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Apresenta~ao 

A
o assinalarmos o 503° Aniversario ~a ~anta Casa ~a-Misericor~ia de Lisboa, : com especial apre r;::o 
que esta Instituir;::ao apresenta ao publico a Expos1<;;ao subordmada ao tema Os Expostos da Roda 

da Santa Casa da Misericordia de Lis boa", acompanhada do presente Catalogo, fruto de uma pesquisa 

particularmente envolvente , que nos leva a uma reflexao sabre o papel fmpar da Santa Casa no ampa- ,,, 

ro as crianr;::as desprotegidas. 

A acr;::ao da Misericordia de Lisboa, no domfnio do acolhimento aos expostos, teve o seu infcio a p artir 
de meados do seculo XVI, quando a Confraria da Misericordia toma a seu cargo a administrar;::ao do 

Hospital de Todos os Santos, o qual foi incumbido, de acordo com o seu Regimento datado de 1504, 

de criar os expostos na cidade de Lisboa. \ 

E particularmente interessante verificar que os documentos preservados nesta Santa Casa e as pesquisas 

efectuadas permitem concluir que muitas crianr;::as nao eram abandonadas na Roda, mas sim confiadas, 

por urn perfodo limitado de tempo, a uma Instituir;::ao idonea e prestigiada, que dava garantias de as 

saber cuidar. Tanto assim era, que o acolhimento aos expostos veio a beneficiar das receitas da Lotaria , 

criada por Real Decreta de D. Maria I, em 1783. 

Tendo aRoda sido extinta em 1870, sucedeu-lhe uma nova era de assistencia a famllia , inf~tncia e mater

nidade, de que e exemplo a criar;::ao da Casa Maternal. 

Encontra-se patente nesta mostra urn conjunto significativo de documentos e artefactos, datados dos 

eculos XVIII e XIX, "sinais" que se revestem de urn valor especial por serem dotados de uma forte carga 

emotiva e simbolica . Trata-se de pequenas preciosidades, cujo interesse historico e documental lhe 

empresta uma singularidade unica, tornando-se, assim, testemunhos, ou mais propriamente, "marcas" 

que procuram assinalar tanto a origem da crianr;::a colocada a guarda desta Santa Casa, como a vontade, 

muitas vezes expressa, de uma posterior recolha, com vista a reintegrar;::ao na famllia de origem. 

Uma palavra de agradecimento e de grande aprer;::o aos reputados investigadores que, com os seus vali
osos contributos, muito enriqueceram este Catalogo. 

E igualmente devida uma palavra de agradecimento pelo generoso patrocfnio concedido pelo Banco 

Espfrito Santo e pela Fundar;::ao Montepio Geral, que apoiaram quer o Catalogo quer a Exposir;::ao . 

E ta iniciativa da Misericordia de Lisboa, reportando-se a urn capitulo delicado da Historia da Instituir;::ao, 

nao pode deixar de ser dada a conhecer ao publico em geral e aos estudiosos em particular, tanto mais 
que respeita tambem a uma parte importante da Historia de Portugal. 

Maria do Carmo Romao 
A Provedora 
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Meninos de papel. 
Os enjeitados nos asilos de expostos italianos 

Casimira Grandi 

D 
iz a Jenda que o pri~eiro a silo .~ara cr. ian~as abando~adas foi fun dado et~ Italia, para alguns pelo 
proprio Santo Ambrosto em Mtlao, para outros em Ptsa, em 1100, por mao de urn camaldulense. 

10 enranto, do ponto de vista historico , parece-me plausivel que este primado perten~a a Veneza, 
como refere urn documento privado 1 de 1335, confirmado implicitamente pelo justapatronato dos 

doges de 1353. 
A hisroria da infancia abandonada da Peninsula perde-se na noire dos tempos, e nao faltam os expos-
to ilustres, entre os quais Leonardo da Vinci. Da entrega directa dos expostos a amas na epoca paleo

cri ta passa-se, geralmente, ao seu acolhimento em hosp!cios polifuncionais. So por volta de Seiscentos 
estes asilos passam a fazer parte das institui~oes de assistencia urbanas, sobretudo no centro-norte, 
organizadas ate com "casas de recolha" nas zonas rurais, uma actividade que se desenvolve com formas 
e tempos diversos, tendo em considera~ao as exigencias locais, no quadro mais amplo da historia dos 
sentimentos, das muta~oes na defini~ao de paternidade e filia~ao, e das altera~oes da vida familiar. 
Algumas cidades ostentam edif!cios monumentais, como os Innocenti de Floren~a, a Annunziata de 

apoles, ou a Pieta de Veneza. 
A hi toria da inHmcia abandonada , em particular ados recem-nascidos expostos nos lugares publicos ou 

depositados nas rodas, encontra-se confiada a caduca memoria de papel dos documentos produzidos 
pelas instituis;oes que os acolhiam, de que decorre o titulo deste meu breve contributo. Eram crian~as 
cuja existencia se iniciava com o abandono; a sua vida era assinalada com urn registo feito no momen
ta da entrada na instituis;ao, acto iniciatico do percurso institucional que, caso sobrevivessem ao dif!cil 
perlodo da amamentas;ao, os conduziria a emancipas;ao depois de uma infancia relativamente breve. 
A massa de documentos existente nos asilos de infancia abandonada italianos (seculos XIV-XX) permite 
seguir o destino de milhares de crians;as abandonadas atraves da minuciosa contabilidade que lhes dizia 
re peito, pois estas, mais do que objecto de assistencia, eram motivo de despesa para o Estado. As suas 
hiografias institucionais podem ser reconstituidas atraves dos livros de contabilidade, desprovidos de 
qualquer individualiza~ao. E, paralelamente a historia institucional baseada na documentas;ao adminis
trativa , o mundo heterogeneo dos "sinais" e urn universo de indecifraveis simbolos dos afectos e das ilu

. 6e de urn sofrimento anonimo, que na Italia conduziu ao encerramento da ultima roda em 19232. 

I. Arch· d's Ivo 1 taro di Venezia, Ospedali e Luoghi Pii, b. 630. F. c, c. (13r/ v). 
2. Ru~so Drago Re fji. ,. d • nata, tg 1 ello Stato, Arnalda Lombardo Editore, Palermo-Siracusa , 2000, p.l39. 

