamentos das Amas ate 
1771. A partir de 1751, os pagamentos, assim como os termos de entrega as amas de leite 
passam a ser realizados na serie Criaqao de Leite (1751-1775). 
Os termos de entregas de criancas para serem criadas de seco, continuam a ser feitos nestes 
livros de Conhecimentos e, o registo de pagamentos, na serie de Pagamentos das Amas, ate 
1771. 
Depois de 1771, o registo dos pagamentos as amas de seco aparecem tambem nestes livros 
de Conhecimentos. 
Os termos de novas obrigacoes, que aparecem nos registos propriamente ditos, comecam a 
aparecer nas margens dos termos (ver por ex.: Lv019, fol. 31, 295 e 360) e as entregas para 
oficio, passam a ser lancados na serie de termos de Novas Obrigaqoes, a partir de 1695. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Existem diversos tipos de registo de entregas de criancas as amas, os quais se descriminam 
seguidamente, chamando a aten~ao para o facto de, nalguns registos, haver mais, ou menos, 
informacao do que a descrita nos cinco tipos apresentados. Pretende-se aqui apenas agrupar 
os tipos de registo principais, e nao descrever todas as variantes encontradas. 

Tipo 1 - entrega a ama de leite, sem determinar tempo de cria~ao: 
Nome da ama, nome do marido e morada; nome da crian~a que leva para criar, referencia ao 
registo do livro de Entrada (n. 0 do livro, folio e n. 0 de registo), indicando, por vezes, a data 
de entrada; quantia entregue para cueiros, em reis, por extenso. 
Referencia ao livro de Pagamentos (geralmente ano e folio) em que foi lan~ada a despesa. 
Termo e condi~oes da cria~ao, prometendo dar-lhe boa cria~ao e entrega-lo sempre que a 
Mesa o mandar. Data (dia, mes e ano) da Mesa. 
Assinatura: assina (a maior parte com cruz "+") ama ou outra pessoa a seu pedido, 
geralmente o marido, quando e casada; assina tambem quem escreve o termo. 

Tipo 2 - entrega a ama, geralmente de cria~ao de leite (por vezes aparece tambem de seco), 
determinando que a partir de certa idade, a criacao ja nao seria paga: 
Nome da ama, nome do marido e morada; nome da crian~a que leva para criar, referencia ao 
registo do livro de Entrada (n. 0 do livro, folio e n. 0 de registo), indicando, por vezes, a data 
de entrada; quantia entregue para cueiros, em reis, por extenso. 
Referencia ao livro de Pagamentos (geralmente ano e folio) em que foi lan~ada a despesa. 
Termo e condi~oes da cria~ao, prometendo dar-lhe boa criacao, ensino e continua-la a criar, 
sem receber salario da Casa, a partir de determinada idade da crianca, apresentando-a 
sempre que a Mesa o mandar. Data (dia, mes e ano) da Mesa. 
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Assinatura: assina (a maior parte com cruz "+") ama ou outra pessoa a seu pedido, 
geralmente o marido, quando e casada; assina tambem quem escreve o termo. 

Tipo 3- entrega a ama(o) para criar, gratuitamente, ate ter idade de lhe dar estado: 
Nome da(o) ama(o), nome do marido, profissao, morada e freguesia de residi'mcia dos 
mesmos; nome da crian~a que levam para criar, nome da ama que a tinha criado 
anteriormente, referencia ao livro de Conhecimentos (mimero do livro e folio) em que tinha 
sido feito o registo da entrega anterior e ao livro de Entradas (mimero do livro, folio e 
registo), indicando, por vezes, tambem a data em que havia sido exposta, e prometendo, por 
sua conta (sem ordenado), dar-lhe boa cria~ao , ensino e doutrina como se fosse seu/sua [ou 
como se fosse seu!sua filho(a)], ate ter idade de se casar. Data (dia, mes e ano) da Mesa. 
Assinatura do amo. 

Tipo 4- entrega a ama(o) para ensinar oficio: 
Nome, profissao, morada e freguesia de residencia do amo; nome do exposto, nome da pessoa 
a quem tinha sido dado a criar anteriormente e referencia ao livro de Conhecimentos em que 
vern registada essa entrega (mimero do livro e folio), prometendo ensinar-lhe o seu oficio, 
indica~ao do tempo de ensino e condi~oes (o que acontecia se o exposto saisse de sua casa 
sem ter acabado o tempo da sua aprendizagem); o que ficava determinado quando o tempo 
do ensino acabasse - o exposto receberia soldadas, como os outros aprendizes, ou ficaria em 
liberdade para ir trabalhar noutro lado. Data (dia, mes e ano) da Mesa. 
Assinatura do amo 

Tipo 5- outra variante e ada entrega a amas por ordem de outras confrarias (a), irmaos da 
Casa (b) ou outras entidades diversasCll, que se obrigam a pagar a cria~ao dos expostos 
entregues por sua ordem: 

a) Nome da Confraria. Nome da ama, nome do marido, profissao e morada; nome da 
crian~a que leva para criar, referencia ao registo de entrada (n.0 do livro, folio e 
registo); a criaqao do que lhe hao de satisfazer o juiz e mordomo da Confraria de ... 
sem embargo do que se obrigou a dar conta do ditto menino nesta meza todas as vezes 
q lhe for ordenado de que se fez este assento que assinou ... em Meza (dia, mes e ana). 
Assinatura (ex.: LvOOl, fol.149 V.

0
); 

b) Nome do Irmao. Nome da ama, nome do marido, profissao e morada; nome da crian~a 
que leva para criar, referencia ao registo de entrada (n. 0 do livro, folio e registo); a 
criaqao do qual ade correr par conta de nosso lrmao (nome), p.l0 mandar criar par sua 
devoqao, sem embargo de q se obrigou a dar conta do ditto menino todas as vezes q. 
p.la meza lhe for mandado e assinou o d . o asento (nome, profissao e morada) em meza 
(dia, mes e ana) Assinatura (ex.: LvOOl, fol. 197 v.0

). 

( l ) Como por exemplo, a entrega a urn Secretlirio de Estado (LvOOl, fol.190 v. 0
) . 
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MARGEM DIREITA 

No topo indica-sea freguesia de residencia da ama. 
Na linha da quantia paga para os cueiros, no registo- valor numerico, em reis. 
A indicaciio de "Ja" tratando-se, provavelmente, da confirmacao referente ao pagamento(2l. 
Na linha das quantias pagas de ordenado, em cada urn dos pagamentos- valor numerico, em 
reis. 
Referencias relacionadas com a ama, como: 

a) Relativas a sua conduta- maus tratos ou rna criacao da crianca (ex.: Lv061, fol.149); 
b) Nome, morada e por vezes a profissiio do Abonador - "por via de .. . "(ex.: Lv022, fol.l); 
c) Referencia ao Privilegio: 

- Leuou com priuilegio (ex.: Lv020, fol. 580); 
- 0 priuilegio perdeu-se (ex.: Lv033, fol.18). 

MARGEM ESQUERDA 

N orne da crianca 
Idade da crianca (s6 aparece quando niio e recem-nascida); 
Incapacidade, doenca ou cor da pele (ex.: quazi cega e doente, Lv020, fol. 577); 
Devolucao da crianca a Casa, indicando a data e, por vezes, o motivo - doenca da crianca ou 
da ama, prisiio ou falecimento da ama, etc.); 
Data de falecimento, referindo a entrega da certidiio do paroco; 
Referencias a outras entregas: 

- Entrega a mesma ama para continuaciio da criaciio, para criaciio de seco ou sem salario, 
indicando as condicoes dessa criacao; 

- Entrega da mesma crianca a outras amas/amos (para criaciio de leite, de seco, para 
aprender oficio ou ganhar salario), registando-se os dados relativos as mesmas, ou 
fazendo-se referencia a novo registo que contem os elementos relativos a essas entregas; 

- Entrega de outro exposto a essa ama, indicando o nome da crianca, referencia ao livro 
de Entrada (n. 0 do L. 0

, fol. e registo), o pagamento a ama (por vezes com referencia ao 
livro de Pagamentos as amas (ano e folio), suas obrigacoes e data da Mesa; 

- Entrega a mae, pai ou outros parentes, indicando o nome, morada e profissiio (no caso 
do pai). 

Outras referencias relacionadas com o exposto. 
Remissivas para outros livros de registo. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Niio existem termos de abertura e encerramento, mas no Lv005, surge urn termo no final do 
ano econ6mico: Val o que p.Zos sento e quinze assentos de despesa lam;ados neste L. o de f 242 
the f 299 despenderao nossos Irmaos M. el Leitao de Andrade e Raphael de Paiva, Visitadores 

(
2
J Nalguns casos em que a ama niio foi paga, niio aparece o "Ja" (ex .: LvOOl, fol.12 v. 0

). 
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da Caza em cueiros das crianr;as q. se derao a criar a cruzado cada hua quarenta e seis mil 
rs. dos quais vay feito despeza do Thez.ro da Meza no L. o Gr. de da Recadar;Cio de sua Conta 
por p.a este effeito os entregar aos dtos vezitadores com o que fica esta despesa bem feita. 
Surge tambem outro termo no inicio do ano economico seguinte (fol. 300): Despeza dos 
Cueiros que se dao as Amas q. levao crianr;as p. g criar a rezao de cruzado cada huma, e 
comessa em 4 de Junho de 688. 

INDICES 

Existe nesta serie tres tipos de indices: 
1. fndice alfabetico inicial ou final, sem titulo, com separadores por letras do alfabeto, 

organizado pelo nome da ama, indicando tambem o numero do folio e o nome do 
exposto. Dentro de cada separador alfabetico as referencias surgem pela ordem 
sequencia! dos registos. Este tipo de indice aparece do Lv001 ao 015 (entre Junho de 
1670 e Outubro de 1721) e dos livros 059 a 061 (entre Agosto de 1767 e Fevereiro de 
1775). Os Lv009 e 010 (de Agosto de 1701 a Maio de 1708) nao possuem indice. Os 
livros 016 a 018 (entre Outubro de 1721 e Outubro de 1726) tern as paginas do indice, 
com os separadores alfabeticos, mas nao se encontram preenchidos. 

2. fndice como titulo Rol das Crianr;as q se derao p.Z0 Amor de D.s a criar para fora e vao 
neste livro, ordenado pelo ordem dos registos, indicando o nome da ama, nome do 
exposto e o numero do folio. Este indice aparece do Lv020 ate ao 058 (entre Julho de 
1728 e Agosto de 1767). A partir do livro 024 (Junho de 1734) possui a indica~ao, no 
titulo do indice, das datas extremas - ... a criar para fora desde (dia, mes e ano) ate 
(dia, mes e ano). 0 livro 035 (de Fevereiro de 1744 a Mar~o de 1745) nao tern indice. 

3. fndice ordenado sequencialmente pela ordem dos registos no livro, indicando a 
localidade de residencia da ama, nome da ama, nome do exposto e numero do folio. 
Este tipo de indice aparece dos livros 037 a 045 (de Novembro de 1745 a Maio de 
1751). Os titulos dos indices vao variando urn pouco: Rol das crianr;as que se derao a 
criar com o ordenado de dezasseis tostoes cada mez por ordem da Meza e de mil e 
duzentos rs. (Lv037); Rol das crianr;as q se derao a criar com mayor ordenado por 
ordem da Meza (Lv038 e 039); Rol das crianr;as q se derao a criar com o ordenado de 
mil e duzentos rs. em cada mez (Lv040 a 043); Rol I Lembranr;a das crianr;as q se 
derao a criar para fora p.Z0 ordenado de mil e duzentos rs em cada mez e mil e 
seiscentos rs (Lv044 e 045). 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCEIEAIRE/01/Lv001 3 1670.06.10 1676.05.27 360 
SCML/CE/EA/RE/0 1/Lv002 4 1676.05.27 1679.05.31 367 
SCMUCEIEAIRE/Ol/Lv003 5 1679.06.05 1681.12.31 361 
SCML/CE/EAJRE/01/Lv004 6 1682.01.01 1684.09.08 467 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/RE/Ol/Lv005 7 1684.09.08 1691.01.17 516 
SCMUCEIEAIRE/0 1/Lv006 8 1691.01.18 1694.09.07 359 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv007 9 1694.09.10 1697.08.06 415 
SCMUCEIEA/RE/0 1/Lv008 10 1697.08.13 1701.08.25 563 
SCMUCEIEA/RE/01/Lv009 11 1701.08.30 1705.12.07 528 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv010 12 1705.12.17 1708.05.09 498 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv011 13 1708.05.09 1712.05.09 609 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv012 14 1712.05.10 1717.01.02 555 
SCMUCE/EAIRE/01/Lv013 15 1717.01.02 1718.04.28 470 
SCMUCEIEAIRE/0 1/Lv014 16 1718.04.30 1720.01.30 445 
SCMUCEIEAIRE/01/Lv015 17 1720.02.05 1721.10.20 461 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv016 18 1721.10.23 1723.01.28 455 
SCMUCEIEAIRE/01/Lv017 19 1723.01.29 1724.12.20 472 
SCMUCE/EA/RE/01/LvO 18 20 1724.12.20 1726.10.22(3) 576 
SCMUCEIEAIRE/01/Lv019 21 1726.10.23 1728.07.17 570 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv020 22 1728.07.20(4) 1730.03.03 592 
SCMUCEIEA/RE/01/Lv021 23 1730.03.04 1732.04.25 688 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv022 24 1732.04.26 1733.08.25 593 
SCMUCE/EAIRE/01/Lv023 25 1733.08.26 1734.06.28 492 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv024 26 1734.06.28 1735.04.04 496 
SCMUCE/EA/RE/Ol/Lv025 27 1735.04.04 . 1735.12.30 4g5 
SCMUCEIEA/RE/0 1/Lv026 28 1735.12.30 1736.08.20 495 
SCMUCEIEAIRE/Ol/Lv027 29 1736.08.21 1737.06.05 492 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv028 30 1737.06.05 1738.05.16 493 
SCMUCE/EAIRE/Ol/Lv029 31 1738.05.17 1739.05.06 491 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv030 32 1739.05.06 1740.01.26 495 
SCMUCE/EAIRE/Ol/Lv031 33 1740.01.27 1740.09.09 499 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv032 34 1740.09.10 1741.06.09 495 
SCMUCEIEA/RE/Ol/Lv033 35 1741.06.09 1743.02.06 494 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv034 36 1743.02.07 1744.02.22 493 
SCMUCE/EAIRE/Ol/Lv035 37 1744.02.24 1745.03.30 493 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv036 38 1745.03.30 1745.11.22 492 
SCMUCE/EAIRE/Ol/Lv037 39 1745.11.23 1746.07.15 495 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv038 40 1746.07.15 1747.02.23 502 
SCMUCEIEAIRE/Ol/Lv039 41 1747.02.25 1747.09.20 492 
SCMUCEIEA/RE/0 1/Lv040 42 1747.09.20 1748.04.13 493 
SCMUCEIEA/RE/Ol/Lv041 43 1748.04.13 1748.12.15 542 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv042 44 1748.12.17 1749.07.29 493 
SCMUCE/EAIRE/01/Lv043 45 1749.07.30 1750.03.09 489 
SCMUCE/EA/RE/01/Lv044 46 1750.03.09 1750.10.13 488 
SCMUCE/EAIRE/01/Lv045 47 1750.1 .13 1751.05.11 477 

(3) Possui urn registo, no folio 576, datado de 1726.08.28, pertencente, cronologicamente, ao Iivro seguinte. 

(4) Nos folios 6 e 7 possui dois registos com as datas de 1728.05.14 (fol. 6) e 1728.02.02 (fol. 7), que pertencem, 
cronologicamente, ao livro anterior. 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE!EAIRE/01/Lv046 48 1751.05.11 1752.01.03 494 
SCMVCE/EA/RE/Ol/Lv04 7 49 1752.01.03 1752.06.12 491 
SCMUCEIEAIRE/01/Lv048 50 1752.06.12 1753.05.05 492 
SCMVCE/EA/RE/0 1/Lv049 51 1753.05.05 1754.02.28 495 
SCMUCEIEAIRE/01/Lv050 52 1754.02.28 1754.09.05 489 
SCMVCE/EA/RE/01/Lv051 53 1754.09.05 1755.08.18 491 
SCMUCE!EAIRE!Ol/Lv052 54 1755.08.18 1756.09.09 490 
SCMVCE/EA/RE/Ol/Lv053 55 1756.09.09 1757.09.26 501 
SCMLICEIEAIRE/01/Lv054 56 1757.09.26 1758.06.26 495 
SCMVCE/EA/RE/Ol/Lv055 57 1758.06.26 1760.08.26 489 
SCMUCEIEAIRE/Ol/Lv056 58 1760.08.28 1761.09.26 490 

59 1761.09.26 1762.03.31 488 
60 1762.03.31 1767.08.11 485 

SCMVCE/EA/RE/01/Lv059 61 1767.08.11 1769.03.07 489 
SCMLICEIEAIRE/01/Lv060 62 1769.03.08 1773.03.12 454 
SCML/CE/EAIRE/Ol/Lv061 63 1773.03.12 1775.02.27 423 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Os LvOOl e 003 apresentam a capa deteriorada; os Lv037, 038, 
041 a 043, 055, 060 e 061 tern a lombada em mau estado de conserva~ao; os n. 0 001, 002, 
007 a 012, 025, 028, 030, 032, 035, 036, 045, 048, 051 e 059 tern uma parte das folhas 
manchadas e os n . o 003, 006, 007, 032, 046, 049 e 052 apresentam folhas roidas, perfuradas 
ou rasgadas. 0 Lv036 sofreu alguns restauros, os quais ja se encontram em mau estado. Os 
restantes livros encontram-se ein razoavel estado de conserva~ao . 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem alguns erros de 
numera~ao dos folios nesta serie, como: faltas de folios nos LvOOl, 020, 041, 057, 059 e 061; 
folios duplicados nos Lv008, 025, 042, 043, 055, 056 e 059; folios em branco, numerados, nos 
Lv003 a 005, 007, 010 a 012, 016 a 019, 035, 055, 060 e 061. Existe ainda erro de 
encaderna~ao no Lv032 (fol. 449 a 488, entre os fol. 428 e 429) e erros de pagina~ao nos 
Lv035 e 061. 
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SR: 02/ Cria~io com :Rrivile ·o (1787-1804) 

ORGANIZA(jAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - Serie composta apenas por 1 livro, ocupando 0,1 metros 
lineares de estante. 
0 livro que constitui esta serie tern dois registos por folio, urn no recto outro no verso. Os 
registos comp6em-se de urn texto central, parcialmente impresso, o termo da entrega 
propriamente dito e de anota~6es ou averbamentos nas margens. 
Os registos nao sao numerados e encontram-se ordenados cronologicamente, pela data do 
termo da entrega do exposto a ama. 

Datas extremas - Registos entre 1787.05.09 e 1804.12.05. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - 0 livro nao possui termo de abertura nem de 
encerramento. 

indices - Possui urn indice no final, ordenado alfabeticamente pelo nome da ama, com 
separadores alfabeticos e, dentro destes, os registos encontram-se ordenados 
cronologicamente pela mesma ordem dos registos, ou seja, pela data do termo da entrega da 
crian~a a ama. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta sene continua os registos das senes de 
Criar;ao de leite - por Comarcas (1775-1786), onde aparecem registos de entregas de expostos 
a amas, com privilegio, ate 1786. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Data (dia, mes e ano), nome do(s) Mordomo(s) do Hospital Real dos Expostos(l); nome da 
ama, estado civil, nome do marido, ocupa~ao deste, morada<2l; nome do exposto, referencia ao 
assento de entrada no Hospital, indicando o numero do livro, data da entrada (dia, mes e 
ano), numero do folio e numero do registo; tempo de cria~ao e men~ao de se tratar de uma 
cria~ao sem ordenado, mas com privilegio. No fim do tempo de cria~ao a ama deveria fazer 
novo termo, se quisesse continuar a cria~ao do mesmo exposto, apresentando certidao de 

(1) Apenas ate ao fol. 14, inclusive. 

(2) Nalguns registos aparecem primeiro os nomes e os outros elementos das pessoas a quem e entregue o exposto e depois 

os das pessoas que efectivamente o viio criar. Os primeiros ficam com o gozo do privilegio e pagam eles a cria~iio do exposto 

por outros amos (Ver fol. 20 v. 0
, 22 v. 0 e 23). 
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Estampa 20- Criacao com privilegios- Livro 1, folio 1 



INVENTARIO DA CRIA<;AO DOS EXPOSTOS 

estar viva e hem tratada ou, nao querendo prolongar a cria~ao, entregaria o exposto. 
Referencia ao fiador, indicando o seu nome, estado civil, nome do marido; nome de quem 
escreve o termo; nome de quem assina a pedido da ama. 
Assinaturas: do Mordomo do Hospital Real dos Expostos (s6 ate ao fol. 14) e da ama, ou de 
quem assina a seu pedido. 

MARGENS 

Na margem superior esquerda indica-se o nome do exposto e, na direita, o da ama (apenas 
ate Mar~o de 1790, fol. 16 v. 0

). 

Junto do nome do exposto aparece a referencia a idade (por ex. De hfl mes), cor da pele 
(parda), alem das letras "C" (Certo?) e/ou "D"(Dado?), entre 1786 e 1788. 
Na margem (direita no recto, esquerda no verso) e sobre, ou sob, o termo de entrega, 
registam-se notas ou averbamentos, que variam consoante as situa~6es. Estes agruparam-se 
nos seguintes: 
1. Falecimento 

- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em poder da ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano), o q fez certo, por certidao q prezentofl; 
- Entregou a marta na Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entrega na Casa 
- Entregou viva em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou na Caza viva em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou a viva na Caza em (dia) de (mes) de (ano) eo Privilegio<3l; 
- Entregou viva com molestis de tinha em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Prolongamento do tempo de cria~ao 
-Em (dia) de (mes) de (ano) se concederam a ama os mesmos privilegios par mais (n. 0 de) 

anos, que tem principia em (dia) de (mes) de (ano); 
-A Ex.ma Meza, em atenqfio a boa criaqfio q esta Ama tem dado ao exposto ha por bem 

prorogar o sea Privilegio par mais (n. 0 de) anos q correm de (dia) de (mes) de (ano). 

4. Referencias a outras entregas posteriores 
- L. o (n.o) f (n.o); 

- L. o (n. 0
) de (designa~ao) f (n. 0

). 

5. Anula~ao do Privilegio 
- Ficou de nenhum effeito o privilegio q a Ama deste termo fora concedido em (dia) de 

(mes) de (ano). 

(3) Possuimos exemplares de documentos de privilegio na colectanea de legislaciio L.A. XVIII. 8048,9. 

174 



CRIAQAO COM PRIVILEGIO 

INDICES 

fndice final ordenado alfabeticamente pela primeira letra do nome da ama, com separadores 
alfabeticos e, dentro destes, ordenado pela mesma ordem do registo, ou seja, pela data do 
termo da entrega do exposto a ama, e, portanto, tambem por mimero de folio. Indica o nome 
da ama e, por vezes, o nome do marido ou o estado civil (V.!!- viuva, m.r V.!!- mulher viuva), 
o nome do exposto e o numero de folio onde se localiza o assento respectivo. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Encadernacao rasgada e esfolada, ultimos folios, do indice, 
manchados e perfurados. 

Erros de nurnera~ao na pagina~ao ou nos registos - Apenas urn folio duplicado. 

(4l 0 livro encontra-se em branco, sem registos, do foL 35 v2 em diante, tendo apenas 25 folios de indice, no final. 
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CRIAQAO DE LEITE (CL) 

SSSC: I CRIAQAO DE LEITE (CL) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Alvara de 1775.01.31 (L.A. XVIII. 8083, diploma 116) - o periodo da designada cria{:ao de 
leite, em que a crian{:a era amamentada ao peito pelas amas, era geralmente de dezoito 
meses, como e confirmado neste Alvani: 
I. Mando, que o dito Hospital continue a mesma formalidade, com que ate agora acceita, e da 
a crear os Expostos pelo anno e meio da sua primeira creac;ao (. .. ). 

Portaria de Permissiio de 1812.02.28 (Avisos e Ordens da Mesa, L. 0 2, fol . 108-108 v. 0 ) -

- Dava permissao ao Couteiro do termo de Lisboa para deixar as cabras aplicadas 
no sustento dos Expostos da Casa da Roda entrar e apascentar na referida coutada, nos 
sitios mais pr6ximos da Capital, por constar nao ser possivel achar-se amas de leite em 
mimero suficiente que alimentassem os expostos, tendo os Facultativos do Hospital dos 
Expostos sido do parecer de lhes dar, complementarmente, o leite de cabra para a sua 
manuten{:ao. 

Despacho da Mesa de 1813.05.12 (Avisos e Ordens da Mesa, L. o 2, fol. 116) -com a falta 
de amas de leite tinha a Mesa mandado afixar urn edital (Edital de 1812.06.12), que 
prometia dois premios as Amas de leite que criassem expostos fora da Casa. Como parecia 
nao ter resultado esta medida, aumenta-se o salario das amas de leite para 2000 reis. 

Ordem da Mesa de 1832.07.21 (Despachos e Ordens da Mesa, L. o 3, fol. 149) - sendo as 
crian{:as fora do Hospital amamentadas geralmente por urn ano, e os expostos da 
Misericordia de Lisboa por treze meses, manda que se pe{:a parecer aos Medicos e cirurgioes 
da Santa Casa sobre o tempo de cria{:ao de leite. 

Ordem da Mesa de 1834.04.26 (Despachos e Ordens da Mesa I Comissao Administrativa, 
L . o 4, fol. 17 v. 0 -18) - ordena que do dia urn de Maio de 1834 em diante, o periodo estipulado 
para a cria{:ao de leite fique reduzido a urn ano. 
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lnstrucfoes para servirem de Guia aos muito Reverendos Parochos na lnspecfiio 
dos Expostos a cargo da Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Aetas das Sessoes da 
Comissao Administrativa, anexo a acta da sessiio de 1835.12.02) - nas referidas lnstru~t6es, 
Capitulo 3. o , estabelece-se: 

- o tempo de cria~tiio de leite num ano, ou menos, conforme a idade do exposto quando e 
entregue a ama; 

- as condi~t6es para se ser ama de leite - ser casada ou viuva, ter born leite, o seu filho 
niio ter mais de urn ano, ou ter falecido, ter o comportamento de uma mae digna; 

- que reunindo a ama estas condi~t6es, o paroco da sua residencia lhe passara o atestado, 
sujeitando-se a ama a que o seu leite seja examinado pelos Facultativos da Santa Casa, 
para ser aprovado em qualidade e quantidade, pois s6 assim lhe sera confiado o 
expos to; 

- quando a ama acabar a cria~tiio de urn exposto de leite e depois de lhe fazer termo de 
seco, podera levar outro exposto de leite, se o paroco declarar que ela e capaz de 
continuar nova cria~tiio; 

- a ama pode levar outro exposto de leite tendo-lhe falecido o primeiro, se provar ter 
cumprido os seus deveres, e o paroco atestar que reune as condi~t6es para a segunda 
cria~tiio. 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 4. o (Despachos e Ordens da 
Mesa, L. o 7, fol. 120-173 v. 0

)- acerca dos deveres dos facultativos: 
Art. 9. o - 0 cirurgiiio examinara diariamente o leite das amas, que se apresentarem para 
levar expostos para crear, e das que forem necessarias para amamentar as crianc;as dentro 
do estabelecimento, declarando nos attestados das pretendentes a aprovagiio ou 
reprovac;iio. 
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CRIAQAO DE LEITE 

SR: 01 I Cria~ de Ieite (1751-1775) 

ORGANIZAf;AO ARQU:rviSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 28 livros organizados sequencia! e cronologicamente, ocupando 
2,15 metros lineares de estante. 
Cada registo encontra-se em sua folha, com texto central (registo propriamente dito), 
margem direita (elementos referentes a ama) e margem esquerda (dados referentes ao 
exposto). 
Ap6s o registo inicial sao referidos os diversos pagamentos, que podem continuar para o 
verso da folha e por vezes ate, para a margem esquerda desta. 
Os registos propriamente ditos eram inscritos por ordem cronol6gica da data em que a 
crian~a era entregue a ama de leite. 
As referencias aos diversos pagamentos podem ter datas muito posteriores, dependendo de 
quando a ama vinha receber: por vezes tern referenda a margem da continua~ao da cria~ao -
de leite ou de seco - pelos mesmos amos, ou entrega a outros, com o respectivo termo de 
obriga~ao e os pagamentos respectivos inscritos na mesma folha, o que significa que podem 
inscrever num livro pagamentos com datas por vezes com dez e mais anos de diferen~a 
relativamente a data da entrega. 

Datas extremas - Registos entre 1751.02.04 e 1775.02.25. 
Faltas - Falta o livro com o mimero original 9, contendo registos que se encontram 
cronologicamente entre 1767.02.07 e 1767.10.27. 

Termo de abertura e encerramento - Nao possuem. 

Indices - Nos livros 001 a 006 o indice foi ordenado por mimero de folio; nos restantes 
encontram-se ordenados alfabeticamente, pelo nome da ama. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos continuam, a partir de 1751, OS da serie 
Pagamento das Amas(l) (1636-1775), no que diz respeito aos pagamentos das amas(2) e os da 
serie de Conhecimentos das amas (1670-1775), no que respeita aos termos de entrega as amas. 
Os registos desta serie continuam na serie Pagamentos das Amas de Leite -par Comarcas, 
desde 1775, com as seguintes subseries: 

- Pagamentos das Amas de Leite - Comarca de Alenquer e Ourem (1775-1786) 
- Pagamentos das Amas de Leite - Comarca de Leiria (1775-1786) 
- Pagamentos das Amas de Leite - Comarca de Lisboa (1775-1786) 
- Pagamentos das Amas de Leite - Comarca de Santarem (1775-1786) 
- Pagamentos das Amas de Leite - Comarca de Torres Vedras (1775-1786). 

m Esta serie de Pagamento das amas nao vern descrita neste Inventario. 

<2> Alguns pagamentos as amas de Lisboa, eram registados nos livros dos visitadores que pagavam as amas que visitavam -

esta serie de livros de Visitas as amas dos expostos, nao vai ser descrita neste Inventdrio. 
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• 
• 

Estampa 21- Cria~ao de leite- Livro 1, folio 1 . . 



CRIA<;AO DE LEITE 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Nome da ama, nome do marido, profissao, morada, nome do exposto que leva para criar e 
referencia ao livro de entrada, data de entrada e quantia paga (para cueiros). 
Determina~ao do tempo de cria~ao, ordenado mensa!, defini~ao das condi~oes da cria~ao, 
referencia a assinatura do fiador, nome, profissao e morada do fiador, data de resolu~ao da 
Mesa. 
Assinatura do procurador. 

Assentos de pagamentos - em cada registo de pagamento (do ordenado) indica-se a 
quantia que recebeu e data limite a que diz respeito esse pagamento, registo da certidao(3l. 
Assinaturas do tesoureiro e do mordomo. 

MARGEM DIREITA 

No topo assinalam a freguesia de residencia da ama. 
Na linha do registo em que refere a quantia paga para os cueiros, indica-se o valor 
numerico, em reis. 
N a linha das quantias pagas de ordenado, em cada urn dos pagamentos - valor numerico, em 
reis. Referencias relacionadas com a ama, por exemplo: 

- Relativas a sua conduta (ex.: Lv017, fol. 322) 
- Indicando o seu falecimento ou de ambos os amos (ex.: Lv017, fol. 4) 
-Nome e morada do abonador - "por via de ... "(ex.: Lv005, fol. 293) 
- Procura da crian~a para se entregar a mae (ex.: Lv017, fol. 34). 

Por vezes tern a anota~ao "Feito assento"- nestes casos nao foram registados pagamentos a 
ama (ex.: Lv017, fol. 267, Lv017, fol. 296) - os pagamentos sao efectuados nos livros das 
Visitas as amas dos expostos<4l. 

MARGEM ESQUERDA 

N orne da crian~a. 
Nalguns casos, o tempo acordado para a sua cria~ao . 

Devolu~ao da crian~a a Casa. 
Data de falecimento ou referencia a data de entrega do corpo na Casa. 
Certidoes de Parocos com elementos sobre a cria~ao do exposto. 
Referencias a outras entregas: 

<3l AB amas, quando vinham receber, deviam apresentar uma certidiio do paroco da sua freguesia de residencia, atestando 

que a crianca exposta, que estava a seu cargo, se encontrava viva e bern criada. 

<4J Consultar nota 2 desta serie. 
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- Entrega a mesma ama para cria~ao de seco, geralmente por seis anos. Alguns registos 
remetem para os livros de Conhecimentos ou de Criaqao de Seco (ex.: Lv005, fol. 67), 
mas outros nao remetem (ex.: Lv005, fol. 175); 

- Entrega a outras amas (de leite e de seco), registando-se os dados relativos as mesmas, 
ou faz-se referencia a novo registo que contem os elementos relativos a outras amas a 
quem a crian~a foi entregue (Lv017, fol. 33); 

- Entrega de outro exposto a essa ama, indicando o nome da crian~a, o livro de entrada, o 
pagamento a ama, suas obriga~6es e data de resolu~ao da Mesa (ex.: Lv005, fol. 194); 

- Entrega a mae (Lv005, fol. 034). 
Outras referencias relacionadas com o exposto. 
Remissivas para outros livros de registo. 

INDICES 

Os livros n. 0 001 a 006 tern o indice ordenado numericamente pelo folio, ou seja, tern a 
mesma ordem dos registos no livro, apresentando o titulo comum de Lembranc;a das 
crianqas q se dao a criar p.a fora pello ordenado de 1200 rs, e 1600 rs em cada mez, e 
indicando a localidade de residencia da ama, nome da ama, nome do exposto e numero de 
folio. 
Os Lv001, 003, 004 e 006 tern ainda urn segundo indice, ordenado numericamente pelo folio, 
sem titulo, em que sao registados os assentos inscritos a margem dos registos (entregas de 
outros expostos a mesma ama ou entrega do mesmo exposto a outra ama), indicando o nome 
da ama, nome do exposto e folio. 
A partir do livro 007 o indice deixa de ter titulo, e passa a ser ordenado alfabeticamente pelo 
nome da ama (com separadores alfabeticos), indicando a localidade de residencia da ama (so 
ate ao Lv020), o nome da ama, o nome do exposto eo mimero do folio. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.• orig. Datas extremas N.• fol. N.O reg. 

SCMIJCE/EA/CIJ01/Lv001 1 1751.02.04 1753.06.28 498 
SCMIJCE/EA/CIJ01/Lv002 2 1753.07.02 1754.12.19 493 
SCMIJCE/EA/CIJ01/Lv003 3 1754.12.19 1757.08.09 502 
SCML/CE/EA/CL/01/Lv004 4 1757.08.16 1763.05.19 507 
SCMLICE/EA/CIJ01/Lv005 5 1763.05.23 1764.05.04 489 
SCML/CE/EA/CL/01/Lv006 6 1764.05.05 1765.03.20 492 
SCMLICE/EA/CIJ01/Lv007 7 1765.03.20 1766.01.18 515 
SCML/CE/EA/CL/0 1/Lv008 8 1766.01.21 1767.02.07 496 
SCMIJCE/EA/CIJ01/Lv009 10 1767.10.27 1768.08.02 498 
SCMLICE/EA/CIJO 1/LvO 10 11 1768.08.02 1768.12.14 414 
SCMLICE/EA/CL/01/Lv011 12 1768.12.14 1769.04.20 456 
SCML/CE/EA/CIJO 1/LvO 12 13 1769.04.20 1769.08.01 402 
SCMLICE/EA/CIJ01/Lv013 14 1769.08.01 1769.11.23 400 
SCML/CE/EA/CIJ01/Lv014 15 1769.11.23 1770.03.16 414 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMLICE/EA/CL/01/Lv015 16 1770.03.16 1770.07.21 418 
SCML/CE/EA/CL/0 1/LvO 16 17 1770.07.23 1770.12.07 412 
SCMLICE/EA/CL/01/Lv017 18 1770.12.07 1771.06.21 413 
SCML!CE/EA/CL/01/Lv018 19 1771.06.22 1772.05.04 423 
SCMUCE/EA/CU01/Lv019 20 1772.05.04 1772.08.22 409 
SCMLICE/EA/CL/Ol/Lv020 21 1772.08.22 1772.12.15 407 
SCMUCE/EA/CUOl/Lv021 22 1772.12.15 1773.03.27 414 
SCMLICE/EA/CL/01/Lv022 23 1773.03.29 1773.07.12 423 
SCMLICE/EA/CIJ01/Lv023 24 1773.07.12 1773.11.12 451 
SCMLICE/EA/CL/0 1/Lv024 25 1773.11.12 1774.03.07 
SCMLICE/EA/ClJ01/LV025 26 1774.03.07 1774.06.11 
SCML/CE/EA/CL/01/Lv026 27 1774.06.14 1774.10.25 411 
SCMUCE/EA/CI!.'Ol/Lv027 28 1774.10.29 1775.02.11 382 
SCMLICE/EA/CU01/Lv028 29 1775.02.11 1775.02.25 48, div. br, 29 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA()AO 

Estado de conserva~ao - 0 Lv013 nao tern uma das capas. Os livros 004, 005, 008, 013, 
014, 017, 019 a 023, 025, 027 e 028 tern as encaderna~t6es em mau estado. Os Lv007, 009, 
010, 011, 022 e 023 apresentam algumas folhas manchadas. 0 livro 017 possui algumas 
folhas soltas. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem diversos erros de 
numera~tiio dos folios nesta serie, como: faltas de folios nos Lv006, 023 e 026; folios 
duplicados no Lv023 e folios em branco, nao numerados nos Lv014, 018, 020, 024, 026 e 027. 
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SR: 02 I Cria~ao de Ieite - por Comarcas 

ORGANIZA~AO ARQUJ.ViSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - Serie de 29 livros, divididos por varias subseries: 5 livros da 
Comarca de Alenquer e Ourem, 7 livros da Comarca de Leiria, 9 livros da Comarca de 
Lisboa, 3 livros da Comarca de Santarem, 5 livros da Comarca de Torres Vedras. No Lv001 
da Comarca de Alenquer e Ourem existem assentos das outras Comarcas, ate ao inicio de 
cada uma das outras subseries. 0 terceiro livro da Comarca de Santarem possui registos das 
Comarcas de Santarem, Leiria, Torres Vedras e Lisboa, que continuam, cronologicamente, os 
registos das respectivas subseries, com pagina~ao incompleta. 
Os livros que compoem esta serie ocupam 2,13 metros lineares de estante. 
Os Lv003 e 004 das Comarcas de Alenquer e Ourem e de Leiria; o Lv002 de Santarem e os 
Lv002 e 003 de Lis boa e Torres V edras tern dois registos por folio . Os restantes livros tern 
apenas urn registo por folio. 
Os Lv001 e 002 de Alenquer e Ourem e de Leiria sao totalmente manuscritos, assim como os 
Lv001 de Lisboa, de Santarem e de Torres Vedras. Os restantes livros das varias subseries 
sao parcialmente impressos. 
Os registos compoem-se do termo da entrega da crian~a a ama de leite, dos assentos de 
pagamento, normalmente sob o termo, mas podendo continuar, nos livros com dois registos por 
folio, para as margens, e, nos livros apenas com urn registo, para o verso da folha. Nas margens 
laterais e superior fazem-se anota~oes ou averbamentos relativos ao exposto ou a ama. 
Os registos estao organizados, dentro de cada urn dos livros das varias subseries, por ordem 
cronologica da data do termo de entrega do exposto a ama. Alguns livros apresentam 
numera~ao dos registos: Lv001 e 002 (so ate ao fol. 20) da Comarca de Alenquer e Ourem, os 
Lv001 de Leiria, de Lisboa (so ate ao fol. 78) eo de Santarem (apenas ate ao fol. 42). 

Datas extremas - Os registos das varias subseries situam-se cronologicamente entre 
1775.03.01 e 1786.06.10. Os registos relativos a Comarca de Alenquer e Ourem entre 
1775.03.01 e 1786.05.13; os da Comarca de Leiria entre 1775.03.27 e 1786.06.07; os da 
Comarca de Lisboa entre 1775.04.10 e 1786.06.10; da Comarca de Santarem entre 
1775.05.02 e 1786.05.28 e da Comarca de Torres Vedras entre 1775.04.22 e 1786.06.10. No 
Lv001 da Comarca de Alenquer e Ourem existem assentos das outras Comarcas, ate ao 
inicio de cada uma das outras subseries (entre Mar~o e Maio de 1775). 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nenhum dos livros tern termo de abertura ou de 
encerramento. 0 Lv001 de Leiria refere, na folha de guarda, apenas a fun~ao . 

indices- Tern indices os livros Lv001 a 004 da Comarca de Alenquer e Ourem, Lv001 a 006 
da Comarca de Leiria, e todos os das Comarcas de Lis boa, Santarem, Torres VedrasCll. 

(1) 0 indice do Lv005 de Torres Vedras tern registos apenas ate a letra G. 
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CRIAQAO DE LEITE - POR COMARCAS 

Estampa 22- Criacao de leite - Comarca de Alenquer e Ourem- Livro 1, folio 1. 



INVENTARIO DA CRIACAO DOS EXPOSTOS 

Todos os indices estao ordenados alfabeticamente por separadores pelos nomes das amas, e 
dentro destes seguem a mesma ordem dos termos no livro. 

Rela~ao com outras series I subseries - As subseries de Comarcas - de Alenquer e 
Ourem, Leiria, Lisboa, Santarem e Torres Vedras - continuam a serie de Criat;ao de leite 
(1751-1775). Estas varias subseries continuam na serie de Criar;ao de leite - por sexos (1786-
1834). 
Os registos referentes a crian<;as mesti<;as e negras passam a ser inscritos na serie de 
Criar;ao de leite de pretos e pardos (1780-1833)(2). 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

Data (dia, mes e ano), nome do(s) Mordomo(s) do Hospital dos Expostos, que faz(em) a 
entrega a ama; nome da ama, estado civil, nome do marido, ocupa<;ao do marido, morada, 
freguesia de residencia; sexo e nome do exposto, referencia ao assento de Entrada e 
baptismo, indicando o numero do livro, do folio e do registo, data de entrada no Hospital dos 
Expostos (dia, mes e ano); indica<;ao do tipo de cria<;ao - de leite e por quanto tempo 
(geralmente ano e meio)<3J e o salario mensal da ama. Indica<;ao de que, terminado o tempo 
indicado acima no termo, se a ama quiser continuar a criar o exposto (segunda cria<;ao de 
seco) tern de fazer novo termo de obriga<;ao, apresentando certidao do exposto estar vivo e 
bern criado ou trazendo o exposto ao Hospital para se verificar a boa cria<;ao. 
Nome, ocupa<;ao e morada de quem se responsabiliza pela ama: Deu conhecimento desta ama .. .. 
Nome de quem assina a pedido da ama (assignou a rogo) e do Capelao dos Baptismos dos 
Expostos que faz o termo de obriga<;ao. 
Assinaturas: ama ou quem a assina a seu pedido e urn dos Mordomos do Hospital dos 
Expostos. 

Nos livros parcialmente impressos tern urn termo de obriga<;ao semelhante: ... vwa, e bem 
creada; e nao querendo, ou por outro qualquer motivo nao devendo continuar a criar;ao, 
entregara no referido Hospital o sobredito Expos to; ao q tudo se obriga por este Termo ... 

Existem alguns registos especiais, como por exemplo: 

a) o da cria<;ao de leite de urn filho de uma ama da Casa (Lv001, fol. 2- Criar;ao de leite -
Comarca de Alenquer e Ourem), em que alem dos elementos indicados acima, refere 
tambem o nome do pai e da mae, o facto de esta ficar a criar de leite no Hospital e o 
tempo de cria<;ao ser por ano e meio ou pelo tempo que a ama ficar na Casa como ama 
de leite; 

(2) Detectaram-se alguns enganos nestes registos, surgindo assentos de criancas de cor nos livros dos brancos e vice-versa. 

<Sl Por vezes refere a data de inicio da criacao quando esta nao e igual a do termo. 
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b) o da criacao por conta de "fidalgas" (Lv001, fol. 130 - Criar;ao de leite - Comarca de 
Lisboa), indicando o nome da "senhora", indicacao de levar o exposto para o criar a 
sua custa (por sua devocao), nome e morada de quem conduziu a crianca para a 
entregar a senhora. Assina, geralmente, apenas o Mordomo do Hospital. 

Assentos de pagamento · Quantia, por extenso, recebidos pela ama, data (dia, mes e ano) 
ate a qual diz respeito o pagamento (q venceo the ... ); local, dia, mes e ano. A data aparece, 
por volta de 1776, no inicio do assento (Ano, mes, dia). 
N a margem direita aparece a quantia numerica, em reis, paga a ama. 
Por vezes, a seguir a data, indica que esta foi a data que a entregou na caza, em que faleceu, 

etc. 

MARGENS 

Nome da ama, na margem direita. 
Nome do exposto e anotacoes ou averbamentos relativos ao mesmo, na margem esquerda: 
N. 0 do assento (nem sempre aparece, coincidindo como n. 0 do folio); 
Nome do exposto; 
Idade (de ... mezes -quando nao e recem-nascido); 
Corda pele (preto, mulato); 
Outros averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimentos 
- Faleceu na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Ama em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entregas na Casa 
- Entregou o logo na Caza; 
- Entregou o na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou o na Caza em (dia) de (mes) de (ano) par estar impedida; 
- Entregou o na Caza doente em (dia) de (mes) de (ano) e nela faleceu em (dia) de (mes) de 

(ano); 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano) par adoecer a dicta ama; 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano) par {altar o leite a ama; 
-Par constar nao ter leite esta Ama, o entregou nesta Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregouo na Caza quazi morto em (dia) de (mes) de (ano) e faleseu no dia seguinte, e 

nao tem pagamento; 
- Entregou o na Caza em (dia) de (mes) de (ano) m.to mal criado por nao ter leite, por cuja 

razao se lhe nao fiz pagamento par vir quasi espirando; 
- Entregou o morto na Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Entregas a outras amas 
- Vai dado neste livro a f (n. 0

); 

- Vai dado neste mesmo livro a f (n. 0
); 

- Vai dado no L. o (n. 0
) de (designacao) a f (n. 0

); 

- Vai dado a criar no L. o de (designacao) f (n. 0
). 
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4. Entregas aos pais 
- Esta menina se deu a sua mai; o q consta do L. o dos filhos q se entregao a seos Pays a 

f (n.o); 

- Vai dado no L. o dos filhos q se entregao a seus pays f (n. 0
). 

5. Novo termo de entrega 
- Vai dada aos mesmos amos no L . o (n. 0 ) de (designa~ao - seco) f (n. 0 ) . 

6. Entrega de outro exposto 
- E levou em seu lugar o (nome do exposto) doL. o (n. 0

), f (n. 0
), n. o (n. 0

), e havia entrada 
em (dia) de (roes) de (ano). 

7. Mudan~a de residencia da ama 
- Mudada p. a (nova morada) em (dia) de (mes) de (ano); 
- ... E agora e moradora em (nova morada) em (dia) de (roes) de (ano). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Nenhuma das unidades de instala~ao que constitui esta serie possui termo de abertura ou 
de encerramento. 0 Lv001 de Leiria tern indica~ao apenas da fun~ao, mas nao tern data nem 
outros elementos caracteristicos dos termos de abertura - L . o q hade Servir p. a os Termos 
das Obrigaqoens das Amas, q levao Exp.tos p. a criar de leite, respectivas a Comarca de Leiria. 

INDICES 

Indices organizados com separadores alfabeticos com os nomes das amas, estando ordenados 
dentro destes pela mesma ordem do registo, ou seja, cronologicamente, pela data do termo 
da entrega da crian~a a ama. Os indices sao geralmente finais (a excep~ao do Lv001 da 
Comarca de Leiria, que e inicial) indicando: a localidade de residencia da ama (apenas no 
Lv001 das varias subseries), nome da ama, nome do exposto entregue e mimero de folio. Os 
Lv001 das quatro primeiras subseries tern como titulo: Alfabeto das Amas da Comarca de ... 

INVENT ARlO 

SSR: 01 I Cria<;ao de Ieite - Comarca de Alenquer e Ourem (1775-1786) 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCEIEA/CU02/0l/Lv001 1 1775.03.01 (4) 1775.10.13 394 373 
SCMLICE/EA/CL/02/01/Lv002 2 1775.10.13 1776.03.30 152, 1 hr., 21 20(5) 

SCMUCE/EA/CU02/01/Lv003 1776.04.01 1779.10.12 459 

(4l Exitem assentos das outras Comarcas, ate ao inicio de cada uma das outras subseries (entre Mar~o e Maio de 1775) neste livro. 

(5l A partir do folio 21 deixa de ter n . o de regis to. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. 

SCMUCE/EA/CU02/0l/Lv004 4 1779.10.16 1784.02.20 453 
SCMUCE/EA/CU02101/Lv005 5 1784.02.27 1786.05.13 368 

SSR: 02 I Cria~ao de Ieite - Comarca de Leiria (1775-1786) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. 

SCMUCE/EA/CU02/02/Lv001 1775.03.27 (6) 1775.12.04 22 div. br. 382 
SCMUCE/EA/CU02102/Lv002 2 1775.12.05 1776.03.28 173, div. hr., 20 
SCMUCE/EA/CU02/02/Lv003 3 1776.04.01 1778.06.12 451 
SCMUCE/EA/CU02102/Lv004 4 1778.06.12 1781.04.24 436 
SCMUCE/EA/CU02/02/Lv005 5 1781.04.23 1782.04.09 370 
SCMUCE/EA/CU02102/Lv006 6 1782.04.09 1783.06.04 373 
SCMUCEIEA/CUO 02/Lv007 7 1783.06.05 1785.02.27 338 
SCMUCE/EA/CU02104/Lv003 8 1785.03.27 1786.06.07 120 

SSR: 03 I Cria~ao de Ieite - Comarca de Lisboa (1775-1786) 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. 

SCMUCE/EA/CU02103/Lv001 1 1775.04.10(6) 1776.03.27 
SCMUCE/EA/CU02103/Lv002 2 1776.04.01 1778.11.03 444 
SCMUCE/EA/CU02!03/Lv003 3 1778.11.03 1781.01.29 452 
SCMUCE/EA/CU02103/Lv004 4 1781.01.29 1782.01.08 388 
SCMUCE/EA/CU02/03/Lv005 5 1782.01.09 1782.09.30 372 
SCMUCE/EA/CU02103/Lv006 6 1782.09.30 1783.06.16 365 
SCMUCE/EA/CU02/03/Lv007 7 1783.06.16 1784.03.26 369 
SCMUCE/EA/CU02103/Lv008 8 1784.03.29 1785.01.07 369 
SCMUCE/EA/CU02/03/Lv009 9 1785.01.07 1785.10.14 470 
SCMUCE/EA/CU02104/Lv003 10 1785.10.15 1786.06.10 175 

SSR: 04 I Cria~ao de Ieite - Comarca de Santarem (1775-1786) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. 

SCMUCE/EA/CU02/04/Lv001 1 1775.05.02(6) 1776.03.20 
SCMUCE/EA/CU02104/Lv002 2 1776.04.03 1784.03.29 410 

CMUCE/EA/CU02/04/Lv003 3 1784.03.30 1786.05.28 206 

<6l Existem registos desta Comarca, no LvOOl da Comarca de A lenquer e Ourem, ate ao inicio desta subserie. 

<7l A partir do folio 78 deixa de ter n. o de regis to. 

(SJ A partir do folio 42 deixa de ter n . 0 de regis to. 
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SSR: 05 I Cria~ao de Ieite - Cornarca de Torres Vedras (1775-1786) 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.O fol. N.O reg. 

SCML/CE/EA/CL/02/05/Lv001 1 1775.04.22(6) 1776.03.29 111 div. hr., 23 56(9) 

SCMUCE/EA/CU02/05/Lv002 1776.04.03 1779.02.11 487 
SCML/CEIEA/CL/02/05/Lv003 3 1779.02.13 1781.10.16 459 
SCMUCE/EA/CL/02/05/Lv004 4 1781.10.17 1783.04.23 365 
SCML/CE/EA/CL/02/051Lv005 5 1783.04.23 1785.10.01 352 
SCMUCE/EA/CL/02/04/Lv003 6 1785.10.01 1786.06.10 38 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAc;.Ao 

Estado de conserva~ao - Alguns livros desta serie apresentam vanos problemas de 
conserva~ao, como o Lv003 de Alenquer, que se encontra bastante deteriorado; o Lv002 de 
Leiria e o de Torres Vedras, com a encaderna~ao quase solta ou solta e deteriorada; o Lv003 
de Santarem com a lambada rasgada e deteriorada; os Lv003 e 008 de Leiria, os Lv002 
e 004 de Lisboa, o Lv002 de Santarem e o Lv006 de Torres Vedras, com as encaderna~oes 
esfoladas. 
A nivel do interior, o Lv001 de Leiria esta muito manchado devido a humidade e 
prolifera~ao de fungos, e o Lv001 de Leiria e os Lv002 e 006 de Lisboa tern folios soltos e 
rasgados. 

Erros de nurnera~ao na pagina~ao ou nos registos - Algumas unidades tern tambem 
alguns erros de folia~ao: dupla folia~ao no Lv003 de Alenquer e Ourem, nos Lv001, 003 e 
005 a 007 de Leiria, nos Lv002, 004 e 006 a 008 de Lisboa, nos Lv001, 002 e 003(10) de 
Santarem e nos Lv002, 004 e 005 de Torres Vedras; faltas de mimeros de folios no Lv003 de 
Alenquer e Ourem, nos Lv003, 005 e 007 de Leiria, nos Lv004 e 005 de Lisboa e no Lv002 de 
Torres; existe ainda folios em branco numerados nos Lv003 a 005 de Lisboa e pagina~ao (em 
vez de folia~ao) nalguns folios do Lv002 de Torres Vedras. 

(9 ) A partir do folio 56 deixa de ter n. 0 de registo. 

(10) Nos folios com registos relativos a Comarca de Lisboa. 
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SR: 03 I Cria~ao de Ieite · por sexos 

ORGANIZA~AO ARQUJViSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - Serie composta por 141 livros, dos quais 73 de registo das 
entregas de Meninos e 68 de entrega de Meninas. Encontram-se organizados cronologicamente, 
pela data da entrega da crian~a a ama de leite. Nas duas subseries o nillnero original come<;a 
pelo n .0 10. Estes livros ocupam, na totalidade, 9,67 metros lineares de estante. 
Na subserie 01, de Meninos, os livros 001, 002 (apenas ate ao folio 84), 003, 004 e 006 tern 
dois registos por folio. Nos restantes livros existe apenas urn registo por folio. Na subserie 
02, de Meninas, os Livros 001, 002, 003 e 006 tern dois registos por folio e, nos restantes, 
apenas urn. No Lv007 os versos dos folios 1 a 19 nao tern registos, mas os restantes folios 
tern tambem dois registos. 
Os registos comp6em-se do termo de entrega a ama, parcialmente impresso, e dos assentos 
de pagamento, normalmente apos o termo, podendo continuar (nos livros com dois registos 
por folio) para as margens e (nos livros com urn registo) para o verso da folha. Nas margens, 
a direita, no recto, a esquerda, no verso e na margem superior fazem-se os averbamentos 
relativos ao exposto ou a ama. 
Os registos nao sao numerados, estando ordenados cronologicamente pela data do termo da 
entrega da crian<;a a ama de leite. 

Datas extremas - A subserie de Meninos possui registos entre 1786.05.20 e 1834.08.30<1l. A 
subserie de Meninas tern registos entre 1786.06.12 e 1834.08.30. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento- Nenhum livro das duas subseries possui termo de 
abertura ou de encerramento. 

Indices- Da subserie de Meninos, apenas os livros 001, 003, 004, 006, 007, 015 e 017 a 036 tern 
indice. Da subserie de Meninas tern indice os livros 001, 003 a 008, 010, 014, 016 e 026 a 032. 
Os indices estao organizados pelos nomes das amas, com separadores alfabeticos e dentro 
destes, ordenados pela mesma ordem do registo. Os indices encontram-se geralmente no 
final do livro respectivo. 

Rela~ao com outras series I subseries - Estes livros de entregas a amas para cria<;ao de 
leite, separados por sexos, continuam os livros da serie Cria<;iio de leite - por Comarcas 
(1775-1786), com assentos relativos as comarcas de Alenquer e Ourem, Leiria, Lisboa, 
Santarem e Torres Vedras. 
As duas subseries de Meninos e de Meninas continuam na serie de Cria<;iio de leite -
meninos e meninas (1834-1847). 

OJ No ultimo livro de registo da Criar;ao de Ieite - meninas tern uma nota que diz que: desta folha em diante nenhum termo 

tem effeito mas sim no Liuro 1. 0 novo (Lv068, fol. 338). 
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Estampa 23- Cria~iio de leite- meninos - Livro 1, folio 46. 
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CONTEirnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Data (dia, mes e ano) em que OS mordomos do Hospital Real dos Expostos fazem a entrega a 
ama; nome do(s) mordomo(s); nome da ama, nome do marido da ama, ocupa~ao deste e 
morada (lugar, freguesia, Vila e Comarca, ou rua e freguesia, no caso de morarem em 
Lisboa); nome do expostoC2), referencia ao seu assento de entrada, indica~ao do mimero do 
livro, da data de entrada (dia, mes e ano), do numero do registo e numero do folio onde se 
localiza o mesmo assento; periodo de tempo em que dura a cria~ao de leite, a qual se obriga 
a ama, e respectivo vencimento mensal. 
Finalizado o periodo de tempo indicado, a ama, ou: 

- faria novo termo para continuar com a cria~ao, tendo de apresentar uma certidao em 
como a crian~a se encontrava viva e bern tratada; 

- nao desejando continuar a cria~ao do exposto, deveria entrega-lo no Hospital. 

Termo de obriga~ao da ama: ao que tudo se obriga por este termo. Referencia as assinaturas 
do termo - da ama, do marido ou de alguem a seu pedido e do Mordomo do Hospital, referido 
no assento. Nome do fiador ou abonador(3), ocupa~ao e morada do mesmo; se for uma mulher 
indica tambem o nome do marido. Nome do capeliio, ou de outra pessoaC4), que faz o assento. 
Assinaturas: do mordomo(5l e, da ama, ou de alguem a seu pedidoC6l. 

Existem registos totalmente manuscritos, talvez por terem sido redigidos fora de tempo, como 
os dos folios n.os 187 v. 0 e 219 do Lv002 da primeira subserie, mas os elementos do assento da 
entrega e as notas marginais sao identicos as dos registos parcialmente impressos. 

Assentos de pagamentos - aparecem apos o termo da entrega, a margem (nos livros em 
que existem dois registos por folio), ou continuam no verso do folio (nos livros com apenas 
urn registo por folio). Tern geralmente os seguintes elementos: 

- Data - ano, mes e dia; 
- Nome de quem recebeu - quando niio e a propria ama a receber, mas o seu marido ou 

procurador, indica o nome deste, ocupa~iio e morada do mesmo; 

<2l 0 nome do exposto, neste local do registo, deixa de ser referido a partir de Fevereiro de 1834 (SSR01- Meninos, Lv072, 

fol. 292 e SSR02 - Meninas, Lv068, fol. 138), continuando a registar-se na margem superior esquerda de cada registo. 

(3) Fiador ou abonador - quem garante a ama. 

<4l Por vezes acontece que, na ausencia ou impedimenta temporario do Capeliio dos Baptismos dos Expostos seja urn 

funcionario da Contadoria a fazer o assento. 

<5l 0 mordomo deixa de assinar, porque se encontrava doente, a partir de Julho de 1788 (SSR01 - Meninos, Lv003, fol. 1; 

SSR02 - Meninas, Lv002, fol. 177 v. 0
). No Lv004 de cada uma das subseries, alguns registos ainda se encontram assinados 

pelo escriviio da Mesa, o Conde de Valladares. Ver folha de guarda de cada urn destes livros, em que se explica a falta das 

assinaturas dos termos pelo mordomo dos expostos. 

<6l A assinatura do registo pela ama e raro, sendo normal que seja alguem a seu pedido, e, alem dos procuradores, dos 

pr6prios fiadores que assinam a seu pedido, encontram-se, sobretudo, funcionarios da Santa Casa a assinar o termo, como 

o comprador da Casa dos Expostos, homens do Azul, mo~os da capela, que assistiam tambem ao baptismo dos expostos, 

entre outros. Embora ja antes se verificassem registos niio assinados, a partir de meados de 1815, os registos aparecem 

assinados, apenas pela propria ama, ou pelo seu procurador ou fiador . 
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- Quantia recebida, por extenso, em n')is; 
- Periodo a que diz respeito os pagamentos recebidos - que venceu ate (dia) de (mes) de 

(ano); 
- Designacao de quem assina os assentos de pagamento- Assinou a seu rogo (quando era 

a propria ama a receber mas niio sabia escrever); E assinou seu marido I seu 
procurador. 

- Assinatura. 
A partir de 1823 os assentos de pagamentos s6 muito raramente sao assinados, passando os 
assentos a indicar apenas a data, a quantia recebida pela ama e o periodo a que diz respeito. 
Existem algumas entregas de titulos de divida as amas, indicando-se a data, o mimero do 
titulo de divida, a importancia (valor numerico, por extenso em reis) do mesmo e periodo a 
que diz respeito. A seguir a estes assentos aparecem mais tarde o pagamento da divida, 
indicando-se a quantia paga, a quem (ama, marido ou outro) e data (dia, mes e ano). Na 
margem direita aparece, em frente do valor pago por extenso, o valor numerico, em reis. 

MARGENS 

Na margem superior esquerda, quer no recto quer no verso, vern sempre indicado o nome do 
exposto e, por vezes, outros elementos como: 

- idade- niio se tratando de recem-nascidos, indica-se o mimero de meses- de 5 meses; 
- estado de saude- magro, magrinho, doente, etc.; 
- deficiencias fisicas - aleijadinho; 
-cor da pele- preta, pardo. 

Na margem superior direita indica-se o nome da amaC7) e, por vezes outros elementos como: 
- mudanca de residencia da ama, indicando a nova morada e data da mesma; 
- o facto de se tratar de uma antiga ama da Casa, referindo a data de entrada e de saida 

da Casa. 
Sobre o registo aparece tambem a localidade de residencia da ama, mas apenas ate Abril de 
1787. Tambem na margem superior, geralmente sob o nome do exposto, comeca a aparecer 
urn sinal "L" ou "C" (Certo?) em Junho (Meninos) e Agosto (Meninas) de 1786, deixando de 
aparecer em finais de Janeiro de 1788. A frente do nome do exposto aparece tambem outra 
letra- "D" (Dado?)- entre Abril de 1787 e Marco de 1788. No mesmo local aparecem tambem 
outras anotacoes: Rep. o (Reposto?) e Sem Cezao (?)CBl. 

Relativamente a cada exposto fazem-se diversos averbamentos a margem do termo ou 
sobre este, que variam consoante os casos, e que se podem reunir nos seguintes: 

1. Falecimento 
- Faleceu na Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em poder da d. g Ama em (dia) de (mes) de (ano); 

<7l A partir de Marco de 1834 deixa de aparecer o nome da ama a margem, passando apenas a inscrever-se no registo 

(SSR01, Lv072, fol. 311; SSR02, Lv068, fol. 158). 

(8) Consultar o Glossdrio: Saziio e Seziio. 
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- Em (dia) de (mes) de (ano) faleceu em poder da d. a Ama como consta da Certidiio do 
Paroco; 

- Declarou a Ama ter morrido o exposto em (dia) de (mes) de (ano) e niio em (ano) como 
diz o atestado do paroco; 

- Entregou marta na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entregas na Casa 
- Entregou logo; 

- Entregue vivo a (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregue vivo na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregou vivo na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregou vivo na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano) por ser doente; 

- Entregou vivo, e bem tratado na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregou vivo, e bem tratado na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano) par estar doente a 
d.a Ama; 

- Entregue vivo a (dia) de (mes) de (ano) par fallecim.to da Ama. Esta Ama morreu e 
igualmente seu marido; 

- Entregou vivo na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano) par mamar pouco; 

- Entregou muito doente na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano) e deve apresentar 
Certidiio do Cirurgiiio; 

Entregou na Caza par mao tratamento q dava ao d. 0 exposto em (dia) de (mes) de 
(ano). 

3. Prolongamento do tempo de cria~ao 
- Em consequencia de percisar o Exposto mais alimento de leite proroga-se a criar;iio de 

leite par mas tres meses H.R.Expostos (dia) de (mes) de (ano). 

4. Referencia a outras entregas 
a) referencia a entregas anteriores 
- Vem neste L. o a f. (n. 0 ); 

- Vem do f. (n. 0 ) deste L. o; 
- Vem do L. o (n. 0 ), f. (n. 0 ). 

b) referencia a entregas posteriores 
- Vai neste L. oaf. (n. 0

); 

- Vai dado no L . 0 (n.0
) f. (n.0

); 

- L. o (n. 0 ) de Seco f. (n. 0 ); 

- L. o (n.o) f. (n.o); 
- L. o (n.o) f. (n.o) n. o (n.o); 

- Segue a f. (n. 0 ) do L. o (n. 0 ) de Seco; 
- Entregou vivo na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e no mesmo dia se entregou a (nome 

da ama) L. o (n. 0 ) f. (n. 0 ) . 
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c) remissivas de enganos ou rectifica~oes 
- 0 Tr. o deste Exp. 0 vai feito no L. o 10 das Meninas f 33 v por engano; 
- Nao pertence a verba acima a este termo, mas sim ao de f (n. 0

) deste m.mo livro. 

5. Cria~ao por conta de outras pessoas 
- Por conta da Ex.ma S .ra Bisconder;a de Ponte de Lima, a d .a Ama vence desde (dia), de 

(mes) de (ano); 
- Por nome da IU.ma, e Ex. ma S.ra D. (nome). 

6. Outros averbamentos 
- Tirada a ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Apresentado p.a termo de Seco a (dia) de (mes) de (ano); 
- Vestido em (dia) de (mes) de (ano). 

INDICES 

Os livros Lv001, 003, 004, 006, 007, 015 e 017 a 036C9l de Meninos e os Lv001, 003 a 008, 
010, 014, 016 e 026 a 032 de Meninas tern urn indice final, organizado alfabeticamente, com 
separadores, pelo nome das amas, e dentro daqueles pela ordem do registo (e, portanto por 
n .0 de folio), indicando o nome da ama, o nome do marido desta (apenas nos Lv001, 003 e 
004 dos Meninos enos Lv001 e 003 das Meninas ), o nome do exposto eo mimero de folio. 
Alguns dos indices referidos tern titulos, como no Lv030 da subserie 01, de Meninos - Lista 
do L. o 39 dos Meninos de Leite; o Lv003 da subserie 02, de Meninas - Index das Amas neste 
livro; o Lv027 - Lista do Liv. o 36 das Meninas e Lv029- Leite L . o 38 de Meninas. 

INVENT ARlO 

SSR: 01 I Cria~ao de leite - meninos (1786-1834) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol./pag. N. 0 reg. 

SCMUCE/EA/CU03/01/Lv001 10 1786.05.20 1788.01.30 415 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv002 11 1788.01.31 1788.07.24 219 
SCMUCEIEA/CU03/01/L 003 12 1788.07.26 1789.04.17 339 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv004 13 1789.04.18 1790.02.26 322 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv005 14 1790.02.26 1790.08.11 351 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv006 15 1790.08.12 1791.09.17 420 
SCMUCEIEA/CU03/01/Lv007 16 1791.09.17 1792.02.29 348 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv008 17 1792.02.29 1792.09.03 350 
SCMUCE/E CU03/01/Lv009 18 1792.09.03 1793.03.12 360 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv0 10 19 1793.03.13 1793.08.16 336 
SCMUCE/EA/CU03/0l/Lv011 20 1793.08.16 1794.01.25 335 

(9) 0 Lv023 tern os separadores alfabeticos mas niio tern registos. 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 folJpag. N. 0 reg. 

SCMUCE/EA/CU03701/Lv012 21 1794.01.25 1794.06.26 346 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv0 13 22 1794.06.28 1795.01.02 345 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv014 23 1795.01.02 1795.07.29 347 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv015 24 1795.07.29 1796.02.04 248 
SCMUCEIEA/Cil03/0l/Lv016 25 1796.02.05 1796.11.26 373 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv017 26 1796.11.22 1797.07.03 398, 20 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv018 27 1797.07.03 1797.11.24 266 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv019 28 1797.11.27 1798.04.16 293 
SCMUCEIEA/CU03/01/Lv020 29 1798.04.16 1798.11.16 397 fol., 40 pag. -
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv021 30 1798.11.17 1799.08.26 518 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv022 31 1799.08.27 1800.05.19 362 
SCMUCEIEA/CU03/0 1/Lv023 32 1800.05.20 1801.02.03 347 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv024 33 1801.02.04 1801.11.10 370 
SCMUCEIEAICU03/0 1/Lv025 34 1801.11.12 1802.07.28 473(10) 

SCMUCEIEA/CU03/01/Lv026 35 1802.07.29 1802.10.20 99, div. br., 20 <m 
SCMUCEIEA/CU03/0 1/Lv027 36 1802.10.21 1803.04.28 361,20(12) 

SCMUCEIEA/Cil03/0l/Lv028 37 1803.04.29 1804.03.10 362,20 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv029 38 1804.03.10 1804.12.06 378 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv030 39 1804.12.07 1805.10.29 420 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv031 40 1805.10.29 1806.12.16 432 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv032 41 1806.12.16 1808.03.11 39620 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv033 42 1808.03.16 1809.02 .28 346 (13) 

SCMUCEIEA/CU03/0l!Lv034 43 1809.02.22 1810.02.06 401 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv035 44 1810.02.07 1811.10.25 467 
SCMUCEIEA/CU03/01/Lv036 45 1811.10.26 1813.03.15 422 
SCMUCEIEA/CU03/0 1/Lv037 46 1813.03.15 1814.01.18 400 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv038 47 1814.01.18 1814.09.16 400 
SCMUCEIEAICU03/0 1/Lv039 48 1814.09.16 1815.06.28 399 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv040 49 1815.06.28 1816.05.06 399 
SCMUCEIEA/CU03/0 1/Lv041 50 1816.05.06 1817.05.02 433 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv042 51 1817.05.02 1817.12.20 400 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv043 52 1817.12.22 1818.06.20 391 
SCMUCE/EA/CU03/0l/Lv044 53 1818.06.20 1819.01.13 401 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv045 54 1819.01.14 1819.08.03 405 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv046 55 1819.08.03 1820.01.28 349 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv04 7 56 1820.01.29 1820.07.18 327 

( 10) Erro de numera~ao: do fol. 115 passa para o 216. 

(11) Na folha 97 tern uma nota que diz que ... esta, e as mais folhas deste livro athe o fim, ficariio sem servir, porque 

comeqou o L. 0 36, e em papel selado. Depois desta nota tern mais do is registos sem efeito datados de 1804.07.03. 0 res to do 

livro em branco, sem registos, apenas com a parte impressa. 

( 12) Existem t res registos, do fol. 77 a 79, com datas anteriores as dos registos precedentes: 1 a 3 de Dezembro no meio de 

registos de 16 e 17 de Dezembro. Desta altera~ao de ordem se faz men~ao no fol. 63. 

(13) A seguir ao fol. 277 existe uma segunda numera~ao dos fol. 273 a 278; a seguir ao fol. 292 existe segunda numera~ao do 

fol. 230 a 292. 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol./pag. N.0 reg. 

SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv048 57 1820.07.19 1821.03.01 376 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv049 58 1821.03.01 1821.08.14 334 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv050 59 1821.08.17 1822.02.21 352 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv051 60 1822.02.22 1822.07.18 352 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv052 61 1822.07.19 1823.01.13 388 
SCMUCE/EA/CU03/011Lv053 62 1823.01.14 1823.06.09 383 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv054 63 1823.06.09 1823.10.30 344 
SCMUCEIEAICU03/0 1/Lv055 64 1823.10.31 1824.04.08 351 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv056 65 1824.04.10 1824.09.03 352 
SCMUCEIEAICU03/0 1/Lv057 66 1824.09.04 1825.02.04 352 
SCMUCEIEA/CU03/01/Lv058 67 1825.02.04 1825.06.23 353 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv059 68 1825.06.23 1825.11.28 360 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv060 69 1825.11.28 1826.04.15 366 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv061 70 1826.04.15 1826.10.16 362 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv062 71 1826.10.16 1827.06.19 397 
SCMUCE!EAICU03/0 1/Lv063 72 1827.06.19 1829.01.12 399 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv064 73 1829.01.13 1829.08.19 341 
SCMUCEIEAICU03/0 1/Lv065 74 1829.08.19 1830.03.17 344 
SCMUCEIEA/CU03/01/Lv066 75 1830.03.17 1830.09.16 347 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv067 76 1830.09.16 1831.03.23 347 
SCMUCEIEA/CU03/01/Lv068 77 1831.03.23 1831.09.20 350 
SCMUCE/EA/CU03/01/Lv069 78 1831.09.20 1832.03.13 350 
SCMUCEIEA/CU03/0l/Lv070 79 1832.03.14 1832.09.04 383 

SCMUCEIEAICU03/0 1/Lv073 82 1834.07.09 1834.08.30 422(14) 

SSR: 02 I Cria~ao de Ieite - meninas (1786-1834) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCEIEA/CU03/02/Lv001 10 1786.06.12 1788.02.26 427 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv002 11 1788.02.26 1788.11.14 278 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv003 12 1788.11.14 1789.09.27 323 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv004 13 1789.09.28 1790.04.10 
SCMUCEIEA/CU03/02/Lv005 14 1790.04.10 1790.09.20 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv006 15 1790.09.20 1791.11.24 451 
SCMUCEIEA/CU03/02/Lv007 16 1791.11.25 1792.10.16 344<15) 

(14) A partir do fol. 66 o livro encontra-se em branco, apenas com a parte impressa. 

(15) Nos fol. 1 a 20 existem assentos de entregas a amas de seco de 1787.10.10 a 1787.10.30, assim como os pagamentos 

efectuados a essas amas em 1787. Todos estes termos de entrega estao repetidos no livro de Criat;do de seco - meninas dos 

fol. 1 a 20 do Lv002, mas os pagamentos nestes livros cornecam apenas em 1788. Existe no Lv007 de Meninas de leite 

ainda urn registo de 1791.09. 17 (fol. 20 v. 0
), que esta anulado, por ser de urn menino. 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/ENCU03/02/Lv008 17 1792.10.17 1793.04.22 382 
SCMIJCE/ENCL/03/02/Lv009 18 1793.04.23 1793.10.25 336 
SCMUCE/ENCU03/02/Lv010 19 1793.10.25 1794.04.09 340 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv011 20 1794.04.09 1794.10.27 347 
SCMUCE/ENCU03/02/Lv012 21 1794.10.27 1795.05.15 348 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv013 22 1795.05.15 1796.01.25 348 
SCMUCE/ENCU03/02/Lv014 23 1796.01.26 1796.10.22 376,20 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv015 24 1796.10.24 1797.06.16 400 
SCMUCE/ENCU03/02/Lv016 25 1797.06.16 1798.01.10 298 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv017 26 1798.01.10 1798.07.18 400 
SCMUCEIENCU03/02/Lv018 27 1798.07.19 1799.03.02 405 
SCML/CE/ENCL/03/02/LvO 19 28 1799.03.04 1800.01.20 400 
SCMUCEIEA/CU03/02/Lv020 29 1800.01.21 1800.10.01 351 
SCML/CE/ENCIJ03/02/Lv021 30 1800.10.02 1801.06.09 348 
SCMUCEIENCU03/02/Lv022 31 1801.06.09 1802.06.03 399 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv023 32 1802.06.03 1802.10.20 159 (16) 

SCMUCEIENCU03/02/Lv024 33 1802.10.21 1803.06.10 362 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv025 34 1803.06.10 1804.04.23 365 
SCMUCEIENCU03/02/Lv026 35 1804.04.23 1805.03~04 388, 18 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv027 36 1805.03.04 1806.03.13 397, 20 
SCMUCEIENCU031021Lv028 37 1806.03.20 1807.08.01 417 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv029 38 1807.08.03 1808.10.20 385, 12 
SCMUCEIENCU03/02/Lv030 39 1808.10.22 1809.10.09 296,20 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv031 40 1809.10.09 1811.05.27 418 
SCMUCEIENCU03/02/Lv032 41 1811.05.27 1813.04.10 472(17) 
SCML/CE/ENCL/03/02/Lv033 42 1813.04.19 1814.03.14 399 
SCMUCEIENCU03/02/Lv034 43 1814.03.14 1815.02.15 400 
SCMIJCE/ENCIJ03/02/Lv035 44 1815.02.15 1816.02.28 399 
SCMUCEIENCU03/02/Lv036 45 1816.03.01 1817.04.17 396 
SCMIJCE/EA/CIJ03/02/Lv037 46 1817.04.17 1817.11.24 393 
SCMIJCEIENCU03/02/Lv038 47 1817.11.27 1818.06.20 400 
SCMIJCE/EA/CL/03/02/Lv039 48 1818.06.22 1819.01.30 399 
SCMUCE/ENCU03/02/Lv040 49 1819.01.30 1819.07.06 349 
SCML/CE/EA/CIJ03/02/Lv041 50 1819.07.06 1820.01.08 352 
SCMUCEIENCU03/02/Lv042 51 1820.01.10 1820.06.03 318 
SCMIJCE/EA/CIJ03/02/Lv043 52 1820.06.03 1820.11.28 328 
SCMUCEIENCU03/02/Lv044 53 1820.11.29 1821.05.16 325 
SCMIJCE/EA/CIJ03/02/Lv045 54 1821.05.16 1821.10.31 327 
SCMUCEIENCU03/02/Lv046 55 1821.10.31 1822.03.26 341 
SCMIJCE/EA/CIJ03/02/Lv04 7 56 1822.03.27 1822.08.26 344 

<16) 0 resto do livro a partir do folio 159 esta em branco, s6 tendo a parte impressa. Os registos continuam no livro seguinte 

com o papel selado. 

<17) Erro de pagina~iio: do fol. 356 passa para 407. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE!EA/CU03/02/Lv04 57 1822.08.26 1823.02.15 391 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv049 58 1823.02.15 1823.07.05 384 
SCMUCEIEA/CU03/02/Lv050 59 1 2 .07.05 1823.12.09 353 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv051 60 1823.12.09 1824.05.10 352 
SCMUCE!EA/CU03/021Lv052 61 1824.05.10 1824.09.28 320 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv053 62 1824.09.28 1825.03.01 316 
SCMUCE!EA/CU03/02/Lv054 63 1825.03.02 1825.07.1 362 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv055 64 1825.07.18 1826.01.12 358 
SCMUCE!EA/CU03/021Lv056 65 1826.01.12 18 05.27 358 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv057 66 1826.05.27 1826.11.21 355 
SCMUCEIEA/CU03/02/Lv058 67 1826.11.21 1827.07.26 346 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv059 68 1827.07.28 1829.01.13 335 
SCMUCEIEA/CI.l03/02/Lv060 69 1829.01.14 1829.08.12 333 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv061 70 1829.08.12 1830.03.27 349 
SCMUCEIEA/CI.l03/02/Lv062 71 1830.03.27 1830.10.21 350 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv063 72 1830.10.22 1831.05.28 350 
SCMUCEIEA/CU03102/Lv064 73 1831.05.28 1831.11.14 349 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv065 74 1831.11.15 1832.05.05 397 (18) 

SCMUCEIEA/CI.l03/02/Lv066 75 1832.05.07 1832.11.29 397 
SCMUCE/EA/CU03/02/Lv067 76 1832.12.01 1833.08.03 375 
SCMUCEIEA/CU03/021Lv068 77 1833.08.03 1834.08.30 432(19) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA{:AO 

Estado de conserva~ao - Alguns livros desta serie apresentam as encaderna~oes 

deterioradas: da subserie de cria~ao de Meninos, os Lv001, 003, 004, 006, 008, 010, 050 e 
com as lombadas esfoladas e/ou rasgadas, o Lv014, 015, 038, 039, 041, 042, 045, 04 7 e 058; 
da subserie de Meninas o Lv006, 051 e 053, este com a lombada quase descolada. 
Existem ainda unidades de instala~ao que apresentam folhas manchadas, de humidade ou 
de tinta, como os Lv010, 013, 020 022, 023, 044, 045, 061, 069, dos Meninos e os Lv013, 018, 
025, 028, 029 e 030 das Meninas. As restantes unidades de instala~ao acham-se em razoavel 
estado de conserva~ao. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem erros na numera~ao dos 
folios da maior parte das unidades de instala~ao que compoem esta serie: 
Na subserie de Meninos temos: erros de dupla folia~ao nos Lv001 a 004, 006 a 008, 011 a 013, 
025, 028, 029, 032, 033, 035, 036, 039 a 041, 046, 049, 066 a 068, 070 e 073; faltas de nllineros 

(18) Varios erros de numeracao dos folios - do fol. 152 passa para o 163; do fol. 192 passa para o 293, rectificado no 

folio 319, que passa a 219; do fol. 226 passa para o 267. 

(19) A partir do fol. 338, os registos impressos niio estiio preenchidos. 
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nos Lv001, 007, 009, 011, 013. 025, 027, 029, 031, 041, 053, 064, 065, 067, 069 e 071 a 073; 
folios nao numerados com registos no Lv066; folios em branco numerados nos Lv066 e 069. 
Na subserie de Meninas existem: erros de dupla folia~ao nos Lv002, 005, 007, 011, 013 a 
016, 021, 023, 024, 027 a 036, 044, 046, 050, 053, 057 a 059 e 065; faltas de numeros nos 
Lv008, 014, 016, 020, 027 a 029, 031, 032, 034, 042, 048, 054, 063 e 065; folios em branco 
numerados no Lv067. 
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SR: 04 I Cria~o de Ieite · meninos e meninas (1834·1847) 

ORGANIZA{:AO ARQUIVlSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao - Serie composta por 46 livros, organizados sequencialmente, 
por ordem cronologica da data do termo da entrega da crianca exposta a ama de leite, 
ocupando 4,3 metros lineares de estante. 
Cada uma das unidades de instalacao tern urn registo por folio. Os registos sao parcialmente 
impressos, tendo, na parte superior do registo duas colunas: a da esquerda com os dados 
relativos a ama e, ada direita, com os relativos ao exposto. Segue-se o termo de obrigacao da 
ama e, sob este, os diversos assentos de pagamentos efectuados. 
Os registos estao numerados sequencialmente, por ordem da data do termo da entrega da 
crianca a ama de leite, ate ao livro 030. Do LvOll a 015, as criancas que tern mais do que 
urn registo so lhes e atribuido mimero no primeiro assento, mantendo sempre esse numero 
nos outros registos. A partir de Fevereiro de 1844 (Lv030, fol. 202), deixa de haver numero 
de registo e aparece, no seu lugar, apenas o numero codificado do mes: 1-Janeiro, 2-
Fevereiro, 3-Marco, etc., em cada urn dos registos de cada mes. 

Datas extremas- Registos entre 1834.09.01 e 1847.08.20. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nenhum dos livros possui termo de abertura ou 
de encerramento. 

Indices - Todos os livros que compoem esta sene possuem indice final ordenado 
alfabeticamente pelo nome das amas, com separadores alfabeticos. 

Rela9ao com outras series I subseries - Esta serie continua as duas subseries da serie 
anterior, de Criar;iio de leite - por sexos, aparecendo agora com os registos de ambos os sexos 
nos mesmos livros. Esta serie continua na serie de Reforma dos termos, separada em duas 
subseries - uma de varoes outra de femeas - no que diz respeito as criancas que, em Agosto 
de 184 7, se encontravam entregues a amas. Continua tam bern na serie de Matriculas dos 
Expostos, que se divide em duas subseries - de varoes e de femeas - no que diz respeito as 
criancas que entraram para o Hospital dos Expostos depois de Agosto de 1847, e que foram 
entregues a amas de leite pela primeira vez. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

N.0 de registo (por cima do registo, ao centro). 
Duas colunas: 
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Exposto _!!) tP?Wu <:~ · 
Ent. em ~- de IJ1/P~~8 -·- 183 ~ 
Liv, dos Ass.1'v'~:fol. 7 ..?.r. N.0/4~7, 

Por 2. 'mezes de leite a ~ J ooo R, 9 

Vcsti"do 

mezes dins a e J ooo R• 

neste Hospital dos Expostos de Lishoa, se entregou a Ama acima iridicada o 

Exposto .:?JunM..w - para o crear a leite pelo tempo tambem acima decla

rado, findo o ·qual, o aprezentara neste Hospital, para poder continuar na crea

<;iio do dito Expost? a secco, e nao querendo, ou poro?tro .qualquer motivo Ji<1o 

devcndo proseguir na dita crea~;1o, o entreg·ara neste Ho~pital; sabre pena de 

ficar scm direito a haver, o que se !he estiver' devend~, ao (llle tudo se obrigou 

I"'~ osle Tenno que a'-'ignou. E eu ti>Mn~£7~ (i'k df /{~~, y-4. 
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INVENTARIO DA CRIA<;;AO DOS EXPOSTOS 

1. a esquerda, com os elementos relativos a ama: nome, nome do marido e ocupa~ao 
deste, morada, freguesia e Comarca de residencia; 

2. a direita, com os elementos relativos ao exposto: nome, data da entrada (dia, mes e 
ano), referencia ao livro onde se localiza o seu assento de entrada (mimero, folio e n. 0 

do registo), por quantos meses vai para criar, salario mensal da ama e total a receber, 
data em que foi vestido (dia, mes e ano). 

Sob as duas colunas a data em que faleceu ou de quando fez termo de seco (dia, mes e ano) e 
o resumo dos vencimentos da ama: quantos meses e quantos dias, o salario mensal e o total 
a pagar. 
Depois de urn espa~o em branco, onde por vezes tambem aparece averbamentos referentes 
ao registo, encontra-se o Termo de Obriga~ao da ama, propriamente dito, indicando-se o dia, 
mes e ano em que se faz a entrega, nome do exposto que foi entregue a ama, referida acima, 
para cria~ao de leite, pelo tempo tambem declarado acima. 
Finalizado o periodo de tempo indicado, a ama, ou faria novo termo, para cria~ao de seco ou, 
nao querendo continuar a cria~ao do exposto, deveria entrega-lo no Hospital sob pena de nao 
receber a verba em divida. Termo de obriga~ao - ao que tudo se obrigou por este Termo que 
assignou. Nome da pessoa que faz o assento. 

A partir do livro 008 muda urn pouco a disposi~ao do registo, permanecendo duas colunas, 
agora maiores, ocupando o espa~o em branco por cima do termo propriamente dito; a da 
esquerda com os dados relativos a ama e ao exposto, que permanecem sensivelmente 
identicos, e a da direita, em branco, reservada para os averbamentos relativos a esta 
entrega - referentes a ama ou ao exposto. 

Assentos de pagamentos - aparecem sob o termo da entrega, continuando no verso do 
folio. Tern geralmente os seguintes elementos: 

- Data - ano, mes e dia; 
- Quantia recebida, por extenso, em reis; 
- Periodo a que diz respeito os pagamentos recebidos - que venceu ate (dia) de (mes) 

de (ano); 
- Assinatura - quando nao e a propria ama a receber, mas o seu marido ou procurador, 

assina este (raramente). 
Na margem direita aparece, em frente do valor pago por extenso, o valor numerico, em reis. 
Sob a indica~ao do mes aparece urn mimero que corresponde ao mimero do documento de 
pagamento da ama. 

MARGENS 

Nas margens aparecem diversos averbamentos, geralmente rubricados, reunindo-se, os mais 
comuns, nos seguintes grupos: 
1. Falecimento 

- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano) Entregou o 6bito em (dia) de (mes) de (ano); 
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- Faleceu na Ama a (dia) de (mes) de (ano) Entregou o Col.[ar] (1); 

- Faleceu na Ama a (dia) de (mes) de (ano) e niio entregou o selo(2) por q. o levou para a 
cava; 

- Faleceu na Ama a (dia) de (mes) de (ano) Entregou o Collar, falta a envolta<3J; 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano) Entregou o sella e envolta. 

2. Entregas na Casa 
- Entregue em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue viva em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue viva na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue viva em (dia) de (mes) de (ano) por mao tratamento; 
- Entregue em (dia) de (mes) de (ano) Trouxe o collar; 
- Entregue em (dia) de (mes) de (ano) Nao entregou envolta; 
- Entregue viva em (dia) de (mes) de (ano) Nao apresentou o bilhete<4J; 
- Entregue por ordem do Facultativo em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue no (dia) de (mes) de (ano), por assim o julgar conveniente o Facultativo. 

3. Referencia a outras entregas 
a) entregas anteriores - s6 muito raramente, pois normalmente trata-se de uma primeira 

entrega a ama de fora. 

b) entregas posteriores 
_ L. o (n. o) f. (n. o) N. o (n. o) ; 

- Segue a L. de Secco (n. 0 ) f. (n. 0 ); 

- Em (dia) de (mes) de (ano) foi passada esta Exp.ta p.lo Rev. do Parocho p.a (nome da ama) 
m. r de (nome do marido) L. o (n. 0 ) f. (n. 0 ) ( dia, mes e ano ); 

- Sella n. o (n. 0 ) Termo por passagem L. o (n. 0 ) f. (n. 0 ). 

c) entregas aos pais 
- P. a os Pais - geralmente a lapis, junto da informa~ao da entrega na casa. 

d) remissivas, enganos ou rectifica~6es 
- Niio teve efeito esta entrega; 
- Devido a engano na data deve-se emendar a data do Bilhete conforme o Termo. 

4. Outros averbamentos 
a) born tratamento recebido pelo exposto 
- Achando se esta Exposta desmamada, mas muito bem nutrida e tratada pela ama q 

allegou ter feito isto por se achar gravida, e ter muito amor a innocente niio desejando 
entregala .. . (Lv012, fol. 258). 

(1) Colar - ver Glossdrio. 

(2) Selo - ver Glossdrio. 

(3) Envolta - ver Glossdrio. 

<4> Bilhete - ver Glossdrio. 
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b) maus tratos recebidos pelos expostos de suas amas: 
- Falleceu por descuido da Ama, pois tendo-a deixado s6 em caza no Berr;o, entrou hum 

parco e o matou, dentando-o no peito; e nfio deve a Ama receber o resto do salario, vide 
atestatum Parrochi (Lv001, fol. 332, n. 0 332); 

- Tirada em (dia) de (mes) de (ano). A margem por baixo dos pagamentos: Nfio se pague a 
esta ama por levar a Exposta a criar, tendo engeitado o proprio filho, o que se provou 
certo, alem da informar;fio, por declarar nfio poder appresentar attestado do fallecim. to 
deste; 

- Nfio se pague a esta Ama a vista do que informa o Facultativo de {alta de leite e estar 
costumado a rolha<5l (Lv045, fol. 422); 

- Nfio se pague a esta ama por informar o Facultativo da Caza q a Exp.ta sofria m.ta fome, 
ou {alta de leite e mau tratamento (Lv045, fol. 424). 

c) relativos a passagem de novos bilhetes: 
- Segundo Bilhete com salva<6l; 
- Passou-se segundo Bilhete com salva em (dia) de (mes) de (ano); 
-Segundo Bilhete com guarda<7) em (dia) de (mes) de (ano). 

INDICES 

Todos os livros que comp6em a serie tern urn indice proprio, ordenado alfabeticamente pelo 
nome das amas, com separadores alfabeticos; em cada letra encontram-se ordenados pela 
mesma ordem do registo, ou seja, pela data do termo de entrega das crianr;as as amas de 
leite. Refere o nome da ama, o nome do exposto eo mimero de folio. Nos livros 003 a 046, os 
nomes das crianr;as surgem separados por uma coluna, aparecendo numa os nomes das 
meninas e noutra os nomes dos meninos. 

Cota de Arquivo 

SCMUCEIEA/CU04/Lv001 
SCMUCE/EA/CU04/Lv002 
SCMUCEIEA/CU04!Lv003 
SCMUCE/EA/CU04/Lv004 
SCMUCE/EA/CU04/Lv005 
SCML/CE/EA/CL/04/Lv006 
SCMUCEIEA/CLI041Lv007 
SCMUCE/EA/CU04/Lv008 
SCMUCEIEA/CU041Lv009 

(5) Rolha - ver Glossario. 

(6 ) Salva - ver Glosslirio. 

(7) Guarda - ver Glosslirio. 

INVENT ARlO 

N.0 orig. Datas extremas 

1 1834.09.01 1835.01.15 
2 1835.01.16 1835.03.27 
3 1885.03.27 1835.07.27 
4 1835.07.27 1835.11.10 
5 1835.11.10 1836.03.08 
6 1836.03.08 1836.07.05 
7 1836.07.05 1836.11.07 
8 1836.11.08 1837.03.13 
9 1837.03.14 1837.06.21 

206 

N.0 fol. N.0 reg. 

461 430 
446 420 
706 649 
666 617 
721 649 
811 664 
692 643 
692 
634 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. o foiJpag. N.0 reg. 

SCMUCEIEA/CU04/Lv010 10 1837.06.21 1838.02.06 522 491 
SCMVCE/EA/CV04/Lv011 11 1838.02.06 1838.10.02 529 
SCMUCEIEA/CU04/Lv012 12 1838.10.03 1839.05.14 563 
SCMVCE/EA/CV041Lv013 13 1839.05.15 1839.11.18 565 503 
SCMUCEIEA/CU04/Lv014 14 1839.11.18 1840.02.21 512 470 
SCMVCE/EA/CV041Lv015 15 1840.02.21 1840.05.15 510 474 
SCMUCEIEAICU041Lv016 16 1840.05.15 1840.08.26 516 487 
SCMVCE/EA/CV041Lv017 17 1840.08.27 1840.11.24 512 
SCMUCEIEA/CI.IOOLv018 18 1840.11.26 1841.02.25 522 
SCMVCE/EA/CV04/Lv019 19 1841.02.25 1841.05.10 534 493 
SCMI/CEIEAICU04/Lv020 20 1841.05.11 1841.08.11 536 498 
SCMVCE/EA/CV04/Lv021 21 1841.08.11 1841.11.18 534 489 
SCMUCEIEA/CU04/Lv022 22 1841.11.19 1842.03.08 676 531 
SCMVCE/EA/CV041Lv023 23 1842.03.09 1842.06.22 573 528 
SCMUCEIEA/CI104/Lv024 24 1842.06.23 1842.10.18 565 526 
SCMVCE/EA/CV041Lv025 25 1842.10.18 1843.01.17 573 529 
SCMUCEIEAf U04/Lv026 26 1843.01.17 1843.04.22 582 547 
SCMVCE/EA/CV041Lv027 27 1843.04.24 1843.07.26 580 546 
SCMUCEIEA/CU04/Lv028 28 1843.07.26 1843.11.06 587 536 
SCMVCE/EA/CV041Lv029 29 1843.11.06 1844.01.08 449 415 
SCMUCEIEA/CU04/Lv030 30 1844.01.08 1844.03.05 455 202(3)' 
SCMVCE/EA/CV041Lv031 1844.03.05 1844.05.06 466 
SCMUCEIEA/CI104/Lv032 32 1844.05.06 1844.07.23 459 
SCMVCE/EA/CV041Lv033 33 1844.07.23 1844.10.21 553 
SCMUCEIEAI 04/Lv034 34 1844.10.21 1845.01.13 557 
SCMVCE/EA/CV041Lv035 35 1845.01.13 1845.03.24 553 
SCMUCEIEAICI104/Lv036 36 1845.03.24 1845.06.06 551 
SCMVCE/EA/CV041Lv037 37 1845.06.06 1845.09.01 559 
SCMUCEIEA/CU04/Lv038 38 1845.09.01 1845.11.19 544 
SCMVCE/EA/CV041Lv039 39 1845.11.19 1846.01.31 557 
SCMUCEIEA/CU04/Lv040 40 1846.01.31 1846.04.15 742 
SCMVCE/EA/CV041Lv041 41 1846.04.15 1846.07.04 550 
SCNUJCEIEA/CU04/Lv042 42 1846.07.06 1846.09.22 548 
SCMVCE/EA/CV04/Lv043 43 1846.09.22 1846.12.10 549 
SCMUCEIEA/CU04/Lv044 44 1846.12.10 1847.02.23 546 
SCMVCE/EA/CV04/Lv045 45 1847.02.23 1847.05.03 556 
SCMUCEIEAICU04/Lv046 46 1847.05.03 1847.08.20 405 

(BJ Deixa de aparecer o n. 0 sequencia! de registo. A seguir ao registo 202 aparece apenas o mimero codificado do mes em 

que e realizada a entrega, o mesmo acontecendo nos restantes livros. 
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NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA<;AO 

Estado de conserva9ao - Alguns dos livros que compoem esta sene apresentam as 
encaderna~oes deterioradas, esfoladas, descoladas na lombada, etc. como eo caso dos Lv014, 
015, 017, 018, 020, 023, 027 a 032 e 040 a 045. Alguns apresentam tambem alguns 
problemas internos como os LvOll, 019 e 044 com folios rasgados e o Lv024 com urn folio 
com perfura~oes devido a acidez da tinta. 0 Lv046 tern a capa e o primeiro folio solto. Os 
restantes livros encontram-se em razoavel estado de conserva~ao. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Alguns dos livros apresentam 
erros na numera~ao dos folios, como seja, numera~ao repetida nos Lv001, 005 a 008, 016, 
019, 020, 023 a 025, 028, 029, 035 a 039 e 043 a 045; faltas de numeros de folios nos Lv006, 
013, 016, 018, 019, 025, 035, 037, 038, 042 e 044; folios em branco numeradas no Lv018 (fol. 
508 a 522). 
Existem tambem alguns erros na numera~ao dos registos, como dupla numera~ao nos Lv001, 
005, 006, 011, 013, 017, 027 e 028; faltas na numera~ao dos registos nos Lv001, 006, 016, 
022, 024 e 025; registos em branco nos Lv008, 010, 018, 020 e 028 e urn registo sem n .0 no 
Lv011. 
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CRIAQAO DE LEITE DE PRETOS E PARDOS 

SR: 05/ Cria~o de Ieite de pretos e pardos (1780-1833) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Proposta de 1779.11.17 dos Mordomos da Real Casados Expostos (Auisos e Ordens da Mesa, 
L. o 1, fol. 90-105 u. 0

) - propoe-se que, nos termos das condir;:oes de entrega de expostos 
negros e mestir;:os a amas de leite ou de seco, se acrescente que, se nao entregarem os 
expostos quando acabar os respectivos tempos de criar;:ao, as primeiras pagarao a Casa da 
roda 15$000 reis e as segundas 30$000 reis, obrigar;:ao pela qual respondera o fiador no caso 
de a ama nao aparecer ou nao poder pagar. 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - Serie composta de 3 livros organizados sequencialmente, por 
ordem cronol6gica da entrega dos expostos as amas para criar;:ao de leite, ocupando 0,2 
metros lineares de estante. 
0 Lv003 possui apenas tres registos (1830.10.16, 1830.12.02 e 1831.06.18), que pertencem 
cronologicamente ao Lv002. 
Cada livro tern apenas urn registo em cada folio, compondo-se aquele do assento do termo de 
entrega, no corpo central, para alem dos varios assentos de pagamentos que foram 
efectuados a ama e, averbamentos marginais relativos a ama e/ou ao exposto. 
Os registos nao sao numerados, mas estao ordenados cronologicamente, pela data do termo 
da entrega do exposto a ama, para criar;:ao de leite. 

Datas extremas · Registos entre 1780.06.16 e 1833.03.05. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nenhum livro desta serie possui termo de 
abertura ou de encerramento. 

Indices· Nenhuma das unidades de instalar;:ao desta serie contem indice. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos de criar;:ao de leite de pretos e pardos 
faziam-se nos livros de Criar;iio de leite - por Comarcas, nos registos anteriores a Junho de 
1780 e continuam a fazer-se nos livros de Criar;iio de Leite de Meninos ou de Meninas, a 
partir de Marr;:o de 1833(1). 

UJ Mesmo durante este periodo verificam-se enganos nos registos, inscrevendo-se criancas de cor nos livros dos brancos e 

vice-versa, quer nos livros de entradas, quer nos das criacoes de leite e de seco de pretos e pardos. 
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CRIAQAO DE LEITE DE PRETOS E PARDOS 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Data (dia, mes e ano) em que os mordomos do Hospital Real dos Expostos fazem a entrega a 
ama; nome do(s) mordomo(s); nome da ama, nome do marido da ama, ocupa~ao deste e 
morada (lugar, freguesia, Vila e Comarca, ou rua e freguesia, no caso de morarem em 
Lisboa); se a ama nao o apresentasse no fim da cria~ao ficava obrigada a pagar 24$000 
reis<2l nome do exposto, e se e preto ou pardo; refer€mcia ao seu assento de entrada: numero 
do livro, data de entrada (dia, mes e ano), numero do registo e numero do folio onde se 
localiza o mesmo assento; periodo de tempo em que dura a cria~ao de leite, a qual se obriga 
a ama, e respectivo vencimento mensal. Finalizado o periodo de tempo indicado, a ama, ou 
faria novo termo para segunda cria~ao - para o que teria de apresentar uma certidiio em 
como a crian~a se encontrava viva e bern tratada - ou, nao querendo continuar a cria~ao do 
exposto, deveria entrega-lo no Hospital. Termo de obriga~ao da ama: ao que tudo se obriga 
par este termo. Referencia as assinaturas do termo - da ama, do marido ou de alguem a seu 
pedido e do Mordomo do Hospital. Nome do fiador, ocupa~ao e morada do mesmo (se for uma 
mulher informa tambem o nome do marido), que se obriga a pagar a quantia indicada no 
registo, no caso da ama nao dar conta do exposto, todas as vezes que lhe for solicitado, ou no 
caso desta nao poder pagar. Nome do padre que faz o assento. 
Assinaturas: do mordomo(3l, do fiador e da ama, ou de alguem a seu pedido (4l. 

Assentos de pagamentos - aparecem sob o termo da entrega ou no verso do folio e tern 
geralmente os seguintes elementos: 

- Data - ano, mes e dia; 
- Nome de quem recebeu- quando nao e a propria ama a receber, mas o seu marido ou 

procurador, indica o nome deste; 
- Quantia recebida, por extenso, em reis; 
- Periodo a que diz respeito os pagamentos recebidos - que venceu ate (dia) de (mes) de 

(ano); 
- Designa~ao de quem assina os assentos de pagamento- Assinou a seu rogo (quando era 

a propria ama a receber mas nao sabia escrever); E assinou seu marido I seu 
procurador. 

- Assinatura. 
A partir de 1818 os assentos de pagamentos so muito raramente sao assinados, passando a 
indicar apenas a data, a quantia recebida pela ama e o periodo a que diz respeito. 
Na margem direita aparece, em frente do valor pago por extenso, o valor numerico, em reis. 

C2> Pagaria a amado exposto 24$000 reis, quando vencia o ordenado de 1$200 reis por mes; a partir de 21 de Julho de 1787 

(fol. 75) comecam a receber 1$600 reis por mes e o pagamento passa a ser de 60$000 caso niio apresentasse o exposto 

quando lhe fosse pedido. A partir de 21 de Abril de 1790 deixa de se fazer menciio a esta quantia no registo. 

C3> 0 mordomo deixa de assinar, porque se encontrava doente, a partir de Junho de 1788, desaparecendo o seu nome do 

registo, desde Novembro de 1789. 

(4) A partir de 1823 os assentos passam a ser raramente assinados. 
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MARGENS 

Na margem superior esquerda vern sempre indicado o nome do exposto e, por vezes, outros 
elementos como: 

- cor da pele - preto, pardo ou mulato; 
- idade- nao se tratando de recem-nascidos, indica-se o numero de meses- de 2 meses. 

Tambem na margem superior, geralmente sob o nome do exposto, comeca a aparecer urn 
sinal "L" ou "C" (Certo?) em Julho de 1787, deixando de aparecer em Novembro de 1787. A 
frente do nome do exposto aparece tambem outra letra - "D"(Dado?) - entre Julho de 1787 e 
Fevereiro de 1788. 
Na margem superior direita indica-se o nome da ama(5) e, por vezes outros elementos, como 
a mudanca de residencia da ama, indicando a nova morada e data da mesma. 

Relativamente a cada exposto, fazem-se diversos averbamentos a margem do termo ou 
sobre este, que variam consoante os casos, e que se podem reunir nos seguintes: 

1. Falecimento 
- Faleceu a (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Ama a (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou morto em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entregas na Casa 
- Entregou logo; 
- Entregue vivo a (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue morto na caza nova em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue na Caza bem criado em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou vivo na Caza mas doente em (dia) de (mes) de (ano). Faleceu em o (dia) do 

mesmo mes. Apresentou certidam do cirurgiiio e vai no pagamento que abaixo se lhe fez 
(Lv001, fol. 100). 

3. Transferencias para outras amas 
- Existe em Caza da Ex.ma Marqueza de Niza (Lv001, fol. 154); 
- Este exposto passou para o poder de (nome da ama) casada com (nome do marido), 

moradora em (vila, freguesia) (Lv001, fol. 86). 

4. Remissivas para outros livros 
a) anteriores: 
- Vem doL. 0 (n. 0

) dos M.os f (n. 0
); 

- Vem doL. 0 (n. 0
) de L.te f (n. 0

); 

- L. 0 (n. 0
) de L.te f (n. 0

). 

(5) A partir de Maio de 1790, e ate Julho de 1804, deixa praticamente de aparecer o nome da ama a margem, passando 

apenas a inscrever-se no registo. 
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b) posteriores: 
- Segue a f (n. 0 ) do L. 0 (n. 0 ) de Seco - no final dos assentos de pagamentos; 
- L. 0 (n. 0 ) sem ord. f.(n. 0 ); 

- Vai dado no L. 0 (n. 0
) dos Pretos a f (n. 0

); 

- Pretos de Seco a f (n. 0 ) ; 

- L. o dito f (n. 0 ) - a seguir a referencia a apresenta~ao para termo de seco. 

5. Outros 
- Vestido em (dia) de (mes) de (ano); 
- Apresentado para termo de Seco a (dia) de (mes) de (ano); 
- Segundo bilhete com guarda em (dia) de (mes) de (ano). 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/CU05/Lv001 1 1780.06.16 1824.10.21 347 
SCMUCE/EA/CU05/Lv002 2 1824.10.21 1833.03.05 84 (6) 

SCMUCE/EA/CU05/Lv003 3 1830.10.16 1831.06.18 3(7) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA9AO 

Estado de conserva~ao - Os tres livros que compoem esta serie encontram-se em razoavel 
estado de conserva~ao. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Apenas o Lv001 tern falta de 
mimeros, folios trocados e dupla folia~ao. 

<6l 0 resto do livro em branco, sem registos. 

<7l 0 livro possui apenas tres assentos, que pertencem cronologicamente ao Lv002. As outras folhas do livro encontram-se 

em branco. 
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CRIA<;;AO DE SECO (CS) 

SSSC: I CRIAQAO DE SECO (CS) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Alvarci de 1775.01.31 (L.A. XVIII. 08083, diploma il6) - o periodo de segunda criacao, ou 
de seco, antes do Alvara seria de sete anos e meio ou ate os expostos completarem os nove 
anos. Com o Alvara fica determinado que a seguir ao ano e meio de criacao de leite, podem 
ser dados a criar por mais cinco anos e meio, ate as criancas completarem os sete anos. 

Instruc~oes para servirem de Guia aos muito Reverendos Parochos na Inspec~iio 
dos Expostos a cargo da Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Aetas das Sessoes da 
Comissao Administrativa, anexo a acta da sessiio de 1835.12.02) - nas referidas Instrucoes, 
Capitulo 4. o, divide-se a criacao de seco em tres periodos: 

1. o - de 1 a 3 anos; 
2. o - de 3 a 7 anos; 
3. 0

- de 7 a 10 anos, 
estabelecendo sahirios diferentes para os varios periodos e beneficios as amas que continuam 
a primeira criacao de seco, tendo-o criado de leite, ou entao quando os expostos a seu cargo 
sao doentes. 
lndica-se tambem quais as condicoes para se ser ama de seco: ter meios suficientes de 
subsistencia, e born comportamento para poder dar ao exposto uma educacao regular, tanto 
religiosa como civil. 
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Estampa 26- Cria~ao de seco- Livro 1, folio 1. 



CRIA(:AO DE SECO 

ORGANIZAc;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - Serie composta por 16 livros organizados sequencia! e 
cronologicamente, pela data de entrega das criancas expostas para criacao de seco, ocupando 
1,2 metros lineares de estante. 
0 primeiro livro e manuscrito e os restantes sao parcialmente impressos, preenchendo-se os 
dados particulares, relativos a cada entrega, a mao. Os livros 001 e 004 a 016 tern apenas 
urn registo por folio, enquanto os Lv002 e 003 apresentam dois registos por folio. Os registos 
compoem-se de urn texto central, o termo da entrega a ama; assentos dos pagamentos 
realizados a essa ama pela criacao do exposto e anotacoes nas margens. 
0 Lv001 apresenta alguns registos numerados, correspondendo sempre ao mimero de folio, 
mas apenas ate ao folio 158. Tanto neste como nos outros livros, a ordem interna e 
cronologica, atribuida pela data da entrega da crianca a ama. 

Datas extremas - Registos entre 1775.03.07 e 1786.06.06. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nenhuma das unidades de instalacao apresenta 
termo de abertura ou de encerramento. 

Indices - Todos os livros tern urn indice final, ordenado alfabeticamente pelo nome das 
amas, com separadores alfabeticos e, dentro destes, ordenados pela ordem do registo. 

Rela~ao com outras series I subseries - A serie de Criar;iio de seco continua a serie de 
Conhecimento das amas onde vern registadas as entregas as amas - de Ieite e de seco - e os 
pagamentos das amas de seco de 1771 a 1775. Os registos desta serie continuam na serie 
Criar;iio de seco - por sexos (1786-1834), dividida em duas subseries: Criar;iio de seco -
meninos e Criar;iio de seco - meninas. 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGISTO 

Data (dia, mes e ano), nome do Mordomo do Hospital Real dos Expostos; nome da ama, nome 
do marido e ocupacao deste, se for casada ou viuva, e morada; nome do exposto, se e preto ou 
pardo, data da sua entrada, referencia ao assento de entrada, indicando o numero do livro, 
numero do folio e n1imero do registo de entrada; tempo da segunda criacao, para acabar de 
crear, educar e sustentar e salario mensal, ao fim do qual ficava a ama obrigada a apresenta
lo no Hospital para ser passada Carta de Guia, e seguir com ella o destino, que se lhe 
determinar. Referencia as assinaturas pelo Mordomo, nome da pessoa que assinou a pedido 
da ama, nome do seu fiador, ocupacao e morada; nome do Padre que escreve o assento. 
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Assinatura do registo: quando estao assinados apresentam assinatura do Mordomo e/ou da 
ama ou de quem assina a seu pedido. 
Quer os registos manuscritos quer os parcialmente impressos, tern o mesmo conteudo e 
organizacao. A partir do Lv004 a parte do registo impresso modifica-se ligeiramente, 
deixando mais espaco para o tempo de criacao, e em vez da referencia a Carta de Guia<t) diz 
que se pora o expos to a oficio, a que a sua inclinar;ao o destinar, e que se a ama nao o 
apresentar no fim da criacao, sera obrigada a pagar-lhe as soldadas que a Mesa determinar. 

Existem, no entanto, uns registos urn pouco diferentes, como por exemplo: 

1 - uma entrega de duas criancas a mesma ama, registada no mesmo assento (Lv001, fol. 15; 
outro ex. no fol. 16) em que o registo e identico, dando os elementos comuns da ama, os 
elementos de urn exposto (nome, assento de entrada e data de entrada), elementos do outro, 
tempo de criacao do primeiro, tempo de criacao do segundo e depois o salario mensal a 
receber pela ama pelas duas criacoes. Nos elementos e averbamentos a margem, aparece urn 
a esquerda e outro a direita. 

2 - uma entrega a fidalga (Lv002, fol. 304 v. 0 ) , em que nao vern inscrito o tempo de criacao, o 
salario, nao faz referencia as assinaturas nem ao fiador e assina apenas o Mordomo. 

Assentos de pagamento - Ano, mes e dia, nome da ama ou da pessoa que recebeu em seu 
nome, quantia recebida, por extenso, data final a que diz respeito o pagamento. Assinatura. 
Indica ainda, por vezes, quem assina o assento. Existem muitos registos que nao estao 
assinados. 
A quantia numerica aparece do lado direito de cada assento de pagamento. 
Os assentos de pagamento encontram-se geralmente sob o assento da entrega, continuando 
para o verso da folha, nos livros com apenas urn registo por folio, ou, para as margens, no 
caso de livros com dois assentos por folio. 
Existem alguns registos sem pagamento, tendo a indicacao no termo da entrega, em vez do 
salario mensal, de ir gratuitamente, sem pagamento (Lv001, fol. 1 a 3). Tratam-se de 
entregas de criancas mais velhas (10, 8 e 17 anos), indo as duas primeiras pelo tempo 
suficiente ate completarem os doze anos da segunda criacao de seco e, a terceira, ate fazer 
20 anos (esta era coxa). 

MARGENS 

Na margem esquerda, no cimo, indica-se o nome do exposto e outros elementos como: 
- cor da pele - preto, pardo ou mulato; 
- idade, quando e entregue para a primeira criacao de seco com mais de urn ano e meio 

(quando deveria terminar a criacao de leite); 
- doencas ou deficiencias fisicas. 

Na margem direita aparece o nome da ama. 

( 1) Ver descri~ao desta serie- Registos de cartas de guia. 
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Nas margens esquerda, direita ou superior, inscrevem-se inumeros averbamentos ou 
anotacoes relativos ao exposto ou a ama. 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimento 
- Faleceu aos (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 

2. Entregas na Casa 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi entregue nesta Caza em (dia) de (mes) de (ano). Paga do que venceu; 
- Entregou marta na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Ficou desobrigada desta exposta em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano) parse mandar buscar o qual menino veyo 

m.to mal criado e com os pes queimados e par esta rezfio nfio se lhe deve pagar couza 
alguma. 

3. Transferencias ou passagens a outras amas 
- Esta em poder de (nome, estado civil, ocupacao e morada); 
- Consta ter passado o dito exposto para (nome da ama), moradora em (morada); 
- Esta ama passou a dita exposta (nome), para caza de (nome da ama nova, morada), em 

(dia) de (mes) de (ano); 
- Constou par Certidam do Parrocho q este exposto passara para (nome da nova ama, 

morada), em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou o na Caza par lhe morrer seu marido em ... e no mesmo dia se deo a (nome da 

ama nova) casada com (nome do marido da ama e ocupacao do mesmo, morada) debaixo 
das condir;oes do termo junto. 

4. Entregas aos pais 
- Vai dada no L. dos filhos q se entregfio a seas pais f (n. 0

); 

- Termo de entrega aos pais (ver, por ex. LvOOl, fol. 37). 

5. Referencia a outros assentos: 
a) entregas anteriores 
- Vem do L. 0 (n. 0

) de (designacao) f (n. 0
). 

b) entregas posteriores 
- Vai dado no L. o (n. 0

) de (designacao) a f (n.0
); 

- Vai dado neste mesmo livro a f (n. 0
); 

- Vai dado em Carta de Guia no L . o (n. 0
) delas a f (n. 0

). 

6. Outros averbamentos 
- Este Exp.to fugiu de casa de (nome da ama) depois de se achar aprendendo o Off. 0 de 

Carpinteiro, e sendo apanhado p.a a Casa Pia do Castello , delle fora enviado p.a o 
Regim. o da Seg.da Armada (Lv016, fol. 196). 
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B. Anotacoes relativas a ama e ao seu pagamento: 

1. Periodo de inicio do pagamento 
- Vence desde o dia (dia) de (mes) de (ano) em diante (quando a data do termo e posterior 

a do inicio da criacao). 

2. Tempo de criacao 
- Principiou em (dia) de (mes) de (ano); 
- Vai par (n. 0

) meses I anos; 
- Declaro que foi par (n. 0 ) annos e (n. 0 ) meses porque se uerificou a sua entrada. 

3. Referencia a ama ja ter sido paga noutro livro 
-No Liuro (n. 0

) f (n. 0
) esta paga estq Ama te (dia) de (mes) de (ano) (Lv001, fol. 31). 

4. Referencia ao tratamento recebido 
-Par informac;ao de (nome) este Exp.to esta mal acomodado em poder de (nome da ama) e 

se lhe nao deue pagar (rubrica, data); 
-Par attestac;ao do Paroco de (designaciio) em (dia) de (mes) de (ano) constou estar bem 

criada o dito exp.t0 , de q se pas esta verba em (dia) de (mes) de (ano). 

iNDICES 

indice final ordenado alfabeticamente pelo nome das amas, com separadores alfabetico, e 
dentro de cada letra encontra-se ordenado pela mesma ordem do registo, seguindo o numero 
dos folios, ou seja, a data do assento da entrega das criancas expostas as amas. Inclui o 
nome da ama, localidade de residencia da ama (apenas no Lv001), nome da crianca e o 
mimero do folio onde se localiza o assento. 0 indice do Lv001 tern o titulo Alfabeto das amas 
de secas. 0 Lv015 tern duas colunas por pagina. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/E.A/CS/Ol/Lv001 1 1775.03.07 1776.03.29 214 div. hr. 22 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv002 2 1776.04.01 1778.10.02 448 
SCMUCE/E.A/CS/01 v003 3 1778.10.05 1779.12.14 433 
SCMUCE/EA/CS/0 1/Lv004 4 1779.12.15 1780.05.24 411 
SCMUCE/EA/C 01/Lv005 5 1780.05.04 1780.11.24 415 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv006 6 1780.11.24 1781.05.31 396 
SCMUCEIEA/CS/Ol/Lv007 7 1781.05.31 1782.01.24 405 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv008 8 1782.01.24 1782.07.09 404 
SCMUCE/E.A/CS/Ol/Lv009 9 1782.07.11 1782.11.27 403 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv010 10 1782.11.27 1783.05.10 411 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv011 11 1783.05.10 1783.10.08 409 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv012 12 1783.10.08 1784.04.06 385 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/CS/Ol/Lv013 13 1784.04.06 1784.09.14 514 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv014 14 1784.09.14 1785.03.07 394 
SCMUCE/EA/CS/01/Lv015 15 1785.03.08 1785.08.29 350 
SCMUCE/EA/CS/0 1/Lv016 16 1785.08.29 1786.06.06 433 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAf;AO 

Estado de conserva~ao - A maior parte dos livros desta serie encontra-se em razoavel 
estado de conservacao; no entanto alguns possuem folios rasgados, perfurados e/ou 
manchados, como os Lv002, 004, 013, 015 e 016; folios soltos nos Lv004 e 005. Mais grave se 
apresenta o Lv005, com a capa solta. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem alguns erros na 
numeracao dos folios, como: dupla foliacao nos Lv001, 002, 004 a 006, 008 e 010 a 016; faltas 
de mimeros nos Lv002, 005, 008, 009, 011 a 013 e 016. 
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SR: 02 - Cria~ao de seco · por sexos (1786-1834) 

ORGANIZACAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 91livros, divididos pelo sexo das crian~as entregues, sendo 48 
livros de entregas de meninos as amas de seco e, 43 livros de entrega de meninas, ocupando 
5,95 metros lineares de estante. 
Encontram-se organizados cronologicamente pela data do termo de entrega dos expostos as 
amas. N as duas subseries, o numero original come~a pelo numero 17, continuando a 
numera~ao da serie anterior. 
Existem em todos os livros apenas urn registo em cada folio. Os registos compoem-se de urn 
texto central, com o termo da entrega do exposto a ama, dos assentos de pagamento sob o 
termo, continuando no verso do folio e de averbamentos ou anota~oes relativos ao exposto e 
aama. 
Os registos, dentro de cada unidade de instala~ao que compoe esta serie, acham-se ordenados 
cronologicamente pela data da escritura do termo da entrega do exposto a ama de seco. 

Datas extremas - Registos entre 1786.06.09 e 1834.08.21, na subserie de Criar;iio de leite -
meninos e entre 1786.06.19 e 1834.08.30, na subserie de Criar;iio de leite - meninas. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento- Nenhuma unidade de instala~ao de qualquer das 
duas subseries apresenta termo de abertura ou encerramento. 

indices - Todas as unidades de instala~ao tern indice, geralmente no final, ordenados 
alfabeticamente pelo nome das amas, com separadores alfabeticos, e dentro de cada urn 
destes organizados pela mesma ordem dos registos, ou seja, pela data do termo de entrega 
do exposto a ama. 

Rela~ao com outras series I subseries · Esta serie continua a de Criar;iio de seco 
(1775-1786). Continua na serie de Criar;iio de seco- meninos e meninas (1834-1847). 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Data, nome dos Mordomos do Hospital Real dos Expostos de LisboaCll que fazem a entrega a 
ama; nome d~ ama, estado civil, nome do marido e ocupa~ao deste, se for a ama casada ou 
viuva, morada; nome do exposto, data de entrada no Hospital, referencia a localiza~ao do seu 

(1) Come~am a aparecer assentos sem os nomes dos Mordomos em Agosto de 1793 e, a partir de Fevereiro de 1794 

desaparecem por completo. 
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Estampa 27- Criat;:ao de seco - meninos- Livro 1, folio 1. 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

assento de entrada - mimero do livro, mimero do folio e mimero do registo; termo de 
obriga~ao da am a . . . e se obrigou a dita Ama a acabar de crear, educar e sustentar o dito 
Exposto, tempo de cria~ao, data do inicio da cria~ao e salario mensal. Acabado o tempo a 
ama teria de apresentar o Exposto no Hospital para ser posto a oficio ou ficaria obrigada a 
pagar-lhe as soldadas como a Mesa da Misericordia determinasse. Nome do fiador, ocupa~ao 
e morada (se for mulher, nome, nome do marido e ocupa~ao deste); nome de quem assina a 
pedido da ama e nome do padre que escreve o assento. 
Assinaturas: da ama ou de quem assina a pedido da ama; do fiador, algumas vezes, e do 
Mordomo. 

Assentos de pagamentos - Ano, mes, dia, quantia recebida por extenso, periodo a que 
respeita (Ate ... ) e assinatura a pedido da ama. Na margem direita regista-se a quantia, 
numerica, recebida. 
A partir de 1810 (Lv020) surge, no final dos pagamentos, o total pago nos varios assentos. 
Aparece tambem, na margem superior, a indica~ao de "Pago". A partir de 1813 (Lv021, fol. 
44) surge outra indica~ao, a frente da referencia ao livro onde se registou a entrega 
antecedente e/ou posterior: R.eu .... $ ...... <2l. Sob o total da adi~ao aparece tambem outras 
referencias: 

- Segue a f (n. 0 ) do L. o (n. 0 ); 

- Segue a f (n. 0 ) deste L. o; 
- Cuja somma segue a f (n.0

) doL. o (n. 0
) de Seco. 

Por vezes, antes do total da adi~ao, surge outro valor que corresponde ao total recebido da 
cria~ao anterior de leite ou de seco, e, embora raramente, a indica~ao ao lado, Do termo 
antecedente<3l, somando-se ao total dos pagamentos deste termo. 

MARGENS 

Na margem superior esquerda indica-se o nome do exposto, e, junto do nome outros 
elementos com ele relacionados: 

- idade com que deu entrada, quando nao se trata de recem nascidos: (n.0
) meses; 

- doen~as ou deficiencias fisicas. 
Na margem superior direita indica-se o nome da ama e, nos primeiros registos do Lv001, 
tambem a localidade da sua residencia. 
Surgem imimeros averbamentos nas margens, relativos quer ao exposto quer a ama, 
reunindo-se os mais comuns, nos seguintes grupos: 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimento 
- Faleceu na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Caza nova em (dia) de (mes) de (ano); 

(2 ) Comel!a a desaparecer a partir de 1830, deixando tambem de se fazer a adil!iio total no fim dos assentos de pagamentos. 

(3) Ver, por ex. Lv022, fol. 156 e 156 v. 0
• 
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- Faleceu em poder da Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Constou par Certidam do Parrocho da freg. a de (designa~ao) q o exposto acima falecera 

em (dia) de (mes) de (ano) e para constar puz esta verba em (dia) de (mes) de (ano), e 
deve apresentar Certidam em nome da ama em cujo poder faleceu o dito Exposto . 

2. Entregas na Casa 
- Entregou logo no mesmo dia; 
- Veio para a caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou o na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou o vivo na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou o morto na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Por falecimento desta Ama foi entregue o Exposto na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e 

para constar puz esta verba (dia) de (mes) de (ano). 

3. Transferencias I passagens para outras amas 
- Esta em poder de (nome, estado civil, nome do marido, ocupa~ao deste e morada) em 

(dia) de (mes) de (ano); 
- Passouse o dito exposto para o poder de (nome, estado civil, nome do marido, ocupa~ao 

deste e morada) em (dia) de (mes) de (ano) e fez termo no L. o (n. 0
) de (designa~ao) que 

vem a ser neste L. 0 f. (n. 0 ); 

- Constou par Certidam do Parrocho da freguesia de (designa~ao) que o Exposto acima se 
acha em caza de (nome, estado civil, nome do marido, ocupa~ao deste e morada) e para 
constar se pas esta verba em (dia) de (mes) de (ano). 

4. Transferencia para outros locais 
- Ficou desobrigada deste Exposto em (dia) de (mes) de (ano) por ser mandado tirar por 

ordem da Ex.ma Meza para hir, como foi, para o Seminario da Villa de Santarem; 
- Foi para a Fundic;ao em (dia) de (mes) de (ano). 

5. Entregas aos pais 
- Entregouse a seus Pays em (dia) de (mes) de (ano) de q se fez Termo no L. 0 dos filhos q 

se entregao a seus Pays. 

6. Referencia a outros assentos: 

a) anteriores 
- Vem doL. o (n. 0

) de (designa~ao) f. (n. 0
). 

b ) posteriores 
- Vai dado no L. o (n. 0 ) f. (n. 0 ) ; 

- Vai neste L. o af. (n. 0
); 

- Vai feito outro Termo no L . o (n. 0 ) f. (n. 0 ); 

- Fez Termo dos 7 para os 12 a f. (n. 0 ) do L. o (n. 0 ) ; 

- Vai lanc;ado no L. o dos Expostos que existiao (LvOOl, fol. 130). 
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7. Cria~ao por conta de outras pessoas 
-Par conta da Ex.ma S. ra Marqueza de (designa~ao) (Lv001, fol. 197); 
-Par conta da S.ra (nome) (Lv001, fol. 153). 

8. Outros averbamentos 
- Apresentado para novo Termo de Seco a (dia) de (mes) de (ano); 
- Apresentado para Vestir a (dia) de (mes) de (ano); 
- Vestido em (dia) de (mes) de (ano); 
- Ausentouse da Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

B. Anota~oes relativos a ama: 

1. Mudan~a de residencia . 
- Esta Ama mudou se para o (nova morada) em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Passagem de novo bilhete 
- Segundo Bilhete(4) com guardaC5l ; 
- Tem Bilhete com salva(6) 
- Passei 2. o Bilhete em (dia) de (mes) de (ano); 
- 3. o Bilhete com salva. 

3. Fim da cria~ao e pagamento da ama 
- Este Exposto foi entregue na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e par nao haver a dita Ama 

requerido novo Termo dos 7 para os 12 annos se deve aqui contar os (n. o em reis) que 
tem vencido par findar o tempo de criac;ao do referido Exposto. 

4. Tratamento do Exposto 
-Em (dia) de (mes) de (ano) constou, do Conego (nome) que este Exposto estava em caza 

de (nome da ama) e que estava bem; 
- Nao se pague a esta Ama sem Ordem do IU.mo e Ex.mo Sn.r (nome) parter huma porca 

comido a mao ao Exp.to (nome) Lisboa (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano) pela atestac;ao do Hdo Parroco de (localidade) serem falecidos 

a dita Ama (nome) e seu Marido, e o Exposto anda m.to mal tratado e desprezivel. 
Lx. o (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregou o o Visitador de (localidade) em (dia) de (mes) de (ano), isto pelo mao trato 
q a Ama deu ao Exp.to. 

Os averbamentos de falecimento, entregas na Casa e referencia a registos anteriores e 
posteriores aparecem geralmente na margem superior. A partir do Lv038 surge, impressa na 
margem superior: 

(4J Bilhete - ver Glossario. 
<SJ Guarda- ver Glossario. 
(6) Salva - ver Glossario. 
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Vem de Folhas (n. 0
) do Liv. (n. 0

) de (referencia ao livro) Rs . ... $ .. .. 
com a quantia paga nesse livro, nessa folha, a ama, pelo tempo de cria~;ao anterior. 

INDICES 

fndice final, excepto nos Lv022, 023, 032 e 033 de Meninos e nos Lv022, 030 a 032 de 
Meninas, em que os indices se localizam no inicio do livro. Os indices estao ordenados pelo 
nome da ama, com separadores alfabeticos e, dentro destes, ordenados pela mesma ordem 
dos registos, isto e, pela data do termo de entrega do exposto a ama. Indicam o nome da 
ama, nome do marido da ama (apenas nos Lv001, 004 e 005 de Meninos enos Lv001 e 004 
de Meninas ), nome 9-o exposto e numero de folio onde se localiza o assento. Alguns dos 
indices tern titulo, indicando o n .0 original do livro e tipo de livro (Meninos , Meninas, 
Meninos de seco, Meninas de seco): os Lv017 e 019 de Meninos e os Lv017 e 021 de Meninas . 

INVENT ARlO 

SSR: 01 I Cria~ao de seco - meninos (1786-1834) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/CS/02/0l/Lv001 17 1786.06.09 1787.11.10 421 
SCMUCE/EA/CS/02/0 1/Lv002 18 1787.11.17 1789.04.21 401 
SCMUCEIEA/CS/02/0l/Lv003 19 1789.04.21 1790.05.04 380 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv004 20 1790.05.06 1791.03.30 411 
SCMUCE/EA/CS/02/0l/Lv005 21 1791.03.31 1792.04.26 431 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv006 22 1792.04.26 1793.04.13 420 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv007 23 1793.04.16 1794.02.22 357 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv008 24 1794.02.22 1795.02.23 350 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv009 25 1795.02.23 1796.03.14 350 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv010 26 1796.03.14 1797.04.01 414 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv011 27 1797.04.04 1798.06.08 416 
SCMUCE/EA/CS/02/0 1/LvO 12 28 1798.06.14 1799.05.07 311 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv013 29 1799.05.09 1800.04.29 360 
SCMUCE/EA/CS/02/0 1/LvO 14 30 1800.05.02 1801.06.10 372 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv015 31 1801.06.10 1802.10.14 333 div. hr. 28 --
SCMUCE/EA/CS/02/0 1/LvO 16 32 1802.10.18 279 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv017 33 1803.11.04 
SCMUCE/EA/CS/02/0 1/LvO 18 34 1806.03.04 1807.06.01 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv019 35 1807.06.04 1810.02.26 
SCML/CE/EA/CS/02/01/Lv020 36 1810.03.01 1813.03.13 334 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv021 37 1813.03.22 1815.08.21 339 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv022 38 1815.08.22 1817.06.19(7) 13, 477 

<7> Nos fol. 475 a 477 existem tres registos de 1817.06.25, que pertencem, cronologicamente, ao livro seguinte . 
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Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/ENCS/02/0l/Lv023 39 1817.06.19 1818.12.14 21 508 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv024 40 1818.12.16 1819.07.14 319 
SCMIJCE/ENCS/02/0l/Lv025 41 1819.07.14 1820.03.02 335 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv026 42 1820.03.02 1820.08.30 309, 24 
SCMUCE/ENCS/02/0l/Lv027 43 1820.08.30 1821.03.13 312 25 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv028 44 1821.03.13 1821.09.18 314, 24 
SCMIJCE/EA/CS/02/0l/Lv029 45 1821.09.19 1822.03.30 410,23 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv030 46 1822.03.30 1822.10.18 320, 26 
SCMIJCEIEA/CS/02/0l/Lv031 47 1822.10.22 1823.04.28 345 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv032 48 1823.04.29 1823.10.29 26, 4 hr., 320 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv033 49 1823.10.30 1824.04.07 25 5 hr. 319 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv034 50 1824.04.07 1824.10.26 353, 25 
SCMIJCE/EA/CS/02/01/Lv035 51 1824.10.26 1825.05.17 375 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv036 52 1825.05.17 1825.12.03 396 
SCMUCEIEAICS/02/0l/Lv037 53 1825.12.05 1826.06.07 371 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv038 54 1826.06.07 1826.12.12 343 
SCMIJCEIEAICS/02/01/Lv039 55 1826.12.12 1827.09.10 344 
SCMUCE/EA/CS/02/0l/Lv040 56 1827.09.10 1828.07.28 344 
SCMUCEIEAICS/02/0l/Lv041 57 1828.07.30 1829.04.29 336 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv042 58 1829.04.29 1830.01.14 353 
SCMIJCEIEA/CS/02/0l!Lv043 59 1830.01.14 1830.09.09 342 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv044 60 1830.09.10 1831.06.08 371 
SCMIJCEIEAICS/02/0l/Lv045 61 1831.06.08 1832.02.10 322 
SCMUCE/EA/CS/02/0 1/Lv046 62 1832.02.10 1832.10.31 356 
SCMUCEIEAICS/02/0l/Lv04 7 63 1832.11.05 1834.01.08 396 
SCMUCE/EA/CS/02/01/Lv048 64 1834.01.09 1834.08.21 300, div. hr., 50 --

SSR: 02 I Cria~ao de seco - meninas (1786-1834) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMIJCE/ENCS/02/02/LvOOl 17 1786.06.19 1787.10.09 363 
SCMUCE/ENCS/02/02/Lv002 18 1787.10.10 1789.04.22 431(8) 

SCMIJCEIEAICS/02/02/Lv003 19 1789.04.24 1790.04.17 408 
SCMUCE/ENCS/02/02/Lv004 20 1790.04.18 1791.02.12 393 
SCMIJCEIEAICS/02/02/Lv005 21 1791.02.13 1792.03.23 411 
SCMUCE/ENCS/02/02/Lv006 22 1792.03.23 1793.03.20 420 
SCMIJCEIEAICS/02/02/Lv007 23 1793.03.20 1794.02.26 352 
SCMUCE/EA/CS/02/02/LvOOB 24 1794.02.27 1795.04.16 350 
SCMIJCEIENCS/02/02/Lv009 25 1795.04.17 1796.04.06 349 

(B) Os registos dos fol. 1 a 20, com termos de 1878.10.10 a 1787.10.30, estao repetidos no Lv007 de Criar;ii.o de leite -

meninas, tambem nos fol. 1 a 20, com os assentos de pagamentos realizados em 1787, que nao aparecem nestes do Lv002 

de Criar;ii.o de seco, que tern apenas os assentos de pagamento a partir de 1788. 
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Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N. 0 reg. 

SCMIJCEIEA/CS/02/02/Lv010 26 1796.04.06 1797.04.04 372 3 br. 20 
SCMUCE/EA/CS/02/02/LvO 11 27 1797.04.04 1798.05.25 422 
SCMIJCEIEA/CS/02/02/Lv012 28 1798.05.25 1799.05.17 305 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv013 29 1799.05.17 1800.06.16 371 
SCMIJCEIEA/CS/02/02/Lv014 30 1800.06.17 1801.10.13 372 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv015 31 1801.10.14 1802.10.14 228, div. br. , 25 --

SCMIJCEIEA/CS/02/02/Lv016 32 1802.10.18 1804.04.18 305 
SCML/CE/EA/CS/02/02/Lv017 33 1804.04.18 1806.10.18 389, div. br. , 15 --
SCMUCEIEA/CS/02/02/LvOlS 34 1806.10.25 1808.09.12 345 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv019 35 1808.10.01 1811.03.02 344 
SCMUCEIEA/CS/02/02/Lv020 36 1811.03.04 1814.07.02 337 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv021 37 1814.07.08 1817.03.07 618 
SCMUCEIEA/CS/02/02/Lv022 38 1817.03.08 1818.11.16 13 499 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv023 39 1818.11.16 1819.07.14 324 
SCMUCEIEA/CSl02/02/Lv024 40 1819.07.14 1820.03.22 327 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv025 41 1820.03.22 1820.11.23 340 
SCMUCEIEA/CS/02/02/Lv026 42 1820.11.23 1821.07.17 304, 21 
SCML/CE/EA/CS/02/02/Lv027 43 1821.07.18 1822.03.05 448, 23 
SCMUCEIEAICS/02/02/Lv028 44 1822.03.05 1822.10.22 342 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv029 45 1822.10.22 1823.06.17 345 
SCMUCEIEA/CS/02/02/Lv030 46 1823.06.17 1824.02.10 25,321 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv031 47 1824.02.10 1824.08.19 25, 5 br., 315 
SCMIJCEIEA/CS/02/02!Lv032 48 1824.08.19 1825.04.19 349 22 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv033 49 1825.04.19 1825.11.10 374 
SCMUCEIEA/CS/02/02/Lv034 50 1825.11.10 1826.06.22 374 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv035 51 1826.06.22 1827.04.06 344 
SCMUCEIEA/CS/02/02!Lv036 52 1827.04.06 1828.01.29 342 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv037 53 1828.01.29 1829.03.06 342 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv038 54 1829.03.06 1830.02.04 340 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv039 55 1830.02.04 1831.01.12 342 
SCMUCE!EA/CS/02/02/Lv040 56 1831.01.12 1831.11.07 377 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv041 57 1831.11.08 1832.09.26 316 
SCMUCE/EA/CSl02/02/Lv042 58 1832.09.27 1834.01.10 357 
SCMUCE/EA/CS/02/02/Lv043 59 1834.01.01 1834.08.30 226, div. br., 43 --

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - Alguns livros da subserie das entregas de meninos apresentam 
as capas e a lombada deterioradas, como os LvOOl , 003, 005, 011, 015, 016, 023, 032, 037, 
039, 042, 047 e 048; folhas rasgadas: Lv023, 036, 039, 043 a 045, 047 e 048; folhas soltas: 
Lv019, 023 e 037; folhas manchadas de tinta: Lv041; manchadas da humidade, com os 
registos a desaparecer, como o Lv011. Os LvOlO e 033 estao mal encadernados e o 023 
encontra-se em bastante mau estado. 
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Na subserie das entregas de meninas de seco temos os Lv010 e 022 em mau estado; capas e 
lombadas deterioradas nos Lv006, 007, 009, 020, 021 e 031; folhas rasgadas nos Lv006, 009, 
017, 022, 026, 030, 032, 034, 035, 039, 040, 042 e 043; o Lv021 tern folhas do indice soltas. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos -Nos livros de registo de entregas 
de meninos os Lv001, 004, 005, 007 a 011, 013, 014, 017, 018, 020, 021, 029, 035 a 038, 041, 
043, 044 e 048 apresentam duplicacao na foliacao; os Lv002, 005 a 008, 011, 012, 016, 017, 
020, 034, 042, 045, 047 e 048 tern saltos na numeracao dos foliose os Lv010 a 015, 017, 019, 
020 a 023, 034, 040, 042, 043, 045, 047 e 048 tern folios numerados, sem assentos. 
Nos livros de entregas de meninas para criacao de seco verificam-se problemas identicos com 
faltas ou duplicacao de mimero de folios nos Lv001 a 007, 009 a 017, 019 a 021, 023, 027, 
029, 031 a 033, 036 a 040, 042 e 043 e folios numerados, sem assentos nos Lv001, 003 a 005, 
007 a 017, 019, 021, 023, 028, 032, 033, 036, 039, 041 e 042. 
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SR: 03/ Cria~io de seco- meninos e meninas (1834-1847) 

ORGANIZA(::AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - Serie composta de 44 livros organizados sequencial e 
cronologicamente, pela data do termo da entrega do exposto a ama de seco, ocupando 3,84 
metros lineares de estante. 
Cada livro tern apenas urn registo por folio. Cada registo e composto, na parte superior do 
recto, por duas colunas, uma com os dados da ama e a outra com os elementos relativos ao 
exposto. Por baixo tern o termo da entrega propriamente dito e sob este os assentos de 
pagamento, que continuam para o verso do folio. A margem tern ainda algumas anota~oes 
relativas ao exposto ou a ama. 
Os registos estao ordenados e numerados sequencialmente, por ordem cronologica da data do 
termo da entrega do exposto a ama, para cria~ao de seco. A numera~ao e anual de Janeiro a 
Dezembro, excepto o primeiro livro, que tern numera~ao desde Setembro, altura em que este 
se inicia. 

Datas extremas - Registos entre 1834.09.01 e 1847.08.23. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nao possui. 

indices - Todos os livros possuem indice organizado por separadores alfabeticos, tendo por 
base o nome das amas e, dentro destes, por ordem cronologica da escritura do termo de 
entrega do exposto a ama. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie continua as duas subseries anteriores 
de Criagiio de seco - meninos e Criagiio de seco - meninas. 
A serie continua na de Reforma dos termos, separada em duas sub series - uma de varoes, 
outra de femeas -no que diz respeito as crian~as expostas que, em 30 de Junho de 1847, se 
encontravam entregues a amas. Continua na serie de Matriculas que tambem se divide em 
duas subseries - de varoes e de femeas - no que diz respeito aos expostos que entraram para 
o Hospital dos Expostos depois daquela data e que foram entregues a amas de leite pela 
primeira vez. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

Os registos sao parcialmente impressos, aparecendo manuscritos os dados particulares de 
cada entrega e os assentos de pagamento e os averbamentos feitos nas margens. 0 registo e 
composto, na parte superior, por duas colunas: 
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a) uma relativa a ama, a esquerda<l), indicando: 
- nome da ama, 
- nome do marido, 
- morada, 
- freguesia, 
- comarca ou concelho; 
Sob os elementos da ama apresenta ainda o tempo de criacao, o salario, inicio da 
criacao e, na margem esquerda o total a pagar pela totalidade da cria«;:ao: 

0 0 $ 000 Por 000 mezes de secco a 00 $ 000 principiados em 0 0 de 00000 18300 0 A frente destas 
parcelas tinha o local para assentar os pagamentos, mas nunca aparecem preenchidos: 
Venceo 0 0 0 0 Mezes 0 0 0 0 dias a 0 0 $ 0 0 0 e a quantia total paga na margem direita: 0 0 $ 0 0 0 

b) a outra, a direita, relativa ao exposto<2l, mencionando: 
- nome do exposto, 
- data de entrada - dia, mes e ano, 
- referencia do assento de entrada - mimero do livro, do folio e do registo, 
- referencia a criacao anterior, de leite - mimero do livro e do folio, 
- referencia a criacao anterior, de seco- mimero do livro e do folio (a partir do Lv035), 
- entrega na casa ou falecimento do exposto, indicando o dia, mes e anoo 

Termo de entrega: dia, mes e ano, referencia da entrega do exposto a ama, nome do exposto, 
obriga«;:ao da a rna - o 0 o para o crear, educar, sustentar, e vestir pelo tempo tambem acima 
declarado; acabado o tempo de criacao deveria a ama entrega-lo no Hospital e, se nao o 
fizesse, alem de perder o direito ao pagamento, ainda teria de lhe pagar em soldadas o que a 
Administracao do Hospital determinasseo Nome do fiador, nome de quem escreve o termoo 

Assentos de pagamento - Ano, mes, dia, quantia recebida, por extenso, data ate a qual diz 
respeito o pagamento, referencia a assinaturao Aparece por vezes urn mimero por baixo do 
assento que corresponde ao mimero de documento de despesa, relativo ao salario pago a 
amao Na margem direita, diante do assento, regista-se o valor numerico entregue a amao 
A partir do Lv035 com a mudanca de impresso, a parte destinada aos pagamentos aparece 
pautada e com colunas, destinadas a inscrever os diversos elementos do assentoo 

MARGENS 

Nas margens dos livros existem muito poucas anotacoes e averbamentos, ja que a ma10r 
parte se fazem no proprio registoo Existem tambem alguns averbamentos entre os dados 
relativos ao exposto e a ama e o termo propriamente ditoo 

A. Relativos ao exposto: 

1. Entregas na Casa 
- Entregue em (dia) de (mes) de (ano); 

(l) A partir do Lv035 a posi~iio das colunas inverte-se, passando a relativa ao exposto para a esquerda e a referente a ama 

para a direita. 

(2) Consultar a nota anterior. 
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- Entregue viva em (dia) de (mes) de (ano) Entregou collar; 
- Entregou par ordem do Facultativo da Caza par cauza de doenr;a em (dia) de (mes) de 

(ano) (rubrica) Deve apresentar certidao do facultativo q tratasse a Exp.ta na doenr;a 
grave com que a entregou. 

2. Transferencias I passagens para outras amas 
- Passado para (nome, estado civil, nome do marido, morada) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Passado pelo Paracha de (designacao) para (nome, estado civil, nome do marido, 

morada) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Par falecimento da ama ficou o Exp.to (nome) com (nome do amo), viuvo da fallecida, 

continuando na mesma criar;ao; 
- Par fallecimento da Ama passou o Exposto para (nome, estado civil), filha da defunta e 

moradora no mesmo lugar, e porque vive na companhia de seus cinco irmoens se lhe 
pode pagar. 

3. Referencias a outros registos de entregas 
a) anteriores (na margem superior direita, no recto) 

- L. o (n. o) f (n. o). 

b) posteriores (geralmente no final dos assentos de pagamentos) 
- Vai a L. 0 (n. 0

) a f (n. 0
); 

- Continua a L. o (n. 0 ) f (n. 0 ); 

- Vai dado a L. o (n. 0
) de Vestir a f (n. 0

) . 

4. Outros 
- Emancipada par Despacho de (dia) de (mes) de (ano); 
- Casou na Igreja d'esta S.ta Caza em (dia) de (mes) de (ano) (data e rubrica); 
- Apresentado para Termo de seco aos (dia) dias de (mes) de (ano); 
- Fez Termo de Vestir em (dia) de (mes) de (ano); 
- Apresentado para termo de vestir em (dia) de (mes) de (ano); 
- Fez novo Termo par procurar;ao em (dia) de (mes) de (ano). 

B. Relativas a arna: 

1. Mudanca de residencia 
- Mudou se para (nova morada); 
- Esta Ama mudou se para (nova morada); 
- Tornou se a mudar para (nova morada). 

2. Falecimento da ama 
- Esta ama he fallecida e deixou oito filhos os quaes se devem habilitar no Juizo da Paz 

da freg.a para poderem cobrar o que se ficou devendo a ama. Hasp. dos Exp.tos em (dia) 
de (mes) de (ano). 

3. Tratamento dado ao exposto 
- Entregue par ordem do Ill.mo Administrador pelo seu mau tratamento em (dia) de (mes) 

de (ano); 
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- Apresentado na Caza em (dia) de (mes) de (ano) porter sido deixado em abandono pela 
Ama (rubrica); 

- Entregue em (dia) de (mes) de (ano). Niio se pague a esta Ama por dar mao tratamento a 
exposta (rubrica); 

- Entregou o Exposto em deploravel estado effeito de mao tratamento segundo havia 
noticias antes da Ama comparecer (rubrica) NB he falecido na Caza. 

4. Pagamento especiais a ama 
- Vai ganhar 800 rs (3) attendendo a Exposta percizar de tratamento; 
- Com gratificar;iio - junto do n. o de registo, na margem superior; sob o registo aparece 

nota relativa a concessao de gratifica~oes concedidas as amas que, levando os expostos 
doentes, os apresentassem melhores ao fim de 3 meses ou curado<4l. (Ver Lv001, fol. 59, 
por ex.). 

5. Passagem de novo bilhete 
- Passou se segundo bilhete com salva em (dia) de (mes) de (ano); 
- Segundo bilhete com salva; 
-Segundo bilhete com guarda em (dia) de (mes) de (ano). 

INDICES 

Indices finais, organizados alfabeticamente, pela primeira letra do nome da ama, em 
separadores alfabeticos e dentro destes ordenados pela mesma ordem do registo, ou seja, 
pela data do termo da entrega do exposto a ama de seco. Indicam o nome da ama, nome da 
crian~a e numero de folio. Os Lv006 a 044 tern os nomes das crian~as separados em colunas, 
uma com o nome dos meninos e outra com o nome das meninas. 

INVENTAIUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas 

SCMUCE/EA/CS/03/Lv001 1 1834.09.01 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv002 2 1835.02.06 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv003 3 1835.06.04 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv004 4 1836.01.19 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv005 5 1836.06.16 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv006 6 1836.10.15 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv007 7 1837.02.03 
SCML/CE/EA/CS/03/Lv008 8 1837.05.20 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv009 9 1837.10.24 
SCML/CE/EA/CS/03/Lv010 10 1838.03.13 

<3> Em Iugar dos 500 reis que seria o pagamento normal. 

<4> Ordem da Comissao Administrativa de 1834.09.17. 
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1835.02.06 
1835.06.03 
1836.01.19 
1836.06.16 
1836.10.15 
1837.02.03 
1837.05.20 
1837.10.24 
1838.03.12 
1838.06.08 

N.0 fol. N.0 reg. 

473 432 
454 414 
664 593 
676 634 
439 414 
447 398 
633 503 
529 502 
533 503 
537 489 



INVENTARIO DA CRIACAO DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. 

SCMUCEIEA/CS/03/Lv011 11 1838.06.08 1838.10.05 543 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv012 12 1838.10.08 1839.03.21 542 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv013 13 1839.03.21 1839.08.16 539 
SCMUCE/EA/CS/03/LvO 14 14 1839.08.16 1839.12.10 546 
SCMUCEIEA/CS/03/Lv015 15 1839.12.10 1840.04.01 542 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv016 16 1840.04.01 1840.07.16 546 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv017 17 1840.07.16 1840.11.18 550 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv018 18 1840.11.18 1841.06.04 544 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv019 19 1841.06.04 1841.11.02 545 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv020 20 1841.11.02 1842.03.30 561 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv021 21 1842.03.31 1842.07.27 575 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv022 22 1842.07.27 1842.10.26 556 
SCMUCEIEA/CS/03/Lv023 23 1842.10.26 1843.02.08 582 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv024 24 1843.02.08 1843.05.22 573 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv025 25 1843.05.23 1843.09.07 576 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv026 26 1843.09.07 1843.11.25 531 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv027 27 1843.11.25 1844.03.04 548 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv028 28 1844.03.04 1844.06.11 608 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv029 29 1844.06.11 1844.09.09 514 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv030 30 1844.09.07 1844.11.22 549 
SCMUCEIEA/CS/03/Lv031 31 1844.11.22 1845.0 1.30(8) 442, div. br. 42 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv032 32 1845.02.01 1845.05.06 536 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv033 33 1845.05.06 1845.07.25 544 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv034 34 1845.07.25 1845.10.22 539 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv035 35 1845.10.22 1846.01.15 547 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv036 36 1846.01.15 1846.03.17 545 
SCMUCEIEA/CS/03/Lv037 37 1846.03.17 1846.05.06 554 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv038 38 1846.05.06 1846.06.22 533 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv039 1846.06.22 1846.08.13 564 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv040 40 1846.08.13 1846.10.20 566 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv041 41 1846.10.20 1847.01.14 567 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv042 42 1847.01.15 1847.04.03 557 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv043 43 1847.04.06 1847.06.10 571 
SCMUCE/EA/CS/03/Lv044 44 1847.06.10 1847.08.23 434, div. br., 41 

(5) Erro de numera~iio dos registos: a seguir ao reg. to 739, numeram novamente do n. 0 380 a 472. 

(6 ) Erro de numera~iio dos registos: a seguir ao reg. to 860, numeram novamente do n .0 361 a 500. 

(7) Faltam os mirneros de registo 1320 a 1394. 

(8) Tern urn registo que pertence, cronologicarnente, ao livro seguinte, no fol. 442, datado de 1845.02.24. 

(9) A seguir ao reg. to n .0 1779, voltam-se a repetir os n.os 1180 a 1259. 

(10) A seguir ao reg.to n .0 272, os assentos ja niio tern mimero. 
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N.0 reg. 

468 
474 
460 
526 
463 
491 
507 
500 
505 
500 
536{5) 

529(6) 

518 
524 
532 
490 
506 
313 
466 
416 (7) 
434(9) 

497 
500 
502 
502 
504 
451 
463 
530 
522 
531 
520 
272fl0 



CRIAQAO DE SECO - MENINOS E MENINAS 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - Alguns livros desta serie apresentam as encaderna-;:oes, capas e 
lombada, deterioradas, soltas, esfoladas, rasgadas, como os Lv009, 010, 015, 028, 032 a 035, 
038 a 041, 043 e 044. A nivel interno existem tambem alguns problemas como folios 
manchados, rasgados ou soltos nos Lv001 a 004, 008, 009, 012, 017, 021 a 025, 027, 028, 
030, 039, 040, 043 e 044. 0 Lv041 encontra-se em mau estado. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Alguns dos livros apresentam 
erros na numera-;:ao dos folios, como seja, numera-;:ao repetida nos Lv002, 003, 005, 008, 015, 
016, 018 a 023, 026, 027, 029, 030, 032 a 039, 041 e 042; faltas de numeros de folios nos 
Lv003 , 005, 009, 015, 016, 019 a 023, 025, 028, 030 a 034 e 042; folios em branco numerados 
nos Lv009, 032 e 044. 
Detectaram-se tambem erros na numera-;:ao dos registos, como numera-;:ao duplicada nos 
Lv001, 006, 016 a 018, 021, 022, 024 a 026, 028 a 034, 037 a 039, 041 e 042; faltas nos 
Lv001, 005, 009, 019, 021, 025, 026, 030 a 034, 036 e 041 e registos nao numerados nos 
Lv010, 038 e 039. 
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INVENTARIO DA CRIA(:AO DOS EXPOSTOS 

SR: 04 I Cria~ao de seco de pretos e pardos (1780-1808) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Ver Proposta 1779.11.17 dos Mordomos da Real Casados Expostos- Subsubsec~tao Criacao 
de leite, Serie Criaqiio de leite de pretos e pardos. 

ORGANIZA<;Ao ARQUIVlSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao- 1livro, ocupando 0,08 metros lineares de estante. 
Cada folio tern apenas urn registo, parcialmente impresso, compondo-se do termo de entrega, 
dos assentos de pagamento, e dos averbamentos e anota~t6es, realizados nas margens. 
Os registos nao sao numerados, encontrando-se ordenados cronologicamente, pela data do 
termo da entrega do exposto a ama. 

Datas extremas - Registos entre 1780.05.27 e 1808.06.25. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - 0 livro nao possui termo de abertura nem de 
encerramento. 

indices - fndice final, organizado em separadores alfabeticos pela letra inicial do primeiro 
nome da ama e, dentro daqueles, encontra-se inicialmente ordenado pela data do termo da 
entrega do exposto a ama. Nao esta completo. 

Rela~ao com outras series I subseries - 0 registo das crian~tas negras ou mulatas, 
entregues para cria~tao de seco, realizava-se, antes de 1780, nos livros de Criaqiio de seco 
(1775-1786) e continuam a fazer-se, depois de 1808, nas subseries de Criaqiio de seco - par 
sexos (1786-1834). 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

Data, nome dos Mordomos do Hospital Real dos Expostos de Lisboa<ll que fazem a entrega a 
ama; nome da ama; estado civil, nome do marido e ocupa!(ao deste, se for a ama casada ou 
viuva, morada; nome do exposto, data de entrada no Hospital, referencia a localiza~tao do seu 
assento de entrada - numero do livro, numero do folio e numero do registo; termo de 

(l l Comeyam a aparecer alguns assentos sem os names dos Mordomos em Agosto de 1793 e, a partir de Janeiro de 1794 

desaparecem por completo. 
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CRIA<;:!AO DE SECO DE PRETOS E PARDOS 

Estampa 29 - Cria~ao de seco de pretos e pardos - Livro 1, folio 173. 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

obrigat;:ao da ama . .. e se obrigou a dita Ama a acabar de crear, educar e sustentar o dito 
exposto .. . , tempo de criat;:ao, data do inicio da criat;:ao e salario mensal. Acabado o tempo, a 
ama teria de apresentar o exposto no Hospital, para ser posto a o{f,cio, ou entao ficaria 
obrigada a pagar-lhe as soldadas, como a Mesa da Misericordia determinasse. Nome do 
fiador, ocupat;:ao e morada (se for mulher, nome dela, do marido e ocupat;:ao deste); nome de 
quem assina a pedido da ama e nome do padre que escreve o assento. 
Assinatura: do fiador ou de alguem a pedido da ama. Aparece sempre assinado. 
Existe uma entrega gratuita no fol. 300, em que a ama leva a criant;:a para criar por ano e 
meio, sem receber pagamento. 

Assentos de pagamentos - Ano, mes, dia, quantia recebida por extenso, data limite a que 
diz respeito, nome de quem assina a pedido da ama. Assinatura. 
Na margem indica-sea quantia numerica recebida. 

MARGENS 

Na margem superior esquerda, vern sempre indicado o nome do exposto e, por vezes, outros 
elementos como: 

- idade - indicam quando nao entraram recem-nascidos, ou se por qualquer razao tern 
idade inferior a que seria natural para a primeira criat;:iio de seco- ... de hum anno.; 

- cor da pele - mulato, pardo ou preto; 
- deficiencias fisicas ou doent;:as - Aleijado, coixa, demente, etc. 

Na margem superior direita, indica-se o nome da ama, excepto de Maio de 1787 a Junho de 
1790 (fol. 156-199), em que o nome da ama aparece apenas no termo da entrega. 
Sobre o registo aparece tambem, geralmente junto do nome do exposto, a letra "C" (Certo?), 
entre 1785.12.05 e 1786.12.23. 

A. Relativamente a cada exposto fazem-se uma serie de averbamentos na margem direita 
ou sobre o texto do termo da entrega; estas variam conforme os casos, podendo ser reunidas 
nos seguintes grupos: 

1. Falecimento 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano), o que fis certo, por Certidiio do seu Paroco; 
- Consta por hua Certidiio do Parocho de (localidade) ter falecido o Exp.to (nome) em (dia) 

de (mes) de (ano); 
- Entregou morto na Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entregas na Casa 
- Entregou logo na Caza; 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou vivo na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou na nova Caza dos Exp.tos em (dia) de (mes) de (ano); 
- Veio p.a a Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou se na Caza interina em (dia) de (mes) de (ano); 
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- Foi entregue na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e nada tem a receber; 
- Foi entregue na Caza viva em (dia) de (mes) de (ano) vindo de huma caza para onde 

tinha hido havia annos e nada tem a receber a ama deste Termo; 
- Este Exposto veyo aprezentarse nesta Caza em (dia) de (mes) de (ano) p.a se lhe dar 

officio. 

3. Passagem para outras amas 
- Passou para (nome, morada) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Esta em poder de (nome, morada) desde em (dia) de (mes) de (ano); 
- Por Certidfio do parocho se passou o d. o Exp.to para poder de (nome da ama, estado civil 

e morada) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Constou por huma atestaqfio de (nome) passar se esta menina (nome) para poder de 

(nome da ama, estado civil e morada) em (dia) de (mes) de (ano). A dita passagem foi 
feita em (dia) de (mes) de (ano); 

- Constou par Certidfio do Paracha que logo assim q fora de Lx. a a entregara (nome da 
ama, nome do marido) a (nome da nova ama, nome do marido desta). Contadoria em 
(dia) de (mes) de (ano) ... e deu se par seu fiador (nome, ocupa~ao, morada). Assinatura 
do fiador (fol. 25). 

4. Referencias a outros registos 
a) anteriores 

- Vem do L. o (n. 0 ) de (designa~ao) aos (n. 0 ). 

b) posteriores 
- Neste L . o a f (n. 0 ); 

- Vai dado neste L. oaf (n. 0
); 

- Vai dado no L. 0 (n. 0
) de (designa~ao) a f (n. 0

); 

- L. 0 (n. 0
) de (designa~ao) f (n. 0

); 

5. Outros 
- Fez Termo dos 7 para os 12 annos a f (n. 0 ) deste L. o; 
- Foi para a Real Cordoaria aos (dia) de (mes) de (ano). 

B. A verbamentos relativos a ama: 

1. Mudan~a de residencia 
- Constou par Certidao do Vizitador, achar se esta ama m.ro na {reg. a de (nome) na rua (morada); 
- Esta ama e ao presente moradora na (nova morada). Contadoria, (dia) de (mes) de (ana). 

2. Tempo de cria~ao 
-Que o criou de Leite, principia a de seco em (dia) de (mes) de (ana); 
- Declaro que vai par (tempo de cria~ao). 

3. Referencia a pagamentos 
- Vence o seu pagamento em (dia) de (mes) de (ana); 
-Par nfio ter feito Termo dos 7 p.a os 12 annos e entregar o exposto na Caza se lhe deve 

pagar par este os doze mil reis q tem vencido. Lx.a, Contadoria, (dia) de (mes) de (ana); 
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- Nao se pague a esta ama sem pagar primeiro 3$000 a N.J. (nome) q no ultimo pagam.to 
lhe deu demais dando lhe 6$000 em lugar dos tres de q constaua a Certidao. Ja as 
pagou.; 

- Nao se pague se nao a Ama q apresentar o bilhete deste Termo de seco; 
-Par Ordem do Ex.mo Sr. (nome do Mordomo) se pas esta verba de lhe conceder mais (n. 0

) 

annos de paga, que tem principia em (dia) de (mes) de (ano) [exposto aleijado e demente 
- fol. 276]. 

4. Referencias a outros pagamentos 
- Paga de ... $ ... empregados em diverso fato como fez certo p .r hum rol q aprezentou. 

5. Referencia a passagem de outros bilhetes 
- Passou se 2. o Bilhete deste Termo em (dia) de (mes) de (ano); 
-A esta Ama passei 2. o Bilhete p.r se lhe desencaminhar o 1. o q se hauia dado . 

INDICES 

fndice final ordenado alfabeticamente pelo nome da ama, com separadores alfabeticos e, 
dentro destes, pela ordem do registo no livro, ou seja, pela data do termo de entrega do 
exposto a ama. Indica o nome da ama, nome da crian~a e mimero do folio onde se localiza o 
registo. Nao esta completo, apesar de terem sido acrescentados outros registos, nao 
mantendo estes, no entanto, a organiza~ao descrita. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/CS/04/Lv001 1 1780.05.27 1808.06.25 300, div. br. 21 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(_;AO 

Estado de conserva9ao - 0 livro que compoe a presente serie encontra-se em razoavel 
estado de conserva~ao. 

Erros de numera9ao na pagina~ao ou nos registos - 0 livro apresenta alguns mimeros 
de folios duplicados. 
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MATRICULAS (MT) 

SSSC: I MATRICULAS (MT) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Regulamento provisorio para a fiscalizat;iio da despesa da criat;iio dos expostos de 
1847.06.30 (Despachos e Ordens da Comissao Administrativa, L. o 5, fol. 293-305) 
- regula-se: 

a) a criw;ao e forma de escritura~ao dos livros de Matriculas e Contas das amas; 
b) a coloca~ao do colar com selo de chumbo nos expostos meno:r,:es de 10 anos; 
c) os documentos a serem apresentados pelas amas que pretendem levar os expostos a 

criar, quer de leite, quer de seco, vestir ou para ensinar urn oficio; 
d) o conteudo, averbamentos e anota~oes do Certificado da ama; 
e) a passagem de titulo de liquida~ao as amas pelos salarios em divida e forma de 

liquida~ao nas Matriculas e Contas das amas; 
f) OS dias destinados para pagamento as amas; 
g) a forma como hao-de ser apresentados os expostos conforme a distancia da sua resi

dencia e a idade dos expostos; 
h) o processo para pagamento de salarios as amas: exame dos documentos apresentados 

pela ama, contagem do que a ama tiver a receber, assento, no atestado, da verba a 
receber e seu pagamento na Tesouraria; 

i) os averbamentos nos livros de Matriculas, dos termos dos expostos que se dao a Vestir, 
a Oficios e a servir, que sao assentes em livros separados, como ja anteriormente se 
fazia . 

Este regulamento aplica-se aos expostos que entrarem ou que se encontrem na Casa depois 
de 1 de Julho de 1847, data em que este regulamento entrou em vigor. Em anexo 
apresentam-se os Deveres das amas dos expostos. 

Despacho da Comissao Administrativa de 1847.07.28 (Despachos e Ordens da Comissao 
Administrativa, L. o 5, fol . 314-315) - relativamente aos expostos que tinham sido dados a 
criar, antes de entrar em vigor o Regulamento de 30 de Junho de 1847, a Comissao 
determina que: 
(. .. ) 
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3. o Os termos que se seguirem aos ja existentes [de leite e de seco] serao lavrados em livros 
similhantes aos da matricula ate final da criar;ao. 
4. o As contas das a mas dos expostos, ja matriculados ( .. .) serao escrituradas em livros 
separados d' aquelles que actualmente servem para as contas das amas dos expostos 
entrados e matriculados, desde o primeiro do mez de Julho em deante. 
5. o Proceder-se-ha a liquidar;ao dos termos existentes a fim de se passar para a conta das 
amas o credito rezultante dos contractos celebrados. ( .. .) 
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REFORMA DOS TERMOS 

SR: 01/ Reforma dos termos (1847-1853) 

ORGANIZA(jAO ARQU:rviSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 14 livros com registos separados por sexos, formando duas 
subseries documentais diferentes - Reforma dos termos dos varoes e Reforma dos termos das 
femeas, constituidas, cada uma, por sete livros, ocupando 1,24 metros lineares de estante. 
Em cada uma das subseries, os livros dividem-se em dois tipos de livros, organizados 
sequencia! e cronologicamente, dentro de cada urn destes grupos: 

a) entregas a amas de criancas com idades ate 3 anos - estas amas ganhavam 
mensalmente 1$200 ou 1$000 reis (ate Dezembro de 1847) e 1$600,_ 1$100 ou $800 reis 
(a partir de Janeiro de 1848). Este grupo e composto pelos Lv001, 003 e 004 de cada 
uma das subseries; 

b) entregas a amas de criancas com idades superiores a tres anos - ganhando estas amas 
apenas $500 ou $300 reis por mes. Este tipo compoe-se dos Lv002, 005, 006 e 007 de 
cada uma das subseries. 

Os registos estao inscritos cada urn, ou numa folha (assentos de entregas de criancas com 
mais de tres anos), ou em duas folhas (assentos de entregas de criancas com menos de tres 
anos). Encontram-se parcialmente impressas, sendo, em qualquer dos casos, a primeira 
pagina composta de cinco zonas distintas: uma primeira zona constituida pela primeira 
linha, de identificacao do registo; duas zonas com dados referentes ao exposto, do lado 
esquerdo com indicacoes relativas a entrada e baptismo e, do lado direito, com averbamentos 
relativos ao exposto ou a ama; o corpo central, com o termo em que a ama se obriga a 
continuacao da criacao do exposto, que ja se encontrava a seu cargo; a ultima zona diz 
respeito aos registos de pagamentos efectuados a ama, e que pode possuir tambem os termos 
de entregas a outras amas, continuando no verso e para a folha seguinte, nos livros com 
duas folhas por registo - nos livros com assentos de entregas de criancas com menos de tres 
anos. 
Os registos estao ordenados pela data constante nos termos em que a ama se obriga a 
continuar a criar o exposto a seu cargo. Todos os termos possuem, no canto superior direito 
da primeira pagina do registo, indicacao do numero do livro e do folio. 

Datas extremas - A subserie Reforma dos termos dos varoes possui registos entre 
1847.08.24 e 1849.10.02 (ate ao fol. 390 do Lv004), relativos a entregas de criancas com 
menos de tres anos e, de 1847.08.24 a 1853.05.03, de entregas de criancas com mais de tres 
anos. 
A subserie de Reforma dos termos das femeas possui registos entre 1847.08.24 e 1851.04.09, 
referentes a expostas entregues com menos de tres anos, e entre 1847.08.24 e 1853.09.27, de 
entregas de criancas com mais de tres anos. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Apenas o Lv006 de Reforma dos termos dos varoes 
tern termo de abertura. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Estampa 30 - Reforma dos termos dos varoes - Livro 1, folio 7. 
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REFORMA DOS TERMOS 

indices - Possuem indice os livros 001 a 003 de cada uma das subseries de Reformas. 0 
indice esta ordenado alfabeticamente, pela primeira letra do nome do exposto e, dentro 
destas, pela ordem dos registos no livro. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie continua os livros de registo dos 
termos de entregas a amas de leite e amas de seco: 

subsubseq:ao Criac;ao de leite, serie 004 Cria<;tio de leite - meninos e menmas (1834-
1847); 
subsubseq:ao Criac;ao de seco, serie 003 - Cria<;tio de seco - memnos e menmas (1834-
1847). 

CONTEirnO INFORMATIVO 

REGISTO 

A primeira pagina do registo divide-se em diferentes partes: 

I. na linha superior do registo aparecem, da esquerda para a direita: 
- ano de entrada; 
- mimero do registo de entrada do exposto na Casa<ll; 
- referencia ao presente livro de Reforma dos termos - mimero de livro e folha. 

II. do lado esquerdo da pagina surge: 
- nome do exposto; 
- referencia ao livro de leite ou de seco onde tinha sido feito o termo anterior da entrega 

a ama- mimero do livro, tipo (leite ou seco), folio e n. 0 de registo, nos livros de seco; 
- dia, mes e ano de entrada; 
- data de baptismo; 
- referencia ao livro de baptismo- mimero do livro, folio e n. 0 de registo; 
- local e data do registo; 

assinaturas - do Administrador Geral do Hospital dos Expostos e do primeiro 
escriturario da Contadoria da Misericordia. 

III. do lado direito aparecem referencias a outros elementos relativos ao exposto- reposicao, 
casamento, falecimento, entre outras, indicando a data desse acontecimento e a data do 
averbamento, sendo geralmente rubricados. Possui tambem alguns elementos relacionados 
com a ama. Alguns averbamentos surgem a tinta vermelha. 

(1 ) Este numero corresponde ao n. 0 de registo do assento da entrada e baptismo do exposto, e neste livro aparecem apenas 

os expostos que em 30 de Junho de 1847 se encontravam a cargo de amas fora do Hospital, excluem-se todos aqueles que 

tinham falecido, foram entregues aos pais, foram dados a vestir, etc. Uma vez que estes registos estiio ordenados, 

cronologicamente (pela data do novo termo a ama que ja estava a criar o exposto), este numero niio e sequencia!, nem 

corresponde a ordem dos registos nestes livros, nem a ordem dos assentos nos livros das entradas e baptismos. 
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INVENTARIO DA CRIA<;:AO DOS EXPOSTOS 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimento 
- Falesceo em (dia) de (mes) .de (ano); 
- Falesceo em poder da Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceo no Hosp.al de S. Jose em (dia) de (mes) de (ano) off.o da Cont.a do H.al de (data); 
- Falleceo em (dia) de (mes) de (ano), seg.do o off.o do Par.o de (data); 
- Falleceo em (dia) de (mes) de (ano), seg.do o certificado do Regedor de (data). 

2. Entregas na Casa 
- Reposto hoje (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposto pela Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Fes entrega do Exposto em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue hoje (dia) de (mes) de (ano). 

3. Passagem para outras amas 
- Passado em (dia) de (mes) de (ano) para (nome da ama); 
- Passado pelo Paracha em (dia) de (mes) de (ano) para (nome da ama) como do 

T.mo abaixo; 
- Passado pelo Paracha em (dia) de (mes) de (ano) para (nome da ama) como se ve do 

2.o termo desta matricula. 

4. Entregas aos pais 
- Entregue aos Pais em (dia) de (mes) de (ano) L.o (n.0 ) f (n.o). 

5. Outros 
- Casou na Egreja da S .ta Casa a (dia) de (mes) de (ano); 
- Casou no dia (dia) de (mes) de (ano), seg.do officio de (dia) de (mes) de (ano) do Paracha 

da freg.a de (designa~ao); 
- Emancipada em (dia) de (mes) de (ano), par deliberaqao da Ex.ma Meza; 
- Assentou praqa em Caqadores n. 0 5 hoje (dia) de (mes) de (ano); 
-Par fallecimento da Ama em (dia) de (mes) de (ano), ficou este Exposto a cargo de (nome 

da ama), filha da falecida; 
- Fugiu do poder da Ama em (dia) de (mes) de (ano), seg.do o off.o do Paracha de (dia) de 

(mes) de (ano). 

B. Averbamentos relativos a ama: 

1. Mudan~a de residencia (que tambem surgem a margem dos termos das entregas as amas) 
- Mudou-se para (nova morada); 
- Mudou-se p.a a freg.a de (designa~ao), Cons. a de (designa~ao). 

2. Pagamentos ou descontos a ama 
- Pelo q se debita p.r ter recebido de mais p.to T.o antecedente; 
- P.r Desp.0 da Ex.ma Com. sao (dia) de (mes) de (ano) se mandou pagar a esta Ama o que 

tinha vencido; 
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- NB a Esta Ama se deve descontar 1200 r. que recebeo de mais do termo a f (n.o) do L .o 
(n.o) da Esp.ta (nome). 

3. Outros 
- Perdeu o b.e, e nao se lhe passou 2. 0 com salva, porter de se passar Titulo. 

IV. 0 termo propriamente dito ocupa a zona central da primeira pagina do registo 
indicando: dia, mes e ano do termo; nome da ama, nome e profissao do marido da ama, local 
de residencia, freguesia e concelho; nome do exposto que leva a criar; termos da obriga~ao -
" ... a qual se obriga a continuar a erial-a sob as condicr;oes que cons tam do seu certificado as 
quaes declarou se sujeitava ... "; indica~ao do dia, mes e ano a partir do qual come~a a veneer 
o salario indicado, correspondendo ao mimero de meses (normalmente 12 meses), do tipo de 
cria~ao - se e de leite ou de seco e qual o salario mensal em reis . 

- No lado direito apresenta a quantia correspondente ao tempo total de cria~ao -
geralmente os 12 meses. Por baixo, as assinaturas do Administrador Geral do Hospital 
dos Expostos e do primeiro escriturario da Contadoria da Misericordia. 

V. Assentos de pagamento - o registo dos pagamentos efectuados realiza-se na parte 
inferior da primeira pagina, podendo continuar para a pagina seguinte. Quando os assentos, 
relativos ao pagamento da ama de urn exposto, nao cabem na pagina do seu registo, 
continua, no verso da folha ou na folha seguinte, ao registo de outro exposto que ja nao 
tenha mais assentos de pagamento (devido a ter falecido, ter sido entregue aos pais ou 
entregue a vestir). 
Em cada registo indica-se a data - ano e mes, na primeira coluna, o dia na segunda, a 
quantia recebida por extenso e a data a que diz respeito o pagamento -ate (dia, mes e ano), 
na terceira coluna e, na quarta, 0 valor numerico em reis. 

No seguimento dos assentos de pagamento pode surgir, setal foro caso: 
a) o registo do prolongamento do tempo de cria~ao pela mesma ama: 

lmportancia de I lmporta os (n.0 de) meses de (leite/seco) a (valor em reis) rs. p.r mez a 
contar de (dia) de (mes) de (ano). (rubrica). Na coluna da direita indica-se a quantia 
total a ser paga pelo tempo completo da cria~ao. 

b) o balan~o das contas da ama, ou seja, o que lhe falta ainda pagar depois da entrega na 
casa, passagem para outra ama, entrega aos pais ou falecimento do exposto. Surge nos 
casos em que a ama nao terminou o tempo de cria~ao do exposto que estava previsto: 
lmporta o que venceo a Ama (nome) desde (dia) de (mes) de (ano) [data do inicio da cria~ao] 
ate (dia) de (mes) de (ano) liq.do de ... $ ... [quantia ja recebida pela ama] que ja recebeo 
R. s ... $ ... [quantia que falta receber] (Rubrica) 

c) urn novo termo de entrega do exposto a outra ama - nos mesmos termos do termo 
original referido acima e com o mesmo tipo de informa~ao. 

No final dos assentos de pagamento existem ainda as remissivas para outros assentos 
relativos ao mesmo exposto, localizados noutros tipos de livros: 

- L.o (n.o) V f (n.o); 
- L. o (n.o) Off.os f (n.o); 
- L.o (n.o) C f (n.o). 
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REFORMA DOS TERMOS 

.. ,. . 

swmn 7 

1.0 ~;\ 
.lJooo qno a oma r<;<chcr o Exposlo _?ever{. aprcs?•~t:tl-? ao s;u '""~~··i;" o l•a~o~J,o, o:l Visitador. . · ' · ~ 

~•;u·a cuust;~r tl'csta n[>rC!WU!u~ao a ouua sohc1tara dodJto P~,· .. u V1sttatlor que ,dcelnre no Ingar compctcntc tlo 
st·u ccrltftcado o ella 1la aprcscutasao. 0 '\• • a• 

. 2. · t· • ' 
A tlnli\ tcm obrigasao tic aprcscntar ~ )~xposto .na Admi~1ist~' •5o·, alcm du~ vezcs que ex.traordinarinmcntc lhc for 

onlenado, nos pcriodos scg:uintcs: A que rcs1d1r n nuns de uma leg dctccntro deLisboa, dcscis ern scis mczes, naot:ca
!iifio tlo pagomHmt?, quando o ~xposto tcnha monos de 3 unnos, e d . J2~t:m J~ mczcs quandO cx.ccda aquclla idatlc. 

A atna rmmlcutc em Ltst.Mlit, ou "' mcnos de uma lcgoa do c tro da Culadc, dcvc aprcscntar o Ex.posto todas as 
\'C'I.CS que Jh(! coubcr pagamcnto de ::~alario. fl 

A :una que rt>ecbcr os scus s:1larios por qualqucr das\~agado' Lf.liacs, dcvcra aprescntar oExposto n'esta .Admi-
nistraf'i'io uma \ 'CZ em cada anno. ,·, . ~ 

" Do mcsmo modo aprcscntar{l o Expos to ao rcspccti \'0 l)agadQ,~ as as vczcs que lhc fizer cntrcga dos documentos 
p:tra harcr os scus salaries, isto })Orcm quando nao rcsida a mais de U a lcgoa do local da Pa,.adoria; porque exccdcndo 
~.u1ue1la Uistancia, s6mcutc C obrigada a aprcscntal-o d~ scis em scis'~ cs. 

0 

• 

. 4." t 
. .. E o principal dcvcr d:t am a tractar hem o Exposto como se · scu proprio :filho, cducando·o e iostruiudo-o nn 

tluutrin<l'" christria. · , ~t · • • 
s.o ·., 

A 'an.1a tlcvo tcr todo o cuidado na conscr"asao do collar doE 1
" to, c quando anutrigiio d'este, ou outro qualqucr 

incitleutc imprcvisto, cxig:ir que o collar sr.ji.L cortado,. a ama apreset¢,u , para cstc cfi'cito, o E-xpostb ao Paroc11o, e havc
rit d"cstr. o t.'Ollar cort;ulo, c attcsta~tio de scr cllc que o .cortou. • J. 
•IJ Cortado o collar a ~ma o dcvcrit aprcscntar com o Exposto zi'' n Administrasllo, para se lhe par novo <.'Ollar. 

' • .... u.o "if 
' E prohibido a a rna fa7.Ct' pas"ilgem do Exposlo pam qualquc 0 tra pcssoa. 

1!~-x.ccptua-sc o caso unico em q'J.e .a passagem scja ordcnada ~ r uctorid:ldc do llaro~ho, por motivo de peri gar a \'i-
c.lii.O)l .o. s~l.u~ ~o . E.x.p~tu~· ,. ~ • ~ ' - " 

0 1 
·~ .. ~.I" • ;.:. .. .. • • . \ ~ ~. ~ ~, ,. (r · ·-

7. ' ' 
No.io quercndo a ama, ou nffo podendo, continuar na'criasao t1o fxposto dcvcril fazcr cntrcga d'clle u'esta Atlminis

trasrro, aprcscntamlo 01ttcstatlo do Parocho, em que sc declar~ o motiYot da entrcga. 
8. 

A :una que criar de lcitu um Exposto, nrio pUdc amamcntar :to mesmo tempo outra criansa. 
o,o 

Sl!mprc que a ama muUc de Frcguczia clcvel'<i dar pa:rtc ao sen untigo llarocho, c a esta Achninistrusrio • 
.E11'eituada a roudansa a ama aprcsentarlt o Exposto ao Parocho danoV<L Frcguezia para onde for rcsidir, na r,~rma 

eslahclt!cida no art. 1.0 

10.0 
Atlocccn<lo o Ex.posto a ama o far£ tractar pc1o Fou.:ultativo du. 'l'erra, miuislrando-lhc os ncccssarios rcmcdins, c! 

caso ahi n5.o lwja };'acultali,•o a ama entrcgurU. o li:xposto 1u1 AdminislrasUo d'cllcs. 
11.0 I 

Vinclo a fallcccr o Expos to em vodcr da ama «! csta oiJrigacla a aprcscntal-o ao I>urocho, a 11m de que cstc corte u 
C'Ollar c lh 'u cntrt~u·uc com o compctcnte nltcstudo <JUC lhc clever£ passnr. 

' Alcm d'i~to0;.l ama C tambcm obrignd:l u aprcscntar attcstado do Facultativo que traclou doExpOsto, c a dar par
te (lu oltito it Administrnsao dos Expostos, ilcntro clc scis mc~:cs contndos do dia do fallecimcnto. 

12." 
A 0\m:t rl!Sidcnlc em J...,ishoa, no caso de fallccimcnto do Bxposto, dcvcl...o--ha aprc~entar no ll.o 'l'hcsourciro da Egrc

j:t c) a Sa uta Colsa, a~n~ d'c:_tc lhc corlar o cullur, c passar-lhc U'isso dt.'t.'lnraslo; devcndo il mcsma ama dar parte do fallc
t·inv·u)u 11"1~sta Adnun1slra~ao dentro Uo praso de 24 horas. 

13." 
Ac:ah;ll1ll a criagilo do Exposto pur sn1ario, dcvcra a ama aprcsL•ntal-o na Admluistra~Ul) dos Expostos para. tractar 

On novo ccmtractu, ou fawr (!fllr<:got (l"ciJc. 1 
14." . 

Nc•uhmn pup;<uncnlo 1lcsal:trio sc farft scm CfUC "':una a.pr<.'scnte at
1
testaUO do rcspcctivu. l)arocho (ou ':i, Uador <Juun

t)n rc:siUa '!Ill l..~isboa) por oml«! coustc tcr ella cxact:uucnte cumprido c:om asobrigasOcsmcncwn;,ulas nosnrhgosantcrlort·s . 
16,0 I 

~uspcwlt!-SC! o tialario llama toUas as vc-t.cs CJUC ella nUo cumprir odctcrminado uos art.05 J .0 , 2.0 , 3.
0

, u.O, c 23.
0 

16.0 

A ama pcm1n o salado vcnddo, pcla conlmveusio clo disposlo nos artigos 6.0, J0.0 , t 1.
0

, c 12.
0 

1'1 ,., 
A_ am a pcmle o saJario ''cncic.lo1 ~ c! olnip;:ula. af<IZ.cJ·_c:,il.l't'!lo; <l tl 11 J.:x.poslo u1cstu ~dmi.u~stra~iio,, fic;~~lllojnlli!:icla ,1:; 

pmlcr ':rwr uult·o CJUahjllf!l' a c;u·~~) tla mesum Admuuslrn!;au, 'tuatulo u;lo uhst~n·o n!i tll~;l!;oc'S c.lus art.' s ·I. , G. , i.! n. 
1." 

Estampa 31 b - Certificado do ana de 1848, pdgina 3. 
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INVENTAAIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Aparecendo nesta forma, ou noutras, mais abreviadas ou mais desenvolvidas, referem-se 
a assentos dos Termos de vestir (V), Expostos dados a oficio (0 ou Of{o(sJ) e Termos 
de criados (C). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Apenas o Lv006 do subserie de Reforma dos termos dos varoes tern termo de abertura, 
indicando neste, unicamente a fun~;ao: Hade servir este livro para nelle se matricularem os 
expostos do sexo masculino, que entrarem n'este Real Hospital; o locale a data; assinatura do 
Adjunto da Administra~;ao da Santa Casa. 

INDICES 

Os Lv001 a 003, de cada uma das duas subseries, possui urn indice final, organizado por 
ordem alfabetica da primeira letra do nome do exposto e, dentro destas, pela ordem dos 
registos. Referem: o mimero de folio, o nome do exposto, n. 0 do colar (nos dois Lv001) I n.0 de 
registo (nos Lv002 e 003 das duas subseries), nome da ama, e nome(s) de outra(s) ama(s), se 
for esse o caso. 

INVENT ARlO 

SSR: 01 I Reforma dos termos dos varoes (1847-1853) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EAIMTIOl/Ol/Lv001 1 1847.08.24 1848.01.17 473 
SCMUCE/EA/MTI01101/Lv002 2 1847.08.24 1848.07.26 485 
SCMUCE/EA/MTI01/01/Lv003 3 1848.01.17 1848.09.28 472 
SCMUCE/EA/MTI01101/Lv004 4 1848.09.29 1851.02.20(2) 459(3) 

SCMUCE/EA/MT/01101/Lv005 5 1848.07.27 1849.06.12 460 
SCMUCE/EA/MTI01101/Lv006 6 1849.06.12 1851.01.03 462 
SCMUCEIEA/MT/Ol/Ol/Lv007 7 1851.02.20 1853.05.03 250<4> 

Nota: os registos dos Lv001, 003 e 004 (exceptuando-se, neste ultimo livro, os folios 391 a 
459), sao relativos a matriculas de crian~;as menores de tres anos; os Lv002, 005, 006 e 007 
e, no Lv004, os folios 391 a 459, sao registos de matriculas de expostos maiores de tres anos. 

(2) Os registos referentes a entregas de crian~as com menos de tres anos termina em 1849.10.02 (fol. 390). Nos folios 391 a 

459 encontram-se registos que pertencem, cronologicamente, aos Lv006 e 007, relativos a entregas de crian~as com mais de 

tres anos e com datas compreendidas entre 1850.07.17 e 1851.02.20. Alguns destes registos tern indica~ao, no canto 

superior direito de L. 0 6 de Ref ~ L. 0 7 de Ref 

(3) A partir deste folio, o livro encontra-se em branco. 

(4 ) A partir do fol. 157, o livro encontra-se em branco. 
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REFORMA DOS TERMOS 

SSR: 02 I Reforma dos termos das femeas (1847-1853) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EAIMT/01102/Lv001 1 1847.08.24 1847.12.13 473 
SCMUCE/EA/MT/0 1/02/Lv002 2 1847.08.24 1848.08.30 459, 25 
SCMUCE/EAIMT/01102/Lv003 3 1847.12.13 1848.09.12 473 
SCMUCE/EA/MT/01/02/Lv004 4 1848.09.13 1851.04.09 407(5) 

SCMUCE/EAIMT/01102/Lv005 5 1848.08.31 1849.08.30 460 
SCMUCE/EA/MT/01/02/Lv006 6 1849.08.31 1852.06.22 460 
SCMUCEIEAIMT/01102/Lv007 8(6) 1852.07.19 1853.09.27 460<7) 

Nota: os registos dos Lv001, 003 e 004, sao relativos a matriculas de crian~as menores de 
tres anos; os Lv002, 005, 006 e 007 sao registos de matriculas de expostos maiores de tres 
anos. 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Alguns livros da subserie das Reformas de varoes apresentam as 
capas e/ou a lambada deterioradas, como os Lv001, 002 e 005 a 007; os 001 e 007 tern ainda 
a lambada solta e o 005 encontra-se sem lambada. Na subserie de {emeas tern as 
encaderna~oes rasgadas ou esfoladas os Lv001 a 006 eo 007 possui a encaderna~ao solta. 
Os Lv002, 003, 006 e 007 de varoes e os Lv002 e 007 de {emeas tern folhas ou cadernos 
soltos; o Lv003 de varoes folhas rasgadas; e o Lv006 e 007 de varoes e o Lv003 de {emeas 
folhas manchadas. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem poucos erros na 
numera~ao dos folios nos livros que compoem esta serie: urn folio em branco nao numerado 
no Lv004 de varoes; erros de numera~ao no Lv001; dupla folia~ao no Lv002 das Reformas de 
femeas. 

(5) A partir deste folio, o livro encontra-se em branco. 

(6) A esta unidade de instalacao, foi atribuido, erradamente, o numero 8, tratando-se efectivamente do livro 7 desta serie. 

(7) A partir do fol. 10, o livro encontra-se em branco. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

SR: 021 Matriculas dos expostos (1847-1942) 

ORGANIZA(jAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 349 livros com registos separados por sexos, formando duas 
subseries documentais diferentes - Matriculas de varoes e Matriculas de femeas, constituf
das, a primeira por 178 livros e a segunda por 171 livros. Os livros estao organizados 
sequencia! e cronologicamente pela data do registo da Matricula, ocupando cerca de 
28,42 metros lineares de estante. 
Os registos estao inscritos cada urn em duas folhas, estando a primeira pagina organizada 
em cinco zonas diferentes: uma de identifica~ao do registo, na linha superior da pagina; 
outra de identifica~ao do exposto, no lado esquerdo, indicando elementos referentes a sua 
entrada e baptismo; a terceira com os averbamentos relativos ao exposto ou a ama, a direita; 
a quarta constitufda pelo termo inicial de entrega a ama, ao centro; a ultima zona, sob o 
termo de entrega, (continuando para o verso e na folha seguinte), e e constituida pelos 
registos dos pagamentos efectuados as amas, novos termos de entrega, prolongamento do 
tempo de cria~ao e remissivas para outros livros referentes ao mesmo exposto. 
Os registos, dentro de cada subserie e de cada unidade de instala~ao estao ordenados pela 
data de entrada do exposto no Hospital. 

Datas extremas - A subserie de Matriculas dos termos de varoes possui registos entre 
1847.05.11 e 1942.02.12 e a subserie das Matriculas de termos de femeas entre 1847.05.01 e 
1941.12.04. I 

Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Possuem termo de abertura e encerramento os 
Lv001, 010 a 015, 017, 019, 022, 024 a 028, 030, 031, 032 e 035 a 163 das Matriculas de 
varoes e os Lv001, 010 a 019, 021, 022, 025 a 032, 037 a 080, 082 a 148 e 151 a 158 das 
Matriculas de femeas . Possuem apenas termo de abertura os Lv020, 081 e 149 de femeas. 
Contem apenas termo de encerramento os Lv016, 018, 021, 023, 029, 033 e 034 de varoes e 
os Lv003, 023, 024, 033 a 036 e 150 de femeas. 
Nao possuem nem termo de abertura nem de encerramento os Lv002 a 009, 020 e 164 a 178 
de varoes e os Lv002, 004 a 009 e 159 a 171 de femeas . 

indices- Possuem fndice os Lv001 a 024 e 026 a 030 das Matriculas de varoes e os Lv001 a 
027, 057, 061, 069 e 071 a 074 das Matriculas de femeas. Os indices estao organizados 
alfabeticamente, pela primeira letra do nome do exposto e, dentro desta, pela ordem do 
registo no livro, ou seja, cronologicamente, pela data de entrega da crian~a a ama. 

Rela~ao com outras series I subseries - Estas duas subseries continuam em termos 
funcionais - de registo dos termos de entrega dos expostos as amas e dos seus pagamentos -
as series de Cria~iio de leite - meninos e meninas (1834-1847) e de Cria~iio de seco - meninos 
e meninas (1834-1847). 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGISTO 

A semelhan~a dos livros das Reformas, a primeira pagina do registo divide-se em diferentes 
partes: 

I. na linha superior do registo aparecem, da esquerda para a direita: 
- ano de entrada; 
- mimero do registo da matricula (anual, de Julho de urn ano a Junho do ano seguinte); 
- referencia ao livro correspondente de Contas das amas - mimero de livro e folha 

(aparece preenchido apenas ate Outubro de 1860 - Lv072, embora continue a aparecer 
no impresso ate ao Lv082). 

II. do lado esquerdo superior da pagina surge: 
- nome do exposto, indicando tratar-se de nome da Casa, da Roda, de escrito, do Hospital, 

etc.; 
-data de entrada; 
-data de baptismo; 
- referencia ao assento de baptismo- n.o do livro, n.o do folio e n. 0 do registo; 
- local e data do registo da matricula; 
- assinaturas - do Administrador Geral do Hospital dos Expostos e do primeiro escri-

turario da Contadoria da Misericordia. 

III. do lado direito aparecem averbamentos diversos relativos ao exposto - reposi~iio, casa
mento, falecimento, entre outras, indicando a data deste acontecimento e a data do seu 
assento (quando niio coincide com a do acontecimento), sendo geralmente rubricados. Alguns 
averbamentos surgem a tinta vermelha. 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimento 
- Falesceo em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo na Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo em poder da Ama (nome) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo em poder da Ama (nome) em (dia) de (mes) de (ano), e entregou I nao entregou a 

envolta(l); 
- Falesceo em (dia) de (mes) de (ano), tendo dado parte em (dia) do m.mo mez; 
- Falesceo na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo na Caza hoje (dia) de (mes) de (ano); 
- Fallecido em (dia) de (mes) de (ano), vid.e Relatorio Ag.o d 1877 
- Falleceo em (dia).de (mes) de (ano), como consta do offo do Par. 0 de (data); 
- Falleceo em (dia) de (mes) de (ano), seg.do o off.o do Regedor da freg.a de (designac;ao). 

( l J Envolta - ver Glossdrio. 
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2. Entregas na Casa 
- Entregue hoje (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposto hoje (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposto pela Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposto pela Ama (nome da ama) em (dia) de (mes) de (ano), e cedeo do que tinha 

vencido; 
- Entregou o Exposto marta na lgreja desta Santa Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposto hoje (dia) de (mes) de (ano), e niio se paga a Ama a vista da informaqiio do 

Facultativo; 
- Reposto pela Ama (nome da ama) em (dia) de (mes) de (ano) m.to mal tratado; 
- Regressou em (dia) de (mes) de (ano); 
- Regressou ao Recolhimento Central em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Passagem para outras amas 
- Passado em (dia) de (mes) de (ano) p.a (nome da ama); 
- Passado em (dia) de (mes) de (ano) para (nome da ama) como do T.mo abaixo; 
- Transfer. a a (dia) de (mes) de (ano) para (nome da nova ama); 
- Segundo a Certidiio do Paracha, esteve o Exposto com esta Ama ate (dia) de (mes) de 

(ano) e depois com (nome da nova ama) casada com (nome do marido), moradora em 
(morada). 

4. Entregas aos pais 
- Entregue aos Pais em (dia) de (mes) de (ano) L.o (n.0 ) f (n.o); 
- Entregue aos avos em (dia) de (mes) de (ano) como do L.o (n. 0

) f (n.o); 
- Foi entregue a sua May em (dia) de (mes) de (ano) L.o (n.o) f (n.ol; 
- Entregue a familia em (dia) de (mes) de (ano). 

5. Entregas a familias 
- Entregue a Sr.a D. (nome) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Saiu em (dia) de (mes) de (ano) para casa duma familia. 

6. Saidas para outros estabelecimentos: 
a) da Misericordia 
- Transferida em (data) para o Pensionato da Rua da Rosa; 
- Esta crianqa deu entrada no Instituto Medico Central em (dia) de (mes) de (ano); 
- Transferida da Casa Maternal p.a o Recolhimento Central em (data); 
- Transferida para a Escola Maternal do Alto do Pina em (dia) de (mes) de (ano). 

b) de outros organismos 
- Saiu para a Escola Domestica Profissional em Sintra em (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano) saiu para o Hospital; 
-Em (dia) de (mes) de (ano) foi para o Santat6rio de Sant'Ana. 

7. Casamento e emancipacao 
- Casou na Egreja da S.ta Casa a (dia) de (mes) de (ano); 
- Casou em (dia) de (mes) de (ano) na egreja da Misericordia d'esta cidade; 
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- Casou em (dia) de (mes) de (ano) na egreja parochial de (designa~ao); 
- Emancipada par deliberar;fio da Ex.ma Meza de (dia) de (mes) de (ano). 

8. Outros 
- Entregue na vigilancia de Pombal em (dia) de (mes) de (ano) vide ofo n. 0 (n.0 ) da m.ma 

vigilancia; 
- Readmitida em (dia) de (mes) de (ano); 
- Saiu definitivamente em (dia) de (mes) de (ano); 
- Em (data) foi prestar servir;o de criada no Instituto Luiza P. AndradeC2). 

B. Averbamentos relativos a ama: 

1. Mudan~a de residencia (que tambem surgem a margem dos termos das entregas as amas) 
- Mudou-se para (nova morada) em (dia) de (mes) de (ano). 

IV. 0 termo propriamente dito ocupa a zona central da primeira pagina do registoC3l, indi
cando: dia, mes e ano do termo; nome do exposto entregue; nome da ama, estado civil, se 
casada ou viuva, tambem o nome e profissao do marido da ama, morada, freguesia e 
concelho de residencia; termo da obriga~ao - . .. sob as condicr;oes que constam do seu 
certificado as quaes declarou se sujeitava ... ; tempo (n. o de meses) e tipo de cria~ao (de leite 
ou de seco) eo vencimento mensal da ama. 
No lado direito tern a quantia correspondente ao tempo total de cria~ao - geralmente 12 
meses. Por baixo do termo, as assinaturas do Administrador Geral do Hospital dos Expostos 
e do primeiro escriturario da Contadoria da Misericordia. 

V. Assentos de pagamento - o registo dos pagamentos efectuados faz-se na parte inferior 
da primeira pagina, podendo continuar no verso e na folha seguinte. 
Cada registo tern a data - ano e mes, na primeira coluna, o dia na segunda, a quantia 
recebida por extenso e a data a que diz respeito o pagamento - ate (dia, mes e ano), na 
terceira coluna e, na quarta, indica-se 0 valor numerico em reis. 
Por vezes surgem nos assentos de pagamento - Pago nas Caldas, Pago em Leiria, etc., 
seguido da quantia. Nestes casos os assentos nao estao averbados, significando que as amas 
tinham recebido atraves de uma das varias PagadoriasC4). 

No seguimento dos assentos de pagamento pode surgir, se for esse o caso: 

a) o registo do prolongamento do tempo de cria~ao pela mesma ama: 
lmportancia de I lmporta as (n. 0 de) meses de (leite/seco) a (valor em reis) rs. p.r mez a 
contar de (dia) de (mes) de (ano). (rubrica). 
Na coluna da direita indica-sea quantia total a ser paga pelo tempo completo da cria~ao. 

(2J Instituto Luisa Paiva de Andrada - Instituto pertencente desde 1912 a Misericordia de Lisboa, por testamentaria de 

D. Carolina Augusta Picaluga Paiva d' Andrada, destinando-se a recolher e educar vinte e duas meninas de posi~iio social, mas 

sem meios. 0 Instituto funcionava na Rua de Sao Boaventura n. 0 111, freguesia das Merces em Lisboa, tendo sido fundado 

ainda em vida da testadora D. Carolina, em memoria de sua filha, com o nome do mesmo instituto, falecida aos 22 anos. 

(3) 0 termo e totalmente manuscrito nos Lv001 das duas subseries, passando a parcialmente impressa a partir dos Lv002. 

(4) Pagadoria - ver Glossdrio. 
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b) o balan~o das contas da ama, ou seja, o que lhe falta ainda receber depois de entregar 
a crian~a na casa, passagem para outra ama, entrega aos pais ou falecimento do 
exposto - surge nos casos em que a ama nao terminou o tempo de cria~ao do exposto 
que estava previsto: 
lmporta o que venceo a Ama acima desde (dia) de (mes) de (ano) ate (dia) de (mes) de 
(ano) liq.do de ... $ ... que ja recebeo (rubrica). 
N a co luna da direita indica-se a quantia total que falta pagar a ama. 

c) urn novo termo de entrega do exposto a outra ama - nos mesmos termos do termo 
original referido acima e com o mesmo tipo de informa~ao, totalmente manuscrito em 
qualquer dos livros da serie. 

No final dos assentos de pagamento existem ainda as remissivas para outros assentos 
relativos ao mesmo exposto, localizados noutros tipos de livros. Nesta serie surgem 
sobretudo referencias aos livros das series: 

- Termos das obrigac;i5es sem ordenado - Obrigac;i5es Sem vencimento; 
- Termos de vestir - V.; 
- Expostos dados a oficio com ordenado- Off.os; 
- Termos de criados - C; 
- Expostas maiores dadas a servir- M. s. 

Ao longo das duas subseries surgem novas impressoes dos modelos, algumas acrescentando 
ou modificando, ainda que apenas nalguns elementos, o modelo original. Ap6s: 

1. o Lv085 de vari5es e o Lv083 de femeas: no termo, em vez de certificado surge a palavra 
liurete e deixa de ter a indica~ao do tipo de cria~ao - leite ou seco; surge tambem uma 
outra verba a juntar a da cria~ao - Auxilio para as despesas da jornada, e a adi~ao das 
duas quantias; 

2. o Lv122 de vari5es e o Lv119 de femeas: no termo volta a aparecer a designa~ao de 
certificado em vez dade livrete; 0 texto da obriga~ao e ligeiramente diferente . .. para 0 

crear sob a condic;ao de cumprir os deueres exarados no certificado que recebeu 
juntamente com o referido exposto; sendo ... ; 

3. o Lv146 de vari5es e o Lv142 de femeas, surge, na zona de identifica~ao do exposto, a 
referencia a L. o de Entradas , em lugar deL. o de Baptismos; 

4. o Lv153 de vari5es e o Lv148 de femeas, volta a aparecer a referencia ao L. o de 
Baptismos em vez de L. o de Entradas; a apresenta~ao e diferente, mas os elementos e o 
texto sao identicos ao anterior; tern n. 0 de modelo- 2142- lmprensa Nacional- 1886; 

5. o Lv158 de vari5es e o Lv153 de femeas, o n.o de modelo passa a ser o Modelo 9-A, mas 
com a mesma apresentac;ao e elementos do modelo anterior; 

6. 1903 (Lv164 de vari5es e Lv159 de {emeas) em diante, surgem de vez em quando, registos 
com a referencia ao L . o de Baptismo riscada e por cima aparece a designa~ao Entradas; 
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7. o Lv169 de varoes eo Lv163 de femeas , aparece outro modelo diferente 2:054 - Tip. da 
Lot.a - Maio 1914 - 2:000 ex. -Mod. 9-A., com os elementos da zona de identifica~ao 
do exposto urn pouco diferentes: Registado em ____ Livro de entradas do ano de 
19 _a fl .s _ N . 0 _; no termo surge a quantia em escudos, em lugar de reis; 

8. o Lv173 de varoes surge urn novo modelo: 612 - Typ. da Lot.a - Julho 1912 - 800 ex. 
(com rubrica) - Mod. 534. com alguns elementos dados de forma diferente - L. o d 
_____ do anno de 19_ a fl. s _ n. o _ , na zona da identifica~ao do exposto 
e o texto do inicio do termo ligeiramente diferente - Esta entregue o exposto supra a 
. . . e deixa de ter a men~ao, impressa, do Auxilio para as despesas de jornada mas 
apenas Motivo: e data do termo de entrega a ama; 

9. o Lv174 de varoes eo Lv168 de femeas, surge urn modelo com mimero diferente: 7:102 
- Set. 1926 - 2:000 ex. - M. 149., em que, na zona de identifica~ao do exposto tern 
impresso o local para a data de nascimento e nome dos pais, data de entrada, data e 
local de registo, referencia ao assento de entrada e data do registo; no texto do termo 
da entrega, a unica diferen~a, em rela~ao ao ultimo modelo 9-A (Ver 7.) e a 
designa~ao de tutelado, em lugar de exposto. 

10. o Lv178 de varoes, nova impressao com apresenta~ao e elementos iguais, mas com 
outro numero de modelo- 9:055- 1:200 ex. - M.21. 

Alguns registos especiais: as crian~as entradas mortas, por exemplo, tern assento nestes 
livros de Matricula, mesmo quando, a partir de 1860, deixam de figurar nos livros de registo 
de Entrada e baptismo dos expostos. Antes de 1860, indica-se na matricula: um(a) menino(a) 
morto(a), ou nome da roda ou do escrito, data de entrada, referencia do assento de baptismo 
(L. 0 , fol. e n . 0 ), data e assinatura e o resto do regis to em branco; a partir de 1860, deixa de 
se fazer referencia ao assento de entrada e baptismo. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Os termos de abertura, indicam, geralmente, a fun~ao que tern: . . . para se lanr;arem os 
assentos de matricula dos expostos do sexo masculino I feminino ... ; termo da comissao, em 
que se da autoriza~ao ao Adjunto da Administra~ao da Santa Casa para rubricar as folhas 
do livro e lavrar o termo de encerramento; local, dia, mes e ano. Assinatura do Provedor. 
Os termos de encerramento referem o numero de folhas, numeradas e rubricadas; 
autoriza~ao dada para o efeito no termo da comissao ao Adjunto da Administra~ao; local, 
dia, mes e ano. Assinatura do Adjunto da Administra~ao da Santa Casa. 

INDICES 

A excep~ao dos Lv019 e 020 de Matriculas de varoes e do Lv019 de Matriculas de femeas, os 
restantes indices localizam-se no final de cada livro, organizado alfabeticamente pela 
primeira letra do nome do exposto, seguindo, dentro de cada letra, a mesma ordem dos 
registos no livro, (pela data da primeira entrega da crian~a a ama). Indicam geralmente: o 
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nome do exposto, n. o de registo da matricula, nome da ama ou amas a quem foi entregue, ou 
indicacao de F (falecido), quando a crianca faleceu antes deter sido entregue a uma ama. 
Alguns dos indices apresentam uma ordenacao diferente, como o Lv019 de femeas, que 
refere primeiro o nome da ama, seguido do n. o do registo e nome do expos to. Outros indices 
encontram-se incompletos, apenas com algumas letras do alfabeto, e mesmo nestas, alguns 
sem estarem concluidos. Outros ainda, apresentam trocas na ordem das letras do alfabeto. 