Un:nciada com d. . - . . 
Ca.· . tstm~ao em Soc10logta pela Faculdade de Sociologia da Universidade de Trento, onde lecciona Hist6ria Social, 
Ia! srmtra Grandi tern concentrado os seus interesses de pesquisa na area dos "excedentes sociais", privilegiando figuras distillvi: entre e tes expostos e migrantes, mas simultaneamente ligadas a cxclusao social. No ambito desta materia, tern desenvol

de ~;umerosos estudos, em particular acerca do asilo veneziano de Santa Maria da Piedade e da emigra~ao do nordeste 
•a . Atraves do AteneLJ trt.de r· ' tL 1 ' 1 · 1 'd' · 1· -a Un· . n mo, e ac ra mente responsave por uma pesqwsa p un !SC!p mar em conexao com 

tversrdade b .1 . rast e1ra do Vale do Itajai (Santa Catarina). 
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Segredos de familia: os sinais de expostos entre as pr3ticas 
de identidade e a constru~ao de memoria 

Isabel dos Guimaraes Sa 

P
ara 0 historiador, e diffcil interpretar o conjunto de objectos que acompanhavam as crianc;;as no 
momento do abandono. Artefactos variados: o pequeno texto que acompanhava a crianc;;a, a meda

lha. a fita de tecido, a carta de jogar, etc. Objectos duplos na sua maior parte: por todos os sinais con
servados, ha que imaginar as replicas ou as metades que as famflias guardavam consigo, a espera do dia 
em que pudessem recuperar a crianc;;a . Dia que podia nunca acontecer, ou chegar tarde. \ 
Como abordar as dezenas de milhar de sinais de expostos que a Misericordia de Lisboa conserva no seu 

Arquivo? 
Constituem testemunhos de afectividade, sem duvida alguma. Manifestac;;oes de perda, tambem, escon-
dendo um sofrimento que se adivinha volatil , mas nem por isso menos intenso. Igualmente o efeito de 

um acesso cada vez maior a bens de consumo, oeste caso objectos de devoc;;ao na sua maior parte . 
Em termos anallticos, porem, a maior parte destes sinais diz muito pouco ao historiador, precisamente 
porque 0 codigo que OS permitia interpretar (se e que existiu) desapareceu . 

o entanto, talvez nao seja errado abordar esses objectos como resultado de praticas de identidade e de 
construc;;ao de memoria. Uma vez abandonadas, estas crianc;;as tinham uma sorte incerta, perdidas num 
conjunto an6nimo de recem-nascidos entregues a amas das periferias . Poucas sobreviviam a primeira 
infancia; menos ainda eram as recuperadas pela sua parentela de sangue. Uma vez mortas, a sua exis
tencia individual perder-se-ia no vazio. 

Mas, algures, alguem guardava uma chave para a sua identificac;;ao, um cordao umbilical de tecido, de 

metal ou de papel, que transmitia a seguranc;;a de poder restabelecer os lac;;os familiares interrompidos . 
: essa chave nao fosse utilizada para devolver uma genealogia ao exposto, adquiria o estatuto de recor
da~ao. Um objecto que se podia guardar para prolongar um pouco a memoria da sua existencia. 
Para n6s, hoje, estes sinais sao isso mesmo: a memoria de um tempo em que os europeus abandona
ram urn n(unero espantosamente alto de crianc;;as. Este facto singular e recordado por eventos como esta 

~xpo i~ao, e da que pensar. A Santa Casa da Misericordia de Lisboa, detentora de um dos melhores espo
h~ · de te genero existentes actualmente , propoe isso mesmo: uma reflexao , aos estudiosos e a popula
~0 em geral, sobre as pessoas que n6s fomos ha pouco mais de cento e cinquenta anos atras . 

Isabel dos G · -
A ctrc l _ utmaraes Sa dourorou-se em Hist6ria, no Instituto Universitario Europeu de Florenr;:a, em 1992. Publicou os livros 

11 a{:ao de cria 
se fez />Ob . n{:as na Europa do Sui: o exemplo da Casada Roda do Porto no seculo XVIII, Lisboa, 1995 e Quando o rico 

re: M1seric6rd · 'd 
nivers·d d tas, can ade e poder no Imperio Pm1ugues: 1500-1800, Lisboa, 1997. Exerce funr;:oes clocentes na 

. a a e do M'nh -1 o , onde e professora auxiliar com agregar;:ao. 
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0 acolhimento de crian<;as enjeitadas 
na Misericordia de Lisboa 

E
m Portugal , ao longo da Epoca Medieval, a protecc;ao dos expostos era confiada aos Concelhos, que 
contavam com a colaborac;ao de amas remuneradas atraves de fundos concelhios. Na sequencia do 

rgimento dos hospitais de expostos, ao longo dos seculos XVI e XVII , as entidades camararias nao 
deixaram de assumir esta func;ao , contudo, nos grandes centros urbanos, assiste-se a urn modelo de \ 
coopera~ao entre Cimaras e Misericordias segundo o qual as primeiras garantiam os necessarios meios 

financeiros, sendo a parte logistica da criac;ao dos expostos assegurada pelas Santas Casas1
. 

te · da criac;ao da Roda, o abandono de crianc;as era habitualmente efectuado em locais publicos tais 

como igrejas, prac;as e portais . Da escassa informac;ao acerca da localizac;ao de rodas de expostos na 
ddade de Lisboa, importa registar que, numa instruc;ao de 1759, e referida a existencia de urn mecanis
mo deste genera num beco da Betesga2

. A este proposito e de salientar que 0 Hospital de Todos OS 

to ·, gerido pela Misericordia de Lisboa, se encontrava localizado nesta zona da cidade. 
a anta Casa, o primeiro apoio concedido aos enjeitados colocados na Casada Roda3 era prestado pela 

rodeira, pessoa que se responsabilizava pelos primeiros cuidados de higiene e alimentac;ao do exposto. 
im, logo apos a entrada, era-lhe ministrado o sacramento do baptismo, sendo elaborado urn cuida

doso registo onde se indicava o nome e se incluiam pormenores respeitantes a trac;os fisionomicos e 
entuais anomalias, para alem de uma descric;ao minuciosa do vestuario, dos respectivos sinais, e ainda r. 

da identidade do padrinho, bern como da ama responsavel pela sua criac;ao na Casa. Estes assentos eram 
dado · fundamentais para a possibilidade de res gate do men or pela familia. 

lnicialmente, os meninos expostos eram amamentados pelas designadas amas internas, residentes na Casa 
da Roda, sendo posteriormente entregues as amas externas, habitualmente pagas para darem continuidade 
a cuidados inicialmente prestados4• 

0 ca 0 da entrega de menores com idade superior a sete anos, e caso se tratassem de crianc;as do 
0 rna culino, a ama, ou amo, tinha como missao orientar para o ensino de urn oficio, bern como 

mtegrar 0 menor no mundo do trabalho. Tratando-se de menores do sexo feminino, as amas eram 
incumbidas de lhes ministrarem ensinamentos acerca de tarefas domesticas nao recebendo em caso 
~ , ' 

gum, qualquer remunerac;ao para o cumprimento destas actividades5. Todavia, alguns registos indi-

c:am q~e, ao Iongo dos tempos, lhes foram sendo concedidos diversos privilegios. Como exemplo 
e ttpo de regalias e de registar 0 facto de em meados do seculo XVII a legislarao ter isentado OS 

~rid , , ~ 

£..,..__
0 

das amas dos encargos da guerra, situac;ao que mais tarde se viria a estender aos filhos6. 