INVENTMUO 

SSR: 01 I Matriculas de varoes (1847-1942) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EAIMT/02/0l/Lv001 1 1847.05.11 1847.09.08 466 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv002 2 1847.09.08 1847.11.28 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv003 3 1847.11.29 1848.02.09 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv004 4 1848.02.10 1848.04.16 473 230 
SCMUCEIEAIMT/02/0l/Lv005 5 1848.04.16 1848.06.16 470 228 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv006 6 1848.06.17 1848.09.03 482 234 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv007 7 1848.09.03 1848.11.07 478 231 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv008 8 1848.11.07 1849.01.08 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv009 9 1849.01.08 1849.03.09 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv010 10 1849.03.09 1849.05.11 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv011 11 1849.05.11 1849.07.25 466 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv012 12 1849.07.26 1849.10.12 474 230 
SCMUCEIEA/MT/02/0l/Lv013 13 1849.10.12 1849.12.21 475 232 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv014 14 1849.12.21 1850.02.26 470 228 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv015 1[5] 1850.02.26 1850.04.20 482 234 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv016 16 1850.04.21 1850.06.29 446 216 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv017 17 1850.06.29 1850.09.13 468 227 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv018 18 1850.09.15 1850.11.18 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv019 19 1850.11.18 1851.01.18 12 460 230 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv020 20 1851.01.19 1851.03.24 12,452 226 
SCMUCE/EAIMT/02/01/Lv021 21 1851.03.24 1851.06.07 470 228 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv022 22 1851.06.08 1851.08.30 473 230 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv023 23 1851.08 .. 30 1851.11.03 461 230 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv024 24 1851.11.04 1852.01.09 461 231 
SCMUCE/EAIMT/02/01/Lv025 25 1852.01.09 1852.03.17 479 240 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv026 26 1852.03.17 1852.05.24 470 228 
SCMUCE/EAIMT/02/01/Lv027 27 1852.05.24 1852.08.10 465 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv028 28 1852.08.10 1852.10.26 475 232 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv029 29 1852.10.27 1852.12.31 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv030 30 1852.12.31 1852.02.25 474 225 
SCMUCE/EAIMT/02/01/Lv031 31 1853.02.25 1853.04.25 500 250 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv032 32 1853.04.25 1853.07.08 504 250 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv033 33 1853.07.08 1853.09.24 500 250 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/EAIMT/02/01/Lv034 34 1853.09.25 1853.12.09 500 250 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv035 35 1853.12.09 1854.02.12 496 249 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv036 36 1854.02.12 1854.05.01 496 248 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv037 37 1854.05.01 1854.07.13 492 246 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv038 38 1854.07.14 1854.10.08 504 252 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv039 39 1854.10.08 1854.12.15 500 250 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv040 40 1854.12.16 1855.02.23 464 232 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv041 41 1855.02.23 1855.04.21 460 230 
SCMUCE/EAIMT/02/01/Lv042 42 1855.04.21 1855.06.29 460 228 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv043 43 1855.06.29 1855.09.11 460 230 
SCML/CE!EAIMT/02/0l/Lv044 44 1855.09.11 1855.12.02 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv045 45 1855.12.02 1856.02.06 464 232 
SCML/CE/EAIMT/02/0l/Lv046 46 1856.02.06 1856.03.31 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv04 7 47 1856.04.01 1856.06.02 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv048 48 1856.06.02 1856.08.11 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv049 49 1856.08.11 1856.10.14 452 225 
SCML/CE/EA/MT/02/0l/Lv050 50 1856.10.14 1856.12.22 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/0 1/Lv051 51 1856.12.22 1857.02.23 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv052 52 1857.02.23 1857.04.13 436 218 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv053 53 1857.04.13 1857.06.17 458 229 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv054 54 1857.06.17 1857.08.29 454 227 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv055 55 1857.08.29 1857.10.27 450 225 
SCML/CE/EA/MT/02/0l/Lv056 56 1857.10.27 1857.12.19 448 223 
SCML/CE/EA/MT/02/0 1/Lv05 7 57 1857.12.19 1858.02.14 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv058 58 1858.02.14 1858.04.05 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv059 59 1858.04.05 1858.06.13 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv060 60 1858.06.13 1858.09.04 452 226 
SCML/CE/EAIMT/02/01/Lv061 61 1858.09.04 1858.11.03 448 225 
SCML/CE/EA/MT/02/0l/Lv062 62 1858.11.03 1858.12.27 440 219 
SCML/CE/EAIMT/02/0l/Lv063 63 1858.12.28 1859.02.18 448 223 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv064 64 1859.02.18 1859.04.14 450 225 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv065 65 1859.04.14 1859.06.15 450 225 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv066 66 1859.06.15 1859.08.20 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/0l/Lv067 67 1859.08.20 1859.10.15 452 225 
SCML/CE/EA/MT/02/0l/Lv068 68 1859.10.15 1859.12.09 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/0 1/Lv069 69 1859.12.09 1860.02.05 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv070 70 1860.02.05 1860.03.29 450 224 
SCML/CE/EA/MT/02/0 1/Lv071 71 1860.03.22 1860.05.20 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv072 72 1860.05.20 1860.07.23 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/0l/Lv073 73 1860.07.23 1860.09.17 444 220 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv07 4 74 1860.09.17 1860.11.12 444 221 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv075 75 1860.11.12 1861.01.09 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv076 76 1861.01.09 1861.03.01 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv077 1861.03.01 1861.04.20 444 221 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv078 1861.04.20 1861.06.09 444 221 
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MATRICULAS DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv079 79 1861.06.09 1861.08.08 444 222 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv080 80 1861.08.08 1861.10.14 444 222 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv081 81 1861.10.14 1861.12.10 444 222 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv082 82 1861.12.11 1862.02.02 444 221 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv083 83 1862.02.03 1862.03.22 444 221 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv084 84 1862.03.22 1862.05.16 444 222 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv085 85 1862.05.16 1862.07.18 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv086 86 1862.07.19 1862.09.17 454 227 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv087 87 1862.09.17 1862.11.12 456 228 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv088 88 1862.11.12 1863.01.08 456 228 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv089 89 1863.01.09 1863.03.02 456 228 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv090 90 1863.03.02 1863.04.29 456 228 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv091 91 1863.04.29 1863.07.04 456 228 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv092 92 1863.07.04 1863.09.09 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv093 93 1863.09.09 1863.11.11 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv094 94 1863.11.11 1864.01.01 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv095 95 1864.01.02 1864.02.20 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv096 96 1864.02.20 1864.04.17 456 228 
SCMUCE/EA/MT/02/0l1Lv097 97 1864.04.17 1864.06.12 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv098 98 1864.06.12 1864.08.14 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv099 99 1864.08.14 1864.10.11 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv100 100 1864.10.11 1864.12.07 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv101 101 1864.12.07 1865.02.05 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0 1/Lv102 102 1865.02.05 1865.03.29 448 224 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv103 103 1865.03.29 1865.05.28 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv104 104 1865.05.28 1865.07.25 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv105 105 1865.07.25 1865.09.27 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv106 106 1865.09.27 1865.11.26 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0L'Lv107 107 1865.11.26 1866.01.12 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv108 108 1866.01.12 1866.03.11 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv109 109 1866.03.12 1866.05.14 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv110 110 1866.05.15 1866.07.25 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv111 111 1866.07.25 1866.10.09 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv112 112 1866.10.09 1866.12.08 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv113 113 1866.12.08 1867.02.08 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv114 114 1867.02.08 1867.03.30 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv115 115 1867.03.30 1867.06.02 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv116 116 1867.06.02 1867.08.05 454 227 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv117 117 1867.08.05 1867.10.09 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv118 118 1867.10.09 1867.12.17 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv119 119 1867.12.17 1868.02.06 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv120 120 1868.02.06 1868.03.27 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv121 121 1868.03.27 1868.05.24 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv122 122 1868.05.24 1868.07.21 452 225 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv123 123 1868.07.21 1868.09.28 452 226 
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INVENTARIO DA CRIACAO DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv124 124 1868.09.29 1868.11.26 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv125 125 .1868.11.26 1869.01.14 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv126 126 1869.01.14 1869.03.06 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv127 127 1869.03.07 1869.05.02 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv128 128 1869.05.03 1869.07.03 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv129 129 1869.07.03 1869.09.06 452 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv130 130 1869.09.08 1869.11.03 452 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv131 131 1869.11.03 1870.01.01 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv132 132 1870.01.01 1870.02.14 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv133 133 1870.02.14 1870.04.02 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv134 134 1870.04.02 1870.06.04 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv135 135 1870.06.04 1870.08.04 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv136 136 1870.08.04 1870.10.04 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/01/Lv137 137 1870.10.05 1870.11.29 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv138 138 1870.11.29 1871.01.23 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/01/Lv139 139 1871.01.23 1871.03.25 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv140 140 1871.03.25 1871.06.11 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv141 141 1871.06.11 1871.09.14 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv142 142 1871.09.14 1872.06.13 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv143 143 1872.06.16 1873.10.27 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv144 144 1873.11.01 1875.03.20 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv145 145 1873.03.23 1876.07.13 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv146 146 1876.07.13 1877.12.22 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv14 7 147 1877.12.24 1879.05.20 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv148 148 1879.05.21 1881.02.02 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/0 1/Lv 149 149 1881.02.04 1882.09.13 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv150 150 1882.09.14 1884.08.25 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv151 151 1884.08.30 1886.07.24 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv152 152 1886.07.28 1888.02.04 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv153 153 1888.02.10 1889.04.10 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv154 154 1889.04.11 1890.08.28 400 200 
SCMLICE/EA/MT/02/01/Lv155 155 1890.08.29 1891.10.26 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv156 156 1891.10.28 1892.11.21 400 197 
SCML/CE/EA/MT/02/0 1/Lv 15 7 157 1892.11.21 1894.01.25 392 195 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv158 158 1894.01.26 1895.05.04 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv159 159 1895.05.04 1896.10.01 399 198 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv160 160 1896.10.08 1898.03.16 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv161 161 1898.03.17 1899.10.21 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv162 162 1899.10.21 1901.04.15 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv163 163 1901.04.17 1902.10.31 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/0l/Lv164 164 1902.11.03 1904.04.25 400 200 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv165 165 1904.05.03 1907.05.15 400 199 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv166 166 1907.05.16 1910.05.22 400 199 
SCML/CE/EA/MT/02/01/Lv167 167 1910.05.27 1912.04.19 400 199 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv168 168 1912.04.23 1914.10.05 372 186 
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MATRICULAS DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. 0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv169 169 1914.1 .09 1917.07.04 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv170 170 400 199 
SCMUCEIEA/MT/02/01/Lv171 171 400 199 
SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv172 172 1924.03.29 400 200 
S MUCE/EA/MT/02/01/Lv173 173 1926.02.0 2 4 80 

174 1927.01.15 1929.07.24 400 200 
175 1929.07.26 1932.07.22 400 199 
176 1932.07.24 1935.07.27 400 200 
177 1935.07.05 1938.09.13 400 200 

SCMUCE/EA/MT/02/01/Lv178 178 1938.09.15 1942.02.12 400(5) 185 

SSR: 02 I Matriculas de femeas (1847-1941) 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv001 1 1847.05.01 1847.09.02 466 226 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv002 2 1847.09.03 1847.11.21 470 178 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv003 3 1847.11.21 1848.02.05 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv004 4 1848.02.05 1848.04.05 474 230 
SCMIJCE/EAIMT/02/02/Lv005 5 1848.04.05 1848.06.09 478 232 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv006 6 1848.06.09 1848.08.28 470 228 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv007 7 1848.08.28 1848.11.07 470 228 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv008 8 1848.11.07 1849.01.11 473 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv009 9 1849.01.12 1849.03.10 474 230 
SCMUCE/EAIMT/02/02/Lv010 10 1849.03.10 1849.05.14 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv011 11 1849.05.15 1849.07.23 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv012 12 1849.07.23 1849.10.06 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv013 13 1849.10.06 1849.12. 3 469 228 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv014 14 1849.12.14 1850.02.18 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv015 15 1850.02.18 1850.04.25 470 227 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv016 16 1850.04.25 1850.07.07 452 220 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv017 17 1850.07.08 1850.09.18 469 228 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv018 18 1850.09.19 1850.11.29 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv019 19 1850.11.29 1851.01.29 12 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv020 20 1851.01.30 1851.04.02 471 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv021 21 1851.04.02 1851.06.11 474 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv022 22 1851.06.11 1851.09.01 472 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv023 23 1851.09.01 1851.11.12 468 229 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv024 24 1851.11.12 1852.01.23 473 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv025 25 1852.01.24 1852.03.23 453 220 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv026 26 1852.03.23 1852.06.01 473 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv027 27 1852.06.01 1852.08.29 482 234 

(5) A partir do fol. 371, o livro n iio possui mais registos. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv028 28 1852.08.29 1852.11.07 459 231 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv029 29 1852.11.08 1853.01.15 460 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv030 30 1853.01.15 1853.03.22 460 230 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv031 31 1853.03.23 1853.05.31 500 249 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv032 32 1853.06.01 1853.08.29 469 248 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv033 33 1853.08.29 1853.11.19 500 250 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv034 34 1853.11.19 1854.01.29 504 252 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv035 35 1854.01.29 1854.04.08 494 247 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv036 36 1854.04.08 1854.06.18 504 252 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv037 37 1854.06.18 1854.09.16 496 247 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv038 38 1854.09.16 1854.11.27 492 246 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv039 39 1854.11.27 1855.02.02 492 246 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv040 40 1855.02.02 1855.04.04 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv041 41 1855.04.05 1855.06.12 460 231 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv042 42 1855.06.12 1855.08.31 460 231 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv043 43 1855.08.31 1855.11.14 460 230 
SCML/CE/EA/MT/02102/Lv044 44 1856.11.14 1856.01.17 460 230 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv045 45 1856.01.17 1856.03.08 464 231 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv046 46 1856.03.09 1856.05.03 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv04 7 47 1856.05.03 1856.07.07 448 224 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv048 48 1856.07.07 1856.09.21 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv049 49 1856.09.21 1856.12.05 444 222 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv050 50 1856.12.06 1857.02.06 448 224 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv051 51 1857.02.06 1857.04.07 448 223 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv052 52 1857.04.07 1857.06.14 434 216 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv053 53 1857.06.14 1857.08.28 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv054 54 1857.08.28 1857.10.25 450 224 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv055 55 1857.10.25 1857.12.22 442 221 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv056 56 1857.12.22 1858.02.19 448 224 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv057 57 1858.02.19 1858.04.19 443 221 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv058 58 1858.04.19 1858.07.03 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv059 59 1858.07.03 1858.09.22 448 224 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv060 60 1858.09.22 1858.11.22 440 220 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv061 61 1858.11.22 1859.01.14 458 222 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv062 62 1859.01.14 1859.03.07 450 225 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv063 63 1859.03.07 1859.05.05 450 225 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv064 64 1859.05.05 1859.07.02 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv065 65 1859.07.02 2859.09.09 444 222 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv066 66 1859.09.09 1859.11.06 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv067 67 1859.11.07 1860.01.05 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv068 68 1860.01.05 1860.02.27 450 223 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv069 69 1860.02.27 1860.04.23 445 222 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv070 70 1860.04.23 1860.06.27 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv071 71 1860.06.28 1860.09.08 456 222 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv072 72 1860.09.09 1860.11.11 456 222 
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MATRICULAS DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv073 73 1860.11.11 1861.01.05 445 222 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv07 4 74 1861.01.05 1861.02.27 445 222 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv075 75 1861.02.27 1861.04.19 444 221 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv076 76 1861.04.19 1861.06.14 444 222 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv077 77 1861.06.14 1861.08.22 444 222 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv078 78 1861.08.22 1861.10.27 444 222 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv079 79 1861.10.27 1861.12.23 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv080 80 1861.12.23 1862.02.11 444 222 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv081 81 1862.02.11 1862.04.03 444 222 
SCML/CE/EAIMT/02/02/Lv082 82 1862.04.03 1862.06.04 444 221 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv083 83 1862.06.05 1862.08.12 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv084 84 1862.08.12 1862.10.09 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv085 85 1862.10.09 1862.12.09 456 228 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv086 86 1862.12.09 1863.02.03 456 228 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv087 87 1863.02.03 1863.03.28 456 228 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv088 88 1863.03.28 1863.05.24 456 228 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv089 89 1863.05.24 1863.08.02 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv090 90 1863.08.03 1863.10.12 452 226 
SCMLIGE/EA/MT/02/02/Lv091 91 1863.10.12 1863.12.13 452 223 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv092 92 1863.12.14 1864.02.12 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv093 93 1864.02.12 1864.04.05 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv094 94 1864.04.05 1864.05.31 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv095 95 1864.05.31 1864.08.01 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv096 96 1864.08.01 1864.10.01 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv097 97 1864.10.01 1864.12.05 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv098 98 1864.12.05 1865.01.26 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv099 99 1865.01.26 1865.03.18 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv100 100 1865.03.18 1865.05.17 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv10 1 101 1865.05.17 1865.07.31 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv102 102 1865.08.01 1865.10.07 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv103 103 1865.10.07 1865.12.06 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv104 104 1865.12.06 1866.01.31 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv105 105 1866.02.01 1866.03.31 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv106 106 1866.04.01 1866.06.07 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv107 107 1866.06.08 1866.08.27 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv108 108 1866.08.28 1866.10.31 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv109 109 1866.10.31 1866.12.29 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv110 110 1866.12.29 1867.02.19 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv111 111 1867.02.20 1867.04.23 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv 112 112 1867.04.23 1867.06.26 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv113 113 1867.06.26 1867.09.03 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv114 114 1867.09.03 1867.11.05 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv115 115 1867.11.05 1868.01.05 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv116 116 1868.01.05 1868.02.24 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv117 117 1868.02.24 1868.04.22 452 226 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv118 118 1868.04.23 1868.06.21 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv119 119 1868.06.21 1868.09.02 452 226 
SCMLICEIEA/MT/02/02/Lv120 120 1868.09.03 1868.11.07 444 222 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv121 121 1868.11.07 1869.01.04 452 226 
SCMLICEIEA/MT/02/02/Lv122 122 1869.01.05 1869.02.24 452 225 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv123 123 1869.02.24 1869.04.24 452 226 
SCMLICEIEA/MT/02/02/Lv124 124 1869.04.24 1869.06.24 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv125 125 1869.06.25 1869.08.25 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv126 126 1869.08.26 1869.10.22 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv127 127 1869.10.23 1869.12.12 452 226 
SCML/CE/EA/MT/0 02/Lv128 128 1869.12.13 1870.02.05 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv129 129 1870.02.05 1870.04.03 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv130 130 1870.04.03 1870.05.29 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv131 131 1870.05.29 1870.07.28 450 225 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv132 132 1870.07.28 1870.10.04 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv133 133 1870.10.04 1870.11.29 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv134 134 1870.11.29 1871.01.27 452 226 

135 1871.01.27 1871.03.30 452 226 
136 1871.03.30 1871.06.25 452 226 

1871.06.25 1871.11.18 452 226 
v138 1871.11.19 1872.10.23 452 226 

SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv139 139 1872.10.25 1874.01.30 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/ 2/Lv140 14 1874.01.30 1875.05.05 452 226 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv141 141 1875.05.07 1876.10.06 452 226 
SCML/CE/EA/MT/0 02/Lv142 142 1876.10.06 1878.05.03 452 226 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv143 143 1880.03.04 452 226 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv144 144 1 82.01.10 452 225 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv145 145 1882.01.15 1883.10.24 452 226 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv146 146 1883.10.24 1885.07.25 453 224 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv14 7 147 1885.07.25 1887.07.09 452 225 
SCMLICEIEA/MT 02/02/Lv148 148 1887.07.12 1889.01. 2 400 200 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv149 149 1889.01.15 400 199 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv150 150 1890.04.22 400 199 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv 151 151 1891.08.11 1892.10.15 400 198 
SCMUCE/EA/MT/02/0 v1 2 152 1892.10.1 1 94.02.03 392 196 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv153 153 1894.02.12 1895.06.27 400 200 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv 54 154 1895. 6.. 1897.02.26 400 198 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv155 155 1897.03.06 1898.12.10 400 198 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv156 156 1898.12.14 1 0 .07.13 400 197 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv157 157 1900.07.14 1902.02.25 400 200 
SCMLICE/EA/MT/02/02/Lv158 158 902.02.28 1 0 .10.27 400 200 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv159 1903.10.28 1905.11.03 399 200 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv16 1 05 11.15 1909.03.23 400 200 
SCML/CE/EA/MT/02/02/Lv161 161 1909.03.26 1911.09.25 400 200 
SCML!CE/EA/MT/02/02/Lv162 162 1911. 9.26 1914.05.30 372 186 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

3 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv164 164 1917.07.05 1921.06.14 400 200 

s 921.07.02 1924.04.12 200 
166 200 

1932.06.15 400 195 

SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv170 170 1938.07.01 400 200 
SCMUCE/EA/MT/02/02/Lv171 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA{:AO 

Estado de conserva~ao - Existem muitas unidades de instala<;ao com problemas de 
conserva<;ao como as encaderna<;6es manchadas, rasgadas, esfoladas e/ou perfuradas nos 
Lv002, 006, 008 a 017, 020 a 023, 029 a 031, 033, 036, 038, 040 a 061, 063 a 065, 067 a 084, 
086, 088, 091, 104, 107, 118, 121, 130, 132, 138, 140, 142, 148 a 150, 153, 155 a 157, 162, 
163, 165 a 170, 172 e 173 de Matriculas de vari5es e nos Lv001 a 032, 034, 035, 037 a 059, 
062, 063, 065 a 075, 077 a 081, 083, 085 a 088, 090 a 092, 095, 096, 099, 100, 104 a 106, 
108, 113 a 115, 118, 119, 126 a 128, 130, 133, 135 a 145, 148, 149, 152, 155, 158 a 167 de 
Matriculas de {emeas; encaderna<;6es quase soltas, como nos Lv116, 119, 120, 124, 127, 128, 
140, 141, 143 e 168 de vari5es enos Lv074, 117 a 119 e 140 de femeas. 
Tambem ao nivel das lombadas existem algumas unidades de instala<;ao sem lombada: o 
Lv030 de vari5es e os LvOiO, 014, 019, 020, 024, 025, 028 e 034 de femeas; com a lombada 
solta ou quase solta: Lv013, 015, 022, 027, 044, 048, 144, 145, 147, 149, 151, 156 e 160 de 
vari5es eLv002, 012,013,015,018,027,029,030,072,079,080,123,124,132,134,137,138 
e 141 de femeas. 
A nivel interno existem menos problemas de conserva<;ao, salientando-se porem folhas e/ou 
cadernos soltos ou quase soltos nos Lv016, 017, 019, 022, 041, 042, 122, 123, 134, 136, 160, 
162 a 164 e 167 de Matriculas de vari5es e os Lv014, 020, 024, 039, 080, 081, 106, 109, 120, 
124, 137, 140, 149, 152, 159 e 160 de femeas; folhas manchadas no Lv35 de vari5es e nos 
Lv083 e 155 (este ultimo com varias folhas em muito mau estado), de femeas; existem ainda 
folhas rasgadas no Lv158 de Matriculas de femeas. 

Erros de nurnera~ao na pagina~ao ou nos registos - Nos Livros de Matriculas de 
vari5es surgem apenas saltos na numera<;ao dos folios nos Lv021, 028 e 167. Nas Matriculas 
de femeas existem erros na numera<;ao dos folios no Lv068 Cerro de folia<;ao, assinalado no 
termo de encerramento); folios em branco, numerados, no Lv003 e dupla folia<;ao no Lv016. 
No Lv031 existe urn registo nao numerado. 
N as ditas subseries, os livros com indice tern geralmente os folios finais numerados, mas 
encontram-se em branco. 

C6l Possui registos apenas ate ao fol. 364. 
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SR: 03 I Matriculas de desamparados (1850-1942) 

ORGANIZA<;Ao ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao - 13 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
da entrada na Santa Casa, ocupando 0,9 metros lineares. 
Os registos estao inscritos cada urn em duas folhas, nos Lv001 a 007 e Lv010 a 013, e em 
quatro folhas nos Lv008 e 009. Em qualquer dos casos, a primeira pagina e dividida em 
cinco zonas distintas: a primeira de identifica~ao do registo de matrfcula; as segunda e 
terceira os dados referentes ao exposto - a do lado esquerdo de identifica~ao da crian~a, e os 
elementos da sua entrada e baptismo e, a da direita, com averbamentos a ela respeitantes. 
No corpo central, insere-se o termo da entrega e obriga~ao da ama. Na zona inferior, 
dividida em colunas, registam-se os pagamentos efectuados a ama, podendo conter tambem 
os termos de prolongamento do tempo de cria~ao pela mesma ama, ou de entrega a outra(s) 
ama(s). Esta ultima zona continua no verso e na folha seguinte. 
Os registos estao ordenados pela data de entrada da crian~a no Hospital dos Expostos I Casa 
Maternal. 

Datas extremas - Registos compreendidos entre 1850.04.15 e 1942.03.14. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Os Lv001 a 005 tern termo de abertura e 
encerramento. 

Indices· Nenhum dos livros possui fndice. 

Rela9ao com outras series I subseries · Os registos dos termos de entregas a amas para 
cria~ao de desamparados e os assentos dos seus pagamentos, faziam-se nos livros de Cria9ao 
de seco, pois tratavam-se geralmente de crian~as com mais de urn ano de idade. Assim esta 
serie continua a de Cria9iio de seco - meninos e meninas (1834-1847), no que diz respeito ao 
registo de crian~as desamparadas com idades entre urn e sete anos. Os desamparados com 
mais de sete anos continuaram a ter os seus assentos de entrega nos livros de Termos de 
vestir (1787 a 1905), de Termos das obriga98es sem ordenado (1777-1852), de Expostos dados 
a oficio com ordenado (1777-1915) e de Termos de criados (1777-1943). 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGISTO 

A semelhan~a dos livros das Reformas e das Matriculas, a primeira pagina do registo divide
se em diferentes partes: 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

I. na linha superior do registo aparecem, da esquerda para a direita: 
- ano de entrada; 
- numero do registo da matricula (anual, de Janeiro a Dezembro); 
- referencia ao livro correspondente de Contas das amas(l) - numero de livro e folha, 

geralmente niio preenchido. 

II. do lado esquerdo superior da pagina surge: 
- nome do exposto, indicando tratar-se de nome da Casa, da Roda, de certidiio, de escrito, 

do Hospital, etc.; 
- idade - tem 5 annos; mostra ter 4 annos; nasceo a (dia) de (mes) de (ano); de 6 annos; 

tem 2 annos de idade, etc.; 
- data de entrada; 
-data de baptismo; 
- referencia ao assento de entrada de desamparados - n. o do livro, n. o do folio e n. o do 

registo; 
- local e data do registo da matricula; 
- assinaturas - do segundo escriturario da Contadoria da Misericordia. 

III. do lado direito aparecem averbamentos diversos relativos ao desamparado, indicando a 
data deste acontecimentb e a data do seu assento (quando niio coincide com a do 
acontecimento), e sendo, geralmente, rubricados. Alguns averbamentos surgem a tinta 
vermelha. 

A. Averbamentos relativos ao desamparado: 

1. Falecimento 
- Falleceo a (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceo na Casa em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceo a (dia) de (mes) de (ano) seg.do o officio do Parocho de (dia) do dito mes; 
- Faleceu de gastro-enterite chronica a (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu a (dia) de (mes) de (ano); o medico niio declarou a doenr;a; 
- Faleceu no Manic6mio Bombarda no dia (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu a (dia) de (mes) de (ano) na enfermaria de izolamento do H.al da Rainha 
D. Amelia. Off.o da Secret.a do H.al deS. Jose de (dia), dirigido ao Dir.or dos Exp.os. 

2. Entregas na Casa 
- Entregue hoje (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposto hoje (dia) de (mes) de (ano). 

(IJ Esta serie foi quase completamente eliminada par proposta de 1888.05.14, do Chefe de Reparticao do Hospital dos 

Expostos, par se tratar dum duplicado dos registos dos pagamentos das amas ja efectuados nas Matriculas. Alguns dos 

livros de Contas das amas referentes as Matriculas de variies sobreviveram a eliminacao, tendo-nos sido passive! confirmar 

que os numeros correspondentes nos livros de Matriculas se tratavam efectivamente de referencias aos livros de Contas 
respectivos. 
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3. Passagem para outras amas 
- Transferido em (dia) de (mes) de (ano); 
- Transferido em (dia) de (mes) de (ano) tendo permanecido dais dias na sede da Inspecc;ao; 
-Par deliberac;ao de (dia) de (mes) de (ano) foi mandado entregar independ.te do termo a 

Ex.ma Baroneza de (designacao), (data); 
- L.o 3.o de Obrigagoes sem vencim.to, fol. (n.o). 

4. Entregas aos pais 
- Entregue a sua av6 em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi hoje (dia) de (mes) de (ano) entregue aos paes; 
- Entregue a sua mae em (dia) de (mes) de (ano). L. o (n. 0), f (n. 0

); 

- Entregue ao padrinho em (dia) de (mes) de (ano); 
- Sahiu do rec. 0 sendo entregue aos seus fiadores no dia (dia) de (mes) de (ano). 

5. Saidas para outros estabelecimentos: 

a) da Misericordia 
- Saiu para o Recolhimento em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi admittida no Rec.o deS. Pedro d'Alc.a par delib.am de (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi transferida para o Pensionato da Rua da Rosa em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi para o Internato lnfantil de Oeiras. 

b) de outros organismos 
- Foi p.a o Asylo de Costureiras em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi p.a o Azilo de Creadas (Rua de Joao das Regras freg.a da Lapa) no (dia) de (mes) 

de (ano); 
- Foi para o Asilo Jose Estevao Coelho de Magalhaes em (dia) de (mes) de (ano); 
- Remettido para a Casa Pia em (dia) de (mes) de (ano); 
- Saiu da Casa Pia para a Escola Profissional D. Maria Pia em (dia) de (mes) de (ano); 
- Remettida para o Collegia de Desamp.os de El-Rey D. Luiz 1. o em (dia) de (mes) de 

(ano); 
- Foi remettida p.a o Asylo de D. Luiz 1. 0 em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi p.a a Casa de Correc;ao em (dia) de (mes) de (ano); 
- Remettida p.a a Misericordia da Horta aonde pertencia; 
- Remettido p.a o Asylo de Mendicid.e em (dia) de (mes) de (ano). 

6. Entregas para oficio 
- Colocado em Paia em (dia) de (mes) de (ano); Em (dia) de (mes) de (ano) foi contratado; 

·-Em (dia) de (mes) de (ano) foi contratado como criado para o Sanatoria Sant'Ana; 
- Em (dia) de (mes) de (ano) foi prestar servic;o como enfermeira na Escola Maternal da 

Ajuda ... ; 
-Em (dia) de (mes) de (ano) foi contratada para prestar servic;o de vigilante; 
- Em (dia) de (mes) de (ano) foi prestar servic;o como enfermeira no Instituto Medico 

Central; 
- Foi para o Recolhimento das orfas como criada em (dia) de (mes) de (ano); 
- Colocada como criada na Escola Maternal da Ajuda em (dia) de (mes) de (ano); 
- Assalariada como criada em (dia) de (mes) de (ano). 
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}{ospifa/ dos C.r}osfos de .!'isboa 
Ano de 19$i.l. 

L.• do _l;g~_ do .lftd~. n.·.d!l!.[n: .J. .6. ...... . 
~~· ;%_••oHooOmoo~ 

L. de M.·._/a_£_:._ n:ci6L .. n.• .J.b. .... 
.....-/.? ./ ---·-----.11 

7 7 . 
DEVERES .DA AMA NA CREACAO DO EXPOSTO 

1.• I' o atestado que se acha no certificado, . apresentando ~_te depois na repar-
. ti~ao do registo civil do seu bairro e pedir que the passem a certidl!o de 

A 'ama depbis de recebcr o cxposto deve apresental~ ao>-seu respective obi to contida no mesmo certiffcado. 
regedor, solicitando que declare no Iugar competente d~e certificado o L . · 
d.i:i C:s . .:?RT~t.ac;:ao. . - t. 1 v· . . . . -
·- 2'.o - · - · ·- ·· -----~--=- ·~--:o-....JJ.. 

Acabada a cria~i!o por salario, a ama apresentara o ex-posto na"a'Free~"!! 
N~o pode empenhar ~te ccrtifica'do, devendo conserval-o scmpre em em Lisboa ou ao inspector do seu districto, para lhe cort."'.r o colar, ser 

seu poder. Javrado o termo de servir sem soldada e reccber o titulo competente. 
3.• 

Tratar o exposto como scu proprio filho, educando-o e instruindo-o. 

4.' 

fad vacinar o exposto antes de cornpletar 3 mcses de idade, solici
tando do facultative que preencha o atestado que para este fim sc acha 
no certificado. 

s.• 
0 exposto deve trazer o selo ate aos 10 anos de idade, scndo obrigada 

a ama a ter todo o cuidado na conserva<;ao do cordao do mcsmo se1o. 
0 colar s6 dcve ser cortado pe1o director dos expostos em Lisboa, ou 

por algum dos inspectores de districto. 
Em caso de urgencia p6de o cotar scr corlado pelo regedor, de quem 

a ama so1icitar.i atestado em que declare ter sido Cle que o cortou, de
vendo depois apresentar o sCio acompanhado do exposto e do mencio~ 
nado atcstado, na dircc<;ao dos expostos em Lisboa, ou ao inspector do 
seu districto, para se.r substituido o sCio. 

6.• 

E' proibido a a rna passar 0 exposto para qualquer pessoa sem auctori· 
za~ao. 

7.• 

N3o pode amamerttar alt!m do C..'<posto outra crianc;a, ncm desm'amaJwo 
antes de completar o tempo da criac;ao por que I he fOr dado, sem consen~ 

I 
timento da direcc;ao, fundamcntndo na i~formac;ao de nlgum facnltath•o. 

s.• 

I Mudando a ama de residCncia, deve dar parte ao seu regedor e ao ins-
pector do districto, fazcndo ·o igunlmentc a direc~o dos cxpostos se resi· 

I
. dir em Lisboa. 

9.• 

E' obrigada qu:tndo o exposto estcja doentc a fazel-o tratar por faculta
tive, cmprcga.ndo no tratamento que the fOr prescripto todo o cuidado e 
dcvelo. 

12.' 

· A a rna s6 pode receber os salirios nos prasos seguintcs : 

Ate urn a no de idade do exposto de 3 eni 3 meses sendo ·moradora f6ra 
de Lisboa; e de 2 em 2 meses residindo nesta cidade; sendo geral o pa· 
gamento de 3 em 3 mezes durante a idade de 1 a 3 anos; de 5 em 5 mc
ses de 3 a 6 anos; e de 6 em 6 meses dos 6 aos 10 a nos de idade, em que · 
finaliza toda a cria~ao por salario. · 

Deixando a ama decorrer dois anos scm receber os respcctivos saloirios 
estes s6 I he pod em ser satisfcitos por delibera~i!o da ex.m• Mesa. 

13.• 

Nao pode empregar o e.'posto em servi~ ou trabalho superior as suas · 
fon;.1s, nem mandal·o cxcitar a caridade p(lblica, evitando quanto possivel 
que etc seja vadio e mal procedido, c por isso ~ obrigada a fazel·o rna~ 
tricular na aula de instntcc;ao prim<i.ria mais proxima da sua localidade, 
logo que o exposto complete 7 anos de idade, scndo dado oeste caso a 
ama alem do salario de 1500 mensais, a gratific:a~iio de ISOO tambem por 
mCs, eo pr~mio de 9500 quando apresente certidio de exame de l.o grfiu 
de instruc,ao prind.ria, c outros 9$00 pelo exame de 2.0 ,&JTfi.u. 

14.0 

Os pagamentos dos salAries sao feitos na rcp.1rti<;,a.o -dos cxpostos em 
Lisboa ou nas inspe~Ocs de districto, as proprias amas, on a seus mari.; 
dos, mediante procura~ao fcita pelo rcgedor, devcndo ser aprcscntado o 
exposto em todos os pagamentos depois de completar 3 anos de idade, e 
de 6 em 6 meses ate aqucla idade. 

15.0 

N:io se f::mi pagamento a ama sem que· aprcsentc atestado do seu re~ 
gcdor, por onde se conhc.;a ter cumprido as obriga~Oes estabelccidas nos 
artigos antcceden tcs. Quando o exposto frequen te a escola apresentara 
atcstado de freq1'u~ncia passado pelo professor respec tiYo. 

16.o 
Nas frcguczias de Lisboa, Beato, Ajuda. c Belcm deve recorrer ao facul· / 

tati"o do seu d1stncto. A ama que deixar de cumprir os deveres acima estnbelecidos, sera 
10.o 'I pumdn com suspcnsao on perda dcfinifiva do respective sal<irio, segundo I 

o que fOr supcnonncnte detcrminado; devendo cntregar o exposto quan~ 
faleccndo o cxposto deve a tuna solic1tar do facultative que prccnclm J do se the ordenar. 

§~==---=-=-=-=-=-==--==--==-=--=-==-~--=---====-=-==--=-=-==--==--=-=~· 

Estampa 34- Certificado do ana de 1932, pdgina 1. 
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7. Casamento e Emancipacao 
- Emancipada por despacho de (dia) de (mes) de (ano); 
- Passou-se alvara de emancipar;ao em (dia) de (mes) de (ano); 
- Casou na lgreja desta S.ta Casa em (dia) de (mes) de (ano); 
- Casou em (dia) de (mes) de (ano), na lgreja Parochial de (designacao), vide off.o do 

respectivo parocho de (dia) de (mes) de (ano). 

8. Outros 
- Assentou prar;a em lnfantaria n. o 17 em (dia) de (mes) de (ano), segundo diz o 

Sr. Director; 
- Assentou prar;a, como voluntario, no Exercito (Batalhao de Metralhadoras) em (dia) de 

(mes) de (ano); 
- Fugiu em (dia) de (mes) de (ano) do azilo de cegos em Castello de Vide; 
- Fugiu de casa da ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi preso pela policia a (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue em (dia) de (mes) de (ano) ao Adm.or do Bairro do Rocio, por Ordem da Meza, e 

em virtude do Officio de (dia) de (mes) de (ano) do Governador Civil do Districto de Lx.a; 
- Finda a criar;ao de leite, deve ser entregue a seus pais (Lv001, fol. 33, n .0 9/1853); 
- Por ordem do Ex.mo Sr. Provedor foi entregue a um creado da casa real (dia) de (mes) de 

(ano) A filiar;ao esta no mar;o dos expostos fallecidos, entrados em 1856 (Lv001, fol. 61, 
n. o 5/1856); 

- Concluiu o Curso Comercial e foi colocado na Casa Borges & Irmao. 

B. Averbamentos relativos a ama: 

1. Mudanca de residencia (que tambem surgem a margem dos termos das entregas as amas) 
- Mudou-se para (nova morada) (dia) de (mes) de (ano); 

IV. 0 termo propriamente dito ocupa a zona central da primeira pagina do registo<Zl, 
indicando: dia, mes e ano do termo; nome do desamparado entregue; nome da ama, estado 
civil, se casada ou viuva, tambem o nome e profissao do marido da ama, morada, freguesia e 
concelho de residencia; termo da obrigacao - .. . sob as condicr;oes q constam do seu certificado 
as quaes declarou se sujeitava .. . ; tempo (n. 0 de meses) e tipo de criacao (de leite ou de seco) 
e o vencimento mensal da ama. 
No lado direito, defronte do termo, indica-se a quantia correspondente ao tempo total de 
criacao. 
Por baixo do termo, a assinatura de segundo escriturario da Contadoria da Misericordia. 

V. Assentos de pagamento - o registo dos pagamentos efectuados faz-se na parte inferior 
da primeira pagina, podendo continuar no verso e na(s) folha(s) seguinte(s). 
Cada registo tern a data - ano e mes, na primeira coluna, o dia na segunda, a quantia 
recebida por extenso e a data a que diz respeito o pagamento - ate (dia, mes e ano), na 
terceira coluna e, na quarta, indica-se o valor numerico em reis. 

(2) 0 termo e totalmente manuscrito no LvOOl, passando a parcialmente impressa, a partir do Lv002. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Por vezes surgem nos assentos de pagamento - Nas Caldas, Pago nas Caldas, Pago em 
Leiria, etc., seguido da quantia. Nestes casas os assentos nao estao averbados, significando 
que as amas tinham recebido atraves de uma das varias Pagadorias<3l. 

No seguimento dos assentos de pagamento pode surgir, se for esse o caso: 

a) o registo do prolongamento do tempo de criayao pela mesma ama: 
lmportancia de I lmporta os (n.0 de) meses de (leitelseco) a (valor em reis) rs. por mez a 
contar de (dia) de (mes) de (ano). (rubrica). 
Na coluna da direita indica-se a quantia total a ser paga pelo tempo completo da 
criayao. 

b) o balanyo das contas da ama, ou seja, o que lhe falta ainda receber depois de entregar 
a crianya na casa, passagem para outra ama, entrega aos pais ou falecimento do 
exposto - surge nos casas em que a ama nao terminou o tempo de criayao do exposto 
que estava previsto no termo: 
lmporta o q venceo a Ama acima desde (dia) de (mes) de (ano) ate (dia) de (mes) de 
(ana) em q falleceo I rep8s o dito exposto liq. do de ... $ ... que ja recebeo (rubrica). 
Na coluna da direita indica-sea quantia total que falta pagar a ama. 

c) urn novo termo de entrega do exposto a outra ama - nos mesmos termos do termo 
original referido acima e com o mesmo tipo de informayao, totalmente manuscrito em 
qualquer dos livros da serie. 

No final dos assentos de pagamento costumam aparecer as referencias a outros livros com 
~ssentos referentes ao mesmo exposto. Nesta serie surgem sobretudo referencias aos livros 

&s series: 
- Termos das obrigar;oes sem ordenado; 
- Termos de vestir - V.; 
- Expostos dados a oficio com ordenado - Offo; 
- Termos de criados - C. 

Nestes livros aparecem ainda, nalguns registos, no final dos assentos de pagamento, termos 
de obrigay6es sem ordenado, indicando o dia, mes e ano, nome do exposto entregue, nome da 
ama, estado civil, se casada refere tambem nome do marido, profissao, morada, freguesia e 
concelho de residencia, tempo da entrega, . . . para servir sem vencimento I sem soldada, nas 
condir;oes do titulo que lhe foi entregue. (rubrica) 

Ao longo dos varios livros da serie surgem novas modelos impressos ou impress6es diferentes 
do mesmo tipo, algumas acrescentando ou modificando poucos elementos ao primeiro modelo 
impressa (Lv002), como: 

1. no Lv003- deixa de aparecer, na margem superior direita, a referencia ao L. 0 e N. 0 de 
entrada de desamparados; 0 texto do termo e ligeiramente diferente - ... sob a condir;ao 
de cumprir os deveres constantes do certificado que lhe foi dado, sendo o vencimentos a 
contar da presente data .. . ; no termo deixa de fazer referencia ao tipo de criayao - leite 
ou seco; 

<3J Pagadoria - ver Glossdrio. 
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MATRICULAS DE DESAMPARADOS 

2. nos Lv004 e Lv005 - tern Auxilio para as despesas da jornada, por baixo do termo, e a 
indica<;ao a margem da quantia paga e soma com o total a ser pago a ama pela cria<;ao 
do desamparado; 

3. no Lv006 - com o Modelo 9-A, tern referencia a livro de baptismos, riscada e alterada 
para desamparados; 0 texto do termo e ligeiramente diferente - ... para crear sob a 
condir;iio de cumprir os deveres exarados no certificado que recebeu juntamente com o 
referido exposto, sendo o seu vencimento ... ; 

4. no Lv007 - o mesmo modelo, com outra impressao e a referencia do modelo mais 
completo - 2:[6?]51 - Tip. da Lot.a - Maio 1914 - 2:000 ex. - Mod. 9-A.; quantia em 
escudos e nao em reis . 

5. no Lv008 - com outro modelo - 612 - Typ. da Lot.a - Julho 1912 - 800 ex. (com rubrica) -
Mod. 534. - tern ligeiras diferen<;as no texto do termo da entrega - ... sob as condir;oes 
de cumprir os deveres exarados no certificado que acompanha o exposto, e que lhe 
confere o vencimento mensal de . . . ; Motivo, em lugar do Auxilio para despesas de 
jornada; data do termo da entrega no final do texto; 

6. nos Lv010 e Lv013 com o mimero de modelo 7:102 - Set. 1926 - 2:000 ex. - M. 149., 
texto semelhante ao do Lv006; tern ja impresso, na zona de identifica<;ao do exposto, os 
sitios para a data de nascimento, nome dos pais, data e local de registo civil; tern 
novamente Auxilio para despesas de jornada; 

7. LvOll e Lv012, como mimero de modelo 9:055- 1:200 ex. - M. 21. Em tudo o resto e 
igual ao modelo anterior. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Os Lv001 a 005 possuem termos de abertura e encerramento, indicando, no primeiro, a 
finalidade do livro: . . . para nele se matricularem os desamparados q entrarem neste Real 
Hospital . . . , local, data e assinatura do escrivao da Comissao Administrativa da SCML. 0 
termo de encerramento refere o mimero de folhas, quem procedeu a sua numera<;ao, rubrica, 
cargo e nome, local, data e assinatura do escrivao da Comissao Administrativa da SCML. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCEIENMT/03/Lv001 1 1850.04.15 1857.04.24 86 42 
SCMUCE/EA/MT/03/Lv002 2 1857.05.08 1871.12.06 204 102 
SCMIJCEIEAIMT/03/Lv003 3 1872.03.26 1879.08.09 296 148 
SCMUCE/EA/MT/03/Lv004 4 1879.08.23 1894.01.03 300 152 
SCMUCEIEA/MT/03/Lv005 5 1894.03.31 1909.09.27 300 150 
SCMUCE/EA/MT/03/Lv006 6 1909.09.29 1915.08.11 300 150 
SCMIJCEIEA/MT/03/Lv007 7 1915.09.10 1925.12.24 400 200 
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INVENTARIO DA CRIA<;:AO DOS EXPOSTOS 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMIJCE/EA/MT/03/Lv008 8 1926.01.14 1927.09.23 277<4) 80 
SCMUCE/EA/MT/03/Lv009 9 1927.10.03 1928.12.10 80 (5' 80 
SCMIJCE/EA/MT/03/Lv010 10 1928.12.10 1932.11.15 400 200 
SCMUCE/EA/MT/03/Lv011 11 1932.11.16 1935.12.06 400 200 
SCMIJCE/EA/MT/03/Lv012 12 1935.12.10 1939.03.18 400 200 
SCMUCE/EA/MT/03/LvO 13 13 1939.03.18 1942.03.14 400(6 135 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~Ao 

Estado de conserva~ao - Os Lv001 a 009 apresentam as encadernacoes esfoladas e 
rasgadas; o Lv006 contem tambem folhas soltas e rasgadas. Os restantes livros encontram
se em razoavel estado de conservacao. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - 0 Lv005 tern urn folio numerado, 
sem registo (fol. 5), que possui urn formato diferente. 0 Lv008 tern os primeiros folios 
numerados apenas de quatro em quatro folios; o Lv009 tern todo o livro numerado de quatro 
em quatro folhas. 
Existem erros na numeracao dos registos: o Lv005 tern dois registos com o mesmo numero e 
o Lv012 com dois registos trocados. 

(4) Os folios estiio numerados, mas dos n.os 1 a 14 siio numerados de 4 em 4 folhas; dos n.os 15 a 277 siio numerados os 

folios, correspondendo a urn total de 319 folios. 

(5) Os folios estiio numerados, mas apenas de 4 em 4 folhas (as primeiras paginas de cada registo) com os n.os 1 a 80, 

correspondendo a urn total de 320 folios. 

<6> A partir do fol. 271 niio existem mais registos e o livro encontra-se em branco. 
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MATRICULAS DAS CRIANQAS EM DEPOSITO 

SR: 04 I Matriculas das crian~as em deposito (1877-1878) 

ORGANIZA~Ao ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao- 1livro, ocupando 0,07 metros lineares de estante. 
Cada folio contem apenas urn registo por folio, compondo-se de quatro zonas: uma primeira, 
na linha superior, de identificat;:ao do registo; a segunda, a esquerda com os dados referentes 
a identificat;:ao da criant;:a depositada; a terceira, a direita, com averbamentos relativos a 
criant;:a; a quarta nao esta preenchida, compondo-se de linhas horizontais, continuando para 
o verso da folha. 
Os registos deste livro, que sao apenas dois, estaq ordenados cronologicamente. 

Datas extremas- Registos entre 1877.12.22 e 1878.04.15. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Contem termos de abertura e encerramento. 

Indices- Nao possui. 

Rela~ao com outras series I subseries - Nao existe. Existem imimeras Portarias do 
Ministerio do Reino(1l mandando que na Misericordia se recebam criant;:as por deposito, com 
caracter provisorio. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGIS TO 

Registo parcialmente impresso, modelo 2522- lmprensa Nacional- 1877: 

Na margem superior: 
- ano; 
- n. o de registo (anual). 

Na zona de identificat;:ao do exposto: 
- nome do exposto; 
- data de nascimento; 
- data de deposito; 
- documento que deu origem a entrada; 

(I ) Estas Portarias encontram-se registadas na serie de Portarias e mais diplomas, Livros 1 a 8 (1835-1925), pertencente ao 

Fundo da SCML, serie esta que nao consta deste Inventdrio. 
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MATRICULAS DAS CRIANQAS EM DEPOSITO 

- referencia ao assento de baptismo; 
- nome do pai e da mae; 
- morada; 
- freguesia de residencia; 
-data do assento do deposito; 
- assinatura do 1. o oficial da Contadoria. 

Na zona do lado direito, o registo do fol. 2 possui urn averbamento: 
- Entregue aos Paes em (dia) de (mes) de (ano). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 livro possui termo de abertura e encerramento, indicando, no primeiro, a finalidade do 
livro: ... para se lavrarem os termos das creanqas depositadas ... , comissao dada ao Adjunto 
da Administracao da Santa Casa para rubricar as folhas do livro, lavrar e assinar o termo 
de encerramento. Local, dia, mes e ano. Assinatura do Provedor. 0 termo de encerramento 
refere o numero de folhas, numeradas e rubricadas. Local, dia, mes e ano. Assinatura do 
Adjunto da Administracao da Santa Casa. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.reg. 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - Lombada rasgada e pele da encadernacao esfolada. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Nao existem. 

(2) A partir do fol. 3, o livro encontra-se em branco. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

SR: 05 I Matriculas dos expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais 
(1886-1886) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Ver Escritura de 1886.03.15 entre a Santa Casa da Misericordia de Lisboa de a Camara 
Municipal de Lisboa - Subsubseq:ao Entrada e baptismo dos expostos, Serie 7 -Entrada de 
expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais. 

ORGANIZA<;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao- 1livro, ocupando 0,09 metros lineares de estante. 
Este livro tern dois tipos de registos: 

1. dos folios 1 a 59, os registos sao de subsidios de lacta~tao e de seco<ll as maes das 
crian~tas subsidiadas dos extintos Concelhos de Belem e Olivais; 

2. dos folios 101 a 147, OS registos sao de matricula e pagamento as maes dos expostos 
dos referidos Concelhos extintos. 

Os registos estao inscritos, cada urn, em duas folhas, estando a primeira pagina organizada 
em quatro zonas distintas: uma, de identifica~tao do registo, na margem superior; outra de 
identifica~tao do exposto e da ama; a terceira com a indica~tao do tempo de cria~tao, para alem 
do salario da ama; a ultima, de assentos de pagamentos efectuados a ama. 
Os registos estao ordenados pela mesma ordem dos assentos da entrada e baptismo da serie 
de Entrada de expostos dos extintos Concelhos de Belem e Olivais. 

Datas extremas - Registos entre 1886.01.01 e 1886.03.03. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento- Nao existem. 

indices - Nao possui. 

Rela9ao com outras series I subseries - Nesta sene encontram-se matriculadas as 
crian~tas expostas dos extintos concelhos de Belem e Olivais, entradas para o Hospital dos 
Expostos da Misericordia de Lisboa, por acordo com a Camara Municipal de Lisboa<2l, e que 
tern os seus assentos de entrada e baptismo no Lv001 de Entrada de expostos dos extintos 
Concelhos de Belem e Olivais (1886-1889). 

( ! ) Estes registos constituem uma serie distinta, que niio esta incluida neste lnventario. 

(2) Escritura de 1886.03.15 · SCML, Maco 10 de Escrituras, proc. N. 0 31. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

A primeira pagina de cada registo divide-se em diferentes zonas, com os seguintes 
elementos: 

I. na linha superior do registo surge: 
- ano de entrada - no Hospicio de Beh~m; 
- n.o de registo- relativo a entrada no Hospicio de Belem; 
- referencia ao L. 0 e F.as- nao preenchido. 

II. identificat;ao do exposto e da ama: 
- nome do exposto, num corpo de letra maior; 
- nome da ama, nome do marido, morada, freguesia e concelho de residencia; 
-nome do exposto; 
- referencia ao assento da entrada na Misericordia de Lis boa - folio, n. o do livro. 

III. tempo de criat;ao e salario: 
- meses de criat;ao; 
- tipo de criat;ao; 
- salario mensal; 
- data de inicio da criat;ao. 

Na coluna a direita, quantia total a ser paga pelo tempo de criat;ao estipulado. 

IV. Assentos de pagamento: 
- ano, mes e dia; 
- quantia paga por extenso; 
- mimero relativo aos documentos de pagamento, por baixo ou a frente; 
- quantia paga, referida numericamente, na coluna seguinte; 
-total pago no fim do tempo da criat;ao, na coluna da direita. 

No seguimento dos assentos de pagamento podem surgir outros termos: 

a) o registo do prolongamento do tempo de criat;ao pela mesma ama: 
- Por complemento do termo aberto acima seguem os pagam-tos dos (n. o) meses a (salario 

mensal); 
-Imp. cia de (n.0 ) meses a (salario mensal) a contar de (dia) de (mes) de (ano). 

b) urn novo termo de entrega do exposto a outra ama- indica: 
- Data de entrega (dia, mes e ano), nome do exposto, nome da ama, estado civil, se 

casada refere-se tambem o nome do marido, morada, freguesia e concelho de 
residencia, sob as condir;oes do seu certificado, vencimento mensal, tempo de criat;ao, 
data de inicio da criat;ao. 
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MATRICULAS DOS EXPOSTOS DOS EXTINTOS CONCELHOS DE BELEM E OLIV AIS 

Na margem superior, a direita, ou no final dos assentos de pagamento, aparecem diversos 
averbamentos relativos ao exposto ou a ama, alguns dos quais rubricados. 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimento 
- Fallecido n'este Estabelecim.0 em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceu em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Entregas na Casa 
- Entregue na Caza hoje (dia) de (mes) de (ano); 
- Entrou na Casa hoje (data) sahindo em seguida p.a o H.al S. Jose; 
- Entrou na Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Entregas aos pais 
- Entregue aos pais. 

4. Saidas para outros estabelecimentos: 
- Por delib.am de (data) foi p.a o Asilo das Costureiras; 
- Sahiu p .a a Casa Correr;iio em (dia) de (mes) de (ano); 
- P.r desp.o de (dia) de (mes) de (ano) concedeu-se licenr;a a ama para internar a exposta 

no Collegia de S.ta Joanna na Cid. e d'Aveiro . 

5. Outros 
- 0 exp.o (nome) alistou-se em Infanteria n. o 5 no (dia) de (mes) de (ano). 

B. Averbamentos relativos a ama: 

1. Mudanca de residencia 
- Mudou-se para (nova morada) (dia) de (mes) de (ano). 

2. Outros 
- Passou-se 2.o certificado com salva<3l, Desp. 0 de (data); 
- Por informar;iio do visitador sup. consta que a ama e solteira [e nao viuva como diz o 

regis to] . 

No final dos assentos de pagamento costumam aparecer as referencias a outros livros com 
assentos referentes ao mesmo exposto. Nesta serie surgem sobretudo referencias aos livros 
das series: 

- Termos de vestir - V.; 
- Termos de criados - C. 

(3) Salva - ver Glossario. 
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INVENTARIO DA CRIA<;:AO DOS EXPOSTOS 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EAJMT/05/Lv001 1886.01.01 1886.03.03 444(4) 24 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - Razoavel. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Nao existem. 

(4) Os registos de matricula encontram-se nos folios 101 a 147. Os folios 1 a 59 tern registos de pagamentos de subsidios, e 

os folios 60 a 100, encontram-se em branco. Do folio 148 em diante nao existem mais registos, apresentando-se as 

restantes folhas do livro, em branco. 
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NOVAS OBRIGAQOES (NO) 

SSSC: I NOVAS OBRIGAQOES (NO) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Regimento do Hospital de Todos-os-Santos, de 1504, Cap. III. -Titulo do Proveador, do 
esprital ... - .. . E acabados os ditos tres annos [de primeira criar;iio] dessa criar;iio, seriio 
trazidos ao Esprital, e hy seriio manteudos de seu comer, e vestir, e serviram ate que sejam de 
hidade para deverem de ser dados a soldada, ou os poerem a alguns officios, como adiante 
em seu capitulo sera decrarado ... 
( .. .) 
Item ordenamos, e mandamos, que depois de os ditos meninos criados, e serem de hidade de 
sete annos, e de hy p.a sima da qualidade par diante se costuma serem dados a soldada, ou 
pastas a aprender alguns officios o dito nosso Provedor os de par soldadas, ou os ponha a 
aprender alguns officios, segundo que a elle melhor vista for, e da habilidade de cada hum 
mosso lhe paresser, e com aquellas pessoas que asy os der fara Escripturas publicas do modo 
em que lhos da, e obrigar;iio que lhe fazem, as quaes todos de verba a verba mandara 
assentar ao Escriviio do dito Almoxarife em livro apartado, que para isso lhe mandamos, que 
far;a de cada hum anna, ou de dous, como per capitulo do Regimento do dito Escriviio par 
N6s lhe he mandado. (ver Cap. VIII - Titulo do escrivam q ordenamos ao Almoxarife do dito 
esprital, e maneira q o dito escrivam ha de servir seu officio). 

Alvara de 1775.01.31 (L.A. XVIII. 08083, diploma 116)- relativamente a crian~as com mais 
de 7 anos: 

III. . . . querendo a pessoa, que crear qualquer Expos to, tornallo a levar gratuitamente, ou 
para o conservar em sua casa, ou para o accomodar na de outra da sua vizinhanr;a, nao se 
achando nisso inconveniente, a Meza da Misericordia, ou os Mordomos Deputados para o 

governo daquelle Hospital, lhe far;am expedir huma Carta de Guia do referido Exposto com 
todos os sinaes, que ficariio lanr;ados no Livro da Matricula; dirigida ao Juiz dos Orfaos da 
respectiva Terra; e deixando a pessoa, que delle for entregue, Recibo, pelo qual se obrigue a 
apresentallo ao Juiz de Orfaos; de que s6 sera desobrigado com Certidao daquelle Juizo, par 
que conste que delle se tomou conta, se lhe deo Tutor, e esta comprehendido na Relar;ao Geral 
dos Orfiios do respectivo Termo. 
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N . Item: Mando, que logo que assim forem apresentados os Expostos aos respectivos Juizes 
dos Orfaos, tomem delles conta, e procedam na conformidade da Ordenaqao do Reino, e do 
seu Regimento; reputando-os como quaesquer outros Orfaos, a quem incumbe a obrigaqao de 
curar: Podendo os referidos Juizes distribuillos pelas Casas, que os quizerem, ate 
completarem doze annos, sem vencerem outro algum Ordenado, que o da educar;ao, sustento, 
e vestido. 

V. Item: Mando, que nos outros casos, nos quaes as pessoas, que os crearem, os nao quizerem 
tornar a levar na conformidade assima declarada; precedendo as mesmas formalidades; 
sejam entregues por distribuir;ao a cada hum dos Juizes dos Orfaos desta Cidade, e Termo, 
que observarao identicamente o que assima vai disposto: Ficando sempre na Secretaria da 
Misericordia documento legal, por que conste a entrega do dito Orfao aos respectivos Juizes, 
com todas as clarezas necessarias. ( ... ) 

Instruc~iks para servirem de Guia aos muito Reverendos Parochos na Inspec~iio 
dos Expostos a cargo da Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Aetas das Sessoes da 
Comissao Administrativa, anexa a acta da sessao de 1835.12.02) - Capitulo 5. o - Da 
obrigaqao de vestir, calr;ar, sustentar, e educar. 
Art. 10. o Depois dos 10 annos em que as Amas ganhao com os Expostos (e algumas vezes 
antes) podem ficar com elles ou vir busca-los com a obrigaqao de os vestir, calqar, sustentar, e 
educar na religiao Christa, e no trabalho civil proprio do seu sexo ate a idade de 16 annos. 
Art. 11. o As Amas ou Amos para esta epocha de criar;ao, devem ser escolhidos com particular 
cuidado; he preciso que tenhao alem de meios de subsistencia, hum comportamento exemplar, 
e muita caridade; (. .. ). 
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ORGANIZA~Ao ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 8 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
do termo da entrega, ocupando 0,6 metros lineares de estante. 
0 mimero de registos por folio varia, apresentando os Lv001 ao 006 (ate ao fol. 120), 
geralmente, urn registo por folio; no Lv006, dos folios 121 a 123 com dois registos, dos folios 
124 a 156 os registos sao continuos, com tres a quatro registos por folio e do fol. 157 em 
diante e nos Lv007 e 008 os registos sao normalmente dois por folio, urn no recto outro no 
verso. 
Os registos compoem-se de urn texto central, o termo da entrega a ama, e anotacoes e 
averbamentos marginais ou sob o texto do termo da entrega; existem ainda novos termos de 
entrega do mesmo exposto a outros amos, nas margens ou sob o assento principal. 
Os registos nao se encontram numerados, estando ordenados sequencialmente pela data 
do termo da entrega a ama, a excepcao dos novos termos a margem referidos acima, 
possuindo, alguns destes, datas que pertencem cronologicamente a outros livros de novas 
obriga~oes. 

Datas extremas- Registos entre 1695.04.13 e 1775.10.19. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento- Nao possuem. 

indices - Todas as unidades de instalacao contem indices iniciais, embora no do Lv001 o 
indice esteja incompleto, apenas com quatro registos. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos desta serie continuam os registos de 
entregas sem ordenado (Tipo 3) e entregas para aprender urn oficio (Tipo 4), da serie de 
Conhecimentos das amas (1670-1775). 
Esta serie continua, em 1775, nos Termos de entrega aos pais (1775-1941) e, em 1777, nas 
series de Termos das obrigagoes sem ordenado (1777-1923), Expostos dados a oficio 
(1777-1915) e Termos de criados (1777-1943). 

CONTEiJDO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Existem diversos tipos de assentos de entregas nesta serie: 
1. Entregas sem ordenado ou pelo Amor de Deus, para criar o exposto como se fosse seu 
filho 
Nome da ama ou amo a quem e entregue a crianca; se for a uma ama, refere ainda o nome 
do marido e sua profissao, morada e freguesia de residencia; nome do exposto, ama que o 
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tinha criado anteriormente e localidade de residencia da mesma; indica~ao do assento dos 
Conhecimentos das amas onde se registara essa entrega; referencia ao assento de entrada e 
baptismo da crian~a; termo de obriga~ao da ama: ... o qual pormeteo darlhe boa criac;iio e 
tratar delle como se fora seu filho e todas as veses q por esta Meza lhe for pedido entregallo 
sem a isso por duvida algua p.a o q se obrigou sua pessoa e bens ... Local, dia, mes e ano. 
Assinatura da ama ou amo, ou de outra pessoa a seu pedido por nao saber escrever. 
Este tipo foi registado apenas no LvOOl, passando progressivamente todos os outros tipos de 
registo apresentados abaixo, a ter a clausula de ... tratandoo como seu proprio filho ... no 
respectivo termo de obr~ga~ao. 

2. Entregas sem ordenado com obriga~ao de ensinar, doutrinar, vestir, cal~ar, dar-lhe uma 
cama de roupa e dez mil reis, no fim do tempo de cria~ao 
Nome do amo a quem e entregue a crian~a, profissao, morada e freguesia de residencia; 
obrigacao ... se deu p.a comp.a de sua mulherlirmiilfilha (nome do exposto) com obrigac;iio de a 
ensinar, doutrinar, vestir e calc;ar, e darlhe des mil reis e hua cama de roupa(I) no fim de seis 
annos q. correm da data deste; e dahi por diante pagarlhe suas soldadas segundo o estilo da 
terra, e entregala todas as vezes q. lhe for mandado e de como se obrigava ao referido com 
sua pessoa e bens assina aqui. Local, dia, mes e ano. 
Assinatura do amo e do Secretario da Mesa dos Enjeitados. 

3. Entregas sem ordenado com obriga~ao de ensinar, doutrinar, vestir e cal~ar e mandar 
ensinar-lhe o oficio que o exposto quizer, quando tiver idade 
N orne do amo a quem e entregue a crian~a, profissao, morada e freguesia de residencia; 
obriga~ao ... se deu p.a sua caza o menino (nome do exposto) com obrigac;iio de o ensinar, 
doutrinar, vestir e calc;ar, e mandarlhe ensinar aquelle off o q. o engeitado quizer aprender 
em tendo idade suficiente; alias lhe pagard suas soldadas segundo o estilo da terra e q. se 
praticar nesta Meza; e tambem o entregara nesta Caza todas as vezes q. por esta Meza lhe for 
mandado, e de como se obrigava ao referido com sua pessoa e bens assinou aqui por seu 
fiador e principal pagador (nome, profissao, morada e freguesia de residencia) comigo 
Secret. o dad. a Meza ... Local, dia, mes e ano. 
Assinatura do amo, do fiador e do Secretario da Mesa dos Enjeitados. 

4. Entregas para aprender oficio com seu Mestre 
Nome do amo I mestre, profissao, morada e freguesia de residencia; nome do exposto; termo 
da obriga~ao .. . e se obrigou a ensinalo, doutrinalo, vestillo, e calc;alo, e ensinarlhe o seu officio 
no termo de seis annos q. correm da data deste por dianteC2), e em tudo o mais guardard o 
estillo observado no seu officio; e niio o fazendo assim lhe pagard soldadas a arbitrio desta 
Meza e de como se obrigava o referido com sua pessoa e bens assinou aqui comigo Secret. o da 
d.a Meza. Em ella ... dia, mes e ano. 
Assinatura dos Secretario da Mesa dos Enjeitados e do mestre. 

(I ) Nalguns termos surge em alternativa os dez mil reis e uma cama de roupa ou vinte mil reis; noutros registos apenas 

uma ou outra opcao. 

(2) Noutros registos: ... e a dallo official capaz de trabalhar p,lo dito seu off. 0 no fim do d. o tempo; alias lhe pagarri como 

qualquer official emquanto niio estiver capaz .. . . 
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5. Entrega com ordenado com obriga~:ao de ensinar e doutrinar 
Nome do amo a quem e entregue a crian~:a, profissao, morada e freguesia de residencia; 
obriga~:ao ... se deu p. a camp. a de sua mulherlirmalfilha a engeitada (nome da exposta) 
e se obrigou a ensinala, doutrinala; e darlhe de sua soldada (quantia) mil rs. em cada hu anna; 
e nao sahira fora s6, sem ser em camp. a da d. a sua ama; e de como se obrigava ao referido com 
sua pessoa e bens assinou aqui comigo Secret. o da d. a Meza. Em ella... dia, mes e ano. 
Assinatura do Secretario da Mesa dos Enjeitados e do amo. 

No LvOOl e do Lv005 ao Lv008, alguns registos possuem urn titulo no centro da margem 
superior: Termo de obrigar;ao I entrega I fianr;a q faz (nome) (profissao) a respeito do exposto 
(nome). 

Foram identificados alguns registos especiais, casos unicos, ou que aparecem raramente: 

A. Termo de obriga~:ao do dono de uma escrava preta que solicitara a filha mulata desta 
escrava, para a mandar criar, por ter nascido em sua casa; dado que disse ter 
conhecimento de que as crian~:as negras e mulatas que se exp6em na Roda ficavam 
livres do cativeiro, foi-lhe entregue ... para a mandar criar por sua conta e tratar della 
como engeitada e todas as vezes q lhe for pedida por esta Meza entregalla sem a isto 
por duvida algua e darlhe modo de vida .. . (LvOOl, fol. 56 v. 0

); 

B. Termo de entrega ao pai: nome do pai ... o qual tomou entrega de hua memna por 
nome (nome) ... por constar ser sua filha e de sua m.er ... (LvOOl, fol. 33; ver outro 
ex. Lv004, fol. 76); 

C. Termo de obriga~:ao de uma ama que tinha ha quatro anos uma exposta a seu cargo, 
de quem gostava muito, a qual, por ainda ser pequena ia algumas vezes a rua fazer 
recados; a Mesa dos Enjeitados tendo sido informada do facto, mandara vir a Casa da 
Roda a dita exposta, e tendo sido informada da verdade, voltou a entrega-la a ama 
. .. com tal condir;ao, q nao sahiria fora della [casa] senao com a d.a sua ama; e 
q socedendo o contrario logo se lhe teraria a d. a Engeitada, e a tudo como as posturas 
desta Meza se obrigou o (nome) ... (LvOOl, fol. 70 v. 0

); 

D. Termo de fian~:a- nome do fiador e principal pagador, profissao e morada; nome do amo, 
estado civil, nome da esposa, profissao, morada e freguesia de residencia , quantia em 
divida, nome da exposta com quem o amo anda em litigio, obriga~:ao do fiador: ... provado 
q. seja por parte da d.a engeitada a d.a divida se obriga elle fiador a pagar os ditos 
sessenta mil rs. p.a o q. depositou logo nesta d.a Meza trinta mil rs. em din.ro q. ficao 
depositados em mao de Joseph Soares Braga mordomo actual da Caza da Roda e p.a os 
outros trinta mil rs. disse elle fiador obrigava sua pessoa e bens e pagalos todas as vezes 
q. lhe fossem pedidos .. . (LvOOl, fol. 215; ver outro ex. Lv005, fol. 92); 

E. Termo de obriga~:ao de urn soldado, preso na Cadeia do Tronco devido a queixas que se 
fizeram de ter desinquietado uma exposta: ... por este termo prometia, e se obrigava de 
nao a enquietar mais, nem mais com ella {alar; e q constando nesta Meza q. elle 
obrava o contrario, nao tinha duvida a ser castigado p.la mesma Meza do modo q. lhe 
parecesse ... (Lv004, fol. 64; ver outros ex. Lv005, fol. 200 e fol. 237); 
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F . Termo de obriga~ao do amo, do pagamento de divida das soldadas a uma exposta ... e 

par ele foi d. o se obrigava a pagar nesta Meza a quantia de (verba) mil rs. no termo de 
quinze dias q. correm da data deste par satisfac;iio das soldadas q. devia a Eng.da 
(nome) de (n.0

) an.os q. servia na sua Caza; a q. disse obrigava sua pessoa e bens; e 
tambem a darlhe hua cama de roup a nova p . a seu cazam. to na forma do estillo ... 
(Lv004, fol. 243; ver outro ex. Lv005, fol. 233); 

G. Termo de confissao de divida dos herdeiros de urn amo que devia a urn exposto das 
soldadas pelo tempo que o tinha servido .. . e par elles foriio ditos e confessados q. os 
bens do cazal da d. a sua miie deviiio ao d. o eng. do a quantia de (verba) mil rs. dos 
an. as q. o d . 0 eng. do os tinha servido, q. foriio dezanove p.a vinte an. as; e niio tinhiio 
duvida q. o d. o eng. do fosse pago pJos bens do d. o cazal, p,lo q. desde logo confessiio a 
divida ... (Lv005, fol. 278; ver outro ex. Lv007, fol. 250/250 V .

0
). 

MARGENS 

Nome do exposto; 
Idade - quando nao era recem-nascido a entrada na Roda indica-se a idade - de ... annos; de ... mezes; 
Corda pele - mulata, mulatinho, preto, etc.; 
Refer€mcia ao assento de entrada e baptismo - do L. o (n. 0 ) f (n. 0 ) n. o (n. 0 ); 

Existem ainda diversos averbamentos relativos ao exposto e aos amos: 

1. Entregas 
- Entregou a logo na Caza; 
- Entregou ana Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou ana Caza em (dia) de (mes) de (ano) e com ella a sua conta ajustada; 
- Entregou a na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e com ella (quantia) rs. e fica devendo 

(quantia) rs.; 
- Entregou a na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e ficou a d. a Eng. a devendo ao d. o seu 

amo (quantia) rs.; 
- Entregou a na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e ajustou lhe a sua conta com .. . $ .. . rs. 

em dinheyro, e hu rol de desp.a q. importou ... $ .. . rs.; 
- Entregou ana Caza em (dia) de (mes) de (ano) e ajustou lhe a sua conta com ... $ ... rs. os 

quaes se entregariio a mesma eng.da; 
- Entregou a na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e ajustou lhe a sua conta com .. . $ .. . rs. 

em dinheyro alem de ... $ ... rs. q. com ella despendeu, e os ditos (quantia) rs. se deriio logo 
a mesma eng.da; 

- Passouse ordem p .a vir ajustar a conta dad. a eng.da vista ser falecido o d. o amo em (dia) 
de (mes) de (ano). 

2. Pagamentos aos expostos 
- Faleceu o d . o (nome do amo) e ficou par seu herd.ro (nome, morada) e devera pagar a 

eng.da (nome) (quantia) rs. q. lhe ficou devendo dos an.os q. o servia. Entregou nesta 
Meza (quantia) rs. par miio de (nome e profissao) p.a satisfac;iio da divida acima; 

- Nesta Real caza dos Expostos, entregou (nome) vinte hu mil e quatrocentos rels; com 
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huma cama de roupa, q ja lhe tinha dado, e mil e seis centos reis; de q ficou paga a dita 
Exposta, de todo o tempo q. servia em caza de (nome do amo); cuja quantia de (verba), se 
entregarao a dita Exposta (nome), por mao de (nome, profissao) em (dia) de (mes) de 
(ano). Assinatura do Capelao dos baptismos dos expostos. 

3. Remissivas 
- Vay dado no L. o (n. 0 ) das obrigar;oes a f (n. 0 ) 

-Fez obrigar;ao no L. o (n. 0
) das novas obrig.es a f (n°); 

4. Passagem 
- Por falecimento da mulher de (nome do amo) se passou a d.a menina (nome da exposta) 

p.a (nome do novo amo) Deu se p.a caza de ... (igual a 6. Novas termos); 
- Vay dada ao mesmo (nome do amo) no L. o (n. 0

) qas novas obrig.es a f (n°). 

5 . Prolongamento do tempo 
- Tornou logo a levala debaixo da mesma obrigar;ao; 
- Veyo a prezenr;a e ficou mais outro an. o p.Za mesma soldada de (quantia) rs.; 
- Atendendo a q. o d. o eng. do (nome) necessita de mais algu exercicio p.a se aperfeir;oar no 

d. o officio, e o d. o mestre tratalo bem se lhe deu por mais seis mezes e se obrigou a polo 
capaz de poder uzar como bom offal do d. 0 officio de (profissao); p.a q. assinou aqui 
Meza (dia) de (mes) de (ano). Assinatura do amo; 

- Veyo a prezenr;a bem tratado e ficou continuando aprendendo o d. o officio de (profissao) 
a seu contento em (dia) de (mes) de (ano). 

6. Novos termos: 
- Deu se p.a caza de (nome, estado civil, se casada indica-se ainda o nome do marido, 

morada) por via de (nome, profissao, morada) em (dia) de (mes) de (ano) e se obrigou a 
.... Assinatura do amo e do fiador e principal pagador. 

Por vezes possuem remissiva a seguir a identifica9ao do novo amo do exposto - alguns 
termos eram feitos apenas a margem dos primeiros, enquanto que outros eram feitos de 
novo, na ordem cronol6gica dos assentos. 

7. Outros averbamentos 
- Foi p .a o Hosp.al doente em (dia) de (mes) de (ano) e sahio em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi doente p .a o Hosp.al. Veyo do Hosp.al mal convalecida; e vay dada no L. o (n.0

) dos 
C.tos f (n. 0

) p.Zo Amor de D.s por dais an.os; 
- Sahio da d. a caza em (dia) de (mes) de (ano); 
-A d. a engeitada cazou de caza do d. o seu amo (nome) e disse estava paga e satisfeita da 

soldada que o d. o seu amo lhe devia. Meza, (dia) de (mes) de (ano); 

- Cazou; 
- Fugio da caza de seu mestre; 
- Fugio da d. a caza; 
- He morador na (nova morada); 
- 0 d. o [amo] he o q. ingorda as gatinhas p .a S. Mag. de; 
- Ja pagou como consta doL. o das dividas; 
- Foi por ordem ( ... )deS. Mag. de p.a o seu Arsenal em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi por via do (nome). 
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INDICES 

Os indices sao miCiaiS, estando os registos organizados em separadores alfabeticos, pela 
primeira letra do nome da ama ou mestre e, dentro dos separadores, pela mesma ordem do 
registo, ou seja, ordenados cronologicamente pela data do termo de obriga~ao. Indicam o 
nome da ama ou mestre, o nome do exposto e o numero do folio. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCEIEA/NO/Ol/Lv001 1 1695.04.13 1751.07.06 ? 215 ?(3) 

SCMUCE/EA/N0/01/Lv002 1 1751.09.01 1755.06.27 (4) 45, 449 
SCMUCEIEA/N0/01/Lv003 2 1755.06.21 . 1759.08.15 32 481 
SCMUCE/EA/N0/01/Lv004 3 1759.08.29 1762.08.11 33, 457 
SCMUCE/EA/NO/Ol/Lv005 4 1762.08.19 1767.01.02 40,450 
SCMUCE/EA/N0/01/Lv006 5 1767.02.10 1769.07.08 37, 458 
SCMUCE/EAINO/Ol/Lv007 6 1769.07.10 1772.05.20 43 342 
SCMUCE/EA/N0/01/Lv008 7 1772.05.21 1775.10.19 34, 279 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA9AO 

Estado de conserva9ao - Nesta serie existem alguns problemas de conserva~ao, como 
encaderna~oes manchadas, rasgadas e esfolada nos Lv002 a 008; folhas manchadas e 
rasgadas, a desfazerem-se, como os Lv001, 002, 004, 005 e 008; o Lv001 tern muitos folios 
com o texto ilegivel devido a humidade, para alem de alguns folios se encontrarem soltos. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Existem alguns erros na 
numera~ao dos folios, como: dupla folia~ao nos Lv002, 005 a 008; faltas de numeros nos 
Lv004 a 007; erros de numera~ao nos Lv002, 003 e 008; folios em branco numerados nos 
Lv002 a 004 e 006 a 008 e folios em branco nos Lv004, 005 e 008. 

(3) Existem muitas folhas com registos ilegiveis, no infcio e no final do livro, que nii.o for am numer adas. 

(4) Os assentos deste livro firializam em 1755.06.27 e o proximo livro possui registos desde 1755.06.21. 
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SR: 021 Registo de cartas de guia (1775-1777) 

ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 2 livros organizados sequencia! e cronologicamente, pela data 
do termo de entrega dos expostos, ocupando 0,15 metros lineares. 
0 Lv001 possui apenas urn registo por folio, a excep9ao dos folios 65 a 91 em que apresenta 
dois registos, urn no recto outro no verso. 0 Lv002 dispoe de dois registos, parcialmente 
impressos, em cada folio, urn no recto e outro no verso. 
Cada registo compoe-se de urn texto central (com o termo da obrigayao propriamente dito), 
para alem de anota96es e averbamentos marginais. 
Os registos nao possuem numerayao, estando ordenados cronologicamente pela data do 
termo da entrega do exposto e das obriga96es da portadora. 

Datas extrernas- Registos entre 1775.03.13 e 1777.05.12. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Terrnos de abertura e encerrarnento- 0 Lv001 possui termo de abertura, incompleto. 

indices - As duas unidades de instala9ao possuem urn indice final, organizados 
com separadores alfabeticos, pelos nomes das pessoas que conduzem expostos com Carta de 
Guia. 

Rela~ao corn outras series I subseries - Esta sene esta relacionada com a sene de 
Matricula dos expostos que se entregam com carta de guia (1775-1777), em que se inscrevem 
os registos dos expostos que sao entregues com carta de guia. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

Os dois livros apresentam urn texto dos assentos muito semelhante, o primeiro totalmente 
manuscrito e o segundo parcialmente impressa: 
Neste Hospital Real dos Expostos se obrigou (nome, estado civil, se casado, indica tambem 
o nome do esposo) morador (morada e freguesia de residencia) a apresentar ao Juiz dos 
Orfiios de (localidade, ou do termo a que pertence) o Exposto (nome) do Liv. (n. 0

) Num. (n. 0 

de registo de Entrada e baptismo) fol . (n. 0 do folio) , que havia entrada em (dia) de (mes) de 
(ano), a quem se passou Carta de Guia pela Matricula feita no Livro dellas a fol. (n. 0 da 
folha do livro de Matricula dos expostos que se entregam com Carta de Guia), de cuja 
Apresentaqiio ficara desobrigada, entregando no dito Hospital dentro do termo de trinta 
dias huma Certidiio do sobredito Juizo, pela qual conste haver-se tornado nelle conta do 
mencionado Exposto; e de como se obrigou a tudo o referido, assinou a seu rogo (nome) com 
o Mordomo do dito Hospital (nome) . E eu (nome do Capelao dos baptismos dos Expostos 

296 



REGISTO DE CARTAS DE GUIA 

Estampa 38 - Registo de cartas de guia - Liuro 1, folio 79. 
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ou funcionario da Contadoria que escreve o registo), o Escrevi. 
Assinaturas: do Mordomo do Hospital dos Expostos e do condutor do exposto, ou de alguem a 
seu pedido. 
Os registos dos folios 87 v.0

, 88, 88 v.0 e 89, apresenta os dados relativos a obrigacao no final 
dos assentos parcialmente impressos, em lugar de estarem inscritos no proprio assento. 
Estes expostos foram levados pelo Meirinho da Santa Casa, por ordem do monarca. 

MARGENS 

N orne do exposto, na margem esquerda; 
Idade - quando niio era recem-nascido a entrada na Roda indica-se a idade - de anno e meio; 
de ... annos; de ... mezes; 
Corda pele- mulato, preto, etc.; 
Doente ou deficiente - ... aleijado ... ; 
N. o - sob o nome do exposto surge por vezes urn mimero que corresponde ao do folio. 

Existem ainda diversos averbamentos relativos ao exposto e aos amos: 

1. Entregas 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregoa na Caza por Ordem do Conigo (nome) em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Remissivas para outros termos 
- Vai dada pelo amor de D. s no L. o (n. 0 ) a f (n. 0 ); . 

- Vai dada no L. o (n. 0 ) das Obrigaqoes pelo Amor de Deos f (n. 0 ); 

- Vai dado no L. o (n.0
) das Obrigaqoes dos Oficios a f (n. 0

); 

- Vai dado no L. o (n. 0
) de Seco a f (n. 0

); 

- Vai dada no L. o das Obrigaqoes dos Criados a f (n. 0 ); 

- Vai dada no L. o ate a idade de 12. a f (n. 0 ); 

- Vai dada no L. o (n. 0 ) das Obrigaqoens sem salario a f (n. 0 ). 

3. Outras entregas 
- Foi p.a Caza da Ill.ma Ex.ma Conder;a de ... em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi para a Fundir;ao em (dia) de (mes) de (ano); 
- Vay dada com pagam.to por ordem do Mordomo da Roda o Ill.mo Snr. (nome) por se 

verificar ser parva motivo porq. se deu com pagam.to de (quantia) cada mez, e se 
levantou este termo de Carta de Guia por nao ser capaz p.a emprego algum no L. o (n.0

) 

de Seco a f (n. 0 ) (Lv002, fol. 44 v. 0 ) . 

4. Apresentacao da Certidiio 
- Aprezentou Certidao; 
- Entreg6u Certidao do Juizo dos Orfiios; 
- Aprezentou Certidao da sua entrega; 
- Entregou nesta Secretaria a Certidao da Carta de Guia aprezentada ao Juiz dos Orfaos. 

Contadoria da Miz.a (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano), entregou nesta Real Caza, certidao da sua discarga. 
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5. Outros 
- Levou outra vez; 
- Vai com 2.a Carta porq. se perdeu a J.a; 
- Fugiu da Caza logo (Lv002, fol. 142 V. 0

); 

- Dezoubrigou se dad. a Exp.a e se acha presen.te cazada (Lv002, fol. 129); 
- Depois de passada Carta de Guia a (nome) se procu[rou] a d . a menina que verificada ser 

a prop. a se entre[gou] a seu tio, como consta do termo de entrega no L. o (n. 0
) das 

Crianr;as q. se entregao a seus Pais f. (n. 0
); e p. a constar q. nao teve effeito este d. o termo, 

se pos esta verba ... (Lv001, fol. 192); 
- Consta por hua certidao de (nome) que esta Ama passou o menino (nome) sem Ordem 

alguma mas o d . o lhe conferio a d . a passagem por averiguar que estava bem ... (Lv002, 
fol. 98 V. 0

). 

Existe ainda urn assento no verso do folio 381, relativo a exposta cuja entrega esta registada 
no recto, que constitui urn recibo do pai da exposta, confirmando a entrega pela Santa Casa 
de uma ordem passada na Casa, dirigida ao Juiz dos 6rfaos, para ali lhe entregarem a 
crian~a. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 Lv001 possui termo de abertura, mas apenas com a indica~ao da fun~ao: Livro q. hade 
servir p.a as obrigac;oes dos Expostos q. se expedem com Cartas de Guia. 

INDICES 

Os indices dos dois livros sao finais com separadores alfabeticos, organizados pela primeira 
letra do nome da pessoa que conduz e entrega o exposto ao Juiz dos Orfaos. Dentro destes 
separadores, encontra-se ordenado pela mesma ordem dos registos no livro, ou seja, pela 
data do termo da entrega dos expostas aos seus condutores. 
Indicam o nome do condutor do exposto ao Juiz dos Orfaos, o nome do exposto eo numero do 
folio do livro onde se localiza o assento. 
0 indice do Lv001 possui urn titulo: Alfabeto das Pessoas q. levao Expostos com Carta de 
Guia e teve principia Em 13 de Marc;o de 1775. 

INVENTAIUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCML!CEIEA/N0/02/Lv001 1 1775.03.13 1776.02.07 409 
SCMLICE/EA/N0/02/Lv002 2 1776.02.07 1777.05.12 212, 27 (1) 

(l l Os folios 199 a 212, antes do indice, encontram-se em branco, sem assentos. 
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NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAf;AO 

Estado de conserva~ao- 0 LvOOl possui a encaderna~ao rasgada, esfolada e perfurada eo 
Lv002 apresenta a encaderna~ao tambem deteriorada. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos · Existem faltas de folios e dupla 
folia~ao nos LvOOl e 002. 
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MATRICULA DOS EXPOSTOS QUE SE ENTREGAM COM CARTA DE GUIA 

SR: 03 I Matricula dos expostos que se entrepm com carta de guia (1775-1777) 

ORGANIZA<;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 1 livro, ocupando 0,03 metros lineares de estante. 
0 livro possui geralmente 14 registos em cada folio, a excep~ao da primeira e ultima, que 
detem menos registos. 
Cada registo e constituido apenas por urn texto, sem qualquer averbamento ou anota~ao 
marginal. 
Os registos estao ordenados cronologicamente pela data do termo do registo da Carta de 
Guia. 

Datas extremas - Registos entre 1775.03.13 e 1777.04.30. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nao possui. 

Indices- Nao apresenta. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie esta relacionada com a anterior -
Registo de cartas de guia (1775-1777) - em que se assentam os termos das obriga~oes das 
pessoas que levam os expostos com Carta de Guia, para os apresentarem ao Juiz dos 
Orfaos. 

CONTEiJDO INFORMATIVO 

REGISTO 

No cimo de cada pagina apresenta a data inicial: 

Lixboa, (dia) de (mes) de (ano) 

e depois, antes de cada registo possui o dia e o mes em que foi passada a Carta de Guia, com 
duas linhas laterais, a separar os registos. 
Os registos indicam: 
AIAo ExpostaiExposto (nome) de (idade) annos, (indica~ao de alguns sinais fisicos: tipo de 
rosto, cor dos cabelos, tipo de nariz ou queixo, ou outro sinal que ola distinguisse, ... com 
huma cova na testa, por exemplo; descri~ao do fato que levava) q. havia entrada em (dia) de 
(mes) de (ano) em N. o (n.0 do assento da Entrada e baptismo) do L. o (n. 0

) f (n. 0
) se passou 

carta de guia dirigida ao Juis dos Orfaos da Villa de (designa~ao), hindo em companhia de 
(nome), m.or (morada e freguesia de residencia), o qual assignou termo a f (n. 0

) do l. das 
obrig.es se aprezentar a d.a orfaalorfao ao referido Juis. 
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Estampa 39 - Matriculas dos expostos que se entregam com carta de guia - Livro 1, folio 2. 



MATRICULA DOS EXPOSTOS QUE SE ENTREGAM COM CARTA DE GUIA 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

1775.03.13 177'7:.04.30 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - Encaderna~ao urn pouco esfolada. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos- Nao possui. 
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SR: 04/ Entregas a fidalgas (1778-1851) 

ORGANIZA(:AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao- 1livro, ocupando 0,06 metros lineares de estante. 
Este livro entre possui entre urn e doze ou mais registos em cada folio. Existem mais 
registos de entregas a fidalgas no Lv002 dos Termos das entregas a pais, nos folios 250 a 
251, com registos entre 1786.01.12 e 1786.12.09, dos quais, o primeiro, terceiro, quarto e 
sexto vern repetidos neste livro de Entregas a fidalgas. 
Cada registo compoem-se de urn texto central, o termo da entrega propriamente dito e 
anota~oes nas margens ou sob o assento, respeitantes a mesma entrega, ao exposto, a ama 
ou a senhora que a manda criar. 
Os registos nao estao numerados, mas encontram-se organizados cronologicamente, pela 
data do termo da entrega a Fidalga. 

Datas extremas - Registos entre 1778.02.26 e 1851.05.26. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento- Nao existem. 

indices - Nao possui. 

Rela9ao com outras series I subseries - Esta serie continua a de Termos das novas 
obrigar;oes (1695-1775), onde se faziam os assentos deste tipo de entregas. Estes registos 
continuam na serie Obrigar;oes sem ordenado (1777-1923). 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Com mais ou menos informa~ao o tipo de registo e sempre o mesmo: a entrega de expostos a 
Fidalgas e Senhoras para os criar ou mandar criar pelo Amor de Deus, ou seja, sem 
receberem pagamento por essa cria~ao. 
Quando a Fidalga mandava criar a crian~a a uma ama, no caso de ainda ser de leite, por 
exemplo, os pagamentos dessa ama eram efectuados por essa Senhora, nao ficando a Santa 
Casa com nenhum encargo, a menos que aquela desistisse, o que tambem ficava registado a 
margem do respectivo assento. Como refere o titulo do livro: 
... Assentos dos Exp6stos, e Exp6stas, q se dao, e tem dado, de Janeiro de 1777Cl), a diversas 
Senhoras desta Corte, e outras Pessoas, para as mandarem criar, e educar por sua conta, 
sem despeza alguma desta Real Caza ... 

(1) No cimo do fol. 1 existe uma nota que diz que No anna de 1777, niio levariio Exp6stos alguns, datando o primeiro registo 

desta serie do ano de 1778. 
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Estampa 40- Entregas a fidalgas- Livro 1, folio 10. 
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Algumas diferencas de conteudo podem levar a separacao dos registos em grupos diferentes, 
consoante a quantidade de informacao: 

a) N alguns registos surge o nome da fidalga e segue-se a este uma serie de entre gas em 
que apenas se menciona: o nome do exposto, data da sua entrada (dia, mes e ano); 
referencia ao assento de baptismo [L. (n. 0

) f. (n. 0
) N. (n. 0

)] e, por vezes, ao assento de 
entrega a ama de seco que anteriormente criou o exposto; 

b) Noutros indica-se o mes, dia, nome da Senhora a quem e entregue o exposto, nome da 
crianca, idade, data de entrada na Casa, referencia ao assento de entrada (Livro, folio 
e numero de registo); 

c) Noutros assentos surge a obrigacao da senhora, alem dos elementos acima referidos: 
-para o mandar criar por sua conta .. . ; 
-para o mandar criar p.r sua deuoc;ao e pelo Amor de D.s .. . ; 
-para o mandar criar e educar pelo Amor de Deos ... ; 
- para o Mandar edocar em quanto a sua piedade assim o que ira fazer ... ; 
-para o mandar criar em quanto a sua piedade a isso a inspirar ... . 

d) Outros ainda apresentam, alem do termo de entrega a fidalga, o assento da entrega a 
ama que vai efectivamente criar o exposto, quer de leite, quer de seco: Deuse a criar a 
(nome da ama), cazada com (nome do marido, profissao, morada e freguesia de 
residencia) p.a ser paga a criac;ao por conta da mesma IU.ma e Ex.ma Sn.ra (designacao e 
nome). 

Os dois ultimos registos de 1850 e 1851 (fol. 48 V. 0 e 49) indicam tambem, no final do termo, 
a obrigacao de apresentar ou entregar o exposto ... nesta Administrac;ao todas as uezes que 
por ella lhe for exigido. 

MARGENS 

N a margem, direita ou esquerda, consoante o regis to se localize no recto ou no verso da folha 
surgem, alem da identificacao do expostos, outras anotacoes ou averbamentos relacionados 
com ele, com a Senhora ou ama a quem foi entregue: 

-Nome do exposto; 
- !dade - .. . de anno e meio; ... de oito annos; .. . de sinco mezes; 
-Corda pele- .. . preto; ... parda; 
- Outras indicacoes - .. . de coeiros roxos; 
- Referencia a data e assento da sua entrada - L. o (n. 0 ), f. (n. 0 ) N. o (n. 0 ) - desde 1792 (fol. 20 v. 0 ); 

- N orne da fidalga, por vezes. 

Averbamentos, sob o assento ou a margem: 

1. Falecimento 
- Falesceo em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo em caza da d. a Ill.ma e Ex.ma Marqueza (dia) de (mes) de (ano); 
- Falesceo em (dia) de (mes) de (ano), o q fes certo, pela Certidao do Parroco da lgreja de 

( designacao ); 
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- Este exposto faleceo em poder da Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceo em (dia) de (mes) de (ano) fora da Caza. 

2. Entregas na Casa 
- Veio p .a a caza; 
- Ent. em (dia) de (mes) de (ano); 
- Ent. doente em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue viva na Caza, a (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou morta na Caza em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Entregas aos pais 
- Entregue a sua may L. D (n. D) de Entreg. a seus Pays f (n. D); 

- Foi entregue a seus Pays. 

4. Outras 
- Esta Exp.a passou pr.a Caza da Ex.ma S .ra Marqueza de (designa~ao e nome), filha de 

(nome) em (dia) de (mes) de (ano); 
- Emancipada p.r Desp. D de (dia) de (mes) de (ano); 
- Por mandado da m.ma Snr.a foi ser educada no Conv.to do Bom Sucesso em (dia) de 

(mes) de (ano); 
- Vem ao dote em (ano); 
- Sahio. L. D (n. D) das Creadas f (n. D). 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

SCMUCEIEA/N0/04/Lv001 1778.02.26 1851.05.26(2) 191(8) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - 0 livro possui a encaderna~ao urn pouco rasgada e as primeiras 
folhas soltas. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - 0 livro possui folios em branco 
numerados; pagina~ao em lugar de folia~ao, entre os folios 39 e 42. 

(2) Existem 6 registos com datas entre 1786.01.12 e 1786.12.09, nos folios 250-251 v. 0 do Lv002 dos Termos de entrega aos 

pais, dos quais o primeiro, terceiro, quarto e sexto vern repetidos no livro descrito nesta serie. 

<
3
l Sem assentos a partir do folio 52, exceptuando o fol. 170, que tern urn registo. Entre os folios 39 e 42 a numera~ao e em 

paginas e nao em folios. Nos fol. 50-51 V. 0 existem quatro registos, com datas entre 1795.01.05 e 1795.03.12, com os termos 

incompletos. 

307 



INVENTARIO DA CRIACAO DOS EXPOSTOS 

SR: 05/ Termos das obriga96es sem ordenado (1777-1923) 

ORGANIZA(:AO ARQUIV:iSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao - 4 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
do termo da entrega do exposto a ama ou amo, ocupando 0,26 metros lineares de estante. 
Nos Lv001 e 002, ate ao fol. 261, existem urn ou dois registos por folio; no Lv002, a partir do 
folio 262 registam-se entre dois e dezoito registos por folio; nos Lv003 e 004, os assentos sao 
continuos, passando a ter entre dois e cinco registos por folio. 
Os registos comp6em-se de urn texto central, o termo da entrega a ama e as suas obriga~6es. 
Possui anota~6es nas margens ou sob o termo, com a identifica~ao do exposto e, embora 
raramente, elementos sobre a ama ou amo. Posteriormente foram acrescentados diversos 
averbamentos relativos ao exposto ou a ama. 
Os registos nao estao numerados, encontrando-se organizados cronologicamente pela data do 
termo da entrega a ama ou amo. 

Datas extremas - Registos entre 1777.05.29 e 1923.04.10. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nenhuma das unidades de instala~ao apresenta 
termo de abertura ou de encerramento. 

indices - Os livros com as cotas Lv001 e 002 possuem urn indice, ordenado alfabeticamente 
pelo nome das amas, com separadores alfabeticos e, dentro destes, ordenados pela ordem do 
registo, ou seja, pela data do termo da entrega do exposto a ama. 

Rela9ao com outras series I subseries - Os Termos das obrigaqoes sem ordenado 
continua a serie de Termos das novas obrigar;oes (1695-1775), onde estao registadas as 
entregas de expostos as amas para os criarem gratuitamente. Os registos desta serie dizem 
respeito apenas aos expostos que se encontravam em S. Roque, completando-se com os da 
serie de Termos de vestir (1787-1905), no periodo situado entre 1787 e 1825, em que foram 
registados os assentos dos expostos que estiveram noutro edificio, localizado na Rua Direita 
da Fabrica das Sedas<1l. 

(1) Entre 1786 e 1803 a Miseric6rdia alugou a D. Maria Joaquina Pacheco uma casa situada na Rua da Fabrica das Sedas, 

a Cotovia, onde se instalaram, provisoriamente, a Casa da Roda, assim como alguns dos expostos (livros de Despesas dos 

Expostos, n. 0 2, fol. 200; n. 0 3, fol. 98 e n .0 4, fol. 67 a 73); esta passou a ser denominada CasaNova ou Casa lnterina, em 

oposi~ao a Casa Velha, em Sao Roque. Em Julbo de 1803 alugou outra casa, na Rua de Sao Boaventura, na freguesia das 

Merces, ao Sr. Luiz Joze Ramalho de Mattos (livro n. 0 4 de Despesas dos Expostos, fol. 72 V. 0 
- 73), para instala~ao dos 

expostos mais velhos, enquanto a Casada Roda e os expostos de Ieite se mudavam para Sao Roque (livro n .0 8 de Decretos, 

Avisos e Ordens, fol. 139). 
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Estampa 41- Termos das obriga~oes sem ordenado- Liuro 2, folio 107. 



INVENT.ARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGISTO 

Existem basicamente dois tipos de registo nesta serie, para alem de alguns casos especiais: 

1. Contem os registos das entregas a amas/amos para vestir, de todos os expostos, ate 1787. 
Neste ano verificou-se a saida de alguns destes expostos para uma casa arrendadas na Rua 
direita da Fabrica das Sedas, a Casa nova ou Casa interina. Entre 1787 e 1825 os assentos 
desta serie registam apenas as entregas para vestir dos expostos que se mantiveram em S. 
Roque, ou seja, na Casa velha<2l. Indica-se: 
Dia, mes e ano; nomes dos Mordomos do Hospital Real dos Expostos que testemunham a 
entrega do exposto; nome da ama/amo a quem e entregue a crian~a, estado civil, se for 
casada indica-se ainda o nome do marido, morada e freguesia de residencia; nome do exposto 
e, por vezes, a idade; termo de obriga~ao: .. . para sustentar, vestir, calr;ar, e ensinar e educar 
ate a idade de 12 anos {indo cujo tempo farci nova obrigar;ao, alias lhe pagarri soldadas a 
arbitrio desta Real Caza e se obrigou com sua pessoa e bens e por seu fiador... nome, 
profissao, morada e freguesia de residencia; nome de quem escreve o termo, geralmente o 
Padre capelao dos baptismos dos expostos (no Lv001), oficiais da Contadoria da Misericordia 
(no Lv002, 003 e 004) ou funcionarios do Hospital ou da Tutoria (no Lv004). 
Assinaturas: de urn dos Mordomos, do fiador e, por vezes, tambem da ama/amo. 

Nalguns registos existem algumas diferen~as: 

a) alem da clausula de educar, sustentar, vestir e cal~ar a crian~a, contem tambem a 
obriga~ao de a tratar ... educar como seu filho proprio ... (Lv001, fol. 111, fol. 257); 

b) nos registos de entrega de crian~as do sexo feminino surge, nalguns termos, a 
obriga~ao de ... ensinala a tudo q pertence a qualquer mulher, e educala ... (Lv001, fol. 
258) ou, noutros, de a . . . ensinar a cozer, fazer meia, fiar, engomar, e doutrinala e tudo 
mais que deve saber qualquer mulher ... (Lv001, fol. 270; Lv002, fol. 150 V. 0

); 

c) a indica~ao de que a ama ou amo ficam com a obriga~ao de .. . mandala a escola ... 
(Lv001, fol. 283) ou .. . ensinala a ler e escrever ... (Lv001, fol. 293) e/ou .. . ensinarlhe a 
Doutrina Chistaa (Lv002, fol. 333 v. 0

); 

d) em lugar de referir que e ate a idade de doze anos, indicam os anos do tempo de 
cria~ao, que decorrem da data do assento em diante, ao fim de cujo tempo viriam fazer 
novo termo de obriga~ao (Lv001, fol.127) . 

2. A partir de 1815 come~am a surgir referencias a ama nao receber salario. Ap6s 1825, com 
todas as classes(3) de expostos residentes em S. Roque, deixam de aparecer nestes livros os termos 

(2) Assim referida em alguns averbamentos dos livros da serie de Termos de vestir e nas folhas de despesas de obras dos 

ediffcios de Sao Roque, nos livros referidos de Despesas dos Expostos. 

(3) Classes- Ver Glossario. 
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de vestir; nesta serie passam a registar os termos das entregas e obriga<;oes sem ordenado, das 
cria<;8es pelo Amor de Deus, ou gratuitas, como aparecem designadas em varios livros: 

- ... sem ordenado, com obriga<;ao de vestir ... (Lv002, fol. 333 V. 0
); 

- ... foi pelo Amor de Deos dado para criar sem determina<;ao de tempo ... (Lv002, fol. 341); 
- ... p.a o criar sem vencimento algum par conta deste Hospital, par correr esta despeza par 

conta de diversas pessoas caritativas da Freg.a ... (Lv002, fol. 343); 
- ... para a mandar criar pella amor de D.s sem vencim.to algum, emq.to a sua devo<;ao lho 

inspirar ou nao for requerida por esta R.[eal] C[aza] .. . (Lv002, fol. 343, fol. 344); 
- .... sem ordenado em quanta a referida Exposta trabalhar pelo officio de Sapateira, que 

aprendeo, e gastar comsigo mesmo, o produto do seu trabalho p.r ser esta a vontade da 
referida Exposta ... (Lv002, fol. 346 V. 0

) ; 

- . . . para a mandar educar, e criar, emquanto for do seu gosto, e sem vencimento 
algum ... (Lv002, fol. 357); 

- ... para o criar gratuitamente pelo tempo que lhe convier, ou esta Administra<;ao julgar 
conveniente sem que por isso a dita ama (nome) possa ter direito algum a salarios ... 
(Lv002, fol. 37 4). 

Desde 184 7, a maior parte dos registos come~a a ter como termo de obriga~ao: .. . para o criar 
gratuitamente emquanto as suas circunstancias · o permittirem, sem dire ito a vencimento 
algum, obrigando-se a apresenta-lo todas as vezes que lhe seja exigido por esta Santa Caza .... 

Existem alguns registos especiais, entre outros, os seguintes: 

a) os registos dos expostos que foram para o: 
-Recolhimento do P.e Mello, situado na Rua da Rosa (Lv002, fol. 15); 
-Recolhimento do Cora<;ao de Jesus, sob a regencia de D. Sebastiana Teresa de 

Miranda, tambem na Rua da Rosa (Lv002, fol. 15v.0
, 33 e 350 a 353 V .

0
); 

- Seminario ·dos Orfaos, na Rua de Santa Quiteria, onde era regente o P.e Egidio da 
Costa (Lv002, fol. 34, 49 e 330 a 333); 

- Semindrio na Rua deS. Bento, onde era regente o P.e AntOnio Luis de Carvalho (fol. 336 a 338); 
- Seminario Patriarca[, na Vila de Santarem (Lv002, fol 348). 

Segue-se, a cada uma das indica~oes dos recolhimentos ou seminarios onde foram entregues 
expostos, a lista dos mesmos, indicando geralmente: o nome, os dados referentes ao seu 
assento de entrada e baptismo (numero do livro, folio e registo) e data de entrada; a margem 
fazem-se os averbamentos relativos a cada exposto; 

b) nos termos de pretos e pardos existem assentos com indica~ao de que se nao a entregar ou 
apresentar ao fim do tempo estipulado para a sua cria~ao, ou quando lhe fosse solicitado 
pela Mesa, deveria ... entregar nesta Caza a quantia de quarenta e oito mil reis<4) em 
dinheiro, ou certidao legal do seo falecimento .. . (Lv001, fol. 139, fol. 205; Lv002, fol. 20 V.

0
) ; 

c) na entrega de crian~as doentes: 
- ... com a obriga<;ao de a sustentar, educar, vestir, cal<;ar e curala da molestia de 

tinha<5) .. . (Lv001, fol. 233); 

(4) A quantia a ser paga varia em diversos assentos, mencionando, o registo do LvOOl, fol. 237, a verba de cern mil n)is. 

(5) Tinha - ver Glossdrio. 
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- ... sem limite de tempo p.a a tratar de sua saude, e logo que esteja restabelecida continuar 
no serv. o da sua Caza, obrigando-se a isto a d. a Ama sem receber gratificar;ao alguma ... 
(Lv002, fol. 343 V.

0
); 

d) entregas para oficio - .. . se deu para aprender o officio de (profissao), por tempo de (n. 0 ) 

annos o Exposto (nome) a (nome da ama) ... e {indo, q seja o d. o tempo lhe pagara soldadas 
a arbitrio desta Real Caza no cazo, q. nao se ache capaz de exercer o d. o officio, e lhe dara 
seu vestuario novo com sua capa, e a sustentara, vestira a sua custa durante os d. os (n. 0 ) 

annos ... (Lv002, fol. 292 V. 0
); 

e) criacao de leite - ... p.a o crzar de leite por espar;o de hum anno sem vencimento 
algum ... (Lv002, 341); 

f) autorizacoes para levarem expostos para fora do reino ou para dominios ultramarinos 
portugueses; trata-se de urn aditamento ao termo original da entrega do exposto a 
ama(o). Neste aditamento refere-se a data do termo presente, a data do despacho da 
Mesa a conceder licenca para o amo levar em sua companhia o exposto, local de destino, : 
- . .. aonde passa a residir, obrigando-se , alem das disposir;oes do Termo que fez n' esta 

Administrar;ao em datta de (dia) de (mes) de (ano), tambem a apresental-a aqui a sua 
custa, quando lhe seja reclamada competentemente, isto tudo por este segundo termo que 
assignou ... (Lv004, fol. 5); 

- .. . a fim de lhe obter alli collocar;ao ou emprego conveniente, lhe foi concedida a 
referida licenr;a ( .. .) sob a condir;ao de fazel-o apresentar n' este estabelecimento ate 
a edade de 15 annos, que hao de completar-se em (dia) de (mes) de (ano), quando 
por qualquer circunstancia isto se torne necessaria, mas independentemente de 
qualquer despeza para este estabelecimento, pois todas as que precizas forem para 
aquelle effeito, correrao por conta do supra mencionado protector do expos to ... (Lv004, 
fol. 23); 

g) concessao de licenca para internar o exposto - despacho sobre urn requerimento de uma 
ama que desejava internar uma exposta a seu cargo, no Hospicio de S. Vicente, para ... a 
instruir em prendas e piano ... (Lv004, fol. 22 v. 0

• 

MARGENS 

Indica-se na margem esquerda da folha, no recto, ou na margem direita, no verso: 
- o nome do exposto; 
- referencia ao assento de baptismo - L. o (n. 0 ), f (n. 0 ), n. o (n. o do registo); 
- data de entrada; 
- referencia a entrega anterior - L. o (n. 0) (Leite ou Seco), f (n. 0 ) ; 

- indicacao se for negro ou mulato; desamparado; doente ou deficiente. 
No Lv001 surge igualmente, nalguns registos, geralmente junto do nome do exposto, a letra 
"D" (Dado?), entre 1785.04.25 (fol. 246 V. 0

) e 1786.10.23 (fol. 322 v. 0
• 

Na margem contraria, por vezes, o nome da ama/amo. 
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.SANTA CASA ·· ~"} :-~.\~~ 
.. •, ' '~~.-.'.. .:, ·.r-·-

MISERICORDIA DE .LISBOl 
- DA "" ' 

• I'- •. 
LIVBETE D'UH EXPOSTO 

DISDB OS DBZ ANNOS DIIDADi ATE A SUA IIANCIPA~lO 

Pela lei de 5 de Novembro de t85t, fica o Exposto emancipado logo que complete 
20 annos. 

Aos Expostos do sexo feminino, podera a tutela ser prolongada, quando se julgar 
necessario, ate aos 25 annos. Depois d'esta edade, a admissao na casa s6 podera ter Jo
gar por motivos extraordinarios, precedendo deliberacao da Meza. 

ANNO DE /$.7-: -
Livro dos hapt.mo!4£/li.Ln.o 44 ~ivro ~as matr.as / J fl • .k//n.~ . -

Nome doc Exposlat c:Ld :? .//,;,4./61./· - IRmancipado a 
' 

Nascido em · Entregne a paes a . . 

Eotrado na Casa a ~-£?/.#/ /';;(..,Ae.AJ -
-i-4- ,~/ .//£ J -; ~- . ralleddo 

Baptisado em ./ ~z;::::- . -
-

Estampa 42 - Livrete do ana de 1875, pagina 1. 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Nas duas margens surgem diversos averbamentos, relativos ao exposto ou aos amos: 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Falecimento 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceo na dita caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu em poder da Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceo na Enfermaria em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceu em (dia) de (mes) de (ano) na freg.a de (designacao); 
-Em (dia) de (mes) de (ano) constou do Vizitador, q a d. a (nome da exposta) tinha falecido; 
- Mand6u entrega la marta na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Por Certidiio do R.Z Hospital q aprezentou a d.a (nome da ama) consta ser falecida a d.a 
Exp.a em (dia) de (mes) de (ano), cuja certidiio vai no Mac;o 2. o dos Bilhetes das Criadas; 

2. Entregas na Casa 
- Ent.[regue] em (dia) de (mes) de (ano); 
- Reposta hoje; 
- Entregou a logo na Caza; 
- Entregou-a na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou vivo em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou a na Caza doente em (dia) de (mes) de (ano); 
- Veio p.a a Caza doente em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou a na Caza, por ser doente, em (dia) de (mes) de (ano); 
- Veyo p.ra esta Caza em (dia) de (mes) de (ano) sem ser paga; 
- Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano) paga de .. . $ .. . rs de todo o tempo que o servia ... ; 
- Foi para a Caza da Roda interina em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregoa em (dia) de (mes) de (ano) e paga de tudo; 
- Entregoa em (dia) de (mes) de (ano) e tornoa a levar com paga como consta do L .C (n. 0) 

dos Termos a f (n. 0 ) ; 

- Entregou ana Caza em (dia) de (mes) de (ano) e hade vir ajustar as suas soldadas; 
- Entregou na Caza e satisfes o tempo, q o servia, em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou-a na Caza do Louretto em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregoa na Caza nova em o mez de (mes) de (ano); 
- Foi p.a a caza interina; 
- Entregou na Caza interina em (dia) de (mes) de (ano); 
- Por atestac;iio do Vizitador esta foi entregue na Caza ha annos. 

3. Transferencias ou passagens 
- Foi p.a a Fundic;iio em (dia) de (mes) de (ano); 
- Passou p.a o poder de (nome da nova ama), como seve do t.ro a f (n. 0

) ; 

- Esta Exposta se passou p.a caza de (nome do novo amo), q fiz termo no L. 0 (n. 0
) f (n. 0

); 

- Transfa em (dia) de (mes) de (ano) p.a (nome da ama) L. o (n°) C[riadas] f (n. 0
); 

- Esta Exp.a constando q se achava em huma Taverna onde a p6s (nome do amo e 
profissao), se foi buscar p .a esta Real Caza em (dia) de (mes) de (ano); 

- Por constar por informac;iio de (nome) do mao trato, q o d. o (nome do amo) dava ao 
exposto (nome) se passou em (dia) de (mes) de (ano). 
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4. Casamento e Emancipa~ao 
- Casou na Igreja Parochial de (nome) em (dia) de (mes) de (ano). 

5. Entregas aos pais 
- L. o dos filhos q se entregao a seas Pais f (n. 0 ). 

6. Referencia a outros assentos: 

a) termos sem ordenado 
- Vai neste L.0 a f (n.0

); 

- Fiz novo termo no L . o (n. 0 ) f (n. 0 ). 

b) termos de vestir 
- 0 seu termo esta agora lanr;ado no outro L. o 2a de Vestir f (n. 0 ). 

c) termos de criadas 
- Veyo fazer novo termo em (dia) de (mes) de (ano) a folhas (n. 0

) do L. o que serve dos 
termos com ordenado em o anna de (ano); 

- Fez novo termo por ordenado a f (n.)0 do L. o que serve em o anna de (ano); 
- Vai dada no L. 0 (n. 0

) dos Termos [dos Criados] a f (n. 0
); 

- Vai dada no L. o (n. 0
) das Obrig. dos Criados f (n. 0

); 

- Passou a veneer soldada, como consta do termo a f (n. 0 ) do L. o (n. 0 ) de Creadas; 
- Por ordem deN. Irmao Mordomo da Real Caza dos Exp.tos passou esta Exp.ta a veneer 

ordenado desde o dia (dia) de (mes) de (ano) em diante de que se fez tr. o no L. o (n. 0
) f (n. 0

). 

7. Referencia ao pagamento de soldadas porter excedido o tempo determinado 
- Pago do q. venceo athe o dia (dia) de (mes) de (ano); 
- Em (dia) de (mes) de (ano) apareceo nesta Contadoria (nome da ama/amo) com o Exposto 

(nome) e por este foi d. o se dava por pago e satisfeito de toda e qualquer remunerar;ao de 
trabalho, q tivera em caza da sob red. a, a the o prezente dia, is to com o bom tratam. to, do 
curativo que lhe fez, e no vestuario q. lhe deu em todo o dito tempo, e p.a q. conste de 
como assim o disse ... ; 

- Entregoa nesta Caza em (dia) de (mes) de (ano) paga dos salarios q. pelo Mordomo lhe 
forao arbitrados como se fez certo p.Za declarar;ao do d. o Mordomo pasta em hum bilhete 
q. entregou a (nome da ama) q. mo havia apresentado. 

8. Prolongamento da cria~ao 
-Fica a vestir por mais hum anna. (Dia) de (mes) de (ano); 
- Foi I Voltou p.a a mesma caza em (dia) de (mes) de (ano). 

9. Fugas 
- Fugiu logo desta caza; 
- Fugiu desta caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Fugiu desta caza, e aparece nesta R.Z Caza dos Exp. 0 8 em (dia) de (mes) de (ano); 
- Em (dia) de (mes) de (ano) deu parte nesta Contadoria a Ama do termo em fr.te q. na 

madrugada deste dia lhe fugira a Exp.a (nome) levando-lhe algum fato, e dinheiro 
(Lv002, fol. 310 V .0

). 
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10. Outros averbamentos 
- Este Exp. o tirou licenqa e Certidao p.a cazar em (dia) de (mes) de (ano). 

B. Anota~oes relativas a ama: 

1. Mudan~a de residencia 
- Mudou-se para (nova morada da ama); 
-A Ama mudou de Freguesia, segundo informa o Par. o em off. 0 de (dia) de (mes) de (ano); 
- Constou do Vizitador, q. o d. o (nome do mestre) embarcara por cozinheiro p.a Cabo Verde; 
- Por atestaqao do Vizitador consta nao haver esta rua, e nam constar aonde he m.ra a d. a Ama. 

2. Fim de cria~iio 
- Esta dezobrigado deste termo; 
- Ficou dezobrigado deste Exposto em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Referencia ao tratamento recebido 
- Esta Exp.a veyo p.ra esta Real Caza em (dia) de (mes) de (ano) sem ser acompanhada por 

pessoa alguma, com nodoas pelos branr;os de pancadas q. lhe davao e p.ra constar puz 
esta verba q. assignei (Lv002, fol 146); 

- Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano) p.r se lhe mandar buscar em razao de a 
trazer desprezivel e mandar a rua o q. confessou (Lv002, fol. 140 V.

0
). 

INDICES 

Indices finais nos Lv001 e 002, ordenados alfabeticamente pelo nome das amas/amos, com 
separadores alfabeticos, e dentro de cada letra encontra-se ordenado pela mesma ordem do 
registo, ou seja, organizado pela data do assento da entrega das crian~as expostas as amas, 
seguindo o numero dos folios. Inclui o nome da ama ou amo, nome da crian~a e o numero do 
folio onde se localiza o assento. 

INVENTAIUO 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N.o fol./pag. N.0 reg. 

SCMUCEIEA/N0/05/Lv001 1 1777.05.29 (6) 1786.10.26 28 5 hr. 323 fol. 
SCMVCE/EA/N0/05/Lv002 2 1786.11.07 1851.11.09 370 fol., 5 pag., 14 fol. 
SCMUCEIEA/N0/05/Lv003 4<7) 1851.06.30 1852.03.24 2 fol. 
SCMVCE/EA/N0/05/Lv004 3 1852.05.07 1923.04.10 5 fol., 12 pag., 14 fol. 

C6l 0 termo do folio 1 nao possui data. 

C7l A esta unidade de instala~ao foi atribuido, erradamente o mimero quatro, dado que, cronologicamente deveria ser o 

mimero 3. 
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NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - Todos os livros desta serie apresentam as encaderna~6es 
esfoladas, perfuradas ou rasgadas e o LvOOl possuem ainda folios com manchas provocadas 
pela humidade. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem alguns erros na 
numera~ao dos folios, como: dupla folia~ao e faltas de mimeros no LvOOl; folios sem registos 
mas numerados, nos LvOOl e 002. 
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ORGANIZA<;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 59 livros organizados sequencia! e cronologicamente, pela data 
do termo da entrega dos expostos aos amos, ocupando 4,1 metros lineares de estante. 
Nos Lv001 a 004, o numero de registos e variavel (entre 1 e 5 registos por folio), mas, a 
partir do Lv005, sao sempre dois registos por folio. 
Os primeiros quatro livros sao totalmente manuscritos e todos os outros se apresentam 
parcialmente impressos. Compoem-se de urn texto central, o termo de entrega, referindo as 
obriga~oes dos amos e, a margem, a identifica~ao do exposto e diversos averbamentos 
respeitantes ao mesmo ou a ama. 
A ordem interna e cronologica, atribuida pela data do termo de entrega do exposto a ama. 
Os registos sao numerados apenas entre 1834.09.16 e 1849.08.11 (Lv005 a 010). 

Datas extremas - Registos entre 1787.10.17 e 1905.05.30. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento- Os Lv013 a 017, 019 a 021, 023 a 027, 029 a 036 
e 038 a 057 possuem termos de abertura e encerramento. 

Indices - Os Lv006 a 009 (1836.09.01 a 1849.01.19) e os Lv034 a 036 (1873.03.15 a 
1874.08.07) possuem indice, organizados por separadores alfabeticos, pela primeira letra do 
nome da ama e, dentro daqueles, ordenado pela data do termo da entrega do exposto a ama. 

Rela~ao com outras series I subseries - A presente serie de Termos de vestir, continua, 
entre 1787 e 1825, relativamente aos expostos que se encontravam na Casa Nova<ll, os 
Termos das obrigac;oes sem ordenado (1777~1923), Expostos dados a oficio (1777-1915) e 
Termos de criados (1777-1943). 
A partir de 1825, com a reinstala~ao das classes<2l dos expostos que se encontravam na Casa 
Nova ou Interina em Sao Roque (a Casa Velha), os termos sao apenas de Vestir e dizem 
respeito a todos os expostos. Tambem as outras series deixam de integrar assentos de 
entregas para Vestir, a partir deste ano. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

I. Existem diversos tipos de registo nesta serie - nos Lv001 a 003 aparecem dois tipos de assentos 
genericos, (com mais ou menos informa~o, conforme os casos), para alem de alguns registos especiais: 

(1) Consultar a nota 1, da serie anterior. 

(2) Classes - ver Glossdrio. 
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Estampa 43- Termos de vestir- Livro 9, pdgina 15. 



INVENT ARlO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

1. Com ordenado 
Data (dia, mes e ano); nome da(o) ama(o) a quem e entregue a crian~a, estado civil, nome do 
marido e profissao, se for casada, morada e freguesia de residencia; nome do(a) exposto(a)C3l; 
tempo de servi~o em anosC4l; data de inicio da cria~ao; ordenado recebido pelo(a) exposto(a) 
anualmente, indicando por vezes quantias diferentes para o primeiro ano e para os 
seguintes ou determinando que no fim do primeiro ano mandara a exposta ... apresentar-se 
nesta Caza para se lhe regular novo ordenado, conforme o seu merecimento ... ; termo de 
obriga~ao: ... no qual se obrigou por sua pessoa, e bens e como fiador ... nome do fiador e 
principal pagador, profissao, morada e freguesia de residencia; indica~ao de quem assina; 
nome de quem escreve o assento. 
Assinaturas: geralmente do amo, ou de alguem a seu pedido, e do fiador, que por vezes 
aparece no registo como procurador e fiador, assinando sozinho. 
A maior parte destes assentos dizem respeito a expostos do sexo feminino e maiores de doze 
anos. 

2. Para sustentar, vestir, cal~ar, educar e ensinar 
Data (dia, mes e ano); nome do(a) amo(a), profissao, morada e freguesia de residencia; nome 
do( a) exposto(a), referencia ao ass en to de baptismo - n. o do livro, do folio e do regis to - e data 
de entrada; termo de obriga~ao: 

- de sustentar, vestir, calr;ar e educar ... ; 
- de a sustentar, educar, vestir, e calr;ar, e de a ensinar a ler, esc rever, fiar, cozer ... ; 
- de a sustentar, vestir, e calr;ar, e ensinar a cozer e fazer meia ... ; 
- para sustentar, educar vestir calr;ar ensinar a ler, escrever e tudo o mais que pertence a 

huma mulher ... ; 
-de o educar catholica, e civilm.te, sustentar, vestir e calr;ar com decencia ... ; 
- de a educar, sustenta, vestir, e calr;ar, e dar todo o bom tratam.to, e nao a passar p.a o 

poder de outra pessoa, sem a expressa autorid.e d'esta Real Caza ... ; 
- de sustentar, vestir, calr;ar e educala como sua filha propria ... (5J; 

tempo de cria~ao(6l; e . . .{indo q vira fazer novo termo em q se lhe estipule o ordenado q hade 
ganhar, ao q tudo se obrigou por sua pessoa e bens, e como fiador ... ou ... {indo o dito tempo 
farci nova obrigar;ao, e nao a fazendo, lhe pagara soldadas a arbitrio desta Caza ... , nome do 
fiador, profissao, morada e freguesia de residencia; indica~ao de quem assina o registo; 
designa~ao de quem escreve o registo. 
Assinaturas: geralmente do amo (ou de alguem a seu pedido), e do fiador, que por vezes 
aparece no registo como procurador e fiador, assinando sozinho. 

<3l Alguns registos indicam tambem os dados referentes ao assento de baptismo da crian~a - mimero do livro, mimero do 

folio e mimero do registo. 

<4l Por vezes surge tam bern no termo: .. . findos eles fard nova obriga~ao e nao fazendo lhe pagard soldadas a arbitrio desta 

Caza .... 

(5) A partir do fol. 312 do Lv002 surgem diversos registos com a indicacao do exposto ser tratado como se fosse filho (e niio 

como criado), tanto nas entregas normais, como nas de continuacao de criacao. 

<6l Nalguns registos surge tambem a indicacao de que, nalguns dos anos de criacao, geralmente o primeiro e ultimo, a 

Santa Casa contribuiria para a sustentacao do(a) exposto(a), indicando a quantia. 
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Existem alguns registos especiais: 

a) Expostos negros ou mulatos - apresenta a indica<;ao, a seguir ao nome do exposto, de 
ser preto ou pardo; o termo de obriga<;ao inclui tambem a clausula de o .. . entregar toda 
s as vezes q se lhe pedir (ver por ex. Lv001, fol. 230). 

b) Expostos doentes: 
-com obrigar;iio de a curar, nas suas doenr;as, como tem feito ate agora, por ser doente, 

como fes certo, por atestar;oes de Medico, e Surgiiio, como tambem em atenr;iio a boa 
educar;iio q lhe tem dado da idade de tres annos, ate ao prezente, q a tem conservado 
na sua caza e tratado dela .. . (Lv001, fol. 219); 

- com obrigar;iio de sustentar, e curar nas suas emfermidades, e lhe dar de seo ordenado 
por tempo de hum anno, seis mil reis, em atenr;iio a ser doente ... (Lv001, fol. 233). 

c) Continua<;ao de cria<;ao pelos mesmos amos, sem pagamento de ordenado ao exposto -
indica-se o dia, mes e ano; nome do exposto; referencias ao assento de baptismo (n.0 do 
livro, folio e registo); nome da(o) ama(o) que o criava, estado civil, nome do marido e 
profissao, se fosse casada, morada, freguesia de residencia; por vezes referencia ao 
assento de entrega a referida ama e data desde a qual criava o exposto; autoriza<;ao 
para que continue a ser criada pela mesma ama: 
- foi permittido q ficasse em sua comp. a p . a a tratar como sua filha, niio lhe faltando 

com todo o necessaria assim em ensino, como em sustento, e vestuario, e com decencia, 
niio a passando p.a o poder de outra pessoa sem licenr;a desta R.al Caza; e constando o 
contrario q se oppoem aos sentim.tos deste termo, sera obrigada a dar-lhe sold.a confr.e 
o cost. e da terra ... (Lv002, fol. 350 v. 0 ); 

- foi permittido q ficasse com os sobred.tos p.a o tratarem como seu filho, applicando-o 
ao q elle tiver inclinar;iio, e regendo-o com zello, e carid.e; se porem constar o contrario, 
lhe pagariio em todo o tempo soldada, comfr.e o cost. e da terra... (Lv002, 
fol. 363 v. 0 ). 

II. Os registos no Lv003, tern tendencia a tornar-se mais uniformes no seu conteudo, com 
algumas excep<;6es, como: 

- as entregas dos expostos a pessoas conhecidas - nao indicam profissao, morada e 
freguesia de residencia do amo e dispensam a apresenta<;ao do fiador (por ex. as 
entregas ao marido de uma exposta- Lv003, fol. 157 e a urn dos Visitadores da Casa
Lv003, fol. 189); 

- termos com as condi<;6es abreviadas - . . . a vestir com as condir;oes do estilo destes 
termos (Lv003, fol. 178 V. 0

) ou .. . a vestir na forma das mais condir;oens do costume 
(Lv003, fol. 191). 

Os restantes registos de Vestir, nos Lv003 e 004 (tambem totalmente manuscritos), dividem
-se pelo seu conteudo, em dois tipos: 

1. Entregas de expostos do sexo masculino 
Dia, mes e ano, nome da(o) ama(o) para casa de quem foi dado o exposto, estado civil, o 
nome do marido e profissao, se for casada, morada, freguesia de residencia; nome do exposto, 
tempo de cria<;ao; condi<;6es: .. . para o sustentar, vestir, calr;ar, e educar na Religiiio Christa; 
e promover do quanto lhe seja possivel a que elle exposto seja util ao Estado e a si proprio I 
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REAL CASA DOS EXPOSTOS DE LISBOK1 
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para ser bom cidadiio em utilidade da patria, e de si mesmo; e {indo o dito tempo o 
apresentara aos Mordomos desta Real Caza dos Expostos para a vista delle exposto julgarem 
o que melhor for a bem delle mesmo; e niio o fazendo asim a todo o tempo lhe pagara 
soldadas do estilo da Caza dos mesmos expostos pelo tempo que correr depois dos ditos (n°) 

an nos; ao que tudo se obrigou por seus bens e seu fiador e principal pagador . . . nome do 
fiador, profissao, morada e freguesia de residencia; men~ao das pessoas que assinam o 
registo; indica~;ao de quem o escreve. 
Assinaturas: geralmente da(o) ama(o), ou do seu procurador, e do fiador. 

2. Entregas de expostos do sexo feminino 
Dia, mes e ano, nome da(o) ama(o) para casa de quem foi dada a exposta, estado civil, o 
nome do marido e profissao, se for casada, morada, freguesia de residencia; nome da 
exposta, tempo de cria~ao; condi~oes: ... para o sustentar, vestir, calr;ar, e educar na Religiiio 
Christa e no trabalho civil de qualquer mulher; e {indo o dito tempo a apresentara aos 
Mordomos desta Real Caza dos Expostos para a vista della exposta julgarem o que melhor 
for a bem da mesma Exposta; e niio o fazendo asim a todo o tempo lhe pagara soldadas do 
estilo da Caza dos mesmos expostos pelo tempo que correr depois dos ditos (n. 0 ) annos; ao que 
tudo se obrigou por seus bens e seu fiador e principal pagador ... nome do fiador, profissao, 
morada e freguesia de residencia; men~ao das pessoas que assinam o registo; indica~ao de 
quem o escreve. 
Assinaturas: geralmente da(o) ama(o), ou do seu procurador, e do fiador. 

III. A partir do Lv005 e ate ao Lv020 (apenas com ligeiras altera~oes nas sucessivas 
impress6es(7), os termos apresentam-se parcialmente impressos, e deixa de haver diferen~as 
entre os registos de urn e outro sexo; o conteudo do registo e as condi~oes de cria~ao sao 
semelhantes as indicadas acima: .. . para o sustentar, vestir, calr;ar, e educar na Religiiio 
Chistii, e promover em todo o trabalho civil proprio do seu sexo; e {indo o dito prazo ... . 
Os registos a partir do Lv009 aparecem raramente assinados pelos fiadores e, quando 
surgem, a maioria dos fiadores sao continuos ou outros funcionarios do Hospital dos 
Expostos ou da Misericordia. 
Do Lv021 em diante aparece urn novo termo, com as novas condi~;oes, que constam tambem 
do LivreteCBl ou Titulo(9l do exposto: 

- apresental-o ao parocho da sua freguezia, e se for residente em Lisboa ao regedorClDl, 
conjunctamente com o livrete que acompanha o exposto, aonde devem declarar que a 
apresentar;iio teve logar; 

- dar parte a este estabelecimento quando mudar de residencia, e de todas as occorrencias 
respectivas ao exposto; 

- entregar o livrete quando niio queira continuar com o exposto, e bem assim se o mesmo 
fallecer, devendo n 'este caso apresentar preenchida a certidiio d'obito que se acha no 
livrete; 

- apresentar o expos to n 'este estabelecimento ou ao inspector do districto todas as vezes 
que lhe for determinado; 

(7) Niio possuem mimero de modelo. 0 Lv018 tern apenas a indicaciio de lmprensa Nacional . 

<Sl Livrete - ver Glossario. 

(9) Titulo - ver Glossario . 

( lO) Regedor - ver Glossario. 
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- tratal-o como seu proprio filho educando e instruindo-o o melhor que for possivel; 
- sendo o exposto do sexo feminino, niio lhe permittira que saia a rua, seniio acompanhado 

de pessoa idonea e do mesmo sexo, 
- completendo o exposto 16 annos d'edade, deve apresental-o n'este estabelecimento, ou ao 

inspector do districto, para se lavrar o respectivo termo de soldada; 
- fazel-o cumprir todos os deveres da nossa religiao, sollicitando do ecclesiastico que lhe 

ministrar a primeira communhiio que preencha o attestado que para este fim contem o 
livrete; 

- procurar ou ensinar-lhe uma profissiio com que o exposto possa ganhar os meios de 
subsistencia; 

- quando o exposto seja emancipado ou por alvara da mesa ou por ter completado a edade, 
deve entender-se directamente com elle acerca do salario que lhe devera pagar. 

Assinatura do Director do Hospital dos Expostos. 

MARGENS 

Na margem direita da folha (no recto) ou na margem esquerda (no verso) surge: 
- o nome do exposto; 
- localiza~tiio do assento de baptismo- L. o (n°), f. (n. 0

), n. o (n.0 do registo); 
- data de entrada; 
- referencia a entrega anterior - L. o (n. 0 ) (Leite ou Seco), f. (n. 0 ); 

- indica~tiio se for negro ou mulato; desamparado; doente ou outra situa~tiio. 
Nos livros com registos parcialmente impressos: 

- o nome do exposto; 
- localiza~tiio do assento de entrada; 
- referencia ao livro de leite ou de seco, com a entrega anterior a do Termo de vestir, ou ao 

livro de Reforma ou Matricula (a partir de 1846- Lv009). 
Por vezes, na margem contraria vern inscrito o nome da(o) ama(o). 
Surgem tambem averbamentos diversos relativos ao exposto ou a ama, indicando a data do 
acontecimento e a data do seu assento (quando niio coincide com a do acontecimento), 
geralmente rubricados. 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Entregas na Casa 
- Entregou logo; 
- Entregou logo na Caza; 
- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entrego a na Caza Velha em (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano) veyo p.a esta nova Caza; 
- Entregou na Caza viva em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregou-se na Caza de S. Roque em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi entregue na Caza de S. Roque em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregoa doente na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi entregue na Caza em (dia) de (mes) de (ano) por cauza de doen~ta; 
- Entregou ana Caza deS. Roque paga das suas soldadas em (dia) de (mes) de (ano); 
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- Entregou nesta Caza com hu rol das despesas q fez, em q se deu par paga em (dia) de 
(mes) de (ano); 

- Entregoa na Caza (nome da pessoa) por a incontrar na rua, s6, a fazer recados, em (dia) 
de (mes) de (ano); 

- Recolhido a (dia) de (mes) de (ano). 

2. Falecimento 
- Fallecido em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceo na Ama em (dia) de (mes) de (ano); 
- Falleceo na Ama a (dia) de (mes) de (ano) segundo a verba do bilhete pelo R.do 

(nome); 
- Faleceu no dia (dia) de (mes) de (ano) e foi sepultado na Freguesia (nome). 

3. Transferencia para outra ama 
-Em (dia) de (mes) de (ano) foi passado este Exp.t0 pelo R.do Par. 0 p.a (nome da ama, ou 

amo) mulher de (nome do marido) m .or na (morada e freguesia de residencia). 

4. Remissivas: 
a) para/de termos de vestir 

- Deste a f (n. 0 ); 

-Neste L. 0 f (n. 0
); 

- Sahio a f (n. 0
) deste L. 0 ; 

- Vai feito novo termo a f (n.0
) deste Livro; 

- Passou esta Exp. a p . a (nome da ama) como se ve do termo a f (n. 0 ) deste L. o, 

-Fica ganhando a Exposta a soldada de (quantia) par anna e as m.mas condit;oes 
deste T .; 

- Vem do L . (n. 0 ) V fl. (n. 0 ) ; 

- Vid. e L . 0 (n. 0 ) V f. (n. 0 ); 

- Trans{ a fl. (n.0
) L. 0 (n. 0

) 

b) para termos de criadas 
- Sahio L. o (n. o das Criadas, f (n. 0 ) ; 

- Passou a ganhar soldadas em (dia) de (mes) de (ano); L. o (n. 0
) c.s f (n. 0

); 

- Foi no m.mo dia a servir p.a a m.ma caza. L. (n. 0
) de Creadas f (n. 0

); 

- Esta na m. ma caza ja com ordenado como consta do L. (n. 0 ) f (n. o das Criadas; 
- Veio parter acabado 'o tempo em (dia) de (mes) de (ano) e ficou par ord. com o m .mo amo. 

c) para outros termos 
- Sahio. L. o (n. 0 ) das Fidalgas f (n. 0 ) ; 

- Vay feito outro termo desta Exp·a no L. 0 (n. 0
) de (designayao) f (n. 0

) p.a par elle receber 
o seu pagam.to e fica o em fr.te sem validade alguma; 

- Foi p .a o Seminario do P.e Antonio Luiz na Rua deS. Bento. 

5. Fugas 
- Fugiu da caza do Mestre em (dia) de (mes) de (ano); 
-Par officio do Paracha de (designayao) constou q esta Exp.ta fugira de caza da ama; 
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- Fugido vid. Ofp do Parocho de (dia) de (mes) de (ano); 
- Fugiu a (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano), apareceo nesta Caza (nome do amo) a dar parte q esta Exp.a 

contemplada no termo em fr.e lhe fugira hoje de sua caza; 
- Esta Exp.a fugio da caza de seu Amo na noite de (dia) de (mes) de (ano) isto por 

partecipar;ao q nesta Caza fez a d . a Ama; 
- Fugiu desta Real Caza dos Expostos; e dizem algumas pessoas fora para a terra que 

consta este termo; 
- Esta Exp.a se auzentou desta caza em (dia) de (mes) de (ano); por assi mo dizer sua Ama; 
- Veio p.a a Caza em (dia) de (mes) de (ano), entregue por hua m.er q delle tomou conta, 

achando-o fugido da caza do termo presente. 

6. Casamento e emancipa~ao 
- Cazou em (dia) de (mes) de (ano) em (localidade) com (nome do noivo/noiva); 
- Requereu Certidao de Baptismo p.a se casar em (dia) de (mes) de (ano); 
- Cazou desta caza e dice estar paga de todos os annos q esteve nesta caza, o q fiz certo 

(mes e ano); 
- Recebeu-se em cazamento na freg.a de (designa~ao) com (nome do noivo I noiva); 
- Emancipada p.r Desp. o de (dia) de (mes) de (ano); 
- Por Provisao do Dezembargo do Par;o em (dia) de (mes) de (ano) passada pela 

Chancelaria M6r do Reyno em (dia) do m.mo anno, foi emencipada esta Exp.a ... 

7. Referencia a ter sido pago(a) 
- Vempaga; 
- Paga dos seus salarios; 
- ... paga de todos os ord.os q venceu, e com algu excesso p.a mais; 
- ... paga, como consta do Rol,q prezentofl; 
- .. . paga dos salarios, q venceo; 
- Entregou ana Caza ... com a sua contajunta, recebendo a m.ma Exp.a (quantia); 
- 0 Exp.to apresentou-se-me com a Ama e declarou que cedia das soldadas vencidas em 

conseq.a da ama lhe ter mandado ensinar um oficio na Fabrica de Alenquer, aonde se 
acha empregado; 

- Apresentou se nesta AdmJio esta Ama eo Exposto e na presenr;a do R.do (nome), declara o 
referido exposto achar-se pago e satisfeito de todas as soldadas que venceo depois que 
finalizou este termo. E por ser verdade se lavrou esta verba q como testemunha foi 
assinada pelo referido Prior. 

8. Pagamento das soldadas arbitradas 
- Entregou-a na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e ajustou-se a sua conta a arbitrio de 

S. Ex. a ate ao d. o dia, e veyo a receber a d. a Exp.ta. 

9. Prolongamento do tempo de cria~ao 
- Por mais (n. 0 ) annos a vestir, e com as condicoens deste mesmo termo, e correm de 

hoje .. . (dia) de (mes) de (ano); 
-Continua a vestir com as condir;oes deste termo por mais (n. 0

) annos desta data ... (dia) de 
(mes) de (ano); 
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- Consedo mais (n. 0 ) anno(s) contado(s) da data desta verba; e com as condir;oens deste 
termo feito ... (dia) de (mes) de (ano); 

- Prorogado o prazo p.r mais (n. 0
) annos em attenr;iio a boa educar;iio que lhe tem dado .... 

10. Novos termos 
- Levou o Exp.to (nome) p.r mais hum anno, que corre de (dia) de (mes) de (ano) e {indo, q 

seja vira fazer novo termo alias pagara soldadas a arbitrio desta Real Caza e assignou 
a seu rogo, e como fiador (nome, profissao e morada do fiador), (dia) de (mes) de (ano). 
Assinatura do fiador; 

- Continua com o m.mo Exposto debaixo das condir;oens deste termo pagando-lhe alem 
disso (n. 0

) r.s mensaes p.r tempo de (n. 0
) anno(s), tudo em attenr;iio ao bom tratamento e 

educar;iio que tem dado a Exposta ... (dia) de (mes) de (ano); 
- Veio esta Exposta, a esta Caza, e declarou estar paga e satisfeita, de todos os diversos 

ordenados, q tem vencido, em todos os annos, q tem servido a dita Caza, ate a data 
desta verba; e continua a servir a mesma Caza, pelo ordenado de des mil reis, em q 
actual mente se acha, e para o referido cons tar ... ; 

- Passou p.a o poder de (nome, profissao, morada) em (dia) de (mes) de (ano) obrigando se 
a tratal-a sempre como sua filha, niio lhe faltando em q.to for necessaria, e se obrigou, e 
assignou ... ; 

- Em (dia) de (mes) de (ano), apareceu nesta Caza (nome do amo) e por elle foi d. o se 
obrigava a pagar soldada a Exp.a contemplada no Termo em fr.e (quantia por extenso) 
(quantia numerica) em cada hum anno e p.r tempo de dois annos, os q.s findos, q sejiio 
vira fazer novo termo, e p.a constar puz esta verba dia ut supra e assignou ... ; 

- Em (dia) de (mes) de (ano) se deu por (n. 0 annos a respeito de (n. 0
) reis p.r cada hum 

debaxo das Clauzulas e fianr;as do termo em fronte isto em attenr;iio a molestia de olhos, 
q padece a m.ma Exp.a e de como se obrigou assim cumprir assignou ... ; 

11. Outros 
- Att.[estad] 0 de (dia) de (mes) de (ano); 
- E.[ntregue] a paes em (dia) de (mes) de (ano). 

B. Averbamentos relativos a ama: 

1. Mudant;:a de residencia (que tambem surgem a margem dos termos das entregas as amas) 
- Mudou-se para (nova morada) (dia) de (mes) de (ano); 
- lgnora-se a actual residencia dos amos e da Exp. a. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Os termos de abertura, existentes nas unidades de instalat;:ao desta sene, indicam 
geralmente: a funt;:ao . .. para n'elle se lanr;arem os termos dos expostos dados as amas com a 
obrigar;iio de os vestir, sustentar e educar, etc .... ; termo da comissao dada ao Adjunto da 
Administrat;:ao (apenas desde 1851) para numerar as folhas, rubrica-las e escrever o termo 
de encerramento; o local, dia, mes e ano. Sao assinados pelo Escrivao da Administrat;:ao da 
Santa Casa, ate 1851 e, depois, pelo Provedor da SCML ate 1905. 
Os termos de encerramento refere o total de folhas numeradas e rubricadas, existentes em 
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cada livro; rectificayao de erros na paginayao; local, dia, mes e ano. Sao assinados pelo 
Escrivao da Administrayao e, a partir de 1851, pelo Adjunto. 

INDICES 

Os indices estao organizados com separadores alfabeticos, pela primeira letra do nome da 
ama e, dentro destes, ordenados da mesma forma do registo, ou seja, pela data do termo da 
entrega do exposto a ama. lndica-se o nome da ama, nome do exposto, com colunas 
separadas para os dois sexos, e o mimero de pagina ou folio. 

INVENTAIUO 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.o fol. I pag. N. 0 reg. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv001 1 1787.10.17 1802.05.22 (11) 373 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv002 2 1802.05.24 1815.06.09 412 fol., 84 pag., 3 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv003 3 1815.06.12 1828.12.17 808 a . 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv004 4 1828.12.23 1832.05.17 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv005 5 1832.05.23 1836.08.31 402 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv006 6 1836.09.01 1839.09.06 917 pag. 
SCMUCE/EA/N0/061Lv007 7 1839.09.06 1843.08.01 935 a. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv008 8 1843.08.01 1846.06.17 1o13 pag. 896 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv009 1846.06.17 1849.01.19 908 a. 1062 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv010 1849.01.20 1851.06.18 787 pag. 167(13) 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv011 11 1851.06.18 1852.10.18 795 a . 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv012 12 1852.10.18 1853.11.02 112 pag. 
SCMUCEIEAIN0/06/Lv013 13 1853.11.03 1854.11.13 398 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/LvO 14 14 1854.11.13 1856.02.14 400 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv015 15 1856.02.15 1857.03.13 400 fol. 
SCML/CE/EA/N0/06/LvO 16 16 1857.03.13 1858.07.06 400 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv017 17 1858.07.06 1860.03.22 402 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv018 18 1860.03.22 1861.05.24 399 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv019 19 1861.05.24 1862.05.17 405 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv020 20 1862.05.17 1863.07.16 404 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv021 21 1863.07.17 1864.05.12 330 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv022 22 1864.05.12 1865.04.03 332 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv023 23 1865.04.04 1866.02.20 337 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv024 24 1866.02.20 1866.11.15 328 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv025 25 1866.11.15 1867.09.21 348 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv026 26 1867.09.26 1868.08.12 348 fol. 

(11) Existe urn registo no folio final (n.0 374) datado de 1812.11.07, pertencendo, cronologicamente, ao livro seguinte. 

(12) A partir do fol. 338 (desde 1834.09.16), os registos passam a ser numerados. 

(13) Do folio 182 em diante, a partir de 1849.08. 11, os assentos deixam novamente de ser numerados. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. I pag. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv027 27 1868.08.12 1869.05.24 348 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv028 28 1869.05.25 1870.01.29 348 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv029 29 1870.02.01 1870.09.02 348 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv030 30 1870.09.03 1871.05.01 348 fol. 
SCMUCEIEA/N0/06/Lv031 31 1871.05.01 1871.12.07 348 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv032 32 1871.12.11 1872.07.22 345 fol. 
SCMUCEIEA/N0/06/Lv033 33 1872.07.22 1873.03.14 348 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv034 34 1873.03.15 1873.10.06(14) 379 fol.C15l 
SCMUCEIEA/N0/06/Lv035 1 1873.08.2906)1874.03.17 285 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv036 2 1874.03.17 1874.08.07 284 fol. 
SCMUCEIEA/N0/06/Lv037 3 1874.08.07 1875.03.08 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv038 4 1875.03.09 1875.07.30 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv039 5 1875.07.30 1876.01.26 252 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv040 6 1876.01.26 1876.08.04 250 fol. 
SCMIJCEIEA/N0/06/Lv041 7 1876.08.04 1877.02.21 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv042 8 1877.02.21 1877.08.27 250 fol. 
SCMIJCEIEA/N0/06/Lv043 9 1877.08.27 1878.02.05 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv044 10 1878.02.05 1878.07.08 250 fol. 
SCMUCEIEAIN0/06/Lv045 11 1878.07.08 1878.12.05 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv046 12 1878.12.05 1879.05.30 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv04 7 13 1879.05.30 1879.10.02 250 fol. 
SCMUCE/EA/N0/06/Lv048 14 1879.10.02 1880.02.23 250 fol. 
CMUCEIEA/N0/06/Lv049 15 1880.02.23 1880.07.04 250 fol. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv050 16 1880.07.06 1880.11.19 250 fol. 
CMUCEIEA/N0/06/Lv051 17 1880.11.20 1881.05.31 249 fol. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv052 18 1881.05.31 1882.01.07 250 fol. 
CMUCEIEA/N0/06/Lv053 19 1882.01.07 1883.05.17 252 fol. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv054 20 1883.05.17 1884.11.15 251 fol. · 
CMUCE/EA/N0/06/Lv055 21 1884.11.15 1888.09.08 400 fol. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv056 22 1888.09.10 1893.09.16 400 fol. 
CMUCEIEA/N0/06/Lv05'Z 23 1893.09.21 1899.03.10 400 fol. 

SCMUCE/EA/N0/06/Lv058 24 1899.03.11 1903.03.27 400 fol. 
SCMUCEIEAIN0/06/Lv059 25 1903.03.31 1905.05.30 210 fol. C17l 

( 14) Ate ao fol. 260 deste livro (28 de Agosto de 1873), sao registados os assentos de criancas dadas a Vestir, dos dois sexos; 

a partir do fol. 260 V.
0 registarn-se apenas os dos expostos do sexo rnasculino (de 1873.08.30 a 1873.10.06); No Lv035, dos 

folios 1 a 30 v. 0 surgern apenas os assentos de Vestir das expostas (entre 1873.08.29 e 1873.10.08). 

( 15) Os folios 279 a 349, antes do indice, encontrarn-se ern branco. 

(16) Ver nota relativa a data final do livro anterior. 

(17) A partir do folio 193, n iio forarn assentes rnais registos. 
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NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva9ao - Esta serie apresenta algumas unidades de instala~ao com 
problemas de conserva~ao, como o Lv003 com a encaderna~ao e folhas coladas devido a 
humidade, tornando ilegiveis muitos registos; encaderna~ao deteriorada nos Lv001, 005, 
007, 009 a 012, 018 a 022, 028, 032, 033, 038, 040, 045 a 047, 050, 052, 053 e 059; folios 
soltos nos Lv003 e "o35; folios manchados nos Lv003, 004 e 024; folios rasgados nos Lv013, 
021, 030, 034 e 043. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Existem alguns erros de 
numera~ao dos folios ou paginas, surgindo folios em branco mas numerados, nos Lv001 a 
004, 006, 010, 024, 030, 034 a 037, 045, 056, 058 e 059; dupla folia~ao nos Lv002 a 011 e 
013; faltas nos Lv001 a 011; erros de folia~ao nos Lv004 e 010 e folios em branco nao 
numerados nos Lv001, 005, 007, 010. Registaram-se tambem erros na numera~ao dos 
registos com numera~ao repetida nos Lv006 a 010 e faltas de m.imeros nos Lv009 e 010. 
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SSSC: ENTREGA PARA OFICIO (EO) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Proposta de 1779.11.17 dos Mordomos da Real Casados Expostos (Avisos e Ordens da 
Mesa, L. o 1, fol . 90-105 v. oJ - relativamente as entregas de pretos e pardos a mestres onde 
forem aprender o oficio e amos a quem forem servir, ate completarem 18 anos, altura em 
que ja devem ter entendimento do que e ser livre. Se os amos niio apresentarem os expostos 
no final do periodo determinado no termo de entrega ficariam sujeitos a penas pecuniarias, 
excepto se apresentarem alguma circunstancia devidamente comprovada por certidiio do 
paroco. Estas penas variavam conforme a idade dos expostos, podendo chegar a ser de o 
dobra ou o triplo do que valeria se fosse activo. 

Despacho de 1822.11.24 (Despachos e Ordens da Mesa, L. o 3, fol. 38-38 v. oJ - terminado o 
tempo acordado para o exposto aprender o oficio, segundo o termo assinado pelo amo e 
mestre; este era obrigado a dar ao exposto urn capote novo e fato. 

Instrucfoes para servirem de Guia aos muito Reverendos Parochos na Inspecfiio 
dos Expostos a cargo da Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Aetas das Sessoes da 
Comissao Administrativa, anexo a acta da sessiio de 1835.12.02J - Capitulo 5. o Da obrigar;iio 
de vestir, calr;ar, sustentar, e educar. 