""I""=•J.a uma ct· · c:ircu ~ . lmmuta percentagem das crianc;as expostas era entregue posteriormente aos seus parentes, 
-...&. nstancla que, entre varios factores, podera justificar-se pelo elevado indice de mortalidade dos 
... '-'C'ffi-nascidos d litad ' sen o de destacar o facto de grande parte das crianc;as chegarem a Misericordia em debi-
Qua::stado de saude, o que era extremamente agravado pelas limitac;oes inerentes a Medicina da epoca7 . 

o era feita a rec lh d 
tifica~ 0 a e uma crianc;a exposta, o sinal era extremamente importante para a sua iden-

o, podendo o parente proceder a apresentac;ao de uma parte do objecto entregue com a crianc;a, 
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ou ainda reclama-la atraves da exibi<;;:ao de urn documento identico. A entrega processava-se depois de 

conferida a identidade dos progenitores e do exposto e, caso nao fosse apresentado urn atestado de 

pobreza, a Misericordia recebia urn reembolso relativo a cria<;;:ao do exposto8
. 

Sinais de Expostos alguns testemunhos documentais 

A presente mostra tern como objectivo a divulga<;;:ao. de urn importante espolio da Santa Casa da 

Misericordia de Lis boa, que e uma parte da serie documental designada "Sinais de Expostos". 

A colec<;;:ao incide sobre valiosos documentos dos seculos XVIII e XIX, de que seleccionamos 57 exem

plares ineditos, que tern progressivamente vindo a ser objecto de interven<;;:oes ao nfvel da conserva<;;:ao 

e do restauro. Entendemos estes "sinais de expostos" como urn conjunto coerente constituido, na sua 

maioria, por manuscritos acompanhados por urn ou mais objectos de especial significado para as famf

lias que, por for<;;:a das circunstancias e carencias, se viam obrigadas a entregar os seus descendentes ao 

cuidado da Misericordia de Lisboa. 

Relativamente aos manuscritos apresentados, a sua leitura revela-nos dados interessantfssimos acerca das 

vivencias da epoca, nomeadamente curiosas descri<;;:oes de indumentarias das crian<;;:as deixadas na Roda, 

dotadas de grande riqueza ao nfvel do vocabulario da epoca e redigidas de urn modo particularmente 

"poetico". Vasco Gra<;;:a Moura caracteriza estas interessantes pass a gens da escrita portuguesa como uma 

especie de "estetica do abandono", associando as pe<;;:as de roupa, os objectos levados pela crian<;;:a, bern 

como a descri<;;:ao e enunciado dos respectivos sinais, aos gestos de ternura tragica e ao comprazimen

to da mae na organiza<;;:ao de urn enxoval para o seu filho9. 

No que concerne aos objectos adstritos aos documentos, cabe ainda referir que nao se tratam, propria

mente, de pe<;;:as de valor artfstico, mas sim de artefactos de significado particularmente afectivo, em 

diversos casos de sentido simbolico, magico e religioso. 0 seu valor material e variavel, pois tanto encon

tramos objectos concebidos em materiais nobres ou semi-preciosos como outros em materiais mais cor

rentes. De facto, o valor real destas pe<;;:as reside, fundamentalmente, na sua importi'mcia como forma de 

identifica<;;:ao da crian<;;:a, podendo os familiares, na posse de fragmentos dos sinais deixados na Roda, 

comprovarem as suas afinidades de parentesco no acto de recupera<;;:ao dos seus entes queridos . 

Teresa Freitas Morna, Maria Filomena Brito 

Francisco d'Orey Manoel e Maria Luisa Barbosa Colen 

1. Sa, Isabel dos Guimaraes, "Abandono de crian~as , identidade e lotaria: reflexoes em torno de urn inventario", in Inventdrio da Criaj:iio dos 

Expostos do Arquivo Historico da Santa Casada Misericordia de Lis boa, Lisboa, 1998, XVl, XVli. 

2. A Academia das Ciencias de Lisboa conserva a Legislaj:iio de Trigoso que, no volume 16 (cota: Reservados 11.2.16.), contem urn Aviso do 

Conde de Oeiras de 30 de Junho de 1759, sabre a divisao e delimita~ao dos terrenos de Lisboa. Este inclui uma Instru j:iio, datada de 19 de 

Junho de 1759, acerca da area da Pra~a do Rossio, onde se refere " ... que corta pelo !ado meridional do mesmo terreno do Hospital, os sordi

dos Becos da Roda dos Enjeitados e Bitesga". 

3. A Casa da Roda situava-se no Hospital Real de Todos os Santos, tendo-se instalado temporariamente em diversos locais ate 1768, ano em 

que foi transferida para o edificio de Sao Roque. Mais tarde, entre 1786 e 1803, a Santa Casa da Misericordia de Lisboa alugou outros espa~os 

para instalar os meninos expostos (vide p. 308 do Inventdrio da Criaj:iio dos h""xpostos). 

4. Regimento do Hospital Real de 1504 (transcri~ao do final do seculo XlX?, existente no Arquivo Historico da Misericordia de Lisboa , fol. 37-

-38). Alvard de 1775.01.31 in Decretos, Avisos e Ordens, Lv. 003, fol. 84-86. 

5. Inventdrio da Criafiio dos Expostos do Arquivo Historico da Santa Casada Misericordia de Lisboa, 1998, p. 311. 

6. Alvard de 1654.08.29, in Privitegios, Lv. 001, fol. 98v-99 e Alvard de 1695.12.22, in Decretos, Avisos e Ordens, Lv. 002, fol. 75. 

7. Para mais elementos podera ser consultado o artigo "Os expostos e desamparados na Misericordia de Lisboa", in Cidade Soliddria, Revista 

da Santa Casada Misericordia de Lisboa, n° 2, 1° semestre de 1999, p. 43. 

8. Despacho da Mesa de 1821.11.16, in Avisos e Ordens da Mesa, Lv. 003, fol. 22-23. 

9. Moura, Vasco Gra~a, Ronda dos Meninos Expostos: Auto Breve de Natal, Lisboa, Quetzal Editores, 1987, p. 8. 
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Manuscrito, fita e medalha 
Papel, seda e metal 
Portugal, 1795 



Manuscrito, fita e medalha (pormenor) 
Papel, seda e prata 
Portugal, 1795 



Gravura impressa, fitas e medalha 
Papel, seda, lantejoulas e prata 
Portugal, 1796 

\ 



Gravura impressa 
Guache sobre papel 
Portugal, 1801 



Manuscrito, fita e meia 
Papel, seda e algodao 
Portugal, 1823 



Manuscrito e dado 
Papel e marfim 
Portugal, 1835 



Manuscrito e fita 
Papel e seda pintada 
Portugal, 1840 



I 

' ,. 

Manuscrito e fragmento 
de carta de jogar 
Papel e cartao 
Portugal, 1845 



\ 

atdlogo 



1. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e fita 
Papel e seda 
Portugal, 1790 
Dim. 15 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 780 - 1790; proc. 0 de restauro 157 

"Medida" em seda pintada e prateada respeitante a 
Nossa Senhora do Cabo. E frequente aparecerem 
este tipo de fitas nos sinais, as quais correspondem 
a altura da imagem de devo<;:ao. 
Neste sinal regista-se a especial preocupa<;:ao de, 
mais tarde, os pais voltarem a Santa Casa para recu
perarem a crian<;:a: Com breuidade Se a-de hir tirar 
e pagar-t;e toda a despeza que eSa Real Caza tiuer 
feito. 

2. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito 
Papel impressa 
Portugal, 1790 
Dim. 30 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1034 - 1790; proc. 0 de restauro 160 

Certidao de baptismo redigida em folha impressa 
com brasao da Misericordia de Lisboa. 
Este texto refere que o menino, nascido na noite 
anterior, tera sido exposto a porta de Maria Joao, 
moradora no lugar da Murgeira, em Mafra, tendo 
sido posteriormente transferido para o Hospital 
Real de Todos os Santos, ap os ter recebido o 
baptismo. 
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I>E £XPOST0 
pSCrlto, fita e rooeda 

I seda e cobre 
pape . ·, 1790 
pornlg:l · x 30 em (manuscrito) . . , . 
l)il1l 42 · . , . / Biblioteca da Misen cordia 

uivo ~hsronco 

de (jsboa 
8 

_ 1790· p roc.o de restauro 169 
n° 10·1 ' 

d u ento e acompanhado por um 
resente OCUl d ,. c[ 

P . 'd por u ma fita de seda ver e, 1ga a 
I consUtu i o ~ '" , d 

da em cobre de ) re1s, d a e poca e 
uma moe 

aria 1 (1782) . 
D d que seJ·a dado um documento recomen a-se . . . 

q ue a crian~a sep cn acla perto de 
bom /rtl/0 e . . 
(jsboa. porque seus Paes pertendem-na tzrar o mazs 

tleprf!ftl que p uder ser. 

DE EXPOSTO 

Papel. seda e p rata 
Portugal, 1790 
Dim . .30 x 21 em (manuscrito) 

Arquivo Hist6rico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lishoa 

Cola no 1300- 1790; p roc. 0 de restauro 162 

I compo to por um a fita de secla decorada com 
de seda e de prata . 

texto descreve o sinal que acompa nh ava a eri

e pede q ue a mesma venha a recebe r o sacra 
mento do baptismo. 
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5. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, la~o e cruz 
Papel, seda e madreperola 
Portugal, 1791 
Dim. 31 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 430- 1791; proc.0 de restauro 176 

Las;o em fita de seda de cor rosa, acompanhada por 
uma pequena cruz de madreperola. 
Neste .. escrito", enriquecido com a descris;ao do 
vestuario da crians;a enjeitada, os pais manifestam 
simultaneamente o desejo de que esta seja baptiza
da sob a protecs;ao de Nossa Senhora da 
Conceis;ao, bern como a pretens;ao de vir retirar a 
crians;a, comprometendo-se a pagar todas as des
pesas e o que se pede he que seja Criado Com amor 
e Caridade. 

6. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e medalha 
Papel, seda e prata 
Portugal, 1791 
Dim. 17 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 665 - 1791; proc.0 de restauro 177 

24 

Fita de seda com uma medalha de prata 
S. Jorge envolto num coras;ao. 
0 texto informa o nome dos pais, os quais lie 
que tratem bern dele pelo amor de deos que e 
muito Jastio . 



AL DE ExPOSTO 
• 'to fita e figa 

atanUSCrt ' 
I seda e tartaruga 

pape · 1 1791 
P~rtug: ·x 21 em (manuscrito) . . , . 
D•m- 1) . , . / Biblioteca da M1sencord1a 
AtqUi\'0 HlSto!lCO 

L' b<YI de IS 
0

' 

9 
_ 1791 ; proc. 0 de restauro 180 

Col:J n 82 

. 1 , 11posto por uma fita de seda cor-de-
c. s.na e COl f 
,,,ste · f·a e um "escrito", onde se re ere que a 

sa uma '"'a . 
-ro: . ., ·nha recebido o baptismo e que !a ser 

· n~·a Ja u cna anhada por bu ns manguitos de 
entregue. acomp 
bailtio cor de pulgua . 

uscrito e amuletos 
Papel e prata 
Portugal, 1791 
Dim . .31 x 21 em (manuscrito) 

Arquivo Hi t6rico/ Biblioteca da Misericordia 
de lishoa 
Cota 0 ° 1095- 1791 ; proc. 0 de restauro 181 

0 inal e constitufdo por duas medalhas em prata, 
uma rcpresentando um crescente lunar com a 
abreviatura IHS (Jesus), e a outra em form~ de sino
- imao. ·o papel, denota-se facilmente a existen
aa de uma marca de agua (cavalo). 
Como testemunha o presente caso alauns sinais 

' b 

apresentam objectos de maior valor pecuniario, 
ectJtados em ouro, marfim, tartaruga, madrepe

rola ou outros materiais. 
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9. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e medalha 
Papel, linho e prata 
Pottugal , 1791 
Dim. 30 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota 11° 1144 - 1791; proc.0 de restauro 182 

Sinal formado por uma fita de linho e uma meda
lha em prata, representando a figura de Santo 
Antonio. 
0 documento , redigido em papel azulado, mencio
na que a criant;a e filha de llegitimo matrimonio, 
mas como os pais sam muito pohres e sua maj nao 
tern llejte pera o criar por mollestias que padese, tem 
de a enje itar. 

10. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e medalha 
Papel, seda e metal 
Portugal , 1791 
Dim. 22 x 16 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota no 1159 - 1791; proc. 0 de restauro 183 

Fita de seda verde e meda
lha em metal prateado, 
representando Nossa S. "' do 
Rosario do Barreiro, acom
panhados de "escrito", onde 
se refere que a crian<;a ainda 
nao tinha sido baptizada. 

26 
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pE£XPOST0 
fita e amuleto 

to, • 
.... dlll~d e madreperola 

I. se a 
1 1~92 . 

poftllgll. 71 em (manuscnto) . . , . 
l)iln 31 x - , . / B"blioteca da M1sencord1a 

JVO Histonco 1 

(.isboa - 792· proco de restauro 185 
no14 , -l ' 

d associada a um elemento de 
de seda ver e 

· f . de peixe. Tal como o texto , Ia em 01 ma 
..-frepero . leva hum pexinho de madre 
,_..a a cnan<;:a "d d ....... , I. -eito Com huma medt a uer e 

Ia no brasso lA t1 . . h 
fJI'O" j"· a '"Je outro peixe rnazorzm o. tpe /be ca IC ': 

• 

• 

0 presente sinal e constitufdo por um lar;;:o em fita de 
seda rosa e parte de uma medalha de S. Francisco de 
Paula. 
No texto, os pais referem que a crianr;;:a iria ser breve
mente retirada, comprometendo-se, para o efeito , a 
pagar a Santa Casa da Misericordia de Lisboa as neces
sarias despesas. 
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13. SINAL DE EXPOSTO 
Fragmento de uma gravura ilnpressa 
Papel 
Portugal, 1792 
Dim. 18 x 9 em 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 679 - 1792; proc.0 de restauro 188 

A forte religiosidade da populas;:ao manifesta-se 
nao so na preocupas;:ao como baptismo, mas tam
bem em diversos objectos entregues juntamente 
como exposto. Neste caso, o sinal e composto por 
um fragmento de uma gravura impressa represen
tando o Apostolo Sao Pedro. Este e um dos casas 
em que 0 sinal incompleto deixado junto a crians;:a 
exposta poderia, mais tarde, vir a ser completado 
com o fragmento em poder do seu familiar. 

14. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e amuleto 
Papel, seda e madreperola 
Portugal, 1792 
Dim. 15 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 793 - 1792; proc.0 de restauro 190 

0 sinal e formado por uma «medida .. de seda encar
nada (actualmente rosa) e branca, orlada com bar
dado mecanico, formando motivos geometricos, e 
apresentando caracteres pintados que designam 
Virgem da Nazare. Como complemento, apresenta 
ainda urn coras;:ao de madreperola com a inscris;:ao 
Nunca poyga-me esqueseste. 
Conforme testemunha este registo, o anonimato 
era, nalguns casas, um aspecto perfeitamente 
secundario , pelo que se informa que a crians;:a foi 
baptizada na Freguesia de Nossa Senhora do 
Secorro desta ~idade, podendo os progenitores vir 
a ser facilmente identificados. 

este caso, a marca de agua (cavaleiro), tambem 
e visivel. 

28 



£XPOST0 
DE avura impressa 

uscrito e gr 

papel al. 1792 . 
portog x 21 em (manuscnto) . . , . 
()iJll· 30 · . , . / Biblioteca da Mtsencordta 

uh<> Htstonco 

de Lish<>:J 1792 . proc.0 de restauro 193 
(.otl n° 1131 - ' 

Or um .. escrito" e por uma gravura 
I c >mposto p d , 

l do Nossa Senhora a Nazare. sa representan . d 
ldlpre ." f parte de urn extenso conJunto e 

regtsro az -
os pais manifestam a preocu pac;:ao 

~ em que d' . d 
b . ·a baptizado ]oao que e entt a a que 0 be e seJ o 

na Misericordia. 

DE EXPoSTO 
.. llhllk'rito e conta 
Papet e coral 
Ponugat. 1 n 
DiJn J4 X 21 
A-. em Cmanuscrito) 
... 'tutvo Hist6ri / B'bl' . . , 

l.isboa 0 1 toteca da Mtsencordia 

no 
1216

- 1792; proc.o de restauro 194 

No presente caso, o objecto que acompanha o docu
mento e uma simples conta de coral. Quanta ao manus
crito , este informa que a crianc;:a Foi bautiz ado en cas 'a 
nasen ca p or vir de p erigo e Faltan-lhe 6s Santos 6lleos. 
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17. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, amuleto e m edalha 
Papel, seda, madreperola e prata 
Portugal, 1792 
Dim. 11 x 16 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1231 - 1792; proc.0 de restauro 195 

18. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, cordao, medalha e amuleto 
Papel, algodao, prata e ossa (?) 

Portugal, 1793 
Dim. 16 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 406 - 1793; proc.0 de restauro 216 

30 

Fita de seda rosa que suporta urn sino-saimao de 
e uma pequena figa de madreperola. Prata 
Neste manuscrito informa-se que a crian<;:a naceio 
dia de reis he hautizada na freguezia das mere emb . a e orja de mai. 

l. , · e urn taJjs. Cordao que sustenta uma medalha-re ICano 

rna de ossa (?) . mae 
0 texto refere que 0 exposto e orfao de pai e que a nssa 
se en contra gravemente emjerma com pouca espera 
de vida. 



A.L DE EXPOSTO 

• &falluscrito e fita 
papel e seda 
portugal, 1793 
Dilll· 30 x 21 em (manuscrito) 
Atquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 

de Ushoa 
Cota n° 446 - 1793; proc.o de restauro 217 

Fita de seda pintacla sobre bordado mecanico com 

0
rnaws geometricos e florais. 

0 documento refere que os familiares cia crian<;:a 
~·suem um sinal iclentico, para eventual recupe
ra ·iio do exposto, salientando que a crian<;:a nao se 

enl·ontrava baptizada. 

AL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e breve 
Papel. seda e veludo 
Portugal, 1793 
o· ? lm .. - 2 x 16 em (manuscrito) 

d
rqLu'l\l'O Historico/ Biblioteca da Misericordia 
t.' IS)Oa 

Cota n° 460 1793 - ; proc.o de restauro 218 

·Medida· de seda 1 
Rosario tend azu de Nossa Senhora do 

I 
' 0 ao centro a · adeada 1 . unagem da Virgem 

. cos segumtes cara t . 
<> centro er

1
co ceres "V. do Rozario". 

• ntra-se p d ou scja . urn en ente um brevezinho 
pequeno saco d ' pesar de · d _ conten o uma ora<;:ao 

am a nao ter sid b . . 
le foi entregue . o aptlzado, o inocen-
que se desr· JUntamente com estes elementos 

mavam a sua protec<;:ao. 

.J:} . 44 

...._., 
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21. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e rosario 
Papel e missangas 
Portugal, 1793 
Dim. 11 x 15 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 845 - 1793; proc.0 de restauro 220 

Rosario de missangas de tonalidade preta e branca, 
acompanhado por texto , em papel recortado, onde 
se refere que a crian);a foi entregue sem ter sido 
baptizada. 

22. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e figa dupla 
Papel, seda e madreperola 
Portugal, 1793 
Dim. 11 x 15 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1014 - 1793; proc.0 de restauro 222 

Fita de seda azul e figa dupla em madreperola, 
acompanhada de ,escrito, indicando que a crian);a 
Foij baltezada em Caza, s6 lhe falta os Santos 
OLeos. 
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AL DE EXPOSTO 
"to fita e moeda anuscrt ' 

I seda e prata pape . -
portugal, 1794 . 

. 78 X 21 em (manuscnto) . . , . 
D•nt. - . , ··co/ Biblioteca da Mtsencordta 
AtqUi\'0 HJStoll 

de Lisboa 198 · o 304 _ 1794· proc. 0 de restauro 
Cot:! n ' 

· 'do por fita de seda cor-de-rosa e 
·nal con ntut 
I d JJrata de treS vintens, da epoca de 

moe a em 
D Joiio V. 

· · os pais asseguram que se ha-de procu-·este caso, • 
rc~r o exposto daquij a hum ana. 

AL DE EXPOSTO 
anuscrito, fita e amuleto 

Papel, ecla e prata 
Ponugal, 1794 
Dim. 30 x 21 em (manuscrito) 

rqui\'O Hist6rico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 

Cota no 1055 - 1794; proc. 0 de restauro 199 

La~·o em fita de seda azul e metade de um cres
cente lunar de prata . 

'o documento recomenda-se que a crian~a, que 
\JI por baptizar, seja entregue a huma boa ama 
que seja livre de escupulo, o u seja, a uma pessoa 
cumpnclora e responsavel. 