Art. 12. o A Ama ou Amo que tiver hum Exposto, achando que elle esta adiantado na sua 
educar;iio, e o quizer p8r a hum oficio participa-lo-ha ao Administrador para prover o que 
melhor for a bem do mesmo Exposto. 
Art. 13. o Acabada esta criar;iio, passiio os Expostos d 'ambos os sexos a ganhar soldadas, que 
lhe seriio arbitradas pela Administrar;iio dos Expostos segundo o seu merecimento ( ... ). 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 8. o Apprendizado 
(Despachos e Ordens da Mesa, L. o 7, fol. 120-173 v. oJ 

- sabre os expostos dados a oficio: 
Art. 30. o A comer;ar da data em que vigorar o presente regulamento os expostos de um e 
outro sexo, em casa de mestres particulares, receberiio no fim do apprendizado um 
subsidio extraordinario. 
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Art. 31. o Sao estabelecidos para estes subsidios as taxas maximas e minimas seguintes: 
10$000 reis ou 15$000 reis ou 20$000 reis durante 0 1. 0 e 2. 0 anno 
25$000 reis ou 30$000 reis no 3. 0 

Art. 32. o Todas estas quantias seriio determinadas pela Mesa e reguladas conforme o 
estado de aproveitamento do Exposto. 
Art. 33. o Os mestres niio tem direito a nenhuma outra gratificaqiio; e obrigam-se a vestir, 
calqar e sustentar os expostos a seu cargo. 
Art. 34. o Os alunnos em apprendizado de mestres particulares seriio visitados pelos 
visitadores, ao menos uma vez por mez; e os visitadores entregariio as informaqoes 
impreterivelmente todos os mezes ao director, e quando faltem, este dara parte por escripto 
a Mesa, que providenciara. 
Art. 35. o Niio ficam dispensados os exames por pessoas competentes. 
Art. 36. o A Mesa dara alguns premios aos alunnos que pelo seu bom procedimento e 
aproveitamento merecerem semilhante destincqiio. 
( ... ) 
Capitulo 24. o Disposiqoes gerais 
Art. 143. o Os expostos maiores de 10 anos seriio collocados em casas de mestres d 'officios, 
cuja moralidade e sentimentos religiosos estejam provados. 
Art. 144. o As expostas procurar-se-ha tambem dar-lhes collocaqiio conveniente, havendo o 
maior cuidado na escolha das amas. 
Art. 145. o Logo que as circunstancias o permittam, a educaqiio das expostas tornar-se-ha 
puramente profissional, quer como criadas de servir, quer como caixeiras, modistas de 
chapeos, de fato de homem e de mulher, quer finalmente, e sobretudo, como boas donas de 
casas, incutindo-lhes o amor do trabalho voluntario e os siios principios moraes e 
religiosos. 
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ORGANIZA~AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 6 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
do termo da entrega do exposto dado para ensino de urn oficio ao seu mestre, ocupando 0,34 
metros lineares de estante. 
Existem urn ou dois registos por folio no Lv001, exceptuando os dos registos especiais; dois a 
seis registos por folio no Lv002 e 003; dois registos no Lv004; nos Lv005 e 006, apenas urn 
registo por folio. 
Os tres primeiros livros sao totalmente manuscritos e os seguintes parcialmente impressos, 
compondo-se, em qualquer dos casos, de urn texto central constituido pelo termo de entrega e 
obriga~ao do Mestre; a identifica~ao do exposto e diversos averbamentos relativos ao exposto 
ou ao seu mestre, a margem; assentos de pagamento, sob o termo de entrega, nos Lv005 e 006. 
Os registos nao estao numerados, encontrando-se ordenados pela data do termo da entrega 
do exposto ao mestre. 

Datas extremas- Registos entre 1777.12.18 e 1915.03.15. 
Faltas - Falta o mimero original 2, com registos entre 1812.01.21 e 1828.02.05. 

Termos de abertura e encerramento - Possuem termo de abertura e de encerramento os 
Lv004 a 006. Tern apenas termo de encerramento o LvOOl. 

indices - 0 Lv001 possui urn indice organizado por profiss6es, cada uma em sua pagina, 
indicando os folios onde se localizam os registos de expostos, que foram entregues aos 
mestres para aprenderem os seus oficios. 

Rela~ao com outras series I subseries - Estes registos continuam OS da serie dos Termos 
de novas obrigaqoes (1751-1775). Existem registos de expostos dados a oficio nos Termos de 
vestir (1787-1905), relativos aos expostos que, temporariamente, estiveram na CasaNova ou 
lnterina, no periodo de 1787-1825. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGIS TO 

No Lv001 surgem diversos tipos de registo: 

1. Para o mandar ensinar a ler, escrever e educa-lo 

Data (dia, mes e ano), nomes dos Mordomos do Hospital Real dos Expostos; nome do amo, 
ou ama, profissao, morada, freguesia e concelho de residencia; nome do exposto entregue; 
tempo de cria~ao, termo de obriga~ao: . . . para o mandar e[n]signar a ler e Endocalo, e 
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Estampa 45 - Expostos dados a oficio - Livro 2, folio 27. 



EXPOSTOS DADOS A OFICIO 

findo cujo tempo lhe pagarci soldadas a Arbitrio da Meza e se obrigou sua pessoa e bens ... ; 
indicayao de quem faz o registo. 
Assinaturas: de urn dos Mordomos do Hospital e do mestre. 

2. Para lhe ensinar o oficio de que e mestre 
... para o ensignar o oficio de (profissao) em o tempo de (n. 0

) annos e niio dando par 
ensinado lhe pagarti soldadas ao Arbitrio desta Real Caza e se obrigou sua pessoa e bens ... 

3. Para o sustentar, vestir e cal9ar e ensinar-lhe um oficio 
Data (dia, mes e ano); nome do mestre, referencia ao oficio em que e especializado, 
morada, freguesia e concelho de residencia; nome do exposto entregue; tempo de criayao, 
termo de obrigayao: ... para lhe ensinar o officio de (designayao), sustentanduo, vestinduo 
e calc;anduo; e no fim do tempo darlhe o ultimo vestuario com seu capote novo, que he 
costume no m. mo officio, obrigandose tambem a dalo capaz de trabalhar par official no 
fim do refferido tempo, ou pagar-lhe o jornal do dito officio athe, q se ache capaz; e deu 
par seu fiador e principal pagador . .. nome do fiador, profissao, morada, freguesia e 
concelho de residencia; indicayao de quem faz o registo. 
Assinaturas: do mestre e do seu fiador. 

No Lv002, juntamente como tipo de registo descrito no mimero anterior (3), surge, a partir 
do fol. 28, urn outro tipo de registo: 

4. Dado a experH~ncia 
Dia, mes e ano; oficio de que e especializado o amo, nome do mestre, morada, freguesia e 
concelho de residencia; nome do exposto, referencia ao assento de entrada e baptismo; 
... se deu a COntento por hum mez, {indo 0 qual prazo 0 apresentara para fazer 0 

competente termo; indicayao de quem faz o registo. 
Assinaturas: apenas a do mestre. 

No Lv003 aparece geralmente o tipo de registo 3. 
0 Lv004 ja se apresenta com os registos parcialmente impressos, nao se modificando muito o 
teor das suas obrigay6es: .. . para o sustentar, vestir, calc;ar, e bem assim para lhe ensinar o 
officio de que e mestre no praso de (n. 0 ) annos, findo o qual de vera apresenta-lo apto para 
trabalhar como official em qualquer loja do mencionado officio; e quando assim o niio esteja, 
sera obrigado a pagar-lhe o salario que costumam veneer os ditos officiaes, ate completo 
aperfeic;oamento: a que tudo se sujeitou par este termo que assigna ... ; nome de quem faz o 
registo. 
Assinatura: do mestre. 

A partir do fol. 20 v. 0 do Lv004, e ate ao fol. 23 - exceptuando o fol. 22 - surge, por baixo da 
entrega para oficio, urn aditamento em que o mestre se obriga a pagar trimestre, mensal ou 
semanalmente ao Hospital Real dos Expostos, o correspondente a uma quantia diaria (que 
ia aumentando conforme os anos de criayao). Este pagamento era efectuado enquanto 
durasse o ensino, ou apenas durante urn certo periodo. 

A partir do fol. 24 do Lv004, desde Fevereiro de 1861, na maioria dos registos, pelo 
contrario, surge urn aditamento marginal, em que a Santa Casa fica obrigada a pagar 
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mensalmente por urn prazo de tempo (tres meses, urn ano, etc.) uma determinada quantia 
ao mestre. N alguns aparece ate continua{:iio desse pagamento: Continua o subsidio supra 
par mais um anna a contar de ... . 

No Lv005 e Lv006 ja aparece impresso esta clausula: Em additamento do termo supra 
pagarci mensalmente este hospital, pelo ensino do referido expos to, durante o prazo de (n. 0 ) 

annos acima indicado, a contar da presente data a quantia de (verba). Na margem o total a 
ser pago pelo tempo de ensino estipulado. Surge tambem, na zona inferior da folha os 
assentos de pagamento das mensalidades pagas aos mestres dos expostos. 

Assentos de pagamento- indica-se o ano, mes e dia, quantia paga por extenso, periodo a 
que diz respeito e, a margem, a quantia numerica paga. A frente ou por baixo do assento de 
cada pagamento efectuado, surgem algarismos que correspondem ao numero do documento 
de despesa por onde foi realizado o pagamento ao mestre. 
No seguimento dos assentos de pagamento podem surgir ainda urn termo de prolongamento 
do tempo de ensino (por exemplo quando o exposto ainda nao tinha idade suficiente para 
ficar por sua conta): Par mais (n. 0

) mezes a (quantia) a contar de (dia) de (mes) de (ano). 
A margem quantia total a ser paga por mais aquele tempo de ensino do oficio. 

Existem alguns registos especiais, entre outros, os seguintes: 
a) os registos dos expostos remetidos para a Fundi{:ao Real, Ribeira das N a us, Arsenal 

Real da Marinha, Cordoaria, Fabrica dos Pregos e Casa Pia do Castelo, no Lv001: 
- Expostos q se achiio (local), no mes de (mes) de (ano); 
- Em (dia) de (mes) de (ano) foriio remettidos para (local), os expostos seguintes ... ; 
-Em (dia) de (mes) de (ano) foriio para (local), os seguintes expostos para ai 

aprenderem os officios q lhe destinarem ... ; 
- Aos (dia) de (mes) de (ano) par ordem do Ill.mo e Ex.mo S.r D. (nome), Mordomo actual 

desta Real Caza dos Expostos, foriio remetidos par (nome) p.a o (local), os seguintes 
expostos a saber ... 

Segue-se a lista dos expostos entregues, indicando-se o nome, os dados referentes ao 
seu assento de entrada e baptismo (numero do livro, folio e registo) e data de entrada. 
Quando nao se encontrou o assento de baptismo e os expostos nao se lembram do 
nome de quem os criou, indica-se uma idade aproximada; 

b) registos com transcri{:ao de oficios, no Lv002, pag. 71, 72, 94 a 97, 100, 111 e 112, como 
urn oficio ao comandante, remetendo urn exposto para admissao da Banda de Musica 
do 2. 0 Batalhao Nacional Provis6rio (pag.100) ou, num outro, remetendo quatro 
expostos para admissao no 15.0 Batalhao da Guarda Nacional, para servirem de 
cornetas, seguindo-se a rela{:ao dos mesmos, indicando os nomes, datas de entrada, 
idade e referencia do assento da respectiva entrada (pag. 94-95); 

c) contrato com urn mestre do oficio de dourador em que a Santa Casa fica obrigada a 
pagar as despesas de fato, roupa e cal{:ado de dois expostos que vao aprender o oficio, 
tendo no fim do registo o averbamento de ter sido paga a ultima presta{:iio do 
contracto, com referencia aos livros Caixa (Lv002, pag. 83-85); 

d) Entrega aos directores da Companhia de Carruagens Omnibus, de dois expostos p.a o 
exercicio de s6las das ditas carruagens, vencendo ordenado, p.a seu sustento, lavagem, 
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roupa branca e concertos e da-lhe ainda a Direq:ao (das carruagens), o fardamento 
que vern descrito no termo (Lv002, pag. 115). 

MARGENS 

Na margem direita da folha (no recto) ou na margem esquerda (no verso) indica-se: 
-nome do exposto; 
- localizat;:ao do assento de baptismo - L. 0 (n. 0 ), f (n. 0 ), n. 0 (n. 0 do registo)(I); 
- referencia a entrega anterior- L. o (n. 0

) (Leite ou Seco), f (n. 0
); 

- indicat;:ao se for negro ou mulato; desamparado; doente ou outro caso. 
Nos livros com registos parcialmente impressos: 

- nome do exposto; 
- localizat;:ao do assento de entrada; 
- referencia ao livro de leite ou de seco, com a entrega anterior a do termo de dado a 

o{f,cio, ou ao livro de Reforma ou Matricula, a partir de 1846. 
Por vezes, na margem contraria, vern inscrito o nome do mestre. 
Surgem tambem averbamentos diversos relativos ao exposto ou ao mestre, indicando a data 
do acontecimento e a data do seu assento (quando nao coincide com a anterior), geralmente 
rubricados. 

A. Averbamentos relativos ao exposto: 

1. Entregas na Casa 
- Entregue na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue na Caza p.r niio querer continuar por motivos q foriio prezentes: e assim convir. 

(Dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue na Caza vivo em (dia) de (mes) de (ano). Niio quiz aprender; 
- Entregue em (dia) de (mes) de (ano) p.r niio querer aprender este off o; 
- Entregue na Caza prompto pello M. e o d. o Exp. o capas de trabalhar pello seu Off o e 

cumprindo as condic;oes deste termo ... (dia) de (mes) de (ano); 
- Entregue com as obrigac;oens deste termo cumpridas em (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano) foi entregue este Exp.to na Caza por lhe haver falescido o M.e 

que o encinava e portanto niio fica tendo efeito este termo, nem a fianc;a no m.mo dada; 
- Entregou o M.e o Exp. o contemplado no termo im fronte p.r niio ter capacid.e p.a aprender 

o d. o oficio ... ; 
- Apprezentou o ensinado e prompto p.a trabalhar pelo officio de serralheiro em o dia (dia) 

de (mes) de (ano); 
- Apprezentou-o ensinado, dando-lhe Certidiio de habil.de, datada de (dia) de (mes) de 

(ano); 
- Entregou-o na Caza em (dia) de (mes) de (ano) por niio ter geito p.a o oficio; 
- Foi entregue na Caza em (dia) de (mes) de (ano) p. ~ ser entregue a sua May; 
- Entregue na Caza pelo P.e Egidio em (dia) de (mes) de (ano); 
- 0 Exp. o em fronte tornou a vir, p.a esta Caza p.r niio haver comodo na Fundic;iio ... ; 

ll > Por vezes a referencia ao assento de entrada e baptismo, vern tambem mencionada no termo da entrega ao mestre. 
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- Entregou na Caza em (dia) de (mes) de (ano) por lhe haver furtado varios trastes e por 
esta raziio se dezobrigou o d. o M .e das clauzulas deste termo e p .a constar puz esta 
verba .... 

2. Falecimento 
- Faleceu em (dia) de (mes) de (ano); 
- Faleceu na Fundir;iio em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Remissivas: 
a) para/de termos de dados a oficio 

- Vem neste L. o a f (n. 0 ) . 

b) para termos sem ordenado 
- L 0 • (n. 0 ) sem arden. o f (n. 0 ). 

4. Fugas 
- Fugiu em (dia) de (mes) de (ano) de q fica dezariscado o M. e ... ; 
- Fugiu da caza do Mestre p.a ir assentar prar;a em (dia) de (mes) de (ano); 
- Fugiu este Exp. 0 , e ha noticia que esta na Terra, em q se criou com a Ama .. . ; 
- Em (dia) de (mes) de (ano) deu parte q o Exp. o dezertara de sua caza; 
- Ausentou-se de caza de seu Mestre ... ; 
- Este Exp. o fugiu de Caza do seu Mestre, tirando lhe a q.tia de 300 r.s em (dia) de (mes) de 

(ano), de q deu parte nesta Contadoria; 

5. Referencia a ter cumprido as condi~;6es do termo 
- Acabou o seu tempo no dia (dia) de (mes) de (ano) e sendo apresentado nesta Caza no dia 

(dia) de (mes) de (ano) disse estar pago do excesso do t.Po e de seu Mestre ter cumprido 
tudo q.to dizia o termo feito ... ; 

- Acabou o officio e dice ter seu Mestre cumprido tudo q.to se refere neste termo ... (dia) de 
(mes) de (ano); 

- Declarou o d. o M.e ter cumprido com os termos declarados, e condir;oens espressadas no 
termo em fronte, dando-lhe o d. o tempo por acabado; 

- Por attest.ao do Mestre dattada de hoje, e reconhecida p.Zo Tab.ao (nome) consta haver 
completado o tempo, e estar habil ... (dia) de (mes) de (ano); 

- Acabou o officio e fica o seu Mestre dezobrigado .. . (dia) de (mes) de (ano). 

6. Prolongamento do tempo de cria~;ao 
- Attendidas as razoes, q o M. e ponderou, e representou, foi lhe dado o Expos to, de q fas 

mensiio este tr. o por mais hu anno, ale dos declarados neste tr. o; 

- Deu-se por mais tres annos, a dita (nome da ama), com as mesmas obrigar;oens do termo 
em fr." ... (dia) de (mes) de (ano). 

7. Outros 
-He hum dos Exp.tos que trabalhou na Lotaria Real de (ano); 
- Foi p.a o Arsenal Real do Exercito em (dia) de (mes) de (ano); 
- Este Exposto foi sentar Prar;a em hum dos Regim.tos desta Corte em (dia) de (mes) de 

(ano); 

-Fica dezobrigado, e foi pelos seos crimes degredado por 6 annos p.a o Para; 
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-He dos mandados p.a o officio por ordem do Juiz do Povo em virtude das ordens Regias; 
- Foi para a Caza Pia do Castello em (dia) de (mes) de (ano); 
- Foi sentar praqa o Exp. o acima no Regim.to d'Infa n. o 7 ... , p.r cuja cauza fica o M. e 

dezobrigado delle ... (dia) de (mes) de (ano). 

B. Averbamentos relativos ao mestre: 

1. Mudan~a de residencia (que tambem surgem a margem dos termos das entregas as amas) 
- Mudou-se para (nova morada) (dia) de (mes) de (ano). 

2. Outros 
-He o marido da Ama, q o criou; 
- Retirou-se este Exp.to ao d. o M. e em (dia) de (mes) de (ano). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Os termos de abertura dos Lv004, 005 e 006 indicam: a funqao .. . para se lanqarem os termos 
dos expostos, que forem dados a aprenderem officio ... ; o termo da comissao dada ao Adjunto 
da Administra~ao da Santa Casa para rubricar as folhas e lavrar o termo de encerramento; 
local, dia, mes e ano; assinatura do Provedor da Misericordia de Lisboa. 
Os termos de encerramento, existentes nos LvOOl e 004 a 006, referem o numero de folhas, 
numeradas e rubricadas pelo Adjunto, em virtude da comissao concedida no termo de 
abertura; local, dia, mes e ano; assinatura do Adjunto da Administra~ao. 0 termo do Lv005 
tern urn aditamento devido a urn erro de numera~ao das folhas. 0 Lv006 nao 
tern aditamento, mas refere igualmente, no proprio termo, urn engano na numera~ao das 
folhas. 

INDICES 

0 LvOOl possui urn indice organizado por profissoes, indicando os folios onde se localizam 
registos de expostos, que foram entregues a mestres para aprenderem os seus oficios. Os 
diversos oficios estao distribuidos, cada urn em sua pagina, entre os folios 394 e 409, e tern 
entregas para os oficios de: cordoeiro, sapateiro, torneiro, escultor, serralheiro, cortidor, 
calefate, confeiteiro, tendeiro, barbeiro, caldeireiro, latoeiro, carpinteiro, cabeleireiro, torcedor 
de retroz, cabouqueiro, pecheleiro, fabricante de seda, marqueiro, pedreiro, alfaiate, 
espingardeiro, fabricante de cartas, cutileiro, barqueiro, (para a) Fundiqao (Real), (para a) 
Ribeira das Naus, celeiro e artifice de novo invento. 
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INVENTMtiO 

Cota de Arquivo N. 0 orig. Datas extremas N.0 fol./pag. N.0 reg. 

SCMUCE/EA/E0/01/Lv001 1 1777.12.18 1812.01.21 409 fol. 
SCML/CE/EA/E0/0 1/Lv002 3 1828.02.05 1849.11.03 185 pag. 
SCMUCE/EA/E0/01/Lv003 4 1849.11.20 1858.07.19 67 a .<2) 

SCML/CE/EA/E0/0 1/Lv004 5 1858.12.04 1865.03.17 (3) 398 fol.C4l 

SCML/CE/EA/E0/01/Lv005 6 1865.04.11 1881.12.12 399 fol. 
SCML/CE/EA/E0/0 1/Lv006 7 1881.12.31 1915.03.15 297 fol.C5l 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA«;AO 

Estado de conserva9ao - Alguns livros apresentam as capas e a lambada deterioradas, 
rasgadas, esfoladas e/ou perfuradas, como os Lv001 a 004 eo 006; a lambada solta ou quase 
solta nos Lv002 e 004; folhas soltas no Lv002 e folhas manchadas devido a humidade no 
Lv004. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos - Nenhuma unidade de instala~rao 
possui os registos numerados, mas verificaram-se alguns erros na numera~rao das paginas ou 
folios: uns que estavam em branco, numerados no Lv001, outros nao numerados, no Lv002, e 
outros com numera~rao repetida nos Lv005 e 006 (estes ultimos assinalados nos respectivos 
termos de encerramento). 

(2) A partir da pag. 67, o livro encontra-se em branco. 

(3) Existem, nos folios 72 a 75 v. 0 sete registos pertencentes, cronologicamente, ao Lv005, com as datas de 1865.04.17, 

1865.05.02, 1865.05.29, 1868.12.07, 1881.08.22, 1881.08.29 e 1881.09.05. 

(4) A partir do fol. 75 V. 0
, os folios encontram-se em branco. 

(5) Com registos apenas ate ao fol. 87; o resto do livro encontra-se em branco. 
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SR: 02/ Termos de criados (1777-1943) 

ORGANIZA(::AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao - 62 livros organizados cronologicamente pela data da entrega a 
ama ou amo, ocupando 4,5 metros lineares de estante. 
No Lv001 e no 002, ate ao fol. 280, existe apenas urn registo por folio; no Lv002, a partir do 
fol. 281 registaram-se urn ou dois registos por folio; dos Lv003 ao Lv010, existem geralmente 
dois registos por folio; do Lv012 a 21 geralmente existem quatro registos por folio; no LvOll, 
016 e do 022 a 024 o registos sao continuos, surgindo entre quatro e oito registos por folio; a 
partir do Lv025 os registos apresentam-se parcialmente impressos apenas com dois registos 
por folio. 
Os registos comp6em-se de urn texto central, o termo da entrega, e averbamentos ou 
anota96es nas margens, relativas ao exposto ou aos amos. Nos primeiros livros surgem 
tambem novos termos de entrega do mesmo exposto, registados nas margens. 
Os assentos nao estao numerados, encontrando-se organizados cronologicamente pela data 
do termo da entrega a ama ou amo, para realizar trabalho domestico na sua casa. Os Lv061 
e 062 possuem diversos registos desordenados. 

Datas extremas- Registos entre 1777.05.15 e 1943.01.03. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Possuem termos de abertura e encerramento os 
Lv023 e 035 a 061; contem apenas o termo de abertura o Lv002 eo 062; apenas o termo de 
encerramento o Lv011. 

indices - Os Lv001 a 006, 008, 023 e 062 possuem indices, uns finais outros iniciais, 
organizados com separadores alfabeticos pela primeira letra do nome da ama. 

Rela9aO com outras series I subseries - Os registos desta serie continuam OS da serie de 
Termos de novas obrigaqoes (1695-1775). 
Existem registos de entregas para o servi9o domestico de expostas nos Termos de vestir 
(1787-1905), entre 1787 e 1825, que dizem respeito aos expostos que, naquele perfodo, se 
encontravam na CasaNova, ou Interina. Existem ainda outros registos na serie de Expostas 
maiores dadas a servir (1878-1924), que se separam desta serie naquelas datas. 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGISTO 

Tipos de registo: 

I. Nome do amo, profissao, estado civil, nome da esposa se for casado, morada e freguesia de 
residencia; ... se deo p.a o serviqo da sua caza, a exposta (nome), pelo ordenado de (quantia) 
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mil reis cada anna, ao q se obrigou com sua pessoa, e bens debaixo das Clauzulas 
estabelecidas nesta Real Caza dos Expostos, e asignou este termo comigo, em (dia) de 
(mes) de (ano). 
Assinaturas: do amo e do Capelao dos baptismos dos expostos. 

Alguns registos apresentam ainda: 

1. tempo de servir;o- ... e no fim de (n.0
) annos, da data deste termo, vira fazer nova obrigar;iio, 

e niio vindo lhe pagara a arbitrio dos Mordomos desta Caza; ao q. se obrigou .. . ; 

2. identifica~ao do fiador, que assina tambem o registo - ... ao q. se obrigou com sua pesoa, e 
bens, e par sea fiador, e principal pagador (nome, profissao, morada e freguesia de 
residencia) q. ambos asignariio comigo, em ... ; 

3. obrigar;ao de dar conta, de o apresentar quando lhe for pedido - .. . se obrigou a dar conta 
della todas as vezes q lhe for mandado, e com sua pessoa e bens para a boa satisfar;iio de 
suas soldadas, pelas quaes abonou o (nome do abonador, profissao, morada, freguesia de 
residencia) ... ; 

4. ordenados diferentes para os anos de servir;o - ... pelo ordenado, o primeiro de (quantia) 
mil reis, o segundo de (verba), e o terceiro de (montante) mil reis e findo estes annos, q 
correm da data deste asento, vira fazer nova obrigar;iio; ao q. se obrigou ... ; 

5. obriga~ao de vir fazer novo termo ao fim do primeiro ano - ... pelo prime ira anna e as 
outros fara novo ajuste de que Obrigou .... 

II. A partir do Lv025, os registos passam a ser parcialmente impressos, apresentando urn 
conteudo urn pouco diferente: 
Aos (dia) de (mes) de (ano) nesta Cidade de Lisboa, na Real Casa dos Expostos, compareceo 
perante as Mordomos della (nome da ama ou amo, estado civil, nome do marido, profissao, 
morada e freguesia de residencia) e par elle foi requerido huma Exposta para o servir;o 
domestico de sua casa; ao que attendendo as mesmos Mordomos, e a boa informar;iio que da 
casa do requerente deo o Procurador da crear;iio dos mesmos Expostos, lhe mandariio dar a 
Exposta (nome) para veneer annualmente (quantia, por extenso) em metal; ao que se obrigou 
como fiador, e principal pagador (nome, profissao, morada e freguesia de residencia do 
fiador) que este Termo assignariio de pais de lhes ser lido par mim (nome do funcionario que 
escreve o registo) que o escrevi. 
Assinaturas: do(a) amo(a) e do fiador. 

III. Do Lv027 em diante, surge outro tipo de registo: 
Aos (dia) de (mes) de (ano) nesta Administrar;iio do Hospital dos Expostos de Lisboa foi 
entregue a (nome da ama ou amo, estado civil, nome do marido, profissao, morada e 
freguesia de residencia) a Exposta (nome) para o servir;o domestico de sua casa, vencendo 
annualmente (quantia) debaixo das seguintes condir;oes: Pagara o referido salario a dita 
Exposta todos as mezes; niio lhe permittira sahir s6 a Rua; e a mandara entregar nesta 
Administrar;iio quando pela mesma for determinado, au niio lhe convir a continuar;iio do seu 
servir;o; ao que tudo se obrigou par seus bens, dando par Fiador e principal pagador a (nome 
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do fiador) que este Termo assignariio depois de lhe ser lido por mim (nome) que o escrevi. 
Assinaturas: nuns registos assinam o(a) amo(a) e o fiador; noutros apenas o amo e em lugar 
do nome do fiador tern a indica9ao dispensado; outros ainda nao apresentam qualquer 
assinatura. 

N. A partir do Lv035Cll, aparece outro tipo de registo: 
Aos (dia) dias do mez de (mes) do anno de 185(ano) compareceu na Contadoria da Santa 
Casa da Misericordia desta Corte (nome da ama ou amo, estado civil, nome do marido, 
profissao, morada e freguesia de residencia) a quem foi entregue a Exposta (nome) Liv. (n. 0 ) 

Fol. (n. 0 ) N. o (n. 0 ) para o servi<;o domestico de sua casa, vencendo o ordenado mensal de 
(quantia) reis, dando-lhe sufficiente alimento, e niio a obrigando a servi<;os superiores as suas 
for<;as, e sob as condi<;oes abaixo mencionadas que tiio s6mente teriio vigor em quanto a 
mesma Exposta niio for emancipada por meio do competente Alvara, e o que lhe sera 
participado pela mesma Santa Casa. == J.a == Pagar a dita Exposta em cada mez os seus 
respectivos salarios == 2 .a == Niio lhe permittir que saia a rua sem ser acompanhada de 
pessoa do sexo femenino, de maior idade, e de toda a capacidade == 3.a == Entregar a dita 
Exposta no respectivo Estabelecimento, quando assim lhe seja exigido, ou lhe niio convenha o 
seu servi<;o, acompanhada do seu competente bilhete, e pelo modo acima indicado == 4.a == 
Participar nesta Contadoria quando mude de residencia, ficando sujeita quando assim o niio 
cumpra, niio s6 a ser-lhe tirada a Exposta, como tambem a pagar como pena convencional o 
duplo da soldada estipulada, e por todo o tempo decorrido desde o dia da mudan<;a de 
residencia, revertendo tal pena a beneficia dos Expostos da mesma Santa Casa, e a todo o 
referido se obrigou por este Termo que lhe foi lido por mim (nome do oficial da Contadoria) 
sendo Testemunhas (nomes e ocupa9ao das duas testemunhas). 
Assinaturas: do amo e das duas testemunhas. 

V. Do Lv040 em diante, aparece outro tipo de registo: 
Aos (dia) do mez de (mes) de mil oito centos sessenta e (ano) n'este hospital dos expostos de 
Lisboa foi entregue a (nome da ama ou amo, estado civil, nome do marido, profissao, morada 
e freguesia de residencia) o exposto (nome) para o servi<;o domestico de sua casa, pelo 
ordenado mensal de (quantia, por extenso) sob as seguintes condi<;oes : apresental-o ao 
parocho da sua freguezia e se for residente em Lisboa ao seu regedor conjunctamente com o 
livrete, que acompanha o exposto, aonde devem declarar que a apresenta<;iio teve logar : dar 
parte a este estabelecimento quando mudar de residencia e de todas as occorrencias 
respectivas aos expostos : entregar o livrete quando niio queira continuar com o exposto, e 
bem assim se o mesmo fallecer, devendo n'este caso apresentar preenchida a certidiio d 'obito 
que se acha no livrete : apresentar o exposto n'este estabelecimento ou ao inspector do 
districto todas as vezes que lhe for determinado : sendo o exposto do sexo femenino, niio lhe 
permittira que saia a rua seniio acompanhado de pessoa idonea e do mesmo sexo : pagar-lhe 
no fim de cada mez, o salario estipulado : fazel-o cumprir todos os deveres da nossa religiiio : 
sendo o exposto emancipado, ou por alvara da mesa, ou por ter completado a edade, deve 
entender-se directamente com elle acerca do salario que lhe devera pagar ; a que se obrigou 
por este termo que assigna : e eu (nome do funcionario que escreve o registo) o escrevi. 

(1) Exceptua-se o Lv039 em que foi utilizado urn livro com o modelo anterior, descrito em III. 
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Assinaturas: da ama. 
A partir do Lv044 regista-se uma impressao diferente, mas o conteudo e as condiy6es da 
entrega ao amo sao as mesmas. 

VI. Desde o fol. 231(1916.05.09) ate ao fol. 247 (1917.07.08) do Lv060, apresentam-se alguns 
registos em folhas com os assentos dactilografados e colados sobre os folios do proprio livro. 
A partir do fol. 249 v. 0 (1917.08.26), surge urn modelo impresso, com os mesmos elementos 
dos termos dactilografados, com a refer€mcia 4:814-Tip.a da Lot. a-Set 1917-500 ex.-Mod. 659; 
estas folhas foram tambem coladas sobre alguns dos folios do livro. Os registos cujos folios 
nao tern folhas coladas por cima, sao de modelo igual ao anterior, descrito em V. 
0 novo impresso refere: 
Aos (dia) dias do mes de (mes) de mil novecentos e (ano), por este Hospital dos Expostos de 
Lisboa, foi entregue a (nome da ama) casada com (nome do marido da ama), moradores na 
freguesia de (freguesia) e concelho de (concelho), o tutelado (nome do tutelado) para o servir;o 
domestico de sua casa, pelo ordenado mensal de (quantia) sob as condir;oes a seguir 
estipuladas: 

1.a - Apresenta-lo ao respectivo regedor que no logar competente da caderneta registara a 
data da apresentar;iio e assinara esse registo. 

2.a - Dar-lhe alimento suficiente e trata-lo convenientemente. 
3.a - lncutir-lhe os bans principios de moral e civismo. 
4.a- Niio o obrigar a trabalhos superiores as suas forr;as. 
5.a- Niio permitir que o tutelado, sendo do sexo feminino, saia a rua seniio acompanhado 

de pessoa id6nea e do mesmo sexo. 
6.a- Nao o confiar a outrem, sob qualquer pretexto, sem a competente autorizar;ao. 
7.a- Nao lhe consentir que exper;a ou receba correspondencia sem seu previa conhecimento, 

retendo ou remetendo a Direcr;ao do Hospital dos Expostos, toda aquela que tiver por 
inconveniente. 

B. a - Ter em dia a conta corrente e prestar-se a respectiva liquidar;ao sempre que a Direcr;ao 
lho reclame, directamente ou por intermedio de delegado, recolhendo nesse acto o 
respectivo recibo. 

9.a- Participar a Direcr;ao deste Hospital qualquer mudanr;a de residencia e as ocorrencias 
mais importantes na vida do tutelado. 

10.a- Entrega-lo neste Hospital (das 11 as 15 horas de qualquer dia nao feriado) sempre que 
lhe for exigido ou niio convenha ao seu servir;o, acompanhado da caderneta e de tudo 
quanta lhe deva pertencer. 

ll.a- Em caso de falecimento remeter logo a Direcr;ao do Hospital dos Expostos com a 
respectiva certidiio de 6bito preenchida, a tudo obrigando-se por este termo que assina. 
E eu (nome de quem faz o registo) o escrevi. 

Assinaturas: do amo ou ama e de duas testemunhas. 

Nuns registos, dactilografados ou impressos surge, em vez de ... para o servir;o domestico de 
sua casa ... : 

-... para o servir;o comercial do seu estabelecimento ... (dact. Lv060, fol. 238); 
-... vestir e calr;ar ... (imp. Lv062, fol. 7, por ex.). 
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HOSPITAL DOS EX.POSTOS DE LISBOA 
:rule/ado ~Ji_, 

~- . ' 

L.0 de 19ajl.s£ n.0,/LL ·.o de M/:fifjt.s /L n.otz_ 
· Nasceu emL'Lde~U de J9d.:l/ 

Entrou em__iLde ~· . · de j9J!Q 
Sinais carac-teristicos 

Gor _____ _:___ ___ _ Gabelos ____ ___ _ 

Olhos Rosto __;_ ______ _ 

Nariz Boca _ ____ ~---
Sinais particulares 

---·--
ObservaQao: - Logo que o tutela do atinja a maioridade, 

ficam de nenhum efeito as obrigacoes ao diante consignadas, 
1 com exclusao da · imediata remessa desta caderneta a Direccao 

· 1 do Hospital dos Expostos, confiando desde en tao o antigo pu-
1 - pilo no seu esfOrco proprio e no espirito de bondade e justica 
~ daqueles a quem presta os seus servi~os . . 

· No dia ./ de ~ de 19./{foi entre-

gue o tutelado supra riferido a , ~~~ _· ~= !'T - 777 , casadvmn 
~~~ ~t:Z1f<! , moradOTL 

em . ,rua. __ ~~--~~~~~~ 
n. o , _ _ andar, freguesia de·~~ ~"JJ:Jit..~~~~~£::!!::.~ 
pela soldada. mensal de~~(JL_J~It2U(.~s~~~~~~ 
sob as condi<;oes a seguir estipuladq.s. 

Estampa 47 a - Caderneta do tutelado, do anode 1917, prigina 1. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

No Lv061 surge novo modelo impresso com o mesmo conteudo, referencia 5:397-Tip. da Lot.a. 
Out. 1920-500 ex.-Mod. 659. No Lv062 surge, para alem do modelo anterior, outros dois: 

a) 8:069-500 ex.-M. 462., mudando apenas a designacao de Hospital ou Hospital dos 
Expostos para Repartiqiio ou Repartir;iio da Assistencia; 

b) 10:371-200 ex.-M. 930., acrescentando-se a Repartiqiio da Assistencia ou Inspeccqiio de 
Leiria. Como nome das testemunhas, indica-se tambem as suas moradas, estado civil 
e por vezes a ocupa<;iio de cada uma. 

Existem alguns registos especiais, dos quais se dao alguns exemplos: 

1. Entrega de dois expostos, na mesma altura, ao mesmo amo: 

a) no mesmo termo - ... se deo ... a Exp.ta (nome) e (nome) a saber, a primeira pelo 
ordenado de (quantia), e a 2.a pella dito de (quantia) cada hum anno, tudo o contteudo 
neste ter. o debaixo das Clazulas desta Real Caza ... (Lv002, fol. 12; Lv007, fol. 3 V.

0
); 

b) termos diferentes, mas registados no mesmo f6lio - o primeiro termo, normal; o 
segundo ... Em o d. o dia levou p.a sua caza a Exp.ta (nome) pelo ordenado de (quantia) 
de baixo das mesmas Clauzulas do termo acima e assignou ... (Lv002, fol. 105); 

2. Termo de vestir- exposta dada ... pelo amor de D. s, pelo tempo de dois annos, q correm da 
data deste asento, e se obrigou a doutrinala, sustentala, e vestila, findos eles, vira fazer 
nova obrigar;iio, e niio vindo lhe pagara soldadas, a arbitrio desta Caza ... (Lv002, fol. 141; 
Lv005, fol. 325); 

3. Termo de expostos dados a oficio - ... p. a acabar de aperfeiqoar no of[cio de Tecedeira, no 
tempo de dois annos, e darlhe sinco mil reis, em cada hu dos annos, findos eles a 
aprezentara nesta Caza, e niio o fazendo lhe pagara soldadas a arbitrio desta Caza ... 
(Lv003, fol. 52); 

4. Termo de criada, mas podendo tam bern trabalhar para fora - . .. pelo ordenado de 
(quantia), cada anno, com clauzula, de trabalhar p.a a si, quando tiver q. fazer p.a fora, 
feito o trabalho da caza ... (Lv003, fol. 257); 

5. Termo de entrega com ordenado, para ir para Goa- ... se deu a ... q. fas viage p.a a cidade 
de Goa, no Navio S.ta Anna, a Exposta (nome), pelo ordenado de (quantia) cada anno; ao 
q se obrigou com sua pesoa, e bens; como tambem a beneficiala, cazo de querer vir p.a esta 
cidade, mandala conduzir em companhia de mulher decente, sendo a condur;iio a custa da 
fazenda da dita Snr.a ... (Lv004, fol. 69 V. 0

) ; ver tambem o Lv012, fol. 402 V. 0
, com o 

registo de uma exposta que foi entregue a urn amo que ia residir para a Capitania de 
Pernambuce; consultar ainda o Lv018, fol. 143, em que uma exposta foi entregue para 
servir uma senhora ... a qual vai para o rio de Janeiro para o exercicio de Ar;afata(2) da 
Princesa N. S.ra, pelo ordenado de ... ); 

<ZJ Acafata - ver Glossario. 
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6. Termo de apresenta~iio das contas das soldadas que devia o amo a uma exposta, pelos 
anos que esteve em sua casa a servir, niio tendo feito termo de entrega quando a levou: 
.. .foi apresentada a conta das soldadas, q a d. a Exposta havia vencido de todo o tempo, q o 
servia, e dos (quantia) rs. q. o d. o se obrigou a darlhe, por equivalente de huma cama, o q 
tudo exactamente cumprio, com o ultimo pagamento q. lhe fez ... e por ntio haver feito 
termo qd. o a levou p.a o seu poder, rogou se lhe fizesse este ... (Lv004, fol. 104; Lv006, 
fol. 286); 

7. Termo de entrega com a obriga~iio de lhe assentar pra~a numa Nau: ... se deu a (nome) 
marinheiro da Ndo Belem ... com a condir;ao de lhe assentar Prar;a na d.a Ndo; e no cazo 
que o nao far;a, pagard soldadas ... (Lv004, fol. 223); 

8. Termo de entrega sem ordenado, nem vestir: ... p .a a ter na sua companhia, e sustentala, 
nao lhe dando ordenado algum, mas s6 sim, deixando-a trabalhar, na sua mesma caza , 
no oficio de tecedeira, p.a do seo produto se vestir, e calr;ar, tudo em atenr;ao a tela criado, 
e ensinado o dito oficio ... (Lv004, fol. 275); 

9. Termos de entrega a varia senhoras residentes em conventos: .. . Para as Snr.as (nome) 
assistentes no Convento de (designa~iio) as expostas (nome) e (nome) - na mesma pagina 
existem outras entregas semelhantes (Lv010, fol. 199; Lv013, fol. 95). 

MARGENS 

Nome do exposto; 
Referencia ao assento de entrada respectivo - L. o (n. 0 ) f (n. 0 ) N. o (n. 0 ) ; 

Corda pele- ... mulata, ... preta, ... parda; 
Nalguns registos indica-se o salario (quantia numerica). 

Na margem contraria surge, por vezes, o nome do amo. 

Surgem tambem averbamentos diversos relativos ao exposto, a ama ou amo, indicando a 
data do acontecimento e/ou a data do seu assento. 

1. Entregas na Casa 

- Entregoa logo na Caza; 
- Entregoa na Caza em o dia (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregoa doente nesta Caza; 
- Na Caza em (dia) de (mes) de (ano) paga dos saldrios q venceo; 

- Esta Exposta foi entregue no Hosp .al Real deS. Jose por adoecer, paga do q. venceo; 
- Entregoa na Caza e, lhe satisfes o tempo, q o servia, em (mes) de (ano); 

- Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano). Estd paga; 
- Pg. Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano); 

- Esta Exposta foi entregue na Caza p .a cazar em (dia) de (mes) de (ano), paga dos salarios 

que venceo; 
- Entregoa na Caza sem a sua conta justa em (dia) de (mes) de (ano). 
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2. Falecimento 
- Faleceu esta Exposta (nome), nesta dita Caza, em (dia) de (mes) de (ano), e lhe 

satisfezerao o tempo q. esteve nesta Caza; 
- Morreo no Hosp.al em (dia) de (mes) de (ano). 

3. Infcio do tempo de servi~o 
- Vence ordenado do dia (dia) de (mes) de (ano); 
- 0 ordenado desta Exposta corre de (dia) de (mes) de (ano). 

4. Anula~ao do termo 
- Ficou sem effeito este termo em fronte, p.r nao se achar capdz a Exposta (nome) q. se lhe 

havia dado, e vai feito outro termo ao f. (n. 0) deste L. 0 • 

5. Transferencias para outros amos 
- Transferido para outro amo; 
- Transferida em (dia) de (mes) de (ano). 

6. Remissivas 
- Vay em outro L. o; 
- Vai dada neste L. 0 no f. (n. 0 ); 

- Vai dado no L. o (n. 0 ) a f. (n. 0 ); 

- Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano) e se deu no mesmo dia a (nome da ama) 
como consta do termo feito no L. o (n. 0 ) a f. (n. 0 ); 

- Vai no L. 0 (n. 0
) dos Tr.os f. (n. 0

); 

- Vem do L. o (n. 0 ) sem orden. o ao f. (n. 0 ). 

7. Fugas 
- Auzentou se desta Caza em (dia) de (mes) de (ano); 
- Fugio em (dia) de (mes) de (ano) e se ajustou a conta dos seus salarios; 
- Esta Exposta dezertou de caza do seu Amo no dia (dia) de (mes) de (ano); 
- Esta Exposta fugio, levando algum fato e trastes do Amo, q. logo deu p.te e se nao sabe 

donde existe; 
- Em (dia) de (mes) de (ano) veyo a esta Contadoria (nome do amo ) dar parte q. a 

Exposta (nome) dezertara de sua Caza em (dia) de (mes) de (ano) e p.a constar puz esta 
verba. 

8. Casamento e Emancipa~ao 
- Cazouse desta Caza, com (nome do noivo) em (dia) de (mes) de (ano); 
-Em (dia) de (mes) de (ano) se recebeu na Capela desta R.l Caza dos Exp.os e o d. o (nome 

do amo) lhe satisfez tudo q.to lhe devia das suas soldadas athe o dia q se a recebeu, e 
pela d . a Exp.a foi dito q. estava paga, e satisfeita; 

- Por Despacho da Ex.ma Meza de (dia) de (mes) de (ano) dado em requerim.to da 
exposta (nome) contemplada do termo supra se mandou declarar por esta verba ser 
havida por emmancipada, porter a idade daLey, e q. portanto podia como tal usar da 
sua liberdade ... ; 

-E maior; 
- Atingiu a maioridade em (dia) de (mes) de (ano); 
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- Maior em (dia) de (mes) de (ano); 
- Emancipou-se porter casado em (dia) de (mes) de (ano) na (n. 0

) Conservat6ria. 

9. Pagamento das soldadas arbitradas 
- Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano), entregandolhe na minha prezenr;a 

(quantia) do resto das soldadas q. em sua venceo athe o d. o dia na forma do termo em 
fronte; 

- Entregoua na Caza em (dia) de (mes) de (ano) paga do q. venceu por hu rol q. 
aprezentou ... eo resto recebeu a d.a Exp.a; 

-Em (dia) de (mes) de (ano) veio satisfazer as sold.as de dois mezes completos a d.a Exp.a 
e esta recebeo de resto (quantia) r.s em dinheiro; 

- Entregou a na Caza em (dia) de (mes) de (ano) ... e lhe satisfez as suas soldadas, q 
venceu no d. o tempo, e a d . a Exp.a recebeu delles na presenr;a do (nome) (dia) de (mes) de 
(ano); 

- Ficou de vir ajustar as suas contas. Satisfez (quantia) r.s, de resto, e a ropa, e varias 
despezas q fez na d. a Caza q tudo vem emportar o q venceu em todo o tempo q esteve na 
d. a Caza, e por esta raziio ficou paga e satisfeita (dia) de (mes) de (ano); 

- Entregoa na Caza em (dia) de (mes) de (ano),e em (dia) de (mes) de (ano) a quantia de 
(quantia) p.ra inteira satisfar;iio das soldadas q venceo do tempo q. o servio, cuja quantia 
foi p.r mim entregue a (nome do novo amo) onde hoje se acha servindo a referi
da Exp.a .... 

10. Aumento de ordenado 
- Elevada a soldada p.a (quantia) a partir de (dia) de (mes) de (ano); 
- Elevada a soldada p.a (quantia) e vestir a comer;ar em (dia) de (mes) de (ano); 
- Vence salario de (quantia), vestir e calr;ar, vence desde (dia) de (mes) de (ano). 

11. Prolongamento do tempo de cria~ao 
- Tornou a darse ao d. o (nome do amo) em (dia) de (mes) de (ano) debaxo das clauzulas 

do termo em fronte; 
- Levoa p. r mais hum an no com as mesmas Clauzulas deste Termo e para cons tar se poz 

esta verba q assignou o Mordomo; 
-Em (dia) de (mes) de (ano) foi dada a referida Exposta a d.a (nome da ama) por (n. 0

) 

annos tendo principia de (dia) de (mes) de (ano) em diante e pelo ordenado de (quantia) 
reis cada hum debaxo da Clauzulas do Termo supra, ... ; 

- Por ordem de N. I. Mordomo da Real Caza dos Expostos fica a Exposta do termo 
em fronte por mais (n. 0

) annos contados do (dia) de (mes) de (ano) em diante; a saber 
os dois primeiros annos por (quantia) reis, atendendo a educar;iio, e ensino que lhe 
tem dado na mesma caza em fazer galiio de seda, e os outros dois annos fica justa a ganhar 
(quantia) reis por cada hum anno, e p.a constar se pos esta verba.(LvOll, fol. 305 V. 0

). 

12. Termos de divida 
- Ficou paga de seu ordenado de (n. 0 de meses e dias de servi~o) , athe o dia (dia) de 

(mes) de (ano); ficando devendo a d. a Ama (quantia); 
- Declaro q aprezentado hum rol de despezas q. importariio (quantia) reis ficou devendo 

p.a inteira satisfar;iio de (total dos vencimentos da exposta) q. a Exp.a venceo a q.tia de 
(verba) r.s q. prometeo satisfazer ... ; 
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- Veyo p.a a Caza em (dia) de (mes) de (ano) ficando o d. o (nome do amo) devendo de resto 
das suas soldadas de todo o tempo q. o servia a q.tia de (verba) de q passou hum 
escripto de divida, q parana miio dad. a Exp.a e para constar puz esta verba. 

13. Outras entregas 
- Deu se lhe em (dia) de (mes) de (ano) (nome da exposta) pelo ordenado de (quantia) reis 

p.r anno debaxo das Clauzulas e fianr;a do termo supra. 
- Em (dia) de (mes) de (ano) entregou nesta Caza a Exp.ta (nome), e em seu lugar se lhe 

deu (nome) pelo ordenado do termo em fronte .. . ; 
-Em lugar de dar se lhe a Exp.a (nome) levou em seu lugar (nome) pelo ordenado de 

(quantia) reis e p.a constar .... 

14. Outros averbamentos 
- Esteve nove dias nesta ama; 
- lnforme d' hoje; 
- Abonar;iio de (dia) do corrente; 
- Requisir;iio de (dia) de (mes) do corrente ano; 
- Regressou no (dia) de (mes) de (ano); 
- Requisir;iio abonada nesta data; 
- Niio chegou a hir a d.a Exp.a por adoecer; 
-A esta Contadoria veyo em (dia) de (mes) de (ano) (nome, estado civil, morada) e por ella foi 

dito, q achando a Exp. a declarada no Termo assima em huma Loge de Bebidas com 
diversas companhias, q a aruinaviio e por cazas indecentes a obrigara para q. a 
acompanhasse p. a caza da sabred. a, onde examinando e negandolhe primeiram.te ser Exp. a, 
veyo por ultimo a declararlho qd. o foy amear;ada p. a ser entregue na Caza Pia, ou aos Juizes 
dos Orfiios, e p.a constar puz esta declarar;iio em (dia) de (mes) de (ano) (Lv008, fol. 154); 

-A Exp.a acima foi entregue nesta Caza em (dia) de (mes) de (ano) pelo Promotor, e 
curador do Juizo dos Orfiios da villa de Almada p.a donde havia dezertado a m.ma 
Exposta pelo mao tratam.to, q. lhe daviio seus Amos ... (Lv009, fol. 443); 

- Niio tem effeito a assignatura do Fiador (nome) por q.to niio quiz a Fianr;ar a d. a (nome 
da ama) pedindo portanto o houvesse dezonerado della e p.a constar se poz esta Verba 
(Lv010, fol. 37 4 v. 0 ); 

- Por ter sido dotada pelos amos, ficam estes isentos do pagamento de soldadas a partir 
da ultima liquidar;iio ... Entregue a Ex.ma Administrar;iio o traslado da Escritura de 
doar;iio (dia) de (mes) de (ano) (Lv061, fol. 211). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

No termo de abertura indica-se geralmente a fun~ao: Este livro hade servir para se lavrarem 
os termos dos expostos dados a servir por soldada... (Lv035) ou Hade servir este livro para 
nele se lanr;ar os termos dos tutelados deste Estabelecimento, entregues a servir mediante 
soldada ... (Lv061); comissao dada ao Adjunto da Administra~ao I Oficial Maior da Contadoria 
para rubricar as folhas do livro e lavrar o respectivo termo de encerramento. Estao 
assinados pelo Provedor. 
No termo de encerramento regista-se o numero de folhas que o livro contem, indica-se que 
as folhas foram rubricadas pelo Adjunto da Administra~ao ou pelo Oficial Maior da 
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Contadoria, devido a comissao que lhe tinha sido dada pelo Provedor e registada no termo 
de abertura do mesmo livro. Sao assinados pelo Adjunto ou Oficial Maior referidos. 
0 Lv062 possui apenas termo de abertura mas com elementos que costumam constar 
tambem do termo de encerramento: Ha de servir este livro, que tem (n. 0 ) folhas, para n'ele se 
lanc;arem os termos dos tutelados d'este Estabelecimento, entregues a servir mediante 
soldada ... . 

INDICES 

Os Lv001 e 005 possuem urn indice inicial e os Lv002, 003, 004, 006, 008, 023 e 062 urn 
indice final. Todos eles encontram-se organizados com separadores alfabeticos pela primeira 
letra do nome da ama, e dentro destes , pela mesma ordem dos assentos no livro, ou seja, 
cronologicamente pela data do termo da entrega a ama ou amo. Indicam o nome da ama, o 
do exposto e o mimero do folio onde se localiza o registo. 

INVENTAIUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. o fol./pag. N.0 reg. 

SCML/CE/EA/E0/02/Lv001 1777.05.15 1778.07.28 27, 166 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv002 1 1778.07.29 1779.11.16 438 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv003 2 1779.11.16 1782.09.10 348 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv004 1782.09.10 1785.01.10 351 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv005 1785.01.11 1786.11.03 19 381 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv006 5 1786.11.03 1789.03.09 387 fol. 
SCMUCE/EA/E0/02/Lv007 6 1789.03.10 1791.04.13 325 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv008 1791.04.14 1793.04.17 355 fol. 
SCMUCE/EA/E0/02/Lv009 8 1793.04.17 1795.01.09 457 a ./fol.<3) 
SCML/CE/EA/E0/02/LvO 10 9 1795.01.09 1797.06.08 388 fol. 
SCMUCE/EA/E0/02/Lv011 10 1797.06.09 1799.10.31 371 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv012 11 1799.11.04 1803.05.27 568 fol. 
SCMUCE/EA/E0/02/Lv013 12 1803.05.28 1805.01.18 385 fol. 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv014 13 1805.01.18 1806.09.01 574 pag./fol.<4l 
SCMUCE/EA/E0/02/Lv015 14 1806.09.01 1809.02.28 770 a ./fol.(5) 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv016 2 (6) 1809.03.07 1810.06.22 435 pag. 
SCMUCE/EA/E0/02/Lv017 1810.07.02 1812.01.04 545 a. 
SCML/CE/EA/E0/02/LvO 18 17 1812.01.04 1813.06.10 615 pag. 

(3) Dos mimeros 153 a 159 sao paginas e nao folios, assim como da pagina 175 a 203, 229 a 246, 254 a 258, 275 a 284, 299 

a 304, 309 a 331, 333 a 343, 350 a 352, 355 a 393 e 409 a 431. 

(4) Dos mimeros 152 a 170 sao paginas e nao folios , assim com entre o 17 4 e 57 4. 

(5) Os mimeros 97, 124 e 163 sao folios e nao paginas. 

(6) Estava-lhe atribuido o numero dais , na lambada, encontrando-se identificado, erradamente, como o livro 2 da serie de 

Expostos dados a oficio. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas 

SCMLICE/EA/E0/02/Lv019 18 1813.06.11 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv020 19 1814.03.09 
SCML/CEIEA/E0/02/Lv021 20 1816.02.05 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv022 1818.05.25 
SCMLICEIEA/E0/02/Lv023 22 1822.02.06 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv024 23 1824.08.11 
SCMLICE/EAIE0/02/Lv025 24 1828.12.05 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv026 25 1833.08.07 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv027 26 1836.04.06 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv028 27 1838.08.09 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv029 28 1840.11.27 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv030 29 1842.05.12 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv031 1844.02.10 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv032 31 1847.01.08 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv033 1850.09.27 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv034 33 1853.02.01 
SCMLICE/EAIE0/02/Lv035 34 1855.12.12 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv036 35 1857.07.03 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv037 36 1859.03.14 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv038 37 1860.08.18 
SCML/CE/EAIE0/02/Lv039 38 1861.08.01 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv040 39 1863.08.19 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv041 40 1864.09.14 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv042 41 1865.11.15 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv043 42 1867.01.17 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv004 43 1868.03.07 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv045 44 1869.03.12 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv046 45 1870.03.29 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv04 7 46 1871.04.28 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv048 47 1872.12.12 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv049 48 1874.09.22 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv050 49 1875.11.03 
SCMLICEIEA/E0/02/Lv051 50 1877.01.09 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv052 51 1878.04.06 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv053 52 1879.06.14 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv054 53 1880.09.28 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv055 54 1882.02.03 
SCML/CE/EA/E0/02/Lv056 55 1883.05.04 

(7) Existe urn registo na ultima pagina datado de 1813.11.19. 

(S) Erro de pagina~ii.o - ap6s a pag. 304 segue-se a 205. 

(9) Erro de pagina~ii.o- da pagina 714 passa para 315. 

(10) Erro de pagina~ii.o - ap6s a pag. 1854 segue-se a pag. 1255. 

(11) Erro de pagina~ii.o- da pag. 744 passa para 775. 
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1814.03.09(7) 
1816.02.05 
1818.05.14 
1822.01.31 
1824.08.11 
1828.11.22 
1833.08.06 
1836.02.19 
1838.08.09 
1840.11.27 
1842.05.11 
1844.02.10 
1846.12.31 
1850.09.26 
1853.01.31 
1855.12.121 
1857.07.04 
1859.03.12 
1860.08.18 
1861.08.01 
1863.08.19 
1864.09.12 
1865.11.15 
1867.01.15 
1868.03.03 
1869.03.12 
1870.03.24 
1871.04.26 
1872.12.10 
1874.09.22 
1875.11.03 
1877.01.09 
1878.04.06 
1879.06.14 
1880.09.27 
1882.02.03 
1883.05.04 
1884.06.25 

N. o fol.!pag. N.0 reg. 

832 pag. 

345 fol. 

820 pag. 

843 ag. 

1078 pag. 

1355 ag.UO) 

1333 pag. 

2353 ag. <u > 

1198 pag. 

357 fol. 
347 fol. 
348 fol. 
344 fol. 
605 fol. 
308 fol. 
308 fol. 
306 fol. 
305 fol. 
304 fol. 
302 fol. 
300 fol. 
300 fol. 
300 fol. 
299 fol. 
319 fol. 
316 fol. 
316 fol. 
318 fol. 
321 fol. 
316 fol. 
322 fol. 



TERMOS DE CRIADOS 

Cota de Arquivo N.o orig. Datas extremas N. 0 fol./pag. N. 0 reg. 

SCMUCE!EA!E0/02/Lv057 56 1884.06.27 1885.07.17 313 fol. 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv058 57 1885.07.18 1887.04.06 318 fol. 
SCMUCE/EAIE0/02/Lv059 58 1887.04.06 1892.04.18 316 fol. 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv060 59 1892.04.18 1917.11.01 314 fol. 
SCMUCE!EA!E0/02/Lv061 60 1917.11.01 1928.02.26 316 fol. 
SCMLICE/EA/E0/02/Lv062 61 1928.07.01 1943.01.03 331 fol. 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA«;AO 

Estado de conserva~ao - Externamente alguns dos livros desta serie apresentam 
problemas de conservacao: os Lv001, 002, 006, 008, 010, 016 a 021, 027, 030, 032, 033, 039, 
046 a 049, 052, 053, 55, 057 e 060 possuem as encadernacoes deterioradas, esfoladas, 
rasgadas e/ou perfuradas; as capas e lombada solta ou quase solta nos Lv007 e 008; a 
lombada descolada nos Lv025, 028, 034, 035, 041 e 061. 
Ao nivel interno existem tambem livros com as folhas manchadas, como nos LvOll, 012 e 
030; rasgadas, como os LvOll, 013, 014, 023, 031, 035, 052 e 061; folhas soltas ou quase 
soltas nos Lv013, 016 e 062. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Os Lv001a 003, 005 a 007, 009, 
010, 012, 014, 019, 020, 024, 025 a 027, 030 a 033, 035, 036, 049 e 050 apresentam 
duplicacao na numeracao das folhas; os Lv005, 009, 012 a 014, 016, 018, 019, 021 a 023, 
027, 030, 032 e 033 possuem faltas na numeracao dos folios; os Lv001, 011, 021, 022, 026, 
031 a 034, 039, 041 a 043, 045, 048 a 050, 056, 057, 059 e 062 com folios numerados, sem 
assentos; os Lv010, 015, 017, 019, 020 e 030 possuem folios nao numerados, com registos; os 
Lv030 a 034 apresentam ainda folios em branco nao numerados. 
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SR: 08 I Expostas maiores dadas a servir (1878-1924) 

ORGANIZA«;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 2 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
da entrega aos amos, ocupando 0,18 metros lineares de estante. 
Os dois livros tern dois registos por folio, parcialmente impressos. Os registos comp6em-se de 
urn texto central, o termo da entrega aos amos, identificacao do exposto e averbamentos 
relativos ao exposto na margem. 
0 Lv001 apresenta, no inicio, alguns registos numerados, sem sequencia, correspondendo 
esta numeracao ao ano de entrada das expostas na Misericordia. 
A ordem interna nas unidades de instalacao e cronologica, atribuida pela data do termo da 
entrega da exposta aos amos, para o servico domestico. 

Datas extremas - Registos entre 1878.10.02 e 1924.06.13. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Nao possui. 

indices- Nao contem. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os expostos dadas a servir tern os assentos das 
entregas aos amos na serie Termos de criados (1777-1943), onde se registaram os termos 
relativos as expostas maiores, ate a constituicao desta serie, em 1878. 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Dia, mes e ano, nome da ama, estado civil, se casada indica-se tambem o nome do marido, 
morada e freguesia de residencia. 0 nome da exposta e o vencimento nao vern inscritos no 
registo, mas apenas a margem. Condicoes que constam no termo ... Pagani o referido salario 
a dita Exposta todos os mezes; niio lhe permittira sahir s6 a rua; e a mandara entregar neste 
Hospital quando lhe for determinado, ou niio lhe convir a continuac;iio do seu servic;o; ao que 
tudo se obrigou por seus bens, dando por Fiador e principal pagador .... Nao indica nome de 
fiador ou abonador. Nao e assinado. 

0 Lv002 possui urn tipo de termo diferente, nao tendo as condicoes, que alias estavam 
inscritas no Bilhete(l) ou Titulo<2l da exposta, e que era entregue aos amos. Indica apenas a 
data do termo, identificacao da ama, vencimento mensal da exposta. 

(l l Bilhete - ver Glossario. 

(2) Titulo- ver Glossario . 
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61 

Exposta 

para~: v serFi{:o dvmestico da sua casa, · rcn~ 

ccndo mensalmente ... ~~__g_~-· .... _ 

_ {'~-··----.. ---·--··-·-·--.................... ,_ ............... -·- ---··-·-·-·-....................... ·--·-· 

Estampa 48 - Expostos maiores dados a servir - Livro 2, folio 67. 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

MARGENS 

Na margem superior do LvOOl, surge urn mimero que aparece apenas nos folios iniciais, 
correspondendo ao ano em que a exposta tinha entrada para o Hospital dos Expostos. 
Na margem superior direita (no recto), ou esquerda (no verso), indica-se: 

- nome da exposta; 
- referencia ao as sen to de matricula - n. o do livro, n. o de folio e n. o de regis to e/ou assento 

da entrada- n. 0 do livro, ou o ano (a partir de 1860), n .0 do folio e n. 0 do assento; 
- salario mensal (apenas no LvOOl). 

Apos estes elementos que identificam a exposta, na margem, inscrevem-se alguns 
averbamentos ou anota~oes : 

1. Entrega na Casa 
- Ent. em (dia) de (mes) de (ano). 

2. Emancipa~ao 
- Emancipada em (dia) de (mes) de (ano); 
- Sahio emancipada em (dia) de (mes) de (ano); 
- Emancipada por despacho da Ex. ma Mesa de (dia) de (mes) de (ano). 

3. Referencia ao atestado ou informa~ao sobre os amos 
- att. o d' hoje; 
- att. o (dia) de (mes) de (ano); 
- attestado de (dia) de (mes) de (ano); 
- auctorizar;ao indep.te d ' att. 0 ; 

- lnf e d' hontem; 
- lnforme d' hoje; 
- lnfao de (dia) de (mes) de (ano); 
- lnformar;ao d ' hoje; 
- Abonar;ao de (dia) de (mes) de (ano); 
- Abono d' hoje; 
- Requisir;ao d ' hontem. 

4. Outras 
-De vezita; 
-De licenr;a; 
-A exposta veio tratar see voltou a mesma casa; 
- Fugida em (dia) de (mes) de (ano); 
- Exposta era mandada a recados; 
- Mudou-se para (nova morada); 
- Auctorizar;ao pulo Snr. Offal M.r de (dia) de (mes) de (ano). 
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INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N. 0 reg. 

1 1878.10.02 188'1.07.11 
SCMUCE/EA/E0/03/Lv002 2 1887.07.11 1924.06.13 400(3) 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAf;AO 

Estado de conserva~ao- Encaderna~oes esfoladas e, a do Lv001, tambem rasgada. Folhas 
soltas no LvOOl. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem alguns erros na folia~ao, 
no Lv001, como mimeros de folhas duplicados e folios em branco numerados. 

(3J Possui registos apenas ate ao fol. 353. 
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ENTREGA DE EXPOSTOS AOS PAIS (EP) 

SSC: I ENTREGA DE EXPOSTOS AOS PAIS (EP) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Despacho da Mesa de 1821.11.16 (Avisos e Ordens da Mesa, L. o n. o 3, fol. 22-23) -
determina-se a forma como se deve proceder na entrega de expostos aos pais, quando estes 
OS vern buscar, distinguindo: 

1. os expostos que deram entrada na Roda com urn bilhete (que se encontra arquivado no 
Hospital dos Expostos e que esta identificado com o nome com que foi baptizado, a 
data de entrada e outros sinais que apresentou) devendo o pai que o vern reclamar 
possuir urn bilhete identico; 

2. aqueles que nao entraram com bilhete, confere-se o que esta escrito no respectivo 
termo de entrada na Roda com as declara<;6es prestadas pela mae ou pelo pai da 
crian<;a exposta, de forma a concluir com toda a certeza de se tratam dos pr6prios. 
Determina-se ainda que as entregas nao se deveriam realizar se os pais fossem de 
outra religiao, diferente da Cat6lica Romana, e que nao se deveriam entregar os 
expostos a procuradores, mas apenas ao pai ou mae, directamente. 
Depois de estabelecida a identidade do exposto e a dos pais, realizar-se-ia a entrega 
pelo Capelao do baptismo dos expostos, autorizado pelo Mordomo Nobre encarregue da 
Administra<;ao do Hospital, ou na sua ausencia pelo Mordomo oficial, lan<;ando-se o 
termo da mesma no livro respectivo. 0 termo da entrega devia ser assinado pelo pai 
ou mae da crian<;a, ou pelo seu fiador, se nao souberem escrever, declarando-se no 
termo, a profissao, o estado civil, morada e freguesia de residencia, tanto dos pais 
como do seu fiador. 
Se os pais tivessem meios deveriam pagar, no acto da entrega, as despesas da cria<;ao 
do exposto ate a data, incluindo a do vestuario, importancia que seria depois entregue 
no Cofre Geral da Santa Casa. Se fossem pobres, provando-o por certidao do paroco, 
entregava-se-lhes a crian<;a sem despesa nenhuma. 
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' -

Estampa 49 - Termos de entrega aos pais - Livro 3, folio 287. 



TERMOS DE ENTREGA AOS PAIS 

SR: 01 I Termos de entrega aos pais (1775-1941) 

ORGANIZA(jAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 11 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
da entrega dos expostos aos pais, ocupando 0, 7 metros lineares de estante. 
0 Lv002 e uma "miscelanea", compondo-se de registos de entrega de expostos aos pais (folios 
1A a 107, entre 1781.09.06 e 1788.02.21), entrega de expostos a fidalgas (folios 250 a 251 v. 0

, 

entre 1786.01.12 e 1786.12.09), e dos registos de entradas de desamparados (folio 1 v. 0
, folios 

55 a 87 v. 0
, entre os registos de entregas a pais) enos folios 109 a 248. 

Existem urn ou dois registos assentes em cada folio no Lv001; dois registos por folio no 
Lv002 e no 003, ate ao fol. 151 e do fol. 214 ate ao fim; entre dois e quatro registos por folio 
no Lv003, do fol. 151 v. 0 ao 213; dois registos por folio dos Lv004 ao Lv006; no Lv007 dois 
registos por folio, ate ao fol. 262, e quatro registos do folio 263 a 336 v. 0

; de dois a quatro 
registos por folio no Lv008; a partir do Lv009 os registos passam a ser continuos, surgindo 
entre dois e seis registos por folio . 
Cada registo e constituido por urn texto central, tendo na margem direita ou esquerda, conforme 
o registo se inscreva no recto ou no verso da folha, diversas informacoes relativas a entrega. 
Os registos estao ordenados sequencialmente pela data de entrega do exposto aos pais ou 
outros parentes. Os registos estao numerados anualmente, no Lv004, entre 1839.01.25 e 
1847.11.25 (pag. 135 a 463) e, nos Lv006 a 011, entre 1862.01.04 e 1941.12.30. 

Datas extremas - Registos entre 1775.08.05 e 1941.12.30. 
Faltas - Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Os Lv006 a 011 possuem termos de abertura e 
encerramento. 

indices - Nenhuma das unidades de instalacao possui indice. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie completa-se com a sene de 
Documentos de entregas aos pais (1814-1932), que constituem os processos que conduzem as 
entregas registadas nestes termos. 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

Existem fundamentalmente dois tipos de tipos de registo nesta serie: 
1. Entregas aos pais pelo amor de Deus , gratuitamente, sem qualquer encargo ou 

obrigacao de pagamento: 
Data de entrega (dia, mes e ano), nome da pessoa a quem foi entregue o exposto, estado 
civil, nome da/do mulherlmarido se for casado(a) e profissao, morada e freguesia de 
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residencia; nome do exposto, idade, referencia ao assento de entrada (mimero do livro, do 
folio e do registo onde se localiza) e, por vezes, data da entrada; referencia ao confronto com 
os sinais que a crian~a trazia consigo na altura da sua entrada na Casa e com os que os pais 
apresentam quando reclamam a crian~a: .. . que pelos sinais se verificou ser o proprio ... ; 
indica~ao da forma como e entregue a crian~a: 

a) ... e nao pagou couza algua, par constar com legalidade ser pobre ... (Lv002, fol. 4 A); 

b) ... e deo conhecim[en]to de ser o proprio, o P.e (nome), Coadjutor na lg[rej]a deN. Snr.a 
da Encarnar;ao, q atestou conhecer o pai e de estar impossibilitado, de prezentem.[en]te 
pagar despeza da criar;ao da dita me nina ... (Lv002, fol. 9 v. 0 ) ; 

c) ... se entregou pelo amor de Deos par justificar ser pobre ... (Lv003, fol. 356 V. 0
; Lv004, 

fol. 1 V. 0
; Lv004, fol. 321). 

Confirma~ao da entrega, nome do fiador, profissao, morada e freguesia de residencia do 
mesmo; nome e cargo da testemunha da entrega, geralmente urn dos Mordomos do Hospital 
dos Expostos. Nome de quem escreve o termo e data (dia, mes e ano). 
Assinaturas: do Mordomo, pessoa a quem e entregue a crian~a, ou de alguem a seu pedido, 
do fiador e de outras testemunhas se as houver. A partir de finais de 1911 (Lv010), as 
testemunhas come~am a ser, quase sempre, funcionarios da Misericordia. 
Alguns destes registos nao tern qualquer indica~ao no termo da entrega a ter sido dada pelo 
Amor de Deus, mas na margem tern a indica~ao de Gratis, Gratuito ou Sem paga. 

2. Entregas aos pais com pagamento, em que os pais pagam a parte ou totalidade da 
cria~ao do exposto despendida pela Santa Casa ate a ocasiao da entrega: 

Os elementos e a sua ordem no termo, e semelhante nos diferentes registos, a excep~ao da 
forma como e entregue a crian~a, a qual e muito variavel: 

a) ... e pagou toda a desp[ez]a q se fez na criar;ao do d. o menino .. . (Lv001, fol. 2 V. 0
); 

b) ... e pagou a Ama o tempo q a criou de Leite, e p.a a Caza (quantia) reis. (Lv001, 
fol. 12); 

c) .. . pagou os gastos do caminheiroCl), e deo a mulher q a crzava, de a conduzir a esta 
Caza, (quantia) reis ... (Lv001, fol. 28); 

d) .. . Declaro, q pagou . . . mes e meio de criar;ao de leite a mil e duzentos par mes, e 
quatrocentos e oitenta da envolta, q tudo importa, em (quantia) reis. (Lv001, fol. 117, 
em nota, sob o termo); 

e) ... e pagarao a criar;ao deste menino (quantia) de criar;ao de leite, como seve no L. (n. 0
) 

de (designa~ao) f (n. 0
) e (quantia) de dais annos de criar;ao de seco, como se ve do 

L . antecedente dos filhos, q se entregao a seas pais f (n. 0 )C2l, e agora mais (quantia), 
pelos ultinios do is annos da criar;ao de seco ... (Lv002, fol. 10 v. 0 ) ; 

(1) Caminheiro - ver Glossdrio . 

(2) Esta crianca ja tinha sido entregue aos pais no LvOOl, fol. 92 v. 0 e foi colocada novamente na Roda. 
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f) ... e pagou a despeza da criaqao de leite, e seco da dita menma, q importou em 
(quantia) ... (Lv002, fol. 42); 

g) . .. e deo pela despeza q fez a Caza (quantia) ... (Lv002, fol. 49); 

h) ... e se obrigou a pagar os gastos, q esta Caza fes com a criaqao da dita menina, do dia 
da sua entrada, ate ao dia da sua entrega, q emportarao em (quantia); anno e meio de 
criaqao de leite, (quantia) e quatro annos e oito mezes de criaqao de seco, (quantia); q 
tudo {as a sobredita quantia; a q se obrigou, a pagar e entregar nesta mil e seiscentos 
reis, todos os mezes, ate completar a referida quantia ... (Lv002, fol. 29 v. 0

); 

i) E satisfes a despeza da criaqao de leite, e de seco do dito menino, q emportou em 
sincoenta e quatro mil e seiscentos reis: cuja satisfaqao fes em tres pagamentos, o 
primeiro no mes de (mes) de (ano), da quantia (verba) reis, eo segundo no mes de ... e 
o ultimo no prezente mes de (mes), da quantia de (verba) reis ... (Lv003, fol. 24 v.0

); 

j) ... e pagou o que justamente lhe pertencia pagar a Caza (Lv003, fol. 220). 

A partir do Lv004 os registos tomam-se mais uniformes no seu conteudo, distinguindo-se 
ainda as entregas gratuitas das com pagamento: ... se entregou gratuitamente a (nome) ... ou 
... se entregou pagando todas as despezas a (nome) ... . 
Existem ainda outros termos em que nao se da qualquer indica~ao do tipo de entrega: 
gratuita ou com pagamento. 
A partir de 1910, e ate 1930, verificaram-se algumas entregas de irmaos aos pais nos 
mesmos assentos, com os mesmos numeros de registo. 

MARGENS 

Na margem esquerda, no cimo, indica-se: 
-nome do exposto; 
- referencia ao assento da entrada, indicando o n. o do livro, do folio e do regis to onde 

aquele se localiza, a partir de Maio de 1807 (Lv003, fol. 150); nesse mesmo ano surge 
tambem no termo da entrega, deixando de ser registado a margem; 

- em certos casos, indica~ao da data de entrada na Casa; 
- referencia ao assento de Matricula: L. o (n.0

), f. (n. 0
) N. o (n. 0

) - desde 1901.08.19 (Lv009, fol. 167); 
- N. o (n. 0

) subsidiada - apenas a partir de 1870.12.21 (Lv007, fol. 200) e finalizando em 
1871.09.07 (Lv008, fol. 20, n. 0 485); 

- idade: .. . de dois mezes; ... de oito annos; 
- doen~as ou deficiencias fisicas: .. . aleijado; 
- referencia ao pagamento (Pg .... $ ... r.s) ou entrega gratuita (Gr. ou Gratis) - a partir de 

Junho de 1813 (Lv003, fol. 221). 
Nas margens esquerda, direita ou sob o termo da entrega, inscrevem-se alguns 
averbamentos ou anota~oes relativos ao exposto ou a entrega: 

1. Reposi~oes 
- Veio p.a esta Caza em (dia) de (mes) de (ano) (Lv003, fol. 31); 
-No dia seguinte, expozerao esta menina, nesta Caza, pela Roda (Lv003, fol. 137). 
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2. Pagamento da cria~ao do exposto 
- ... $ ... r.s; 
- Lanr;ados na Receita N. o (n. 0 ) a f (n°) da Caixa N. o (n. 0 ) em (dia) de (mes) de (ano) = 

... $ ... r.s; 
-£.dona Caixa N. 0 (n°) f (n. 0

) N. 0 (n. 0
) • •• $ ... r.s; 

- Pagou a criar;ao de leite do dito menino ... $ ... r.s q ficam lanr;ados na Caixa N. o (n.0
) a 

f (n. 0
) e na Receita N. o (n. 0

) na datta de (dia) de (mes) de (ano); 
- Pagou (quantia) da sua criar;ao quando ueio buscar a certidao p .a casar (Lv003, fol. 105); 
- Entregou, pela crear;ao de leite e seco, da menina (nome) par mao de (nome, estado civil) 

(quantia) reis; 
- Entregou pela despeza da criar;ao (quantia); 
- Declaro que esta entrega foi feita pagando a Mai toda a despeza; 
- Entreg6u em (dia) de (mes) de (ano), L. N. o (n. 0 ) f (n. 0 ) N. (n. 0 ) ___ •• $ .. . (Lv002, 

fol. 29 v. 0 
- pagamento em presta~oes). 

3. Outros 
- Conhecendo-se q. esta Exposta tornou a ser Exposta como se colhe do assento posto a 
f (n. 0 ) em N. o (n. 0 ) e fazendo-se comparecer aquella q. se tinha dado par Mai da 
d.a Exposta, confessou nao ser ella a uerdadeira Mai, mas sim (nome, estado civil, nome 
do marido, profissao), q. moraua na (morada) .. . (Lv004, fol. 18 v. 0

). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Os termos de abertura, indicam, geralmente, a fun~ao que tern: . . . para se lanr;arem os 
termos dos expostos reclamados e entregues aos pais ... ; termo da comissao, em que se da 
autoriza~ao ao Adjunto da Administra~ao da Santa Casa para rubricar as folhas do livro e 
lavrar o termo de encerramento; local, dia, mes e ano. Assinatura do Provedor. 
Os termos de encerramento referem o numero de folhas, numeradas e rubricadas; 
autoriza~ao dada pelo Provedor ao Adjunto da Administra~ao; local, dia, mes e ano. 
Assinatura do Adjunto da Administra~ao da Santa Casa. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol./pag. 

SCMUCEIEP/01/Lv001 1 1775.08.05 1781.07.19 120 
SCMUCE/EP/0 1/Lv002 1 1781.09.06 1788.02.21 (3) 107(4) 

SCMUCE/EP/01/Lv003 2 1787.10.09 1827.11.26 288(5) 

SCMUCE/EP/01/Lv004 3 1827.12.06 1848.08.01 76 fol., 434 pag.<Bl 

(3) Neste livro os assentos finalizam em 1788.02.21, e os registos no pr6pximo livro tern inicio em 1787.10.09. 

(4l Este livro trata·se de uma "miscelanea", possuindo registos referentes a esta serie, do folio 1 A ao 107. 

(5) Erro de numeracao: do fol. 369 volta ao 270. 

(6) Erro de numeracao: da pagina 194 passa para a 125. 

N.0 reg. 

337 (7) 

(7) Tern n.• de registo apenas de 1839.01.25 a 1847.11.25, mas neste ultimo ano possui tres registos ni'io numerados. 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N. • fol./pag. N.O reg. 

494(8) 

336 663 

300 

310 1281 
3 Q(9) 1052 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA~AO 

Estado de conserva~ao - Alguns livros desta sene de entregas de expostos a pais, 
apresentam as capas e a lombada esfoladas e rasgadas, como os Lv002 a 005 e 010; capa 
manchada no Lv001; a lombada e/ou pastas soltas ou quase soltas. nos Lv001 e 005. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Os Lv003 a 005 apresentam 
duplicacao na foliacao; os Lv002 a 005 e o 009 possuem faltas na numeracao de alguns 
folios; nos Lv003, 005, 006 e 008 existem folios numerados, sem assentos; no Lv003 algumas 
folhas tern a numeracao por paginas, em lugar de foliacao. 
Existem ainda alguns erros na numeracao dos registos, com duplicacao na numeracao nos 
Lv006, 008 e 011 e faltas de mimeros no LvOll. · 

(B) A partir do fol. 420, nao existem mais registos 

(9) Do folio 241 em diante nao existem mais assentos, encontrando-se as folhas em branco. 
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SR: 02 I Documentos de entrega (1814-1933) 

ORGANIZA9AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Processo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 29 Caixas, contendo macos anuais, separados mensalmente e 
em processos, ocupando 12,18 metros lineares de estante. 
Cada processo e constituido por urn ou mais documentos relativos a reclamacao dos expostos 
pelos seus pais, para alem de documentacao referente a sua posterior entrega. Podem-se 
encontrar diversos tipos documentais, variando conforme os casos, embora haja urn conjunto 
de documento que e comum a maioria dos processos. Alguns processos de entrega especiais 
possuem muitos documentos; outras entregas, pelo contnirio, nao possuem documento 
nenhum. 
Os processo nao estao numerados e encontram-se ordenados pela data da entrega da crianca 
aos reclamantesCll. 

Datas extremas - Processos de entregas de expostos aos pais entre 1814.07.23 e 
1933.01.07. As datas extremas de cada unidade de instalacao dizem respeito a data da 
entrega do exposto aos pais e nao a data dos documentos contidos nos processos, que eram 
anteriores a propria entrega; num caso extremo, o exposto s6 foi entregue dois anos depois 
de ser reclamado. 
Faltas - Existem faltas de processos em quase todos as unidades de instalacao, exceptuando
-se as Cx008, 010, 012 e 027; faltam todos os processos relativos aos meses Janeiro de 1925 
a Dezembro de 1926. Nas caixas 013 e 014 surgem alguns processos que contem apenas os 
sinais, estando em falta os restantes documentos que constituem os processos; noutros casos 
nao contem documentosC2l. 

Termos de abertura e encerramento - Nao existem. 

Indices - Nao possuem, pelo que a forma mais facil de localizar estes processos, com os 
documentos de entrega, e atraves da consulta da serie de Termos de entrega aos pais (1775-1941). 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie encontra-se relacionada e completa
se com a serie descrita anteriormente Termos de entrega aos pais (1775-1941). 
Esta relacionada tambem com os registos das Reclama<;oes dos expostos para os pais 
(1860-1906), onde se assentavam os requerimentos dos pais e o acompanhamento 
administrativo de todo o processo que conduzia a entrega da crianca. 

(1) Os requerimentos dos pais a solicitarem a entrega dos seus filhos, sao sempre anteriores a entrega das criancas, assim 

como quase todos os documentos que constituem estes processos. 

<2> Nalguns destes sinais foi colocada uma nota a dizer que sao subsidiados e que o despacho, autorizando a entrega aos 

pais, esta arquivado na 4.• Reparticao. Faltam muitos destes processos de subsidiados que, nao possuindo sinais de 

entrada, ficavam sem conteudo, sendo os outros documentos arquivados tambem na 4• Reparticao. 
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Estampa 50- Documentos de entrega- Caixa 5, processo de 1851.10.06. 



INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Os requerimentos dos pais ou outros parentes, e os outros documentos referentes as 
entregas das crian~as admitidas na Misericordia, passam a integrar o respectivo processoC3), 
a partir de 1932. 

CONTEUDOINFORMATNO 

PROCESSO 

Esta serie e constituida pelos documentos que conduzem a entrega dos expostos aos 
parentes que os reclamam. Estes processos de entregas de expostos aos pais dividem-se em 
dois grandes grupos: 

1. Entregas aos pais, de crian~as que deram entrada com sinal 
Estes processos apresentam a partida mais dois documentos, que nao aparecem em IDaiS 

nenhum processo e que constituem documentos unicos: 

DOC. 1 - Sinais que acompanhavam a crian~a quando dava entrada na Misericordia 
(Consultar serie de Sinais 1790-1926). 

DOC. 2 - Documento identico ao que acompanhava a crian~a ao entrar na Misericordia, 
pelo menos no seu conteudo: os escritos podiam ser apresentados em papel de tipo e 
dimens6es diferentes, mas referindo as mesmas palavras; os tecidos eram da mesma 
pe~a, mas a dimensao podia ser diferente; os documentos que possuiam recortes para 
encaixe (ex.: escritos, imagens impressas, fotografias, bilhetes da Lotaria Nacional ou 
cartas de jogar) podiam nao ser simetricas mas o corte correspondia perfeitamente. 

Muitos dos processos que existem nestas unidades de instala~ao sao constituidos apenas 
pelos dois documentos descritos acima. Juntamente com estes documentos ja descritos, 
surgem outros, a partir de 1832, e que sao descritos nas entradas sem sinal. 

2. Entregas aos pais, de crian~as que deram entrada sem sinal 
Constituem estes processos geralmente os seguintes tipos documentais: 

DOC. 3 - Atestado do prior da paroquia de residencia da mae (ou de outro requerente, 
como o pai, avo, tio, etc.) confirmando a residencia do requerente e atestando o seu born 
comportamento: .. . onesta e Recolhida ... ; de conduta regular ... ; e pessoa capaz e digna de 
todo o elogio. Refere tambem dificuldades economicas: muito pobre sem meios para a sua 
subsistencia, informa~ao que era necessaria para nao ser obrigada ao pagamento das 
despesas com a sua cria~ao, recebendo a crian~a gratuitamente. 
Por vezes o prior declara tambem as referencias relativas a entrada da crian~a na Casa: 
indicando nome, sexo, data de nascimento, nome dos pais e vestuario e outros sinais com 
que a crian~a entrou. 

(3) Processos das Crianr.;as Admitidas, serie que sera descrita posteriormente, com a actualizar.;ao deste inventario. 
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Certificado da assinatura do Prior, por urn Tabeliao. 
Em certos casos surge conjuntamente com o DOC. 4. E substituido gradualmente, a 
partir de 1879, pelo DOC. 8. 

DOC. 4 - Certidao do Regedor da freguesia de residencia da mae, corroborando as 
declara~oes do paroco, ou certificando o mesmo tipo de informa~ao; 
Certificado da assinatura do Regedor, por urn Tabeliao. 
Por vezes surge conjuntamente com o DOC. 3. E substituido gradualmente, a partir de 
1879, pelo DOC. 8. 

DOC. 5 - Requerimento da mae, ou de outro parente, reclamando a crian~a, indicando 
geralmente o nome da mae, nome do pai e sua ocupa~ao, se forem casados, morada e 
freguesia de residencia, indica~ao de ter exposto uma crian~a, seu filho, referindo o seu 
nome, ou os nomes pedidos no escrito ou pela Roda, data da entrada, hora, vestuario ou 
sinais e outras particularidades que permitissem localizar a crian~a; confirma~ao do seu 
estado de necessidade que nao lhe permite pagar a cria~ao do exposto da data da entrada 
a data da saida. 
Geralmente e neste documento ou no DOC. 6, que e aposto o Despacho da Mesa I 
Administra~ao da Santa Casa autorizando a entrega aos reclamantes. 

DOC. 6 - Informa~ao do Director do Hospital acerca do requerimento do reclamante para 
autoriza~ao superior - referindo geralmente, o nome do requerente, estado civil, se casado 
indica-se tambem o nome do conjuge e sua ocupa~ao, morada e freguesia de residencia, 
que rela~ao afirma o requerente ter com a crian~a - mae, pai, av6, tia, etc.; nome da 
crian~a, data de entrada, referencia aos documentos apresentados - atestados de pobreza 
do paroco e do Regedor - acrescentando o seu parecer relativo a entrega ou nao da crian~a 
reclamada ao requerente. 
Surge a partir de 1853.05.27, sendo acompanhado pelos DOC. 3 e 4; junto do DOC. 7 
(desde Fevereiro de 1854). 
Desde Mar~o de 1871 surge parcialmente impresso, com nova impressao a partir de 
Outubro de 1872, mas sem indica~ao de numeros de modelo e com os mesmos 
elementos referidos acima. Aparece com numero de modelo em 1902: 125- 902. A partir 
de Mar~o de 1917 a informa~ao para despacho passa a ser dactilografada em folhas 
timbradas. 
Muitas vezes e neste documento que e registado o Despacho da Mesa autorizando a 
entrega solicitada. 

DOC. 7 - Informa~ao do Inspector Geral dos Expostos ou do Visitador, relativa a/ao 
requerente, constituindo urn documento aut6nomo ou apenas uma curta informa~ao 
aposta nos atestados do Paroco e/ou na certidao do Regedor - Consta pela uizinhanr;a ser 
pobre e de boa conduta .. . (L. 0 4 ° Termos das entregas aos pais, fol. 17 5 v. 0 ). 

A partir de Fevereiro de 1854 surge acompanhando o DOC. 6. 
Em seu lugar aparecem, por vezes, outros documentos- DOC. 9, 10 ou 11. 
A partir de Junho de 1903 torna-se parcialmente impresso (n. 0 de modelo 4:965-903 ern 
1903; 9:404 -11.910-Mod. 487, desde Dezembro de 1910). A partir de 1931 surge outro 
modelo, geralmente utilizado para as informa~oes do visitador relativas a atribui~ao de 
subsidios- 8:151-5.000 ex.-M. 109. 
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DOC. 8 - Certidao de baptismo passada a pessoas pobres, pelo Paroco da Igreja onde se 
baptizou o exposto, indicando a data (dia, mes e ano) de baptismo, sexo da crian~a, nome 
de baptismo; data de nascimento, nome da mae/dos pais; referencia ao termo do livro dos 
baptismos onde foi registada; local, dia, mes e ano. Assinatura do Paroco. 

DOC. 9 - Oficio da Policia Civica de Lisboa - Inspec~ao Administrativa ou da Policia de 
Seguran~a Publica - que deveria acompanhar a mae da criant;:a quando a viesse reclamar, 
tratando-se geralmente de crian~as admitidas provisoriamente em resultado de urn oficio 
anterior da mesma policia. 
Indica o nome da mae, que vai reclamar o seu filho, nome e idade do exposto, data e 
numero do oficio da mesma entidade que tinha conduzido a admissao da criant;:a. 

DOC. 10 - Oficio do Hospital de Sao Jose - que deveria acompanhar a mae da crian~a 
quando a viesse reclamar, tratando-se geralmente de crian~as admitidas provisoriamente, 
em resultado de urn oficio do mesmo Hospital. Refere tambem os elementos indicados no 
DOC. 9. 

DOC. 11 - Guia de Apresentat;:ao do Hospital de S. Jose, com os mesmos elementos 
indicados para o DOC. 9. 
Substitui o DOC. 10 desde Novembro de 1911, e com outra impressao a partir de Agosto 
de 1920, sem referencia a numero de modelo. 

DOC. 12 - Bilhete para o visitador ou inspector informar sobre os reclamantes - pedido 
escrito da Direc~ao dos Expostos para que o visitador informe se a requerente esta em 
condit;:6es de poder receber a criant;:a, indicando o nome do reclamante, estado civil, morada 
e freguesia de residencia; nome do exposto reclamado, data de entrada na Misericordia. Local, 
dia, mes e ano. Nem sempre possui assinatura, apresentando, por vezes a do Director da 
Tutoria I do Recolhimento Central. Aparece em Mar~o de 1923, como documento aut6nomo<4l, 
junto da informa~ao do visitador e, em Junho de 1923 surge com outra impressao, nao 
apresentando, qualquer delas, referencia ao nlimero do modelo. 
A partir de 1927 (faltam os anos de 1925 e 1926) deixam de aparecer as informat;:6es do 
Director e as informat;:6es do visitador ou inspector; os processos passam a comporem-se 
apenas dos requerimentos dos reclamantes (DOC. 5), dos oficios da Policia de Segurant;:a 
Publica (DOC. 9) ou das Guias de Apresentat;:ao do Hospital de S. Jose (DOC. 11), onde 
eram registadas as informa~6es do visitador e os Despachos da Mesa relativos as 
entregas respectivas. 
Existem mais alguns documentos que nao sendo frequentes nos processos, aparecem 
algumas vezes: 

DOC. 13 - Procurat;:ao do requerente dando poderes a outra pessoa para tratar da 
reclama~ao e recebimento da criant;:a, em seu nome. 

(4) Aparecia anterionnente, aposto nos requerimentos dos reclamantes, atestados ou outros documentos, pedindo que o 

visitador ou o Inspector Geral informe sobre os mesmos. 
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DOC. 14 - Certidao de baptismo ou nascimento do exposto, nao se tratando nem de 
sinal, nem de documento passado a pessoas pobres. Surge para atestar, nao havendo 
sinal, que a crian~a e efectivamente parente do reclamante. 

DOC. 15 - Certidao de casamento dos pais do exposto. Quando se trata por exemplo de 
uma reclama~ao de urn avo ou avo, podendo aparecer acompanhado do DOC. 14 e, por 
vezes, tambem do DOC. 16, legitimando a liga~ao com a crian~a e referindo serem estes 
os parentes mais proximos devido ao falecimento dos pais. 

DOC. 16 - Certidao de obito do pai ou da mae do exposto, que surge quando a crian~a e 
reclamada pelo pai ou pelos avos. Quando a crian~a e reclamada pela mae nunca 
apresenta a certidao de obito do pai. 

DOC. 17 - Ficha de inspec~ao medica da mae: quando a mae era hospitalizada e vinha 
depois reclamar a crian~a admitida provisoriamente, enquanto durasse o internamento. 
Apresentava-se com uma Guia de Apresenta~ao do Hospital de S. Jose I Hospitais Civis 
(DOC. 11) e em dois destes processos, vinham anexas a referida ficha, a qual era 
geralmente utilizada para inspec~ao das amas de leite (ex.: Termos das entregas a pais, 
Lv010, fol. 240 V.

0
, n. 0 5, de 1927.01.22). 

Documentos e /ou processos especiais: 

A. Parecer do Director do Hospital dos expostos relativo a entrega de uma exposta a uma 
avo, que a reclama (Termos das entregas a pais, Lv005, fol. 88 V.

0
, de 1852.01.30), vern 

acompanhado do requerimento da reclamante. 

B. Requerimento de urn pai, amanuense na Secretaria da Divisao Militar, para que naquele 
servi~o se lhe passe documento comprovativo de que nao recebe qualquer gratifica~ao 
alem do salario; Despacho do Chefe do Estado Maior para que se lhe passe a prova de 
que necessita; atestado do chefe da Secretaria da 1.!! Divisao Militar comprovando as 
fun~oes que exerce e a afirma~ao de nao receber qualquer gratifica~ao para alem do seu 
vencimento (Termos das entregas a pais, Lv005, fol. 97 V.

0
, de 1852.05.01). 

C. Oficio do Chefe de Sec~ao da Contadoria, com atestado do Director do Hospital dos 
Expostos, em que a crian~a estava em m. to bom estado de tratamento e de educaqao; bilhete 
da ama; requerimento da ama pedindo que lhe seja passada carta de filia~ao e parecer; 
despacho da Mesa (Termos das entregas a pais, Lv005, fol. 133 V.

0
, de 1853.06.28). 

D. Recibo de urn deposito efectuado pelo pai da crian~a, lavrado e assinado pelo Director do 
Hospital dos Expostos. Encontra-se anexo a urn processo normal de entrega a urn pai, do 
seu filho exposto. Contem urn pedido de parecer e o respectivo parecer do advogado da 
Santa Casa, exarado no mesmo documento, sobre o deposito que o antigo Director do 
Hospital dos Expostos tinha pedido ao pai reclamante. Refere-se que aquele funcionario 
nao estava autorizado a pedir nem a receber esta verba, (a qual se tinha perdido), 
perguntando ao advogado, se a Misericordia se devia responsabilizar e devolver a quantia 
depositada pelo pai da crian~a (Termos das entregas a pais, Lv007, fol. 129, de 
1870.10.24). 
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E . Informacao do Director do Hospital dos Expostos, anexando: 1. o - requerimento da tia, por 
procuracao do seu pai e avo do exposto, que o reclama; 2. o - procuracao que habilita a 
requerente a reclamar a crianca; 3. o - certidao de baptismo da mae do exposto que prova 
ser ela filha do requerente, avo do exposto; 4. 0 

- certidao de 6bito da mae do exposto; 5. 0 
-

certidao de baptismo do exposto; 6. o - atestado do paroco onde nasceu e foi baptizada a 
mae do exposto - confirmando o do nome de baptismo e do nome que usava, o qual era 
diferente do de baptismo; 7. o - atestado do mesmo paroco certificando ser a mae do 
exposto solteira. Na informacao surge ainda o parecer do advogado da Santa Casa, que e 
requerido num dos despachos do Provedor, apostos no mesmo documento; 8.0

- certidao do 
escrivao do Cart6rio, relativo aos autos civeis do inventario orfanol6gico a que se procedeu 
por 6bito da mae do exposto; 9. 0 

- ordem do juiz do inventario para que a Santa Casa 
efectue a entrega do esp6lio da mae do exposto ao tutor da crianca. Por detras, do recibo 
do tutor, regista-se o recebimento do esp6lio (Termos das entregas a pais, Lv009, fol. 275, 
n. 0 23, de 1907.07.29). 

F. Oficio do administrador do Concelho de Moncorvo que anexa o requerimento da av6 da 
crianca a reclama-la; certidao do registo de nascimento do exposto e atestado da Junta de 
freguesia relativa a capacidade moral da requerente e confirmando que aufere recursos 
suficientes para poder ter a seu cargo a neta (Termos das entregas a pais, LvOll, fol. 7, 
n. 0 26 de 1931.01.26). 

INVENTAAIO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol N.0 proc. 

SCMI.JCE/EP/02/CxOOl 1814.07.23 1836.12.19 
SCML/CE/EP/02/Cx002 1837.02.14 1841.12.21 
SCMIJCE/EP/02/Cx003 1842.01.25 1845.12.31 
SCML/CE/EP/02/Cx004 1846.01.13 1849.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx005 1850.02.04 1854.12.26 
SCML/CE/EP/02/Cx006 1855.01.18 1857.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx007 1858.01.02 1860.12.29 
SCML/CE/EP/02/Cx008 1861.01.02 1862.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx009 1863.01.08 1864.12.23 
SCML/CE/EP/02/Cx010 1865.01.02 1866.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx011 1867.01.02 1868.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx012 1869.01.04 1869.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx013 1870.01.07 1870.12.31 
SCML/CE/EP/02/CxO 14 1871.01.02 1871.12.30 
SCMIJCE/EP/02/Cx015 1872.01.08 1872.12.31 
SCML/CE/EP/02/CxO 16 1873.01.10 1874.12.31 
SCMIJCE/EP/02/Cx017 1875.01.13 1878.12.19 
SCML/CE/EP/02/CxO 18 1879.01.15 1883.12.29 
SCMIJCE/EP/02/Cx019 1884.01.05 1889.12.23 
SCML/CE/EP/02/Cx020 1890.02.25 1893.11.27 
SCMUCE/EP/02/Cx021 1894.01.19 1896.12.29 
SCML/CE/EP/02/Cx022 1897.01.08 1900.12.31 
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Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol N.0 proc. 

SCMUCE/EP/02/Cx023 1901.01.05 1904.12.15 
SCMUCE/EP/02/Cx024 1905.01.16 1907.12.28 
SCMUCE/EP/02/Cx025 1908.01.02 1910.12.29 
SCMUCE/EP/02/Cx026 1911.01.05 1913.12.30 
SCMUCE/EP/02/Cx027 1914.01.20 1919.12.31 
SCMUCE/EP/02/Cx028 1920.01.03 1928.12.27 
SCMUCE/EP/02/Cx029 1929.02.01 1933.01.07 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao- Nas Cx007 e 008 existem documentos manchados pela humidade 
e a desfazerem-se. Na Cx015 alguns documentos encontram-se rasgados. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos- Nao existem. 
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SR: 03/ Reclama~ies dos expostos para os pais (lfl60..1808) 

ORGANIZA{:AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 3 livros organizados sequencia! e cronologicamente pela data 
do requerimento dos pais (ou outros parentes da crian~a), solicitando a sua devolu~ao. Ocupa 
0,11 metros lineares de estante. 
No Lv001 existem entre seis e dezoito registos por folio; o Lv002, possui entre quatro e seis 
registos por folio; o Lv003 apresenta entre tres e quatro registos por folio. 
A parte inicial do Lv001 possui os registos em cadernos de folhas pautadas, soltas, 
agrupando varios anos<ll, que posteriormente foram encadernadas juntas. A segunda metade 
e constituida por urn livro, encadernado junto com os cadernos descritos atras, agrupando os 
registos entre 1871.01.02 e 1874.10.04. 
0 segundo livro esta tambem dividido em duas partes, nao possuindo termo de abertura, 
mas contendo pagina~ao autonoma: a primeira parte com registos entre 1873.10.11 e 
1884.05.08 (fol. 1 a 89) e a segunda de 1884.05.12 e 1889.05.31. 
Nestes dois livros os registos nao estao numerados e encontram-se ordenados internamente 
por ordem cronologica da reclama~ao da entrega. 
A terceira unidade de instala~ao desta serie nao possui qualquer separa~ao e apresenta ja 
os registos numerados, de duas formas: 

a) ao longo do livro, a numera~ao sequencia! das reclama~oes dos expostos, inscrita no 
verso da folha (ate 1903.04.21, fol. 45 v. 0

); 

b) numera~ao sequencia! anual, no recto da folha (apenas ate 1903.02.05, fol. 45 V.
0

) . 

Cada folha (verso e recto), esta dividida em colunas e linhas horizontais, inscritas a tinta, no 
pautado da folha, procedendo-Be assim a separa~ao de cada registo; a informa~ao relativa a 
reclama~ao do exposto pelos pais dispoe-se em colunas, com os varios itens. 
A ordem interna de cada unidade e cronologica, pela data da reclama~ao. 

Datas extremas- Registos entre 1860.01.07 e 1906.01.14. 
Faltas- Faltam os registos entre 1861.06.26 e 1862.11.11, e entre 1870.04.02 e 1871.01.02. 

Termos de abertura e encerramento - 0 Lv001 possui urn termo de abertura, no inicio 
da segunda parte do livro e urn termo de encerramento. 

Indices- Existe urn indice, no final do Lv001, nao ordenado. 

Rela~ao com outras series I subseries - Esta serie esta directamente relacionada com as 
series de Documentos de entregas aos pais (1814-1932) e ados Termos das entregas aos pais 
(1775-1941), servindo para registar e acompanhar o processo da entrega aos pais desde a 
reclama~ao do exposto ate a sua entrega aos reclamantes. 

( 1) Os cadernos que agrupam os anos de 1860-1861; 1862-1864, 1864-1867; 1867-1869 e 1869-1870. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

CONTEUDO INFORMATIVO 

REGISTO 

No primeiro livro, os cadernos que agrupam varios anos e que constituem cerca de metade 
do livro, apresentam geralmente os dados seguintes: 

-Data da reclama~;ao (dia, mes e ano); 
-Nome do exposto; 
- Referencia ao assento de entrada (livro, folio e numero de registo); 
- Indica~;ao dos elementos das Matriculas dos expostos (livro, folio e numero de registo); 
- Local de residencia actual do exposto; 
- Nome dos pais reclamantes e sua residencia (rua, numero e freguesia ou lugar, vila 

e Concelho) - nome da mae, estado civil, se for casada indica tambem o nome do 
marido e profissao, referindo, quando for o caso, a crian~;a nao ser filha do marido 
da mae. 

A segunda parte do LvOOl possui mais alguns elementos: 

La coluna - Data da reclama~;ao; referencia dos oficios enviados aos parocos das 
localidades de residencia das amas onde se encontram os expostos, ou avisos aos 
visitadores, quando se tratavam de amas residentes em Lisboa. 

2.a coluna - Nome da mae, estado civil, se for casada, o nome e profissao do marido, 
morada e freguesia de residencia, Vila e Concelho. 

3.a coluna - Nome do exposto, com o nome de baptismo entre parentesis; indica~;ao de 
desamparado, se for o caso; por vezes surge tambem sob o nome a data da reposi~;ao 
(R I Rep./ Reposir;iio, dia, mes e ano). Aparece tambem, quando e o caso, a data de 
falecimento. 0 nome do exposto a encarnado ou com * (asterisco), significando que 
eram para ser entregues aos pais com subsidio (entregues com gratifica~;ao), 

indicando tambem nalguns deles a quantia que iriam receber. 
4.a coluna - Numero do livro da Matricula dos expostos, por cima e, por baixo, o numero 

do livro de Entrada e baptismo. 
5.a coluna- Numero da folha onde se localiza o assento de matricula, por cima e onde se 

localiza o termo da sua entrada, por baixo. 
6.a coluna- Numero do registo da matricula por cima e numero do registo da entrada por 

baixo. 
7.a coluna- Data da entrada. 
S.a coluna - Nome da ama, estado civil, e, se for casada o nome e profissao do marido; 

morada e freguesia, Vila e Concelho de residencia. 
9.a coluna - Data da entrega aos pais ou outros reclamantes; por vezes indica tambem 

a referencia ao regis to on de se localiza o termo da entrega (L. o, fol. e n. o de 
registo), ou a data de falecimento, quando o exposto faleceu antes de ser entregue 
aos pais. 

Entre os registos existem linhas em branco com anota~;oes, como: referencia a oficios 
enviados mandando vir o exposto, indica~;ao de mudan~;a de residencia dos pais, informa~;ao 
de que o exposto se encontra doente, etc. 
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RECLAMAQOES DOS EXPOSTOS PARA OS PAIS 

No segundo livro desta serie, tanto na primeira como na segunda parte, indica-se: 

La coluna - Data da reclama{:ao. 
2.a coluna- Nome dos paise morada. 
3.a coluna- Nome do exposto. 
4.a coluna- Referencia aos assentos dos livros de Matricula dos expostos, na linha su-pe

rior, e de Entrada e baptismo, na linha inferior, indicando os mimeros dos livros, dos 
folios e dos registos respectivos. 

5.a coluna- Data da entrada do exposto na Roda (dia, mes e ano). 
6.a coluna - Nome da ama, estado civil, se for casada indica-se ainda o nome e profissao 

do marido, a sua morada e freguesia de residencia. 
7.a coluna- Observa~oes, em que se indica, por exemplo: 

- referencia aos oficios recebidos, e expedidos em sua resposta, indicando os assuntos: 
geralmente os parocos a justificar a demora do retorno do exposto uma vez que a 
ama necessitava de ajuda para a viagem; o exposto ou a ama encontrava-se doente, 
nao podendo realizar a viagem imediatamente; etc.; 

- indica~ao de que os pais reclamantes estao dispostos a auxiliar nas despesas de 
trans porte; 

- outras indica~oes como: o falecimento do exposto; a crian~a nao ter sido entregue por 
ausencia dos reclamantes; pagamentos a ama das despesas da jornada; etc.; 

- anula~ao da reclama~ao: sem effeito ou desistiu. 
S.a coluna- Data da entrega aos pais ou outros reclamantes. 

No terceiro livro, ja parcialmente impresso - 2:652-Typ. Da Lot.a da Miz.a de Lisboa-Abril 
1899-100 ex.-Modelo 284. - os elementos sao identicos ao livro anterior, mas na coluna das 
observa~oes apresenta outro tipo de informa~oes: 

- entregue a mae ou outro reclamante; 
- data da entrega; 
- referencia ao livro das entregas (mimero do livro, folio e mimero de registo); 
-Para informar hoje seguida da data da informa~ao- Informado (dia) de (mes) de (ano); 
- Indica~ao de nao sabe escrever ou sabe escrever- surge sempre a partir de 1903.10.26 

(fol. 55 V. 0
- 56). 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Na segunda parte do Lv001, existe urn termo de abertura, indicando apenas a fun~ao: Este 
livro - registro serve para n' elle se lanc;ar as notas, e apontamentos que dizem respeito a 
reclamac;ao pelos pais de seus filhos expostos ate a competente entrega destes aos ditos seus 
pais. E tem comec;o em ... . 
Tambem respeitando apenas a segunda parte do Lv001, existe urn termo de encerramento, 
indicando o mimero total de folhas, ... que vao numeradas no {undo de cada uma das 
mesmas, por nao haver espac;o ao cimo d' ellas - a numera~ao encontra-se na margem 
inferior esquerda, no verso de cada folha. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

INDICES 

Existe urn indice parcial no final da segunda parte do Lv001 (fol. 100), que possui uma 
Relac;ao das creanc;as repostas, q sao reclamadas pelos pais, e q ficao demoradas na casa, 
que indica: os nomes das crian~;as, os mimeros de registo e mimero do folio deste livro; a 
encarnado, a frente do nome, outras anota~;oes, (num caso a indica~;ao de que e para receber 
subsidio, noutro caso refere que faleceu o exposto e indica a respectiva data). Os registos 
deste indice nao se encontram ordenados. 
Em cima, em nota, indica-se que este indice se destina a facilitar as buscas. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMLICE!EP/03/LvOOl 1860.01.07 1873.10.04<2) 172(3} 

SCML/CE/EP/03/Lv002 1873.10.11 1899.05.31 186 
SCMIJCEIEP1031Lv003 1899.07.01 1906.01.14 95 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA<;AO 

Estado de conserva~ao - Existem alguns problemas de conserva~;ao nos livros desta serie, 
apresentando-se com a encaderna~ao esfolada; o Lv003 possui tambem a encaderna~;ao 

manchada, os cantos rasgados e a lombada solta de urn dos lados. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Existem folios numerados mas 
sem registos, no Lv002. 

(2) Tern diversos cadernos. de folhas pautadas com as datas de: 1. 0 cad. 1860.01.07 a 1861.06.26; 2. 0 cad. 1862.11.11 a 

1864.05.04; 3. 0 cad. 1864.05.04 a 1867.07.11; 4. 0 cad. 1867.07.18 a 1869.07.07; 5. 0 cad. 1869.07.07 a 1870.04.02. Tern 

tambem urn livro encadernado junto com os cadernos descritos, com registos entre 1871.01.02 e 1873.10.04. 

(3) Este livro tern pagina~iio aut6noma em cada urn dos cadernos da primeira parte e, na segunda parte, esta contem cern 

folhas , somando urn total de 172 folios. 
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ENTREGA DE EXPOSTOS DE SECO AOS PAIS COM GRATIFICA(:AO 

ORGANIZA«;Ao ARQUIViSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~iio I ordena~iio- 1livro, ocupando 0,04 metros lineares de estante. 
Cada folio contem 6 registos. Cada registo e composto por urn texto parcialmente impresso, e 
a identificaciio do exposto, na margem externa. 
Os registos estiio numerados sequencialmente, pela data da deliberacao de Mesa que 
concede a atribuicao do subsidio. A numeraciio e anual, de Janeiro a Dezembro. 

Datas extremas- Registos entre 1872.05.17 e 1874.12.10. 
Faltas - Niio existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - 0 livro que compoe esta serie possui termo de 
abertura e encerramento. 

indices- Niio contem. 

Rela~iio com outras series I subseries - Os registos desta serie estiio relacionados com as 
diversas series de Entrega de expostos aos pais. 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGIS TO 

Despacho da Mesa (no topo de cada pagina); 
Por deliberac;ao de (dia) de (mes) de 187 (ano) foi concedida a quantia de _ $ _ reis a 
(nome e estado civil da mae, pai ou de outra pessoa que reclama a entrega da crianca), 
moradora (morada) freguezia de (designaciio) porter reclamado o exposto (nome) como consta 
do termo lavrado a fl. (n. 0 ) do L. o (n. 0 ) de entrega aos paes. 
Lisboa de (dia) de (mes) de 187 (ano). 
Assinatura: Oficial da Contadoria da Misericordia. 

MARGENS 

Nome dos expostos (no topo de cada pagina); 
N. o - sequencia! anual; 
Nome do exposto; 
L. o (n. 0 ) fl. (n. 0 ) n. o (n. 0 ) - referencia ao assento de entrada e baptismo. 
Niio possui mais averbamentos. 
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INVENTARIO DA CRIA<;AO DOS EXPOSTOS 
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Estampa 52- Entrega de expostos de seco aos pais com gratificar;:ao- Livro 1, folio 1. 



ENTREGA DE EXPOSTOS DE SECO AOS PAIS COM GRATIFICAQAO 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 Lv001 possui termo de abertura e encerramento, indicando, no de abertura, a finalidade 
do livro: Este livro hade servir para se mencionarem os despachos, pelos quaes a Meza 
conceder gratificaqao aos paes que reclamarem expostos de creaqao de secco ... ; termo da 
comissao dada ao Adjunto da Administra~ao para rubricar as folhas do livro, lavrar e 
assinar o termo de encerramento. Local, dia, mes e ano. Assinatura do Provedor. 
0 termo de encerramento refere o mimero de folhas, numeradas e rubricadas pelo Adjunto 
com comissao concedida pelo Provedor no termo de abertura. Local, dia, mes e ano. 
Assinatura do Adjunto da Administra~ao da Santa Casa. 

INVENT.MUO 

Cota de Arquivo N.0 orig. Datas extremas N.0 fol. N.0 reg. 

SCMUCE/EP/04/Lv001 1872.05.17 1874.12.10 120(1) 117 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALAc;Ao 

Estado de conserva~ao- 0 Lv001 apresenta a capa perfurada. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos - Nao existem. 

(1) Tern assentos de entregas apenas ate ao folio 20. 
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EMANCIPAQOES DOS EXPOSTOS (EM) 

SSC: EMANCIPAQAO DOS EXPOSTOS (EM) 

NORMAS E DIPLOMAS LEGAlS 

Alvara de 1775.01.31 (L .A. XVIII. 0808<3l, diploma 116), art. VIII. 
- determinava-se que os expostos com 20 anos completos, fossem emancipados, apesar das 

Ordenacoes do Reino, que determinavam de outra forma. 

Aviso de 1777.06.23 (Decretos, Avisos e Ordens, Livro 4 fol. 460-462) 

- manda .. . a Meza da Santa Caza da Mizericordia, recolher logo ao Hospital dos Expostos 
todas aquellas Engeitadas, que se acharem dezacomodadas, ou pastas em Cazas de 
suspeita, examinando-o pelos Parochos das Freguezias, e fazendo todas as mais 
particulares diligencias, que conduzirem a este fim de sorte que com a possivel brevidade 
sejam restituidas ao dito Hospital, e governadas com todas as mais de qualquer idade 
pela referida Meza como eriio antes da facultada liberdade(l) . 

Decreto de 1851.11.05, art. 20° (Portarias e mais diplomas, L . o 4, fol . 23 v. o - 25 v. 0 ) 

- revoga-se o Aviso de 23 de Junho de 1777 e passa a vigorar o Alvara de 1775.01.31 que 
concede a emancipacao dos expostos depois de completarem os 20 anos de idade. 

A partir de 1852, existem imimeras deliberacoes da administracao da Misericordia de Lisboa 
respeitantes as emancipacoes das expostas, dando por emancipados os expostos, de ambos os 
sexos, que tiverem completado a idade de 20 anos<2l. 

m Referencia a determina~ao do Alvara de 1775.01.31, art. VIII. e IX. que libertavam os expostos maiores de 20 anos da 

tutela da Mesa da Miseric6rdia. 

(2) . . . a edade marcada no A lvani de 31 de Janeiro de 1:775 .. . "- SCML- Aetas das Sessoes da Mesa, Livro 3°, fol. 18, acta 

da sessiio de Mesa de 1854.01.27. 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Regulamento da Real Casa dos Expostos, de 1886, Capitulo 24. o - Disposir;oes Gerais 
(Despachos e Ordens da Mesa, L. o 7, fol. 120-173 v. 0

) 

- sobre as emancipa~6es dos expostos: 
Art. 146. o - A emancipar;iio para o exposto e a do art. 289. o do Codigo Civil<3): provando-se 
que tem capacidade necessaria para reger-se. A emancipar;iio da exposta e a fixada no art. 
291. o do mesmo Codigo<4); e segundo as circunstancias que sobrevierem, a Mesa resolvera 
como entender Justo e equitativo. 
§unico. - As emancipar;oes seriio sempre conferidas no termo legal quando sollicitadas; e 
no caso negativo, apenas se faculta mais um anno para o exposto procurar destino, se o 
niio tiver achado ate esse periodo, excepto havendo deliberar;iio superior. 

(3) Chegando o exposto ou abandonado a esta idade [15 anos], podera ser emancipado pelo sobredito conselho, ou pela 

magistratura que o substituir, se mostrar, que tem a capacidade necessaria para reger·se. Desta forma os expostos eram 

emancipados mais cedo que estabelecia a regra geral, a qual determinava 21 anos. Para os casos especiais os jovens 

podiam ser emancipados com 18 anos, com uma unica excep~ao, a do artigo 306, que estipulava que a mulher podia ser 

emancipada aos 16 anos, contraindo urn casamento devidamente autorizado. 

(4) Art. 291. 0 Logoque o exposto, ou abandonado, chegue aos dezoito annos de idade, ficara de direito emancipado, e se lhe 

dara baixa no livro competente. 
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REGISTO DE EMANCIPAQOES 

SR: 01 I Registo de emancipa~oos (1854-1870) 

ORGANIZA«;AO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica- Registo. 

Organiza9ao I ordena9ao - 2 livros, organizados por ordem cronol6gica dos assentos das 
emancipacoes das expostas, ocupando 0,08 metros lineares de estante. 
No Lv001 cada folio possui geralmente seis registos e no Lv002 existem sempre 4 registos. 
Cada registo compoe-se de urn texto central e, na margem, a identificacao da exposta. 
No primeiro livro os registos estao numerados entre Setembro de 1854 e Julho de 1857 (fol. 
1 a 96), com uma numeracao mensal, encontrando-se ordenados sequencialmente pela ordem 
cronol6gica da data do Despacho da Mesa da SCML, onde se reconhece a emancipacao da 
exposta. 

Datas extremas - Registos entre 1854.02.20 e 1870.10.20. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Existe apenas no Lv002. 

indices - Nao possui. 

Rela9ao com outras series I subseries - Os registos desta serie tern relacao com os da 
serie seguinte Entrega de termos de emancipaqao as expostas (1861-1895). Alguns despachos 
de emancipacao, as expostas que os requeriam, foram registados nas Deliberaqoes e Ordens 
da Mesa da SCML (1834-1994), a partir de 1854. 

CONTEUnO INFORMATIVO 

REGISTO 

No inicio do Lv001, apresentam-se os textos dos registos da seguinte forma: 
A Mesa da Santa Casa da Misericordia d' esta Corte attenta a disposiqiio do artigo 20 do 
Decreta de 5 de Novembro de 1851, e a idade da exp.a (nome), constante da Certidao retro, a 
houve por emancipada, em conformidade do Alvara de 31 de Janeiro de 1775 §§ 8. o e 9. 0

, e 
para seu titulo lhe mandou passar o prezente Despacho, que vai assignado pela Mesa aos 
(dia) de (mes) de (ano). (Provedor) (Adjunto) (Adjunto). 

A partir do fol. 94, n. o 2, surge outra tipo de registo, com a mesma informacao: 
Tendo a Exposta (nome), constante da certidiio retro, declarado que de sua livre e espontanea 
vontade, e sem constrangimento de especie alguma, sollicitava a sua emancipaqiio, como 
consta do termo que se lavrou d 'esta declaraqiio, o qual fica competentemente archivado: a 
Mesa da Santa Casa da Misericordia desta Corte, attenta a disposiqiio do art. o 20. o do 
Decreta de 5 de Novembro de 1851, e a edade da mesma Exposta, a houve por emancipada, 
em conformidade do alvara de 31 de Janeiro de 1775 §§ 8. o e 9. o e para seu titulo lhe 
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Estampa 53 - Registo de emancipa!(oes - Livro 1, folio 17. 



REGISTO DE EMANCIPAvOES 

mandou passar o presente despaho que vae assignado pela Mesa aos (dia) de (mes) de (ano) 
= 0 Provedor (nome)= 0 Adjunto (nome). 

No final do Lv001 e no Lv002, com os assentos parcialmente impressos, a informa~;ao e 
semelhante aos exemplos transcritos acima: 
0 Provedor e Adjuntos da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, fazemos saber que a 
exposta (nome) sollicitou de livre e espontanea vontade a sua emancipac;ao como consta do 
termo que fica lavrado no livro competente, e attendendo a edade da mesma exposta 
constante da certidao junta e a que ella tem juiso, e capacidade necessaria para bem se 
dirigir, a havemos por emancipada em virtude do disposto no Alvara de trinta e um de 
janeiro de mil setecentos setenta e cinco paragraphos oito e nove; e Decreta de cinco de 
Novembro de mil oitocentos cincoenta e um, artigo vinte: e para seu titulo e constar aonde 
convier se lhe mandou passar o prezente Alvara por n6s assignado. Lisboa, (dia) de (mes) de 
mil oitocentos (ano) =(nome do Provedor) =(nome do Adjunto). 

MARGENS 

N as margens surge apenas, em cada assento: 
- nome da exposta emancipada; 
- referencia ao assento de entrada e baptismo - Livro, folhas e numero de registo. 

Nao existem quaisquer averbamentos. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 Lv002 possui termo de abertura e encerramento, indicando, no primeiro, a finalidade do 
livro: ... hade servir para se registarem os alvaras de emancipac;ao das expostas .. . , comissao 
dada ao Adjunto da Administra~;ao da Santa Casa para rubricar as folhas do livro, lavrar e 
assinar o termo de encerramento. Local, dia, mes e ano. Assinatura do Provedor. 
0 termo de encerramento refere o numero de folhas, numeradas e rubricadas. Local, dia, 
mes e ano. Assinatura do Adjunto da Administra~;ao da Santa Casa. 

INVENT ARlO 

Cota de Arquivo N.Q orig. 

SCMIJCEIEM/61/LyOOl 
SCMUCE/EM/0 1/Lv002 2 

Cl l Deixa de ter mimero de registo a partir do fol. 96. 

C2l A partir do fol. 6, nao existem mais registos . 

Datas extremas 

1867.02.12 1870.10.20 
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INVENTARIO DA CRIAvAO DOS EXPOSTOS 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva9ao- 0 LvOOl apresenta a encaderna~ao esfolada e rasgada. 0 Lv002 
encontra-se em razoavel estado de conserva~ao. 

Erros de numera9ao na pagina9ao ou nos registos- Nao existem. 
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ENTREGA DE TERMOS DE EMANCIPAQAO As EXPOSTAS 

SR: 02/ Entrega de termos de emancipa~io as e:xpostas (1861-1895) 

ORGANIZACAO ARQUMSTICA 

Unidade arquivistica - Registo. 

Organiza~ao I ordena~ao - 2 livros organizados sequencialmente, pela data dos assentos, 
ocupando 0,11 metros lineares de estante. 
Os dois livros que compoem esta serie apresentam OS registos parcialmente impressos. No 
Lv001 existem dois registos por folio, urn no recto outro no verso. 0 Lv002 possui quatro 
registos por folio, dois no recto e dois no verso. 
Os registos compoem-se de urn texto central com o termo da entrega do Alvani e, na 
margem, a identifica~ao da exposta. 
Os assentos nao estao numerados, mas encontram-se ordenados cronologicamente pela data 
da entrega dos Alvaras de emancipa~ao as expostas. 

Datas extremas - Registos entre 1861.09.30 e 1895.11.18. 
Faltas- Nao existem faltas nesta serie. 

Termos de abertura e encerramento - Apenas o LvOO 1 possui termos de abertura e de 
encerramento. 

Indices- Nao possuem. 

Rela~ao com outras series I subseries - Os registos desta serie tern rela~oes com os da 
serie anterior Registo de emancipafl8es (1854-1870). 

CONTEUDOINFORMATNO 

REGIS TO 

0 texto constante nas entregas dos Alvaras de emancipa~ao e urn pouco diferente nos dois 
livros desta serie: 

I. Aos (dia) dias do mez de (mes) do anna de mil oitocentos sessenta e (ano), n' esta Santa 
Casa da Misericordia de Lisboa, par despacho da Excellentissima Mesa de (dia) de 
(mes) do (ano) foi entregue o alvarci de emancipaflaO a Exposta (nome) que entrou pela 
Roda d' este pia estabelecimento no dia (dia) do mez de (mes) do anna de mil oitocentos 
e (ano) como consta do assento lavrado a folhas (n.0

) do livro (n.0
) de entradas, 

emancipa<;ao que a dita Exposta de livre e expontanea vontade solicitcira da 
Excellentissima Mesa, o que assim declarou na occasiao em que o referido alvarci lhe 
foi entregue: e para constar se lavrou o presente termo que a mencionada Exposta 
assigna com as testemunhas (nome das duas testemunhas, geralmente continuos da 
reparti~ao ou outros funcionarios do Hospital dos Expostos, profissoes, nome de quem 
lavra o registo). 
Assinaturas: assinam as duas testemunhas, e a exposta ou uma das testemunhas a 
seu pedido. 
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INVENT.ARIO DA CRIAI;AO DOS EXPOSTOS 

EX POSTA Aos.~.{hh .e dL~L dia.s do mez de~jfi~L~~-
.-?' . 

do anno de mil oitocentos sessenta e .-M2;1i2, n' esta Santa Casa da Mzse- .// · 
~--~£/d.LLf 

ricordia de Lisboa, ]X»' dtspaclw. da Excellentissima Mesa de ,;;:~ . -·~-

- /; - __ de .·~ H -&t'h do 4-'«r~, .~"' fm entregue L-~~~[o:L',;? 11.;:0'_2 

o alvara de emancipa¢o a Expostae<-£#41"4 ,c _ que entrou pela 
/ 

R~~/d'este pio estahelecimento no dia ~~- -~~ do mez? 

/fM - " - Jn lliUIO dJJ mil oitcan~, ~·· L ~ 
como cmzsta do assento lavrado a folhas ~~~..LL::: ~:) 
-// --- --· ·/./ - do livro a'P'~--~~4 de entradas, 

emancipafjio que a dita Exposta de livre e expontanea . vontade solicitdra da 

Excellentissima Mesa, o que assim declarou na occasido em que o referido 

alvard Ike foi entregue: e para constar se lavrou o presente termo que a inen

cionada Exposta assigna com as testemunllllS ~~--~~ · 
Z.A; ._eb?#;#.f...£ __ 2L~..£._&:;/LL'~4~~-- ~22L.. 
~ / ~ . / _ . ~ /_.·_ 

::~4-!~~~=~~~. e.FP-/ . "" ~~cr:=~CL'~_ ::: ______ c:;;;:;;;=·--·- ·- -="'-·=~-.:..:.: ~ 

~- _,??'~ ~;::~.-#~--~., ~ ~~ 
~~--t!!- ~~ ~~~-

... -4,-u,; £~.ec- ... ~~~ -~ ~26~. 
~~~~"~# _ .. c;(. .P~ 

/' <~ 
' ' c ..--

Estampa 54 - Entrega de termos de emancipacao as expostas - Livro 1, folio 4. 



ENTREGA DE TERMOS DE EMANCIPAQAO As EXPOSTAS 

II. 0 provedor e adjuntos da Santa Casa da Misericordia de Lisboa: 
Fazemos saber que a exposta (nome) n. o (n. 0 ) l. o (n. 0 ) fl. (n. 0 ) de (n. 0 ) annos de idade, 
fica emancipada de direito, attendendo a idade da mesma exposta, constante da 
certidao de baptismo junta, em conformidade do art. o 291. o do codigo civil portugues, e 
para seu titulo e constar aonde convier, se lhe mandou passar este alvard por n6s 
assignado. 
Lisboa, em mesa, (dia) de (mes) de (ano). 
Assinaturas: assinam o Provedor e os dois adjuntos da Administracao. 

MARGENS 

Nas margens surge apenas, em cada assento: 

EXPOSTA 
(nome) da exposta emancipada; 
L. o (n. 0 ) Fl. (n. 0 ) N. o (n. 0 ) - referencia ao assento de entrada e baptismo. 

Nao existem quaisquer averbamentos. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

0 Lv001 possui termo de abertura e encerramento, indicando, no de abertura, a finalidade 
do livro: ... para se lavrarem os termos d' entrega das emancipar;oes as Expostas que as 
sollicitarem ... ; a comissao dada ao Adjunto da Administracao da Santa Casa para rubricar 
as folhas do livro, lavrar e assinar o termo de encerramento. Local, dia, mes e ano. 
Assinatura do Provedor. 
0 termo de encerramento refere o numero de folhas, numeradas e rubricadas pelo Adjunto 
referido no termo de abertura. Local, dia, mes e ano. Assinatura do Adjunto da 
Administracao da Santa Casa. 

INVENTMUO 

Cota de Arquivo N.2 orig. Datas extremas 

SCMUCE/EM/02/Lv001 1 1861.09.30 1879.08.20(1) 214(2) 

SCMUCE/EM/02/Lv002 2 1879.09.06 1895.11.18 100(3) 

(1) Existe urn registo no fol. 211 v.•, datado de 1892.09.20, que pertence cronologicamente ao Lv002. 

(2) A partir do fol. 212 nao existem mais registos. 

(3) A partir do fol. 53 nao existem mais registos. 
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INVENTAAIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

NOTAS DAS UNIDADES DE INSTALA(::AO 

Estado de conserva~ao - 0 LvOOl apresenta a encaderna~ao esfolada e o Lv002 a 
encaderna~ao esfolada e rasgada. 

Erros de numera~ao na pagina~ao ou nos registos- Nao existem. 
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rAbandonado 
Abonado 

~afata 

Acairelar 
camur~ada 

Acefalo 
!Acetinar 
Adamascado 

oar 
Agata 

nus Dei 
Aipo 

Albumina 

1AlbuminUria 
Alcofa 

1Alfaiate 
Algi be be 

PEQUENO GLOSSARIO 

PEQUENO GLOSSARIO 

[Crian~a gue foi encontrada e de guem nao se conhecem os ais]. 
Afiancado, louvado, tido por born. II Que tern credito. II Incluido na folha 
de vencimentos. 
Dama que ajudava a rainha a vestir-se ou despir-se e lhe guardava m 
vestidos, toucados, etc.; moca do acafate. II Aia de pessoa real ou dE 
fidalga de alta linhagem. 
Bordar, guarnecer com cairel; agaloar, debruar. 
Semelhante a cam . II Amarelo semelhante a cam a, da cor de cam 
Que nao tern cabeca. II Diz-se das pessoas com pouca inteligencia. 
Fazer lustroso e liso como o cetim. II Calandrar a el, tecidos, etc. 
Tecido de cor e aparencia do damasco; que tern aspecto, cor ou lavor 
pr6prios de damasco. II Forrado a damasco. 
Guarnecer de aloes acairelar debruar. II Enaltecer. 
V ariedade de calced6nia (pedra preciosa meio opaca e meio 
transparente) que apresenta zonas diversamente coloridas. 
Cordeiro de Deus (Jesus Cristo . 
Planta herbacea, odorifera, da familia das Umbeliferas, usada como 
condimento. Ha outras variedades. 
Cordao trancado, de seda, la ou metal, que guarnece e abotoa a frente d 
uma e a de vestuario. 
Principios imediatos dos corpos organizados, que tern a propriedade de 
se coagular com o calor; e materia viscosa e esbranquicada, de sabor urn 
tanto salgado, composta de carbono, hidrogenio, nitrogenio, oxigenio, 
f6sforo e enxofre, e que forma a clara do ovo, o humor vitreo dos olhos, etc. 

Cesto flexivel, de vime, esparto ou folhas de palma, geralmente com asa 
e fundo redondo. 

0 que vende roupas feitas e baratas, novas ou usadas; adelo, adeleiro, 
belchior; aljubeteiro. 
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rA.lgravir 
Alienado 
~avado 

Almocreve 
vacento 

Alvadio 

Ama da Casa 
a de fora 

Ama de Ieite 
a de seco 

Amanuense 

Amor de Deus 
uleto 

Anafaia 
ago a 

Anagua 

~asarca 

Anemia 

L.c\ assamanar 
Apavonado 

pendice 

Armas 
~quivo 

Arrecada 
~oar 

Arrelicario 
elha 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Tubo do fole da forja. 
Individuo atacado de aliena~ao mental; louco, demente, doido. 
Cosido a ponto de alinhavo; [ajustar com pontos largos para depoi 
coser-se definitivamente, com outro onto miudo]. 
[Ver Recova]. 

Tirande a branco, alvacento. 
Mulher que amamenta filho alheio; nutriz. II Senhora da casa, patroa 
(em rela~ao aos criados). 
[Ama interna, residente no Hospital dos Expostos]. 
[Ama residente no exterior do Hospital dos Expostos; estas viviam n 
cidade ou em zonas rurais :ROr vezes em areas muito distantes]. 
[Ama.que cria urn hebe, amamentando-o]. 
[Ama gue cria uma crian~a ja desmamada]. 
Empregado de reparti~ao publica, encarregado geralmente de fazer c6pias, 
registos e alguma correspondencia oficial. II Escrevente, copista. II Secretario. 
0 marido da mulher que cria algum menino. II 0 senhor e dono da casa, 
em rela~ao aos criados. II Senhor, patrao. II 0 que traz trabalhadores a 
soldada em referenda a estes. 
[Ver Por Amor de Deus] 
Objecto que os supersticiosos consideram como defesa contra maleficios 
desgra~as e feiti os. 
Primeiros fios de bicho-de-seda, antes da forma~ao do casulo. 
[Ver Anagua]. 
Saia branca de baixo. II Saia (em geral). II Pano de mesa que desce quase 
ate ao chao. 
Edema generalizado a todo o corpo e em que se da nao s6 infiltra~ao de 
tecido celular subcutaneo, como tambem das pr6prias visceras 
principalmente das serosas. 
Estado patol6gico caracterizado pela insuficiencia da qualidade ou da 
quantidade do sangue. II Individuo anemico. II Fraqueza. 

aloar, bordar ou arnecer de :Rassamanes. 
Que tern cores e matizes como os das penas de pavao. II Enfeitado, 
garrido, multicolor. 
Coisa apensa a outra, da qual e acess6ria. II Acrescento, complemento o 
su lemento. 
Sinais simb6licos representados nos escudos. II Brasao, escudo. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Conjunto organico de documentos 
independentemente da sua data, forma e suporte material, produzido 
ou recebidos por uma pessoa juridica, singular ou colectiva, ou por urn 
organismo publico ou privado, no exercicio da sua actividade 
conservados· a titulo de rova ou informa ao. 
Argola ou brinco que se usa por adorno, nas orelhas. 
Fazer re os ou sulcos. 
[Ver Relicario]. 
Pequena asa. II Al~a. II Pequeno arco feito de fio, cordao ou fita, par 
nele encaixar colchete ou botao duma rou a· resilha. II Ar ola. 
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istente 
Assistir 

Ataca 

~tafona 

Atafoneiro 

Atoalhado 

Aventurina 

Azuloio 

Baeta 

Baetilha 

Bainha 

Ban cal 
ngual 

Barregana 

Barretinho 
astardo 

Bentinho 

PEQUENO GLOSSARIO 

ue assiste ou mora em al lugar. II [Ver Assistir]. 
Estar presente, comparecer. II Persistir, permanecer em algum exercicio. 
II Morar, residir, habitar em alguma casa ou lugar. II Estar, permanecer, 
existir. II Acompanhar, fazer companhia. II Ajudar, socorrer. 

Pequena tira de couro, ou cordao com que se ataca ou aperta alguma 
coisa, principalmente peca de vestuario; atacador. 
Engenho ou maquina de moer grao, posta em movimento, a mao ou po 
bestas· moinho. 
Moleiro ou dono de atafona; aquele que dirige ou administra a atafona. 
Qualquer tira estreita de pano para ligadura. II Cordel, barbante o 
guita com gue se P-Ode atar al a coisa. II Vencilho, atadura. 
Tecido com certo lavor proprio das nossas toalhas de mesa. II 
Semelhante a toalha. 
Desorde:tn nutritiva · da j! infincill, caracterizada por e:ma.cia(!Sq 
progressiva e enfraquecimento de todas as fun~oes organicas; marasmo 
decomRQsis:ao; pedatrofia, isto e, atrofia infantil. 
Variedade quartzo colorido de amarelo ou vermelho. II Vidro amarelado, 
que se obtem juntando-lhe, durante a fusao, limalha de cobre. II Brilho 
proprio desse vidro. 
Substancia mineral, muito negra e luzidia, leve e fragil, com que se 
fazem ob"ectos de adorno, em es "al figas. 
Azul da cor do habito dos frades loios. 
Peda~ de pano, de borracha ou oleado, que se pOe no pesc~o ae 
crian~s. para resguardo da frente do vestido, tendo por finalidade que a 
baba ou a comida o nao sujem. II Babete. 
Tecido de la, grosseiro, felpudo. II Tecido grosso de algodao. 

Baeta fina, ligeira; especie de flanela. II Tecido felpudo de algodao. 
[Ver Bainha]. 
Costura que se faz dobrando a borda do pano cortado, para se nao desfiar. 
Veste antiga, de mangas curtas, que chegava a cintura, ou ate ao joelh 
e ue na Asia traziam homens e mulheres. ' 
Pano de cobrir bancos e mesas. 

Tecido de la forte de que se fazem sobrecasacas, capotes, etc. II Tecido de 
piHo de cabra, impremeavel a chuva. 
Cobertura feita ordinariamente de fazenda mole e flex.ivel e que s~ 

ajusta a cabe~. II Especie de touca de malha, que se pOe na ca~a a~ 
deitar; carapu~a. II Solideu. 

ode, ou nao uis casar com a mae. 
Pequeno saco de pano, com aspecto de escapulario bento, que se traz ao 
pescoco, por baixo da camisa, e no qual se contem papeis com oracoes, 
reliquias ou outros objectos de devocao. 
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erne 
Bicha 

ichinhas 
Bico 

Bilhete da ama 

Bioco 

Bobine, bobinete 
ocal 

Bolsa 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Arrecada, com o feitio de uma serpente; argola ou brinco que se usa por 

Ponta de extremidade agucada de varios objectos. II Renda estreita, que 
termina lateralmente em pontas; mais usual no plural. 
Missiva breve com o objectivo de comunicar com alguem. II Escri 
pe ueno com informacoes. II [Ver Escrito]. 
[Documento entregue a pessoa que vinha buscar o exposto, o qual 
identificava a crianca e a ama; tinha por fim ser apresentado quando se 
efectuavam os pagamentos]. 
Antiga mantilha com que as mulheres cobriam a cabeca e parte do rosto 
para afectarem virtude. II Manta, capuz ou lenco que envolve a cabeca 
arte do rosto. 

Nome que antigamente se dava a certa especie de tule. 
Canhao de casaco ou casaca. II Forro da extremidade da manga do vestido. 
[Ver Bolsa] . 

Saquitel, saquinho de lencaria, seda, couro, pano, tecido metalico ou 
plastico, no qual se tern o dinheiro. 

~--~~--------~~ ~ombazina Tecido de algodao, fustao sem inves, belbute riscado de algodao e linho 

Bordao 
ordar 

Brancal 

II Especie de tecido de seda, que se fabricava antigamente em Milao E 

depois em Franca. 
Corda grossa dos instrumentos musicais, onde se obtem notas graves. 
Guarnecer a borda ou orna-la. II Ornar de desenhos em relevo, a agulha 
com fio de seda, la, ouro, etc. II Recamar de fio or gualguer parte. 
Esbranquicado, que tira para branco; diz-se particularmente do pano de 
Hi desta cor. 

rang~u~e~t;a~----~P~a;n~o~d~e~b~a~e~t~a~~~~=~~~~==~~~~--------------------~ 
Breado Cor de breu. 

retanha Tecido muito fino de linho ou de al odao. 
Breu Pez negro. II Substancia s6lida analoga ao pez negro, que se obtem pela 

destilacao do alcatrao da hulha. II Materia semelhante ao pez negro, 
formada de pez, sebo, etc. 

~reve 

Brilhante 

ronidor 
Bronquite 

runidor 

Brunir 
Bu alho 

Oracao considerada milagrosa que os supersticiosos cosem dentro de un 
saquinho e trazem ao pescoco, para os livrar do mal; bentinho 
escapulario. 
Diamante lapidado, com a parte superior plana e com facetas aos lados e 
em baixo. II Que brilha; reluzente. 
[Ver Brunidor ]. 
Inflamacao da membrana mucosa dos br6nquios. 
0 que brune. II Instrumento da agata, marfim, madeira ou aco, de forma 
variada, usado por ourives, douradores, encadernadores e dentistas, 

ara fixar o olimento de acas metalicas e obturacoes. II [Ver Brunir]. 
Polir, tomar brilhate. // Alisar e polir uma superficie. 
Conta ande de rosario. 
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IBurel 

Cabaz 

abazinho 
Cabouqueiro 

Cadmyo 

Caderneta 
de tutelado 

alafate 
Calafetar 

Calandra 

Calandrar 
aldeireiro 

Calefate 
Canuildulas 
Carnaleao 

amandulas 
Carnbraia 

amelio 

Carnezinha 
arninheiro 

Carnisinha 

an bray: 
Canhao 

anonizar 

Canotilho 
anudinho 

PEQUENO GLOSSARIO 

Pano grosseiro de Ia, geralmente de cor parda, castanha ou preta, de. 
ue andavam vestidos os caP.uchos. 

Cesto de verga, vime, junco ou lascas de cana, de diferentes formas, 
geralmente com tampa e asas. 
[Ver Cabaz]. 
Trabalhador que se ocupa em fazer cabou~;os, fossos, covas, escava~;oes. II 
Aquele que trabalha em minas e pedreiras. II Cavador. 
Tecido de anafaia. II Fita estreita de pano; fitilho, barbadilho, nastro 
cordao de anafaia. II Codilho. II Cadexo. 
[Caderneta entregue aos amos que ficavam com crian~;as de idade 
superior a 10 anos; este documento servia para controlar a cria~;ao do 
exposto e registar os respectivos pagamentos - consultar estampas 47a 
e 47b]. 
Tro~;o de retros ou linha. II Madeixa de cabelo, separada da respectiv 
cabeleira. 
Galao estreito para debruar chapeus, etc.; orla. II Resguardo, borda, 

Tapar as junturas dos navios com estopa ou outra materia esponjosa 
embebida em breu, para que vede e estanque a agua. II Tapar fendas, 
buracos, frestas ou junturas com panos, estopa, papel, ourelos, etc., para 
nao entrar ar. 
Maquina cilindrica, composta por varios rolos sobrepostos, para repassa 
sedas, drogas de Iii e linho, papel, etc., a fim de estes produtos saire 
lisos como engomados, ondeados ou acetinados. II Maquina par 
desemP.enar ou recurvar. 
Passar pela calandra; lustrar os estofos, o papel, etc. 
0 que faz caldeiras tachos e vasos de cobre, gue vao ao fo o. 
[Ver Calafate]. 
Ramal de contas de rezar, ossas ou bugalhos: camandulas. 
0 mesmo que camelao. 
0 mesmo gue camaldulas. 
Tecido fino e transparente, de linho ou de algodao, primitivamente 
fabricado em Cambraia, cidade de Fran~;a. II Especie de tarlatana 
gomada, usada como entretela no vestuario. 
Estofo grosseiro impermeavel feito primitivamente de ptHo de camelo 
de ois substituido P.Or ptHo de cabra, seda e la. II Tecido de Ia em trama. 
[Ver Camisinha]. 
Recoveiro. 
Diminutivo de camisa. II Pequeno peitilho ou corpete de cassa, ou outra 
fazenda fina, que usavam as senhoras para compor o decote do vestido. 
[Ver Cambraia]. 
Extremidade da manga do vestuario, revirada ou nao, da luva, da bota. 
Inscrever no catalogo ou canone dos Santos ou dos Bem-Aventurados 
se~do as formalidades necessarias; declarar Santo. 
Fio de ouro ou de prata feito em canudinho, envolvendo-se espiralmente. 
Diminutivo de canudo. 
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'"'anutilho 

apuz 

Carda 

ardada 
Cardar 

armesim 
Carmezi 

arrete 
Carta de guia 

Pasadaroda 

Casa interina 

Casanova 

Casimir a 

India 
Cas tao 

Castor 
Catalafa 
Catalufa 
Catarro 

Cautela 
Celicio 
peroulas 

INVENTARIO DA CRIAI;AO DOS EXPOSTOS 

Pequeno canudo; canudinho. // Tubo muito estreito, obtido pelc 
enrolamento dum fio metalico em helice cilindrica apertada, e que BE 

emprega em bordados, em p~as elasticas (de Iigas, suspens6rios, etc. 
ou para envolver.os bordoes de certos instrumentos de corda. 