.. ,~ /(',(;/,"" ?';,:;-," •. 4':2';;: 
l" ~7./*t'.(//tt :~1/c-:,/;/~To¥ ~~· 

//lV/':4 or<~( e . .-.i(/-?t' ,/".,;~.,r..y t:./ltltli2<~·~'''"'/r'P ~ 
{L-,:;I<.f'/l'. / ~r: t/Yc.?'. ('<("":~ ~~ ,,<. • ~A~d¢- /~ 
~/#?~ r-/f~?7~~r ""'~/-"/t/ _y,;.,7tfiuf),f~ 

.f''"ra/td' r"':; '-'~..,._ ~". ""Y ~7-r~ <y:Jt.ic?"' 
C' 'mheU'U" '~~ ';~;: /',e &~~ :k ,..,~,,/.,.,,~ 
.lt.'f~·< JttA,n'<!/'r"'<« n•v )""~"%· .._/uu_., .-, 
Ydf- #->~& ?I?Y>~NU """" "'''~o/"" 
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25. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito 
Papel e selo lacrado 
Portugal, 1795 
Dim. 31 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 99 - 1795; proc.0 de restauro 202 

Manuscrito lao·ado e carimbado com as iniciais BG 
circundadas por uma coroa de touros. Contem 
ainda outros dois carimbos, compostos por um 
monograma encimado com coroa de conde. Este 
documento foi redigido antes do bebe ter nascido, 
propondo nomes consoante o sexo que a crian~a 

viesse a ter. Neste caso, como em muitos outros, os 
pais recorreram a uma terceira pessoa para elabo
rar o texto, o que se explica pela elevada percen
tagem de analfabetismo da epoca. 

26. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e medalha 
Papel, seda e prata 
Portugal, 1795 
Dim. 16 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca cia Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 227 - 1795; proc.0 de restauro 203 

0 texto e acompanhado por uma fita cor-de-rosa 
da qual pende uma meclalha com a inscri~ao 

Senhor Jesus cla Misericordia. 
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ExPOS TO 
DE fragmento de medalha 

uscrito, fita e 

I . ,da e metal pape • St:: ~ 
uoal. 179) . ) 

port "" x 22 em (manuscnto . . , ·, 
Oint· .31 ' , . / B.blioteca da M1sencordta 

uh·o Hisronco 1 

de Li:bo~~ 1795. proc. 0 de restauro 205 
Col3 no ))9 - ' 

d _ ·osa que sustenta urn fragmen-. da cor- e r 
Fita em se d lha recOitada em formato de cres-
1 de uma me a 

cefllt' lunar. f parte deste documento e um 
medalha ql ue azvez que servia para ajustar com 
I espeoa ' uma . d . 103 

· lh fi lta que ficava em poclet os pw-a parte. que e a , 
geniwres. 

uscrito, fita e medalha 
Papel. scda e metal 
Portugal, 1795 
Dim . .31 x 21 em (manuscrito) 

Arquivo llist6rico/ Biblioteca da Misericordia 
de lisboa 
Cota n" 601 - 1795; proc.0 de restauro 206 

inal composto por lar;;o de secla cor-de-rosa e 
medalha com molclura de metal, contendo duas 
amagcns impre sas representando Nossa Senhora 
da lalaia. 

lc sinal solicita-se que a crianr;;a seja baptizada 
m o nome Manoel joaquim do esperito santo. 
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29. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, rosario com cruz e bentinho 
Papel, secla, missangas e madreperola 
Portugal, 1795 
Dim. 31 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1120 - 1795; proc.0 de restauro 209 

0 exposto fazia-se acompanhar de urn bentinho de 
Nossa Senhora do Monte do Carmo e de urn rosa
rio (actualmente incompleto), com contas pretas e 
uma cruz em madreperola. 
No documento manifesta-se o desejo de que a 
crians;:a seja baptizada, solicitando-se que seja 
madrinha a Virgem do Monte do Carmo. 
Entende-se por bentinho urn escapulario , ou seja, 
pequeno saco de pano , pendente sobre o peito, no 
qual se inserem papeis com oras;:oes, rellquias ou 
outros objectos de devos;:ao. 

30. SINAL DE EXPOSTO 
Gravura impressa, fitas e medalha 
Papel , seda , lantejoulas e prata (?) 

Portugal, 1796 
Dim. 17 x 11 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1247 - 1796; proc.0 de restauro 250 

Neste sinal , entrega-se a vida cla crians;:a a especial 
protecs;:ao da Mae do Ceu, Senhora cla Misericordia. 
0 documento e composto por uma gravura 
impressa em Lisboa, representando Nossa Senhora 
cla Conceis;:ao, a qual foi clecoracla com seda azul , 
lantejoulas e uma roseta central. Esta gravura e 
acompanhada por uma «meclida .. de seda pintacla 
com caracteres dolll·ados, referente a imagem da 
Virgem da Nazare , e ainda por uma medalha da 
Nossa Senhora da Gras;:a da Carnota, pendente de 
urn las;:o. 
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oEfXPOSTO 
fita e amuleto 

JJSC1ito• folha-cle-flandres 
1 scda e 

pe' .I 1798 . 
portoga , . 71 em (manuscnto) . . , . 
l)illl· 16 x - , . / B'bl'oteca da Mrsencordra 

uivo Hisronco J 1 

de ustx>a 798· proc0 de restauro 238 
o~os- 1 ' eora n J 

n1panhar por um la ~o de fita 
. - faz-se aco f lh d 

cJesenr;ao ~ ·a recortada em o a- e-
'1 e uma ancor ' 

sed anra de uma nova • . I t· zando a esper " -flandres. sJm JO J 
vida parJ o exposto. 

DEEXPOSTO 
uscrito, fita e conta 

pel, seda e viclro 
Ponugal, 1798 
Dim. 16 x 22 em (manuscrito) 

uivo Hi torico/ Biblioteca da Misericordia 
Lisboa 

no 826- 1798; proc. 0 de restauro 241 

Tambem neste caso, o proprio texto refere os ele
mentos que acompanharam a crian~a, ou seja, 
buma coma azul de uidro grande com hum boca
tlodefita Branca e cores com listra azul e atada na 
lido direita este he o sinal para se porcurar, a todo 

lenpo. 
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33. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e ilnagem ilnpressa e 
emoldurada 
Papel, seda e canutilho prateado 
Portugal, 1798 
Dim. 30 x 21 em (m anuscrito) 

Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1253 - 1798; proc.0 de restauro 245 

Manuscrito redigido sabre papel selado , acompa
nhado por urn las;:o de fita de seda e imagem 
impressa de Nossa Senhora da Piedade, emoldura
da com sugestivos motivos em canutilho prateado . 

34. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e pulseiras 
Papel, missangas, metal, vidro opalino e azeviche 
Portugal , 1799 
Dim. 22 x 15 em (m anuscrito) 

Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota no 347 - 1799; proc.0 de restauro 257 

0 "escrito", acompanhado por duas pulseiras de 
diferentes efeitos decorativos, indica que o expos
to iria ser p rocurado no jim da CriaCiio. 
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vura impre sa em Lisboa , representando o 

10 :ao Rafael. . 
ponrua is, denota-se que a cnanr;;:a pode-

pertencer a um grupo social mais elevado. Neste 
refere-se !i 1y Dona Maria Franssisca Raf ael 
~ da lfipcifania, que vay Batizada sem ser par 

_,rJote. Etc. 