Destrin~ar ou pentear com carda de la, algodiio, pelo, etc., correndo-os 
pelos dentes ou puas da carda, para os tornar faceis de fiar. 
De cor ~u~tlrea encarnada muito viva. 
[Ver Carmesim]. 
Pe uena roda dentada ou P-e~a cilindrica em varios mecanismos. 
[Documento passado pela Misericordia, para que a condutora ou 
recoveira apresentasse ao Juiz dos Orfaos, conjuntamente com a 
crian~a]. 

[Local onde davam entrada os enjeitados, atraves da roda, e ondE 
permaneciam amas para os receber e tratar; af tambem eram registado~ 
todos os sinais que os expostos traziam e eram elaborados os respectivo~ 
assentos]. 
[Casa provis6ria, onde se instalou a Casada Roda e as crian~as de menor 
idade; consultar a nota 1 da serie Termos das obrigar;oes sem ordenado]. 

er Casa interina . 
[lnstala~oes da Casa da Roda, localizadas no ediffcio de Sao Roque]. 
Casaco curto ara mulher. 
Tecido de lii finissimo, fabricado na India. 
Tecido muito fino e trans arente, de al odao ou de linho. 
Especie, qualidade, natureza, genero, classe, variedade. 
Fruto de varias arvores da india. 

Remate de metal, marfim, etc., que se coloca na extremidade dos 
bast6es, bengalas, etc. 
Variedade de ano. 
[Ver Catalufa] . 
Tecido vistoso de linho ou de la 
lnflama~iio da mucosa, mormente das fossas nasais, da garganta e dos 
bronquios, determinante de uma secre~iio. II Bronquite. // Constipa~iio, 
acompanhada de tosse. 
Parte de urn bilhete da lotaria. 
[Ver Cilicio]. 
Vestuario intemo que, em forma de cal~s, cobre as co:xas e as pemru · 
dos homens, sendo executado ordinariamente em pano de linho, algodac 
ou flanela. 
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r!ertificado 

Cebiceo 

Chamalote 
Chambre 

Chao 
hita 

Chocolateiro 

Cilicio 
Cinta 

lasse de 

ochinilha 

Coco 

oeiro 
Coif a 

oisa da terra 
Colar 

olchoeiro 
Colec~ao 

PEQUENO GLOSSARIO 

[Documento que era entregue aos amos, para controlo da cria~ao do 
e~ostos ere ·sto dos ~agamentos- consultar estam as 3la, 31b e 34]. 
Qualquer mamifero da ordem dos cetaceos. II No plural, ordem de 
mamiferos maritimos, pisciformes, vivipores, sem membros posteriores e 
com os anteriores em forma de barbatanas, como a baleia, o golfinho, 
etc. , e a qual compreende os maiores animais existentes. 
Especie de pano de seda, lustroso e fino. II Designa~o de varias 
fazendas semelhantes ao cetim. 
Tecido de la de camelo. II Tecido de pelo ou la geralmente com seda. 
Roupao caseiro para homem ou mulher, usado sobretudo ao levantar d 
cama. II Casaco para mulher, geralmente branco e leve, para uso 
domestico· enteador. 
0 mesmo que plano, raso, liso. II Simples, natural, singelo. II Tranquilo. 
Tecido de algodao, estam ado a cores. 
Fabricante ou vendedor de chocolate. II Cultivador ou negociante de 
cacau. 

osseira. 
Faixa comprida de pano ou couro para apertar na cintura, em redor do 
corpo. 
[Divisao de expostos por grupos, etarios ou outros]. 

Peya de la de fio grosso ou de algodao felpudo com que se agasalha o 
corpo no leito. II Colcha, colgadura. II Manta; Chale-manta. 
Insecto hemiptero, de que se extrai tinta escarlate. II Substancia corante 
fornecida por este insecto; carmim. II Tecido colorido com esta1 
substancia. 
0 fruto do coqueiro, que os Portugueses que primeiro o viram, assim 
denominaram por se parecer com as mascaras ou cocos de meter medo as 
crianyas. II Tambem se da o nome de coco ao fruto de outras palmeiras. 
(]Ver Cueiro]. 
Pequena rede de toryal ou de outro tecido, com que as mulheres 
envolvem e suspendem os cabelos; touca. II Pano que serve de involucra. 
Ob"ecto feito ou usado na localidade· coisa local· e a nacional. 
Ornata de pescoyo formado por pequenos objectos, enfiados ou com a 
forma de cadeia. II [Ver Selo]. 
Pessoa ue faz ou vende colchoos. II Dono de colchoaria. 
[Arquivisticamente corresponde a:] 
1 - Conjunto de documentos de arquivo reunidos artificialmente em 
funyao de qualquer caracteristica comum, nomeadamente o modo de 
aquisiyao, o asunto, o suporte, a tipologia documental ou o coleccionador. 
Nesta acepyao, opoe-se a fun do ou micleo. 
2 - Unidade arquivistica constituida por urn conjunto de documentos do 
mesmo arquivo, organizada para efeitos de referencia (por exemplo, os 
copiadores de correspondencia expedida), para servir de modelo a 
produyao de documentos com a mesma finalidade, ou de acordo com 
criterios de arquivagem (ex: colecyoes de documentos de despesa). Nesta 
acepyao opoe-se a processo 2. 
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Colegio 
aos expostos 
Colete 

oletinho 
Colgadura 

omadre 

Comprador 

Confeiteiro 
Conta 

onta preterita 
Contadoria 

Pontento 

Convulsao 

oqueluche 

Coquo 
or de salmao 

Coral 

ordel 

Corieiro 
ornalina 

Correa 
orreeiro 

Correia 
ortina 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

[Sala ou camarata onde se encontravam os expostos]. 

Pe~a de vestuario, curta e sem mangas, ajustada ao peito, abotoada na 
frente, e que os homens usam por cima da camisa. II Espartilho; especie 
de cinta usada pelas mulheres. 
Diminutivo de colete. 
Pe~a de pano de seda lavrada, em geral vistoso e rico, que se pendura 
nas paredes e janelas para as cobrir e ornar. 
[Tratamento de afinidade utilizado entre a madrinha duma pessoa, e 
rela~ao ao padrinho ou aos pais desta. II Tratamento de afinidade 
utilizado entre a mae duma pessoa, em rela~ao a madrinha ou padrinho 
desta. 
[Funcionario que fazia as compras para o Hospital dos Expostos]. 

Individuo que conduz; guia. II Que leva, transporta, carrega. II [Pessoa 
que transportava o exposto, e que tinha por obriga~ao entrega-lo a 
outrem; ver Recoveira(o) .] 
Aguele gue fabrica ou vende confeitos ou doces. 
Objecto globular de substancia dura furado, que serve para enfeites ou 
para fazer OS rosarios; missanga. 
[Conta do assado]. 
Reparti~ao onde se paga ou recebe dinheiro, onde exerce as suas fun~6es o 
contador. II Reparti~ao onde se faz a contabilidade; pagadoria, tesouraria. 
0 mesmo que contentamento. II A contento, a experiencia, para 
experimentar, para ver se serve, para resolver posteriormente 
condicionalmente. II Com prazer, com satisfacao. 
Contrac~ao, movimento violento e involuntario dos musculos acompanhado 
de abalos mais ou menos violentos. II Agita~ao violenta e desordenada. 
Doen~a endemica que se manifesta por tosse convulsa, que ataca 
geralmente as crian as. 
[Ver Coco]. 
Cor avermelhada, um tanto semelhante a cor-de-rosa. 
Polipeiro marinho, incrustado de sais calcarios, muitas 
avermelhado, ramificada que constitui o eixo de certos p6lipos, 

vezes 
muito 

usada em joelharia, de que se fazem colares, brincos, pulseiras, etc. 
Corda muito delgada e flexivel, destinada geralmente a atar embrulhos· 
~ta, barbante, cordao. 
[Ver Correeiro] . 
Es ecie de agata, meio trans arente, ordinariamente avermelhada. 
[Ver Correia]. 
Aquele que faz ou vende correias ou outras obras de couro, como arreios 
malas etc. 
Tirade couro, de pele, para atar, prender, ou cingir; soga, loro. 
Peda~o de pano ou de couro ordinariamente suspenso de aneis enfiados 
em uma vara horizontal e que serve para enfeitar, cobrir ou esconde 
alggma coisa. 
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pota 

Cotejar 
ovado 

PEQUENO GLOSSARIO 

[Arquivisticamente corresponde a:] C6digo numerico, alfabetico ou alfa 
numerico, atribuido a uma unidade de instala~ao e/ou documento, para 
efeitos de instala~ao defmitiva, ordena~ao e recuJ?.era{!ao da informa{!ao. 
Confrontar, comparar. 
Antiga medida linear, que corres onde a 66 centimetros. 
0 mesmo que carmesim. 
Acto ou efeito de cravar, fixar ou embutir. 
[Pessoa a quem a ama devia dinheiro]. 
Tecido um tanto rugoso, leve e mais transparente que filele, feito d£1 
seda crua ou de la fina. // Especialmente, tecido leve, preto, encrespado, 
que se usa em sinal de luto (usa-se no plural). // Fita ou tecido negro 
que se usa em sinal de luto, no chapeu, no bra~o, na gola do P.alet6, etc. 

Crespao Variedade de tecido de la, crespo e leve. 

Cria~ao de seco [Cria9ao de crian9a ja desmamada]. 
pria~io de vestir,[Cria{!aO de exposto maior de 7, 9 ou 10 anos, conforme a epoca]. 
~al~ar, sustentar 
e educar ll' 

Criada Mulher que e recrutada para trabalhos domesticos, em casa particular 
ou em estabelecimento, a troco dum salario; funcionaria; empregada. 
[Crian~a admitida temporariamente na Miseric6rdia de Lisboa]. 

Crise Droga de la branca, e muito fina, especie de estamenha inglesa. 
Cristal de rocha [Ver Mina nova]. 
Cuecas 

Pueiro 

Cuequos 
ura 

Curador 

Curtidor 
Pustodia 

Cuteleiro 
utileiro 

Dado 

amasco 

Ceroulas curtas, que s6 cobrem as coxas. II Cal96es brancos e largos. II 
Ceroulas. II Calcinha de mulher. 
Faixa de baeta ou flanela, pano em que se envolve o corpo das crian~ df 
cintura para baixo e especialmente as midegas. [Nota: algumas crian{!ru 
davam entrada na Casa da Roda «envoltas» em diversos cueiros]. 
[Ver Cuecas]. 
Sacerdote que pastoreia uma freguesia, um pequeno povo; paroco, prior 
coadjuntor do aroco. 
Aquele que esta encarregado judicialmente de administrar ou fiscalizar 
hens ou interesses de outrem. II Aquele que cura; curandeiro. " 
[Ver Juiz dos 6rfiios]. 

Operario que tern oficio de curtir peles ou couros; dono de curtume. 
Objecto de ouro ou prata, com duas laminas circulares de cristal, entn: 
as quais se coloca a h6stia consagrada, para se expor a adora{!ao do~ 
fieis, no culto cat6lico. I I Relicario. 
Aquele que faz ou vende cutelos, facas, tesouras ou outros instrumentos cortantes. 
[Ver Cuteleiro]. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Representa9ao de factos, conceitos ou 
instru96es, de urn modo convencional e adequado a comunica{!ao, 
interpreta9ao ou tratamento por meios humanos ou automaticos. 
Tecido de seda com desenhos acetinados em fundo nao brilhante. I. 
Estofo de la, linho ou algodao, imitante a damasco de seda. 
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ar estado 
Data 

INVENT ARlO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Casar-se. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Elemento de identifica~ao que indica 
o local (data t6pica), eo dia, mes e ano (data cr6nica), em que ocorreu ou 
devera ocorrer urn facto, ou foi elaborado o documento que o regista. A 
data cr6nica refere-se sempre a urn determinado calendario . 

.....,a .. t_a .. s,_e.-x .. t ... re.....,m= a-s..._..:>[A-..d ... ata mais antiga e a mais recente]. 
Debruado Que tern debrum, beirado ou ornamento em volta. 
Debruar Guarnecer em volta a beira de qualquer veste, pano, couro, etc., co 

uma especie de cairel, por ornamento ou seguranca. II Guarnecer pela 
bordas orlar. II Ornar decorar, enfeitar. 

Deb rum Cairel, galao. II Qualquer listra que orla coisa de outra cor. II Qualquer 
coisa que guarnece pelas bordas. 

~-------------- ------------------~~~ .. D ... e-fe-.c ... a. d-.o.._ ___ ,_M.agro extenuado. II De urado. 
Demente Louco, desassisado, insensato. II Imbecil. II Pessoa alienada. 
~----------------Deposito [Ver Criaru;a em deposito]. II [Arquivisticamente corresponde a:] Edificio, o 

Desamparado 
parte de urn edificio, destinado a acondicionar e conservar os documentos. 
[Crian~a, normalmente com mais de urn ano, e que era entregue aos 
cuidados da Misericordia, devido a situa~6es familiares complexas (ex: 
doenca ou morte de urn dos progenitores, dificuldades econ6micas, etc.)]. 

~--------------~~~~ 

Descri~ao 

documental 

uietar 
Desinteria 
1 esmamado 
Dezena 

Dezenteria 
Diorama 

Tirado fora das ·unturas; desarticulado. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Identifica~ao, atraves da notacao de 
conteudo elou da indica~ao de elementos formais predeterminados das 
unidades arquivisticas elou unidades de instala~ao, a fim de as 
referenciar em instrumentos de descricao documental ou em cita~6es. 
[Yer In uietar ]. 

ue . a nao e amamentado; a guem se tirou . a a mama. 
Conjunto de dez unidades. II [Objecto que serve para rezar o correspondente a 
urn misterio, ou seja, urn Padre-Nosso e dez Ave-Marias; cinco misterios formam 
urn te:ryo, e tres te s urn rosario. II Ora~o que corresponde a urn misterio]. 

er Disenteria . 
[Ilusao 6ptica provocada quando se observa, num local escuro e a certa 
distancia, urn quadro de grandes dimens6es, pintado sobre superficie 
transparente, quando a ilumina~ao tern certa direccao e os raios 
determinada intensidade]. 

isenteria Doenca dos intestinos que, em regra, produz dores abdominais 
evacuacoes frequentes, ulceracao da mucosa, etc., com as disenteria 

'-------- bacilar amibiana etc.· diarreia em es ecial com fezes san inolentas. 
Documento 

ocumento 
omposto 

Documento 
de arquivo 

[Arquiuisticamente corresponde a:] Unidade constituida pela informa~ao 
e res ectivo su orte. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Conjunto de documentos simples qu 
correspondem a um mesmo procedimento, tramite ou processament 
administra ivo ou "udicial. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Documento produzido a fim de provar 
elou informar um procedimento administrativo ou judicial. E a mais 
pequena unidade arquivistica, indivisivel do ponto de vista funcional. 
Pode ser constituido por urn ou mais documentos simples. 
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Documento 
ecund&rio 

Documento 
simples 

Dolo 

Doruguete 
Do urad or 
Droga 
proguetal 

ete 
Druguete 

ueza 
Durante 

ncastoar 
Encoberta 
IEngastado 

En gas tar 

·eitado 
Enterite 

ntremeio 
Entretela 

nvolta 
Envoltura 

Escarlata 
scar late 

Escomilha 
screvente 

Escrito 

PEQUENO GLOSSARIO 

[Arquivisticamente corresponde a:] Documento que e constituido po 
referencias de outros documentos; ex: ficheiros, catalogos, inventarios. 
re · stos de corres ondencia etc. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Documento de arquivo aut6nomo 
quanto ao processamento da sua produ~ao (autor, destinatario, data, 
c6digo de comunica~ao, etc.), mas nao necessariamente quanto a 
informa~ao veiculada ou ao suporte. 0 documento simples e susceptive! 
de descri~ao individualizada, mas pode nao corresponder a totalidade de 
urn procedimento, tramite ou processamento. 
Fim, inten~ao ou voluntariedade de urn facto criminoso ou infrac~ao. I 
Artificio fraudulento; en ano; trai ao. 
[Ver Drogueta]. 

Tecido leve de la ou de seda. 
Estofo ordinario de la, seda e algodao ou s6 de la. II [Ver Durguete]. 

[Ver Drogueta]. 
Certo tecido de la. 
Tecido de la lustroso . 
Certa es_P-ecie de tecido. II [Ver Droguete]. 
lntroduzir numa pe~a de madeira (ou de outra substancia), peda~os de 
madeira ou outro material, tendo por objectivo formar desenhos ou ornatos. 
Por castao em; prover de castao. II En astar, embutir. 
[Ver Mulheres encobertas]. 
Que se engastou. II Embutido, seguro em castao, em grampo 
especialmente de metal fino. II Embebido; encaixado. II Marchetado 
cravado. II Colocado, situado, como edra reciosa em · 6ia. 
Embutir, encravar. // Embeber, encaixar. // Meter, introduzir. // Prender 
como em crava~ao. 
[Ver Ex osto]. 
lnflama~ao dos intestinos. 

Pano consistente que se coloca entre a fazenda do fato e o forro do fato. 

ou menos pronunciado, acompanhada pela apari~ao de flitenas ou de 
pequenas vesiculas cheias de serosidade, que secam no fim de alguns dias. 

[Ver Escarlate]. 
Tecido de seda ou la de cor vermelha muito viva e berrante. 
[Ver Escumilha] . 

[Bilhete que acompanhava o exposto quando entrava na Casa da Roda. 0 
seu suporte e geralmente de papel; ai os pais da crian~a exposta (ou alguem 
por eles), registavam as informa~6es que consideravam necessarias e uteis]. 
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scumilha 
Esguiao 
!Estado 
Estamanha 
!Estamenha 
Estampado 
!Estam ador 
Estampar 

steira 
Esteireiro 

stofo 
Estopa 

xarar 
Expirar 

Expostos dados 
a oficio 

xpostos dados 

Ferrete 

Fiampua 
ieira 

Figa 

ilele 
Fileli 

ilete 
Filho natural 
iii grana 

Fil6 

iscal da Roda 

INVENTARIO DA CRIAc;;Ao DOS EXPOSTOS 

Tecido trans arente de la ou seda muito fina. 
Certo pano fino de linho ou algodao. 
SituafaO em que se encontra. II Tomar estado ou dar estado: casar-se. 
[Ver Estamenha]. 
Tecido grosseiro de la. 
Impresso. 

ue ou aquele que estampa. 
Imprimir. II Reproduzir por meio de chapas ou rolos gravados; gravar; 
desenhar; marcar. 
Tecido de junco palma tabua, etc. que serve para cobrir urn pavimento. 
Que vende esteiras. 
Tecido; pano. 
Parte grossa do linho que fica quando o assedam [quando limpam o 
linho fazendo-o passar pelo sedeiro]. 
Mencionar, notar, consignar; escrever, assinalar. 
Morto. II Acabar, findar, terminar, extinguir. 
[Crianfa colocada na roda dos expostos e entregue a outrem, geralmen 

or determinado tern o]. 
[Expostos entregues para aprenderem urn oficio]. 

[Expostos entregues para trabalharem, recebendo urn vencimento]. 

Medico. 
[Tecido ?]. 
Negro, escuro, quase preto. II Marca, sinal. 
Qualquer fibra textil ou filamento, reduzida a fio. II Que se fiou; torcido 
reduzido a fio. 
Ponto de tear que da ao ornato urn certo relevo. 
Aparelho com uma serie de buracos graduados, pelos quais 

ualguer metal para o reduzir a fio. II Cordel, fio, barbante, ia. 
Pequeno objecto, em forma de maozinha fechada com o dedo polegar 
metido entre o indicador e o medio, e que supersticiosamente se usa como 
preservativo de doenc;:as, perigos, bruxedos, maleficios; amuleto, talisma. 
Fio, filamento de qual uer materia textil. 
Fio de ouro ou de prata, que usam os Arabes para executar bordados no 
couro. II Couro amarelo ou vermelho da Africa do Norte e do Centro. 
0 mesmo que filali. 
Tecido de la transparente, de varias cores, com que se fabricam as 
bandeiras, galhardetes, flanulas, etc. 
Fio delgado, muito fino; fiozinho. II Ornato fino e estreito; debrum. 
Diz-se do filho que nao provem de pais Casados civil ou religiosamente. 
Obra de ourivesaria muito delicada, formada de fi.os de ouro e de prata, 
delicadamente entrela~dos e soldados, a imitar varios desenhos, rendas, etc. 
Tecido aberto e fino como a rede; especie de cassa engomada, que se 
emprega muito nos chapeus de senhora. 
[Funcionario responsavel pelo servifo da Roda, que reunia a informa~ 
sobre os casos das pessoas que desejavam expor uma crianfa; des 
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Fistula 

Fita da moda 
de bico 

ita damoda 

Flanela 

leimio 
Floco 

Franja 

io 

Frisa 
oco 

Furno 

Fundo aberto 

Gala 
alam. 

Galao 

PEQUENO GLOSSARIO 

modo o visitador podia verificar e confirmar a situa~ao familiar, e 
Mesa odia deCidir se a crian a seria ou nao admitida]. 
Chaga cavernosa com calosidade pela parte de dentro. II Trajecto 
congenito ou acidental por onde fluem secrecoes normais ou patol6gicas. 
II Chaga, ferida. 
Tira de tecido delgada e estreita que serve para atar ou prender alguma 
coisa fazer la~os de enfeite ou P-ara outros fins de adomo. 
[Fita que termina lateralmente em pontas]. 

[Fita com riscas]. 

Pano leve de lii, tecido simples ou cruzado, feito com fino fio de lii 
penteada ou cardada, e de menos corpo que a baetilha. II Tambem se faz 
urn tecido do mesmo genero com algodiio. 
Inflama ao do tecido conjuntivo situado no intervalo dos 6rgaos. 
Tufozinho, bolinha de filamentos, pelos, etc., pouco apertados e que 
facilmente esvoacam; borla. 
Conjunto de fomalha, fole e bigoma de que, no seu oficio, se servem o 
ferreiros e outros artifices ue trabalham em metal. 
Cadilhos de linha, algodiio, de seda, de ouro, de prata para guarnecer ou 
enfeitar as pecas de estofo. II Aquilo que imita, que e semelhante a franja. 
Ligamenta ou prega membranosa que retem ou liga partes anat6micas 
II Freio na lingua, prega mediana da face inferior da lingua, que a lig 
ao pavimento bucal. II Freio da glande ou do prepucio, sulco mediano d 
face inferior da glande, onde se insere urn prolongamento do prepucio 

ue uase atin e o meato. 
Tecido grosseiro de lii. II Pelo de pano encrespado. 
0 mesmo que floco. II Felpa de la ou de seda tecida em cordao, ou 
cortada em bocadinhos depois de tecido, e que serve para bordar, para 
omatos de vestuario etc. 
Faixa, taija de tecido preto liso, geralmente baco, que se usa na cobertura 
da cabe a, na lapela, no bra o esquerdo, em sinal de luto, de d6; crepe. 
Fabrica oficina em ue os metais se fundem. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Conjunto organico de documentos de 
arquivo de uma unica providencia. E a mais ampla unidade ar uivistica. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Fundo em forma~ao, isto e, ainda 
susceptive! de crescimento, em consequencia do funcionamento norma] 
da administra ao rodutora. 
Especie, de fuso, com uma rodela no fundo. II Meretriz, prostituta. 
Pano de Ia, algodao, linho ou seda, tecido em cordiio mais ou meno 

Tira entrancada, mais ou menos larga, de prata, ouro, seda, algodiio, 
linho, etc., proprio para debruar ou enfeitar; cairel. II Tira, fita, linha, 
faixa. II Distintivo dos postos no Exercito portugues, que indica as 
diversas categorias de militares e certos funcionarios; divisa. 
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alivar 
Garavata 

astrite 
Gastroenterite 

melar 
Gibao 

ode rim 
Godorirn 

odozim 
Godrirn 

oivo 
Gordelern 

ordezirn 
Gorgorao 

ra 

Gradelern 
radelim 

Gradulern 
ran 

Granada 

Gravata 

redelern 

Gredelirn 
ridelem 

Gridelirn 
rodote 

Grurnete 
uarda 

da assinatura) 

Guarda-pisa 
uardalate 

INVENTAAIO DA CRIA<;:AO DOS EXPOSTOS 

Dar o feitio devido a; tornar a ro riado; trace·ar. 
0 mesmo que gravata. 
Tela muito rala. 
Afeq:ao em que se encontram associados urn processo de gastrite e urn 
de entrite, o que e relativamente vulgar nas formas agudas. 
Afeccao inflamat6ria da mucosa do estoma o. 
[Ver Gastrenterite] . 
Relativo a gemeos. 
V estidura antiga que se usava a cobrir o corpo ate a cintura, por baixo 
do pelote, como hoje o colete. II Casaco curto, que se veste por cima da 
camisa ou blusa; colete. II Qualquer coisa que se assemelhe a esta peca 
de vestuario. 
Ver Godrim. 

Talvez guarnicoes, borlas, franjas, etc. II [Ver Godrim]. 
Ver Godorim e Godrim . 

Colcha estofada da India. II Tambem se diz goderim e godorim. 
Goiveiro (:Qlanta). II A flor do goiveiro. 
[Ver Gradelim, Gredelem ou Gridelim]. 
[Tecido ?]. 
Tecido de seda grossa, formando como cordoes. 
Insecto empregado em farmacia e tinturaria, o mesmo ue cochinilha. I 
Tinta escarlate obtida deste insecto. 
[Ver Gradelim, Gredelem ou Gridelim]. 
Cor semelhante a da filaca do linho (do frances gris de lin); cinzento 
alvadio pardo. II [Ver Gredelem e Gridelim]. 
[Ver Gradelim, Gredelem ou Gridelim]. 
[Ver Gra]. 
Pedra preciosa, que se assemelha ao rubi escuro. II Especie de tecido de 
seda. 

Laco ou fita de tecido fino que usavam os Croatas em redor do pescoco e 
cujo uso se estendeu a Franca no seculo XVIII. II Tira de tecido de seda, 
la, algodao, etc., que rodeia o pescoco na gola da camisa dos homens e 
que ata em n6 ou laco na frente . II Tira em pele com varios feitios, que 
usam as mulheres a volta do pesco~;o . 

Que tern a cor da flor do linho; que e azul tirante a vermelho. II Ve 
Gradelim e Gridelim. 
[Ver Gradelim, Gredelem ou Gridelim] . 
[Ver Gradelim, Gredelem ou Gridelim]. 
Cor de flor de linho. II [Ver Gradelim e Gredelem]. 
Especie de urn tecido. 
Praca de marinhagem cuja gradua~;ao e inferior a do marinheiro. 
Conjunto de riscos e letras que fazem certas pessoas por cima da su 
assinatura, para que a firma se nao possa falsificar ou modifica11 
facilmente. 
Barra que resguarda por dentro a saia das mulheres. 
Es ecie de tecido osseiro. 
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Inspector 

PEQUENO GLOSSARIO 

Estofo de Hi. 
[Ver Godorim]. 
[Tecido ?]. 
Ac~o ou efeito de guiar, conduzir; direc9ao. II [Ver Carta de guia]. II 
[Arquivisticamente corresponde a:] Instrumento de descri9ao documental de 
urn ou mais acervos documentais, ao nivel do(s) fundo(s) (historial da entidade 
produtora, estrutura interna da documenta9ao, instrumentos de descri9ao 
documental disponiveis, bibliografia, etc.) fornecendo ainda a informa9ao de 
caracter geral e sumario sobre as respectivas entidades detentoras. 
Tumor mole formado no exterior dos 6rgaos contidos numa cavidade 
em se ida a ruptura do tecido que envolve esta cavidade. 
Nome dado a todo o derrame seroso numa cavidade natural ou 
patol6gica ou na intimidade dos tecidos. 
Imita ao de tecido de Holanda, fabricado na Silesia. 
Soldado que combate a pe; pra9a de infantaria. 
Individuo ue trata de horta ou de hortas. 
[Local onde os enjeitados permaneciam ate serem entregues as amas]. 

Orificio executado como furador em pano, couro, feltro, etc., por onde s 
enfia cordao, fita, atacador, cabo, etc.; estes furos sao guarnecido 
circularmente com pontos, executados geralmente com fio de vela. II Ara 
ou anilha de metal, normalmente de forma circular, que debrua aquel 
orificio; coloca"se com uma ferramenta especial, e substitui os ponto 
executados a fio de vela. 
[Ver Ilh6]. 

Doen~a causada por certo parasita, cuja propaga~ao se faz pelas picada · 
dos mosquitos, e em que urn dos principais sintomas e a febre; o mesmo 
gue :Qaludismo e sezonismo. 
0 mesmo que impetigo. 
Dermatose vesiculo"pustulosa, devida ao estafilococo ou ao estreptococo, 
que da origem a um liquido, de que se formam crostas amareladas, 
caracteristicas. 
Gripe epidemica e violenta que ataca os orgaos respirat6rios. 
[Ver lnfl.uen~a]. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Qualquer elemento capaz de ser 
expresso como auxilio de urn c6digo [e que transmite uma mensagem ou 
conhecimento]. E correntemente empregue como sin6nimo de dado. 
Tornar inquieto, apoquentar, perturbar, por em agita9ao. II Amotinar· 
hostilizar. II Desassossegar, importunar, assustar. II Perturbar~ 

sobressaltar. II Excitar. II Provocar. II Sentir inquieta9ao, ter receio , 
perturbar"se, incomudar"se. 
[Funcionario que verificava se as amas estavam a criar bern os expostos 
que tinham a seu cargo e, por sua vez, informavam os mordomos da 
Casa ou o director do Hospital dos Expostos]. 

Jnstrumento de [Arquivisticamente corresponde a:] Documento secundario que referenci~ 
llescri~ao elou descreve as unidades arquivisticas, quantificando as respectiva~ 
llocumental (IDD) unidades de instala{:ao, tendo em vista o seu control~, acessibilidade el~ 
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f}unco 

La 

Laia 
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Laringite 
toeiro 

Lauda 
urado 

Laurear 
~vrado 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

divulga~ao. Os principais instrumentos de descri~ao sao guias, roteiros 
inventarios, catalo os, indices e listas. 
Provis6rio, passageiro, temporario. //Que nao e efectivo, que preenche as 
funcoes de outrem durante a ausencia deste. 
[A «inven~ao», descoberta ou encontro da Santa Cruz, levada a cabo po 
S.ta Helena, era celebrada numa festa realizada a 14 de Setembro. E 
614 os Persas roubaram a Cruz, a qual foi recuperada pelo lmperado 
Heraclito, em 628. Na lgreja Ocidental passou-se a celebrar, no dia 3d 
Maio, a festa da recupera~ao da Cruz, que se denomina dia da S.ta Cruz 
«inven~ao» da S.ta Cruz ou exalta~ao da S.ta Cruz. A festa de 14 d 
Setembro conservou-se nos docume11:tos, mas na pratica liturgica 
festejavam-se os Santos martires Cipriano e Cornelio. Nos anos 60 d 
nosso seculo, surgiu uma importante reforma litlirgica e, restabeleceu-se 
a imP-ortancia do dia 14 de Setembro stiprimindo a de 3 de Maio]. 
Que inventa, inventivo. // Aquele que encontra, que descobre, que tern o 
dom de imaginar, de inventar. // Autor, promotor, instigador. 
Que recebe joma ou salario. II Trabalhador a guem se paga jorna. 
Magistrado que trata geralmente dos assuntos que dizem respeito aos 
6rfaos, preside aos conselhos de familia, etc.; tinha tam bern a designacao 
vulgar de curador dos 6rfaos. 
Planta herbacea da familia das Juncaceas, de haste longa e flexivel, que 
cresce nos terrenos hlimidos. // Varinha, chibata. // Bengala, que 
vulgarmente se chama junco-da-india. 
0 pelo macio e espesso que cobre o corpo de certos animais, 
especialmente OS da raca ovina, que e materia textil. // Tecido, pano, 
vestimenta feita dessa materia. 
Mistura s6lida obtida com minio, goma-laca, terebintina, etc., e que serve 
ara fechar e ta ar hermeticamente arrafas, selar cartas, embrulhos, etc 

La. // Tecido de la, semelhante ao fio de Esc6cia. 
Mancha, n6doa, pinta.// Ferrete, marca, sinal.// Veio ou faixa estreita 
comprida que, numa terra ou numa rocha, se distingue da substancia 

ue a circunda, uer ela diferen a de cor uer ela natureza. 
Banda, tira, faixa. // Tecido listrado, com que cobriam assentos. // 

lnflamacao da laringe. 
lndividuo ue trabalha em latoaria· icheleiro, funileiro. 
Pagina escrita ou em branco. 

er Lavrado e Laurear . 
Adornar, enfeitar. 
Omado de relevos ou .lavores feitos com cinzel, formao, goiva, pun~ao 
etc., insculpidos ou em relevo. // Diz-se dos lavores, feitos a agulha, qUE 
formam espessura no pano. 

Lavrar (uma fita) Marcar com sulcos, vincos longitu<linais; vincar, sulcar, arregoar.// Ornar de lava
res panos, estofos, redes, etc. // Em sentido absoluto, trabalhar de agulha; bordar. 
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PEQUENO GLOSSARIO 

[Ver Laia]. 
Qualidade de pano fino, preto, e de Hi. 
Toda e qualquer especie de tecido de la ou de algodao. // Oficina o 
estabelecimento em que se fabricam ou se vendem len~os. II Estendal d 
panos brancos ou de cores. 
Rodela pequena de metal dourado, prateado ou de outras cores, que 
serve para enfeites de vestuario, de leques, de mantilhas, etc. 
Tira de tecido grosso e entran~ado; ourelo. II Tira, geralmente de tecidc 
elastica, que serve para segurar a meia na perna. II Coisa que segura 
Que prende. 
[Ver Lemiste]. 
[Ver Linha em . 
Tecido grosso de linho; serapilheira. 
0 fio ou linhas que se tiram das fibras dessa planta, e com os quais s 
fabricam tecidos e rendas. II Tecido feito com essas fibras. 
Tira de tecido mais ou menos larga. 
Risca em gualguer tecido de cor diferente da ue este tern. 
Len~taria de tomentos, para sacos, etc. 
[Documento entrege aos amos para controlo da cria~tao do exposto. 
consultar estampa 42]. 
Tira de ouro com que se ata ou prende qualquer objecto. 
Fabricante ou vendedor de luvas. 
Tecido de algodao liso e consistente, que se fabricava, originalmente, na 
India. 
Pano de algodao e seda ue se fabricava em Madrasta na India. 
Parte nacarada [ver Nacar] de concha dum molusco, que se emprega em 
varios utensilios e ornatos. 
Infec~tao produzida por protozoarios de genero Plasmodium; o mesm 
gue paludismo. 
Relativo a malaria. 
0 Ieite matemo ou da ama gue as crian~as S!!&am durante a amamen~o. 
N orne vulgar dos mamiferos sirenios da familia dos Manatideos, 
tambem chamado peixe-boi; sao animais providos de barbatana caudal 
arredondada, vertical e sem chanfradura; corpo pisciforme coberto de 
pelos raros, excepto no focinho, onde se encontram sedas espessas; labio 
superior truncado e muito m6vel; barbatanas peitorais arredondadas e 
por vezes munidas de unhas achatadas. 
Resguardo dos punhos das mangas, que tambem pode servir de enfeite 
II Re alo de peles. II Manga peguena. 
Grande pano de la ou de algodao, do feitio de cobertor e que serve para 
agasalhar. 
Toalha de altar ou de mesa. II Roupas de mesa. II Capa, o mesmo qu 
manteu. 
Especie de manta para a cabe~ta que usam as mulheres ; capucha. 
0 mesmo ue mantela. 
Capa pequena de senhora. 
[Ver Manteu]. 
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anteu 0 mesmo que cueiro. II Saia lisa, sem pregas. II Colarinho em canudos, o 
.._ _______ _.com abas largas pendentes. II Ca a com colarinho gue usam os frades. 
Mantilha Faixa para crian~a; cueiro. II Manto fino com que as mulheres cobrem a 

cabe~a; capuz, bioco. II Veu de renda, seda, etc., que usam especialmente 
as mulheres espanholas. 
Emagrecimento extremo de todo o corpo 

longa. II Extenuamento, fra ueza geral•·-----------~-..a 
Maravalha Fita estreita. 
Marc a ~--~--------~~--

Ac~ao ou efeito de marcar. II Sinal(ais) ou distintivo(s), que tern por. 
finalidade distinguir ou reconhecer certa coisa, e que tern por objectiv 
recordar al o. II Ferrete. 

Marchetar Embeber ou embutir lavores em; tauxiar. 
~----~--------~~~---------
.. 1 .-a. r;;;.a.-..e.-ir-.o..._ ___ ,_In-.d. I.·v .. i.-d.-u-.o...o!,Oue a anha marga ou ar 'las calcarias. 
Marqueiro Homem que como ferro em brasa marca o gado, o mesmo que marcador. 
~--~----------------~~ Matiz Combina~ao, mistura de cores num tecido, pintura, paisagem, etc. II Co 

delicada, mimosa ou viva de certos objectos da natureza. II Grada~a 
quase imperceptive! das cores. II Bordar a matiz: bordar comretr6s (e 
eral de seda) cujo colorido muda adualmente de tom. 

Matizar Ornar com cores variadas o bordado, a pintura, a aguarela, etc.; colorir. 
~~~--------~~ I edida Fita representativa da altura de urn santo, [ou da escultura que represent 

Meirinho 

Melania 
Memoria 
1\fesa da SCML 

Mesti~o 

etro linear 

Milanesa 

~ina nova 

Missanga~ 

isterio 

Monograma 

esse santo], que os devotos respectivos costumam trazer consigo 
Geralmente sao intadas com al as decora ~es eo nome do santo]. 

Antigo funciomirio judicial, correspondente ao oficial de diligencias de 
hoje, que tinha direito de prender, citar, penhorar, e de executar outros 
mandados judiciais. II Antigo magistrado, de nomea~ao regia, e que 
governava amplamente urn territ6rio ou comarca. 
Es ecie de tecido, de la ou de seda, para arni~oes. 

[Ver Registo]. 
[Orgao de administra~ao da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, 
composto pelo Provedor e determinado mimero de oficiais, actualment~ 
designados por ~djuntos, OS quais variam conforme a epoca]. 
Nascido de pais de ra~as diferentes. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Unidade convencial de medida que 
deve ser utilizada para determinar o comprimento ocupado pelo 
documentos nas estantes e para dimensionar a capacidade de instala~a 
de um de 6sito tomando como base a medi ao das rateleiras. 
Certo tecido antigo, cujo fundo e urn fio coberto por dois fios de seda, dos 
quais urn menos comprido que o outro, forma sobre o primeiro urn 
pequeno relevo a distancias iguais. 
Especie de pedra preciosa [transparente, tambem designada por crista 
de rocha; muito popular em Portugal, nas tiltimas decadas do secul< 
XVIII e nas primeiras do seculo XIX]. 
Contas miudinhas de vidro, de cores variadas, para enfeites, bordados, 
colares, etc. 
Cada uma das partes de urn rosario, compostas de dez Ave-Marias e u 
Padre-Nosso. 
Especie de timbre que e ordinariamente formado por varias letras entrela~das. 
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PEQUENO GLOSSAAIO 

Individuo que administra hens e trata de negocws de irmandades ou 
confrarias, etc. II Aquele que administra e rege os hens de uma casa ou 
estabelecimento de outrem. II Antigo oficial da justi~, encaiTegado de citacOes 
execu~ e cobran~ de impostos. // Aquele que toma parte na ~o d~ 
uma festa de igreja concorrendo com~~arte ou com o total da de~a. 
Pano branco e fino de algodao, que tambem se chama pano-patente, 
madapolao e madrastro. 
Estomatite cremosa· sa inho. 
Aquele que e mesti~;o das ra~;as branca e negra. 
[Maes que expunham os filhos, mas que desejavam permanecer ocultas 
devido a motivos sociais e familiares; ex: mae solteira, mulher cuj~ 
marido se encontrava ausente, como o caso dos marinheiros, etc.]. 
Substancia que reveste interiormente a concha de varios moluscos, de 
cor branca, a qual apresenta as tonalidades do arco-iris, consoante a 
incidencia da luz. E constituida por lamelas sobrepostas alternadamente 
calcarias e organicas, sendo as primeiras formadas por prismas 
contfguos, obliquos em rela~;ao a superficie da concha, e as segundas 
constitufdas por uma substancia especial, a conchiolina. Tern a 
propriedade de refranger, ou reflectir a luz de forma agradavel a vista. 

ue saiu morto do ventre matemo. 
Tira, len~;o para p6r ao pesco~;o; gravata. II Qualquer fita, especialmente 
de nastro. II Cadexo; cordel, pequeno atilho, o mesmo que negalho. 
Fita estreita de al odao linho etc. 
Pequena por~;ao, molho, novelo pequeno de linhas para costura; cadexo, 
nagalho. II Cordel com que se liga alguma coisa; atilho. II Por~;ao 

pequena; coisa pequena. 
Diminutivo de ne o. 
Que e de cor escura, da cor do ebano e do azeviche; o mesmo que preto. II 
Que pertence a raca ou ramo negro. 
Fazer, executar, realizar, praticar. II Proceder. II Portar-se. II Produzi 

ualquer ac1!iiO. II Exercer influencia. 
Folha fina de massa, que se pode fabricar com varias cores, a qual era 
utilizada antigamente, ap6s ter sido humedecida, com o objectivo de 
fechar cartas, colar papeis, etc. 
[Ver Criaqao de vestir, calr;ar, sustentar e educar]. 

Especie de vasilha feita de couro ou da pele dos animais caprideos, que 
se assemelha a urn saco atado pela boca, e que e completamente 
estanque; s6 se destina a transportar liquidos. II Flutuador das cordas, 
nos aparelhos de pesca de arrastar para terra. 
Aguele gue fabrica ou vende odres. 
Todo aquele que exerce urn offcio, seja qual for a natureza, quer o offcio 
seja manual, quer militar. II Artifice que nao adquiriu ainda a mestria 
do seu offcio, ou que cessou de ser aprendiz. 
[Ver Holandilha] . 
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INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Tira de qualquer coisa, o mesmo ue ourelo. 
Que perdeu pai e mae, ou urn dos dois. II Desamparado. 
Margem, beira, borda. II Orla; cercadura. 
Fita de pano grosso; tira, cercadura, orla, ourela. II Extremidade de certos 
tecidos grosseiros de que se faz calcado proprio para o Inverno; tranca. 
0 mesmo ue usagre. 
Letras representativas das palavras <<Private Branch Exchange», que 
designa uma pequena central privada dum subscritor de telefone, a qual 
permite a liga~ao a rede (de uma ou mais linhas) com diversos telefones 
interiores e vice-versa, e a comunicacao destes entre si. 
[Ver Contadoria]. 
Sapatos, botas; calcado. II Pernas. II Lamina metalica, muito fina, 
empregada em passamanaria. 
Lamina muito delgada de prata, ou prata dourada, tirada a fieira, qu 
se vende em carretes. 
Mulher que palmilha calcado, meias, etc; pessoa que remenda meias de 
calcar, deitando-lhe palmilhas. 
0 mesmo gue i;mpaludismo e sezonismo. 
Que e dos pauis e dos pantanos, que neles nasce e neles vive. II Que e de 
natureza paludosa, relativo a pauis. 
Pano pequeno; toalhete, toalhinha. II Especi.e de pano fino de algodao. !. 
Cueiro, faixa gue envolve es~almente as ~mas e as nadegas das crian as 
Qualquer tecido de linho, de algodao, de la, de seda, etc. II Cueiro, faixa 
em que se envolvem especialmente as pernas e as nadegas das criancas 
de peito. 
Tecido de algodao geralmente utilizado em rou{>.as de cama. 
[Ver Pau]. 
Especie de la felpuda geralmente usada no fabrico de cobertores. 
Papel avulso. II Papel com determinados dizeres impressos e que e 
completado posteriormente com diversos dados. II Boletim, verbete. 
De cor entre branco e preto. II Branco-sujo, escuro. II Que tern pelE 
escura ou trigueira; muito moreno. II Mulato claro. II 0 mesmo quE 
mulato. 
Saragoca ordinaria. 
[Ver Quebrada]. 
Fitas, gal6es, cord6es ou tecidos entretecidos a fios de prata, ouro ou 
seda. 
Nome generico que, em Portugal, se da a certas moedas de prata de 
varios paises. 1/ uantia de dinheiro i@al a 320 reis. 
[Madeira oriunda da arvore denominada jacaranda, a qual e 
apreciadissima para marcenaria artistica]. 
[Ver Picheleiro]. 
Cetaceo de cuja pele se cortaro tiras para chicotes, medindo 2 a 3 metros 
de comprimento, em media, e pesando 200 a 300 kg. Tambem lhe 
chamam manatim e vaca-marinha. 
N orne que os pescadores brasileiros e africanos diio a feme a do peixe-bo · 
ou manatim. 
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PEQUENO GLOSSARIO 

Diz-se da mulher gravida. 
[Ver Pelucia] . 
Tecido de Ia, seda, etc., fel udo de urn lado. 
Roupa que se veste a uma crianca, ao pensa-la. 
Cuidar, tratar convenientemente. II Lavar, vestir e alimentar (uma 
crian~a). II Alimentar, dar de comer a pessoas. II Aplicar o curativo o 
os remedios necessarios (a ferida, a essoa ou animais). 
Lava-la, vesti-la e dar-lhe o penso. II [Ver Pensadura]. 

Tratamento de crian~as ou adultos, quanto a sustento, limpeza . 
curativo, etc. II Curativo. II Conjunto esterilizado habitualmen~ 
constituido por gaze, algodao e atadura, destinado a combater ou ~ 

impedir o estabelecimento da infec~ao nas feridas; a finalidade primacia 
do penso e a de determinar a esterializa~ao, tanto quanto possive 
perfeita, das feridas, de forma a permitir a sua rapida e completa 
cicatriza~ao, pelo que se pode afirmar que a grande lei dos pensos e a 
limpeza. 
Pessegueiro. 
Designa~ao generica de substancias betuminosas, s6lidas ou semi
s6lidas, naturais ou artificiais, residuo da destila~ao de liquidos densos, 
de alcatroes, etc.; especialmente, secre~ao resinosa de varias plantas 
sobretudo das pinaceas. II Alcatrao, breu. 
Biqueiro, que come pouco. 
Fabricante de icheis. II Fabricante ou vendedor de obras de estanho. 
(do Provencal pinsel ou Catalao pincell, do Latim penicellu). Tufo de 
pelos, num cabo proprio, que serve para ensaboar a cara, para os 
pintores tomarem e aplicarem as tintas, para estender cola, etc.; broxa. 
Afec ao inflamat6ria do ulmao. 
Especie de panorama em que os quadros m6veis, penetrando-se reciproca
mente, mudam de contornos e se transfiguram aos olhos do observador. 
Colonia animal formada pela reuniao de p6lipos que vivem sobre urn 
su rte calcario arborescente ue eles mesmos se e am. 
Inchacao; tumor, fleimao. 
[Criar um individuo sem receber soldada]. 

[Criar urn individuo sem receber soldada]. 
Cordao ou tira de pano, de cabedal, etc., que tern, geralmente, na 
extremidade, uma especie de aselha ou fivela e em que se enfia as veze 
urn botao ara a ertar ou render. 

Preterito Que passou, passado. 
rimavera Es ecie de tecido de seda ornado de flores e matizes. 

Principe (Cor de) Especie de figo grande, branco e saboroso. 
prfviiegio Direito ou vantagem especial que se concede a uma ou mais pessoas 

para esta ou estas gozarem com exclusao dos outros, fazendo excep~a< 
ao direito comum ou a regra geral. II Direito, prerrogativa. II DiplomE 
em que se confere esse direito ou vantagem [consultar estampa! 
2a ate 2g]. 
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Processo 

Procurador 

rogenitor 

Promotor 

roveniencia 

Pun sol 
uebrado 

Quiromancia 

Rais 
Ramal 

amalhete 

Rape 
Ratina 
Recova 

cove ira 
Recoveiro 

gedor 

Regis to 

elicario 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

[Arquivisticamente corresponde a:] 
1 - Qualquer acfao administrativa ou judicial sujeita a tramitafii< 
pr6pria, normalmente regulamentada. 
2 - Unidade arquivistica constituida pelo conjunto dos documentm 
referentes a urn processo 1. 
Aquele que tern procurafaO para tratar de negocios de outrem II 
Interventor, mediador. II Administrador. 
Aquele que procria. I I Aquele que deu inicio ou origem a alguma coisa 
iniciador, fundador. II Os ascendentes, os avos, os anteJ>assados. 
Magistrado que nalguns tribunais promove o andamento de processos e 
certos actos de justifa, e fiscaliza a execufao das leis. 
Em arquivo intermedio e arquivo definitivo ou hist6rico 

rodutora do arguivo. 
Acto de pungir, de picar, de furar, de gravar. 
Furar com o un£iio. 
[Ver Punr;oar]. 
Enfraquecido, sem forfas, postrado, magoado. II Fracturado. II Que tem 
hernia intestinal ou uebradura. II Com fenda ou ~eta. 
Arte ou sistema de adivinhafao atraves de exame das linhas da palma 
da mao. 
Raiz. 
Conjunto de fios para fazer cordas; estes fios torcidos e entrelafados. II 
Enfiada. II Borla de fios no alto de urn barrete ou de uma coifa. II 
Substancia filamentosa reduzida a fios o mesmo que fiado. 
Pequeno feixe de flores reunidas pelos pes. II Conjunto de coisas selecta · 
e de valor especial. 
Tabaco em po, para se cheirar. 

[Conduzir carga, (crianfa ou mercadoria); este transporte e levado a 
cabo por recoveiros ou almocreves]. 
Mulher ue recova; [ver Condutor(a)]. 
Homem que recova; [ver Condutor(a)]. 
Que rege, dirige, administra ou governa. II Autoridade suprema. /, 
DesignafaO generica, antiga, de varias autoridades administrativas 
governativas, judiciais, etc. II Designal(ao da autoridade administrativ 
do mais infimo grau, a qual funciona em cada freguesia, subordinad 
ao presidente da camara municipal, que, desde o C6dico Administrativ 
de 1940, acumula as atribuifoes municipais com as de agente d 
governo. II Chefe do antigo Tribunal da Relafao de Lisboa. II Antiga 
autoridade judicial. II Funcionario que governa administrativamente 
uma fre esia. 
Gravura religiosa ou imagem de santo com que se marca urn passo num 
livro; [pode ser emoldurada, e decorada com diversos elementos]. II 
[Arquivisticamente corresponde a:] Acto de lanfar em suporte proprio 
dados ou informaf6es. 
Caixa ou cofre, bolsa ou caixilho onde se guardam reliquias. II Luga 
onde se ardam os ob·ectos sa~ados nas I~e·as. 
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!Renda 

Rendido 

PEQUENO GLOSSARIO 

Obra delicada de malha ou tecido aberto, que apresenta desenhos mai 
ou menos graciosos, e que se faz com fios de ouro, prata, seda, linho 
algodao, etc. ---
Fendido, rachado. // Que esta afectado de hernia ou quebradura. // Que 
se entregou, que capitulou. // Fatigado, prostrado. 

eposi~ao [Voltar a entregar na Casada Roda]. ----------------------~ 

Retr6s Fio de seda ou conjunto de fios de seda torcidos. 
~~------~ -----------~ iscadilho Chita de riscas miudas. 

Roda da 0 mesmo que roda dos expostos. 
Misericordia 

--------~~---oda dos [Estrutura de madeira, de forma cilindrica, que servia 
xpostos anonimamente crian~as, as quais ficavam a cargo de Hospicios, o 

Miseric6rdias que possuiam Hospitais de Expostos. Este cilindro de madeir 
girava sobre urn eixo vertical central, e encontrava-se embutido na pared 
ou numa janela; possuia uma, duas ou quatro aberturas e, quando s 
rodava, permitia o acesso, por urn lado, a quem se encontrava no interior d 
Casa da Roda e, por outro, a quem estava localizado na entrada 
Internamente a roda era composta, alem do eixo central, por parede 
verticais, (em forma de cruz, nas rodas com quatro aberturas), de modo que 
quem estivesse dum lado, nunca conseguia ver quem se encontrava do lad 
oposto. Atraves deste dispositivo o anonimato era garantido e a crian~ er 

~--recolhida, logo que a rodeira ouvia o som da sineta_ ... J..,. __ 

Rodeira Mulher encarregada do servi~o da roda nos conventos ou hospfcios. 
--------~~~--1 Rela~ao ou lista que contem os nomes de pessoas, que convem ou 

Rolha 

necessaria registar por certa ordem, para determinado fim. // Designa~aa 
de quantias, de quaisquer coisas ou circunstancias, por certa ordem 
para recorda~ao, fixa~ao, registo ou auxilio da memoria. // Enumera~ao 
indica ao mais ou menos minuciosa. -------------i.l [Chupeta de pano limpo, bern atado, com a~ucar e broa, a~ucar e carne, 
s6 com a~ucar ou contendo marmelada]. 

~~------~--~~--- -~~-------------------.-~~ osario Conjunto de contas enfiadas, que se fazem passar entre os dedos, 

Roseta 

enquanto se vao recitando Padre-Nossos e Ave-Marias. // Ora~aa 

composta por quinze misterios, formando urn total de 15 Padre-Nossos e 
150 Ave-Marias, com a medita~ao de misterios respeitantes a Jesus 
Maria. Divide-se em tres partes chamadas ter os. ---------
La~o ou n6 de fita, em forma de rosa. // La~o disposto a maneira das 
corolas da rosa. 

Rosicler Cor afo~eada como a da rosa. 
~----~-------------~ Saeta Tecido antigo. 

aieta Tecido de la, r6 rio ara forros. 
Sainha Forma diminutiva de saia. // Pequena saia; saia curta. 

----------= ---------------~~ alva (passar Elaborar urn novo documento, para substituir outro que se perdeu 
ocumento com) dando-se este or inutilizado. 

Sanselimao [Ver Signo-salomiio]. 
aquo Saco. 

Sara~a Tecido fino de algodao. 
Sara o~a Tecido grosso de la escura. 
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~arampo 

Sarassa 
·a 

Sarna 

atisfazer 
Sayazinha 

Sec~ao 

Seda 

Sedeiro 

Sem lucro 
em salario 

Serafina 

Serago~a 
Sergueiras 

Serie 

erigueiro 

Seriguilha 
erodio 

Serosidade 

~eroso 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

Molestia infecciosa, especifica, endemica ou epidemica, clinicamente 
caracterizada por erup~ao vermelha maculosa das mucosas e da pele ~ 
por catarro das vias respirat6rias suJ>.eriores. 
[Ver Saraqa]. 
Tecido de seda, la ou al odao, entran ado. 
Meq:ao cutanea, pruriginosa, erup~ao cutanea causada pela presen~a de 
aracnideos microsc6pios ou acaros e que e contagiosa. 
Pagar o gue se deve a alg'!!em. 
Saiazinha. 
Esta~o do ano. II Tempo proprio; ocasiao propicia para alguma coisa. /A 
Ocasiao favoravel; ensejo· temPQ P.r6P.rio; OPQrtunidade. II DisPQsi~ao animo 
[Arquivisticamente corresponde a:] Subdivisao arquivistica, tendo por 
base aspectos organico-funcionais, de urn fundo, determinada pela sua 
organiza~ao original. [Ver Subsecqao e Subsubsecqao]. 
Substancia filamentosa e brilhante segregada por uma especie de 
bOmbix vulgarmente chamado bicho-da-seda; materia textil que tern po 
base a celulose e obtida artificialmente por processos quimicos especiais. 
II Qualguer obra tecido ou estofo feito dessas substancias. 
Pe~a de madeira com puas ou dentes de ferro , colocadas verticalmente 
em fileiras por onde passa o linho para o separar da estopa. 
[Peca de churnbo, por onde passava urn fio, e onde se imprimia, utilizando 
urn alicate, o nmnero atribuido ao exposto e as armas da SCML; este selo 
servia ara ser colocado ao escos:o do en'eitado, de forma a identifica-lo]. 
[Criar urn individuo sem receber soldada]. 
[Criar urn individuo sem receber soldada]. 
Tecido de la, proprio para forros. II Especie de baeta encorpada, 
geralmente com desenhos ou debuxos. 
[Ver San Qga]. 
Tecido ordinaria de la e linho. 

[Arquivisticamente corresponde a:] Unidade arquivistica constituida por 
urn conjunto de documentos simples ou compostos a que, originalmente, 
foi dada uma ordena~ao sequencia}, de acordo com urn sistema de 
recupera~ao da informa~ao. Em principia, os documentos de cada serie 
deverao corresponder ao exercicio de uma mesma fun~ao ou actividade, 
dentro de uma mesma area de actua~ao. [Ver Subserie]. 
Aquele que faz obras de seda, passamanaria, tambem chamado sirgueir 
e passamaneiro. 
Pano grosso de la, sem piHo, o mesmo que serguilha, ou sirguilha. 
Que vern tarde ou fora de horas. //Que se manifesta ou exterioriza for 
do tern o pro rio ou da idade normal· extern oraneo· tardio. 
Qualidade do que e seroso. II Liquido segregado por certas membranas 
em estado patol6gico. II Humor que se acumula nas ampolas da pele 
causadas por queimaduras, causticos, etc. II Humor contido nas bolhas 
produzidas pelos vesicat6rios. 
Relativo ou semelhante ao soro. II Que tern soro. II Que e da naturezadq 
soro. II Que abunda em serosidades anormais. // Diz-se das membranas· 
que segregam serosidades. 
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rralheiro 
Setim 

Sezonismo 

Signo-salomao 

illouras 

PEQUENO GLOSSARIO 

Artista ou o~rario ue faz fechaduras e outras obras de ferro. 
[V er Cetim]. 

Doen~;a causada por urn protozoario inoculado pela mordedura de certos 
insectos, e que se manifesta por febres intermitentes; e entidade clinica, 
tambem conhecida por impaludismo, paludismo e malaria, parasita do 
sangue descoberto em 1880, ao pesquisar-se a origem do pigmento 
melanico, existente no sangue examinado quando ainda no estado fresco. 
II [Ver Impaludismo]. 
Assim desse modo; como a ui esta. 
Especie de amuleto ou talisma constituido por dois ou tres triangulos 
entrela~;ados em forma de estrela. II Emblema de magia e quiromancia. 
II Observa~;ao : Trata-se de variante de signo-de-salomao, signo-saimao, 
sino-salomao, sino-salmao, sino-saimao, sino-samao, sanselimao; plural: 
signos-salom6es ou signos-salomao. 
[Ver Ceroulas]. 

Sinal Coisa que chama outra a memoria, que a recorda, que a faz lembrar. II 
Testemunha, comprova~;ao, demonstra~;ao, prova. II Marca distintiva. II 
Prova, fe, demonstra~;ao. 

de exposto [Conjunto de informa~s, documentos ou ~ que acompanhav 

Sinete 

· o-saimio 
Sinta 

Solideu 

a ~ exposta, quando dava entrada na Casa da Roda. Para ale 
d.os objeetos (roupas, tex:tos manuscritos, fitas e diversos objecto 
que serviam como marcas para identificarem e protegere 
espiritualmente aquele inocente), tambem se incluem como sinais 
as marcas fisicas ou deficiAncias (cor de pele, estado de saude, 6 ded 
no pe, etc.), para alem de outras informa~oos que eram registadas 
tais como a bora e dia de entrada, o nome atribuido, o registo da 
conversas que se desenrolavam na Casa da Roda, quando havia 
contacto com o condutor da crian~, etc. - consultar estampas 9 a 
11c]. 
Utensilio, geralmente metalico, destinado a firmar em lacre, cera, 
obreia ou papel a divisa de reparti~;ao ou de corpora~;ao, o brasao de 
titular ou as iniciais do nome de qualquer pessoa, etc.; firma chancela, 
carimbo. 
[Ver s· -salomao]. 
[Ver Cinta]. 
Aguele gue trabalha em obras de fio e cordoes de seda ou la· seri 

Couro curtido e preparado para a industria. II Pele curtida. II Qualquer 
coisa dura ou espessa como sola. 
0 soldo ou paga que se da a obreiros, criados, militares, etc.; salario 
ordenado p a mormente aos criados. 
Pequeno barrete de la ou seda, hemisferico, com que cobrem a tonsura o 
papa, os cardeais, os bispos, os prelados e outros eclesiasticos a quem a 
Santa Se o tenha concedido. II Pequeno barrete usado especialmente por 
pessoas calvas. 
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ombreireiro 
So pro 

ua Conta 

ubserie 
Subsubsec~ao 

'~uporte 

Tafeta 
afeta 

Talisma 

arlatana 

Tartaruga 

auxia 

Tauxiar 
ecedeira 

Tela 
empera 

Tendeiro 
!I'er~o 

Termo de 
abertura 

ri'ermo de 
encerramento 

INVENTARIO DA CRIA<;AO DOS EXPOSTOS 

Fabricante ou vendedor de sombreiros; cha_Releiro. 
Sinal, vestigio, caracteristica. 

er Por sua conta]. 
[Arquivisticamente corresponde a: Divisao da seq:ao, determinada pela 
sua organizayao original. Ver Secr;ao e Subsubsecr;ao]. 
Ar uivisticamente corres onde a: Divisao de serie l. 
[Arquivisticamente corresponde a: Divisao da subsecyao, determinada 
pela sua organizayao original. Ver Secr;ao e Subsecr;ao]. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Aquilo que sustem a mensagem, 
material adequado para lanyar dados e informayoes. Ex: pedra, papiro 
pergaminho, papel, tecido, tela, cabedal, metal, madeira, filme, fita 
magnetic!:!, . disco, etc. 
[V er Tafeta] . 
Tecido lustroso feito de fios de seda rectilineos e bern ta ado. 
Objecto a que se atribui propriedades sobrenaturais, como a de livrar de 
perigos, ou de certos males, quem o traz consigo; amuleto. 
Tecido transparente, ralo mas encorporado, usado no vestuario feminino. 
II Tecido de algodao de fios !rrOssos. 
Concha ou carapaya da tartaruga (animal reptil), de que se fazem varios 
objectos de adorno e outros. 
Obra de embutidos de metal (ouro, prata, etc.), em objectos ou m6veis d 
ferro ayo madeira etc. II Qualquer obra de embutidos. 
Ornar ou lavar com tauxia; embutir. 
Mulher que tece _Rano que trabalha em tear. 

- Tecido de fio de linho, la, ouro, seda, etc. 
Acto ou efeito de temperar. II Consistencia que se da aos metais, e 
principalmente ao ayo. II Operayao que consiste em arrefecer, 
subitamente o aco, previamente aquecido a uma alta temperatura, o qu 
tern por fim aumentar a sua dureza e elasticidade. II A dureza e 
elasticidade que eles adquirem com essa operacao. II Pintura a tempera 
pintura feita com a mistura de cal e cola, ou outras materias, de modo 
que a mesma se torne firme. 
Aquele que vende em tenda ou e dono de tenda. 
Terca parte do rosario, composto de cinco misterios. II [Conjunto de 
contas enfiadas, que se fazem passar entre os dedos, enquanto se vao 
recitando Padre-Nossos e Ave-Marias]. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Conjunto de informayoes fornecidas no 
inicio de urn livro de registo ou de urn rolo de microfilme; referem 
geralmente a funyao a que se destina, a autorizayao concedida para 
rubricar as folhas e executar o(s) termo(s) do livro, a data em que foi 
iniciado, o mimero de paginas, folhas ou fotogramas que o constituem, e 
a pessoa que o rubricou. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Conjunto de informacoes fornecida 
no fim de urn livro de registo ou de urn rolo de microfllme; refere 
geralmente a data em que foi concluido ou que foi executado, o mimero 
de paginas, folhas ou fotogramas que o constituem, e a pessoa que 
encerrou. 
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Timbre 

Tira 

• adefumo 
Tirador 

Titulo 

omarestado 
Tomento 

o al 
Torneiro 
_.ostado 

Touca 

Trapo 

Tule 
tela do 

Unidade 
arquivistica 
[ODidade de 
~nstala9io 

Usagre 

Vara 

ariola 

Verba 

PEQUENO GLOSSARIO 

Coisa da terra, coisa feita ou usada na localidade; coisa local; cois 
nacional. 
Emblema, insignia sobre escudo de armas, para indicar nobreza ou 
dignidade do seu proprietario. 
Doen~a cutanea da cabe~a. J!roduzida or determinados fun os. 
Retalho de pano, de couro, de papel, etc., mais comprido que largo.// 
Lista, listiio, faixa.// Ourelo, ourela, orla. //Correia, fita. // Franja, renda. 
II Friso, filete . 
[VerFumo. 
Que tira. //Que puxa. // Operario que reduz os metais a fios ou laminas. 
Que tira a uma cor; que se aproxima de uma cor ou de outra cois 
ual uer. 

[Documento entrege aos amos, para controlo da criacao do exposto com 
idade superior a 10 anos.- consultar estampas 44a e 44b] . 

Casar-se. 
A fibra mais aspera do linho; estopa grossa. 
Cordiio feito de fios de retr6s. // Cordao de seda com fios de ouro. 
Aquele que trabalha ao torno; aquele que torneia. 
Queimado ou crestado levemente a superficie. //Que tem a cor trigueira· 
escurecido pela ac~o do sol ou do ar. // Trigueiro, moreno, escuro 01.1 
negro, por pertencer a ra~a ou grupo etnico diferente da ra~ branca. I. 
Torrado. II Escuro. //A cor semelhante ada crosta tostada. 
Adorno de cambraia, de renda ou de outro tecido, com que se cobre toda 
a parte cabeluda da cabeca, e e usada por criancas e mulheres. // Tudo o 
que se assemelha a uma touca. 
Conjunto de fios entrela~ados. // Galiio de guarnecer vestidos o 
bordados. 
Pedaco de pano usado ou velho; farrapo. // Fato ou vestido velho e, por 

Tecido leve e transparente, de seda ou algodiio; fil6. 
[Crian a ue se encontra sobre a tutela do Provedor da SCML]. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Documento simples ou conjunto de 
documentos de-urn mesmo arquivo. 
[Arquivisticamente corresponde a:] Unidade basica de cota~ao, instala~c 
e inventaria~iio das unidades arquivisticas. Sao unidades de instala~iic 
as caixas, ma~os, livros, rolos, pastas, etc. 
Dermatose que aparece especialmente na face e na cabeca das criancas; 
impetigem ou impetigo. 
Referido acima. 
Medida antiga de comprimento equivalente a urn metro e dez 
centimetros. // Porcao de qualquer tecido ou fazenda que tern 
determinado comprimento. 
Doen~a febril, contagiosa e epidemica, com erup~ao pustulosa na pele; a 
mesmo ue bexi as. 
Nota; apontamento; registo; comentario. II Parcela de uma quantia; 
quantia. 
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erbete 
Veronica 

~'isitador 

Vocal 

olante 

Volvedoiro 
olvidouro 

Xaile 
!Xale 

INVENTARIO DA CRIAQAO DOS EXPOSTOS 

A ontamento, nota. // Pegueno a 1 com um aP.Qntamento ou uma nota 
A imagem de Jesus Cristo estampada num pano ou gravada em metal. II 
Medalha religiosa antiga, geralmente de latao. 
[Funcionario que verificava se as inform8.900s prestadas, por queJI1 
pretendia expor uma cri~, eram declara~s verdadeiras ou fal&as 
em posse destes elementos, informava o fiscal da Roda. Para alem d.isto 
efectuava pagamentos referentes a subsidios, assim como davs 
informa~es relativamente as crian~as. as amas da cidade de Lisboa e as 
visitadas (pessoas com necessidades)]. 
Relativo ou pertencente a voz ou aos 6rgaos da voz. II Que serve para a 
emissao ou produ~ao de voz. II Que se diz por palavras; verbal, oral. 
Tecido leve e transparente, proprio para veus e outros enfeites. // v, 
desse tecido. 
Babeiro de crian~a , babete, babadouro. 
[Ver Volvedoiro]. 
[Ver Xale]. 
Especie de manto ou cobertura, usado principalmente pelas mulheres 
bebes como ornato ou como a salho. 

Elabonimos defini~6es (que apresentamos entre parenteses rectos), e recorremos 
fundamentalmente a tres dicionarios: 

- Diccionario da Lingua Portugueza I composto por Antonio de Moraes Silva. - Sexta 
edi~ao I melhorada e muito acrescentada por Agostinho de Mendon~a Falcao. - Lisboa: 
Typographia de Antonio Jose da Rocha, 1858.- 2 volumes. 

- Dicionario de Terminologia Arquivistica. - Lisboa: lnstituto da Biblioteca Nacional e do 
Livro, 1993. 

- Grande Dicionario da Lingua Portuguesa I coordena~ao de Jose Pedro Machado. -
Lisboa: Amigos do Livro Editores, 1981-1986. - 13 volumes. 
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Estampa 1 a, 1 b, 1 c - Planta geral do edificio de S. Roque, datada de 1808, por 
Vitor Ribeiro (Historia da SCML, nota 1, pagina 191, e estampa XIV). 0 
documento de caixa n° 294, de 11 de Setembro de 1813, refere o pagamento de 
51$200 reis ao Sr. Jose Francisco de Abreu, para distribuir pelas pessoas que 
trabalharao em tirar a planta de todo o terreno desta Santa Casa tanto do 
Edificio como Cerca.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4, 5 ,6 

Estampa 2 a - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 
08049, pagina 1). Documento entregue a ama Maria Carreira, casada com 
Manuel Coelho, (Livro de Pagamento das amas- Livro 085, folio 77v. 0) • •• 

Estampa 2 b - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 
08049, pagina 2). Documento entregue a ama Maria Carreira, casada com 
Manuel Coelho, (Livro de Pagamento das amas- Livro 085, folio 77v. 0) • •• 

Estampa 2 c - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 
080411, pagina 1). Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com 
Antonio Ribeiro, (Livro de Conhecimento das amas- Livro 042, folio 159) . . 

Estampa 2 d - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 
080411, pagina 2). Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com 
Antonio Ribeiro, (Livro de Conhecimento das amas- Liuro 042, folio 159) . . 

Estampa 2 e - Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 
080411, pagina 3). Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com 
Antonio Ribeiro, (Livro de Conhecimento das amas- Livro 042, folio 159) . . 

Estampa 2 f- Alvara confirmando privilegios as amas (cota L.A. XVIII. 
080411, pagina 4). Documento entregue a ama Maria da Cunha, casada com 
Antonio Ribeiro, (Livro de Conhecimento das amas- Livro 042, folio 159). 
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