DEEXJlosTo 
.. 1111111......, toe gravu . sob ra unpressa 

re papel 
gal, 1801 

15 x 22 em ( 
o H· - . manuscrito) 

l~o.L_ IStonco/ B.bl' ~ 1 Ioteca da Misericordia 
no 1 

<t- 1801· pro o d ' c. e restauro 271 

/) 
,J), 174 

Grav ura policromada e doLJrad a representando 
S. Marcellus, com tiara e bacula. 
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37. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e gravura impressa 
Papel 
Portugal, 1801 
Dim. 22 x 14 em (manuscrito) 
Arqu ivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota no 717 - 1801; proc.0 de restauro 274 

Gravura impressa representando o Senhor Jesus da 
Caridade e S.'0 Onofre, da Irmandade do Convento 
da Santfssima Trindade de Lisboa. 
No documento solicita-se que o menino seja bapti
zado como nome de Joao Onofre, fazendo-se assim 
a associa\;3.0 ao sinal 
aqui representado. 

38. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e frac~ao de bilhete da lotaria 
Papel 
Portugal, 1813 
Dim. 30 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1317 - 1813; proc. 0 de restauro 232 

0 «eScritO» e acompanhado por um fragmento 
recortado de Bilhete da Lotaria a benrqfi.cio dos 
cativos de Argel de 1811 N° 5067. 
Neste caso , solic ita-se q u e o padrinho se ja o 
official da contadoria da Santa Caza joze Lionardo 
de Figueiredo. 

40 

~~#'4 ~7#,.? 
"'/._;-';?::::· -z .C~ ~~H.~~ 
,&.!'"-'~ ..... --~-7-, 

.lt:;f;,./'-
d-A~-~:~ .... :~ 



AL DE EXPOSTO 
. SIN •t desenho e fita 

Manuscrt o, 
papel e seda 

orrugal, 1820 . 
P. 

2 
, 18 em (manuscn to) 

Dt01·. 
2 Hx . t , rico/ Biblioteca da Misericordia 

rqutvo JS o 
L' boa 

de tS o 268- 1820· proc.o de restauro 319 
Cola n ' 

SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e desenho 
Papel 
Portugal , 1821 
Dim. 16 x 22 em (manuscrito) 

Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota no 1379- 1821; proc. 0 de restauro 320 

0 sinal e composto por um desenho elaborado a 
l~pis de carvao, alusivo a amamenta<;;o. 

o ·escrito.. solicita-se a Santa Casa que trate a 
men ina Com todo Cuidado, tudo Se ha-de pagm~ e 
Com breuidade Se ha-de hir tirar. 

Este sinal e composto por uma pequena fita de seda 
azul e por um curiosa desenho, executado a lapis de 
ca1vao, representando um bebe. 
0 texto faz a descri<;ao da indumentaria que acompa
nhava a crian<;a, solicitando igualmente que o bebe 
fosse bem tratado e, por fim, refere que nao estara la 
muito tenpo. 

I 
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41. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fita e meia 
Papel, seda e algodao 
Portugal , 1823 
Dim. 16 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1122 - 1823; proc.0 de restauro 281 

Fita de seda e meia branca de algodao, com as ini
ciais L4.MCSV, bordadas a ponto cruz. 
No presente texto pede-se que a crian~a venha a 
ter por nome Maria ]oze Monteira de campos. 

42. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, fitas e fragmento de tecido 
Papel, seda e Ia 
Portugal, 1829 
Dim. 16 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1609 - 1829; proc.0 de restauro 322 

0 sinal e constitufdo par uma pequena fita de seda, 
e fragmentos de tecido de Ia. 
Por vezes, os pais vinham reclamar as crian~as e tra
ziam documentos iguais aos que tinham deixado 
junto do seu filho . Neste caso, apesar da apresenta
~ao de outro sinal, a crian~a nao foi resgatada par
que ja tinha falecido, tal como se refere no livro de 
entradas. 
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AL DE EXPOSTO 
siN d 

UScrito e da o MaD . 
papel e marf1~11 
porrugal, 183) . 

. 4 15 em (manuscnto) 
D•01· . 

1 
Hx torico/ Biblioteca da Misericordia 

AfqUIVO IS 

de Lisboa 
o 84? _ 1835· proc.0 de restauro 323 

Cota n ~ ' 

0 sinal inclui um dado em marfim, alusivo a jogo, uma 
especie de talisma que pretenderia simbolizar a melhor 
sorte para o menino exposto. 

Jf~/t1;:; i.?J.2//.k: ~-4'2,, 
~ . 

INAL DE EXPOSTO 
ManUScrito 
Papel 

Ponugal, 1838 
Dim. 11 6 

•t:::.=·===·· 

' . 

... , ... ... .. . . : : : ~: 

............ 
:·:·: :· 

Ar . x 1 em (rnanuscrito) 
qutvo Hist , .· I . . 

de l' b ouco Btbhoteca da Misericordia 
IS oa 

Cora no 25~ 
) - 1838; proc.0 de restauro 324 

( ) 

:::·:;·· 
~ . . :· 

/ 

\ '( 

~ _) 

··· ··········· .. ........ 
--: ·:·:: : 

. \ 
.:it>.,· ~~v 

''/ " . 

Apesar de nao se tratar de um texto em alfabeto Braille, 
e curiosa a semelhan~a com esta codifica~ao, podendo 
eventualmente tratar-se, por exemplo, de uma nota~ao 

musical. 
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45. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e cinto 
Papel e seda 
Portugal, 1838 
Dim. 12 x 22 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 619 - 1838; proc. 0 de restauro 325 

Neste caso, a crian~a exposta Leva para sinal 
hum sinto Cor de Canella de tafeta Co11ado em 
meia Lua. 

talk Fdeb.:r;.n1na1 "l)(li assigruuln tk t7ULncella pelo Escri l'M 
· e plio T.hewu.mro Gaol} eniregou quatt~ mil e o~ 
.s-mu,;-esptcie, (I pm~Uo, que. lhe salur pm· S(/IU tUl e:J:I;ratpiiJ. 

co~jimnidark df! Plano,jd pu,blti:adf! fJdl'll a dita Loteria. 

46. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito numa frac~ao de bilhete de lotaria 
Papel 
Portugal, 1839 
Dim. 10 x 11 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 918 - 1839; proc. 0 de restauro 326 
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Parte de uma frac~ao de b ilhete de lotaria com te:xto no 

verso. a 
Tendo a explora~ao da lota ria sido confiada 
Misericordia de Lisboa pela Rainha D. Maria I, em 178~· 
com 0 objectivo de fazer face as graves carencias_ s~~ 
ais existentes, e curiosa que este sinal seja consUtul 
por uma frac~ao do bilhete da lotaria. 



INAL DE EXPOSTO 

• ~anuscrito e fita 

I e seda pintada 
pape 
portugal, 1840 . 

. z4 x 20 em (manuscnto) 
0101.. Lr

1
·srorico/ Biblioteca da Misericordia 

rqtiiYO 1 

de Lisboa 
o )-42 - 1840· proc. 0 de restauro 327 

Cota n ' 

Fita de seda pintada com motivos de inspira~ao 

orientaL 
-
0 

-escrito" alerta-se que o freio da crian~a ainda 
niio t•cti cortado, situa~ao que e registada em diver
sos sina is. Considerava-se que esta interven~ao era 
fundamental para permitir que a crian~a viesse a ter 

uma boa diq:ao. 

SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e brinco 
Papel e ouro 
Portugal, 1840 
Dim. 22 x 16 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 

Cota no 1476- 1840; proc. 0 de restauro 328 

0 ,. o )Jecto que acompanha o documento e um 
pequeno brinco de ouro em forma de argola . 
Apesa r de no documento ser manifestada vontade 
de que .· c ex a C!Lan~a 1osse apelidada de Campollini, o 
· posto fot bapttzado como Coriolano nome atri

hufdo pela Irmandade da Misericordia .' 
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49. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, flo e medalha 
Papel, prata e cabedal 
Portugal, 1843 
Dim. 13 x 20 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 922 - 1843, proc0 de restauro 329 

50. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e fragmento de carta de jogar 
Papel e cartao 
Portugal, 1845 
Dim. 22 x 16 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 264 - 1845; proc. 0 de restauro 330 

Neste caso, a crian<,:a exposta faz-se acompanhar 
de um fragmento de carta de jogar: 8 de capas. Em 
determinadas culturas o numero oito simboliza o 
equillbrio cosmico e a renova<,:ao. A escolha de 
uma carta do naipe de capas, certamente que tam
bem nao foi ocasional, representando os desejos de 
boa sorte para a crian<,:a . 
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Fio e medalha com as iniciais ].N.H. e E c Tr t . . a a-se 
hum cordao . de prata e huma medalha tamiJem 
prata,. envolv1da num fragmento de cabedal, tendo 
obJeCtlvo resguardar o monograma inscrito na medal: 



.xPOSTO 
JNAL PE E to de fita e selo lacrado 

• uscrito, fragroen 
tflllll (acre e seda 
pape' 1 1854 
portuga ' 19 em (manuscrito) . . , . . 
Dinl· 14 x , . / B.blioteca da M1sencord1a 
Af<luivo Hisronco I 

de Lisboa 1854. proco de restauro 286 
Cota no 1913 - , 

INAL PE EXPOSTO 
l. •t fragmento de fita e selo lacrado Manuscn o, 

Papel, (acre e seda 
Portugal, 1856 . 
Dim. 17 x 20 em (manuscnto) . . , . 

. Hist6rico/ Biblioteca da Mlsencordla rqUIVO 
de Lisboa 
Cota no 358 _ 1856; proc. 0 de restauro 287 

3. INAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e selo lacrado 
Papel e !acre 
Portugal, 1859 
Dim. 22 x 27 em (manuscrito) 

rqu ivo Hist6rico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 

Cota no 963 - 1859; proc. 0 de restauro 289 

inais de tres innaos constitufdos por fragmentos 
de fita de seda lavrada e selos lacrados com as 
iniciais C]RS que correspondem ao monograma do 
progenitor. 

Todo os manuscritos relativos a estes irmaos, tem 
idemicos te>..'tos e caligrafia. 
Recentememe foi identificado mais um irmao , 
emregue na roda em 1853 (sinal n. 0 1990), que nao 
fo· · , 
ti 

1 
Inclu1do neste conjunto uma vez que o respec-

vo documemo se encontra em fase de restauro. 
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54. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito, rosario e bentinho 
Papel, missangas, seda e algodao 
Portugal, 1856 
Dim. 13 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1732 - 1856; proc. 0 de restauro 142 

0 conjunto deste sinal e formado por um rosario 
de missangas e um bentinho de seda, pendente de 
um fio de algodao. Este bentinho fo i descosido 
para analise dos materiais que o compunham : dois 
pequenos fragmentos de texto manuscrito que con
tinham fibras vegetais (?). 

Neste caso solicita-se que a crian~a seja entregue a 
uma ama residente em Lisboa, e e referido que a 
mesma leva uma arelica do Senh01' Santo Christo 
dos milagres da Ilha de Sao Miguel e hum rozario. 

e;r-~.-· ../p.. .. -~,:._ 7~ ,.~/,:.. 
............ Jll(,;. ~-,.6 "'": .. -: .. ~-- .PJ(.r.-~"J-~, ... 

. ~ ~·-~ /;-: ,fi,,_..,_ .-r:·- .-N:; ·'--~. 
--'•'*J~/ 

55. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito e fita 
Papel e seda 
Portugal, 1856 
Dim. 14 x 21 em (manuscrito) 
Arquivo Historico/ Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota n° 1818- 1856, proc. 0 de restauro 143 
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. nuscritO Fita branca com ornamenta~oes florats e ma 
d margern redigido sobre folha de papel, recorta o na 

superior, de modo a possibilitar o encaixe d~ outra 
parte do sinal, que tera ficado em poder dos pats. 



p EEXPOSTO 
INAL "t bolsa e fragmento de fotografia 
~anuscrt o, 
papel e secla 
portugal, 1866 . 

. ?2 x 14 em (manuscnto) 
D•Dl·. ~ H"storico/ Biblioteca da Misericordia 
AfqUIVO I 

d, Lis boa 
t: o 1916 - 1866· proc.0 de restauro 332 

Cota n , 

S7. SINAL DE EXPOSTO 
Manuscrito 
Papel 
Portugal, 1892 
Dim. 22 x 14 em (manuscrito) 
Arq uivo Historico/Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 
Cota no 98- 1892; proc. 0 de restauro 333 

Tendo o presente "escrito" sido redigido por um 
individuo sem grande instru~ao, procedeu-se a 
transli tera~ao cia mensagem. 

Em alguns sinais os pais identificavam-se, referindo 
nomes, anexando cart6es de visita e objectos com 
monogramas. Possufmos tambem uma dezena de casos 
em que a fotografia do progenitor faz parte do sinal, tal 
como testemunha a presente situ a~ao, em que a foto
grafia recortada tera sido entregue inserida numa 
pequena bolsa. 

( r-. / 
jJeCo o Jc..fe_?t..'o 

JU- l-UL ~ ~ 4yi~ c~ "''a 

~ /1-P /~t- :· ; - ~ ' ' 
H"J .ch ?e il .. ~~~a.r 
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58. Planta geral do conjunto arquitect6nico 
deS. Roque 
Desenho sabre papel 
Lisboa, infcio do seculo XIX 
Dim. 88 x 80 em 
Arquivo Hist6rico/ Biblio teca da Misericordia 
de Lisboa 

Planta desenhada e aguarelada sabre papel, restaurada 
em 2000, onde se assinala a loca liza~ao da roda clos 
expostos, com a designa~ao Casa da Roda (n° 35) e a 
Casada Ama da Roda (n° 37) , tratando-se, esta ultima, 
da dependencia onde se encontrava a ama que proce-
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dia a recolha das crian~as depositadas na rod 
Santa Casa da Misericordia de Lisboa. A referida a da 
ta destaca igualmente os cubfculos das amas de pllan. 

'h · - eite q ue tm am como m1ssao amamentar as crian ' 
. . d 'd d ~as nos pnme1ros tempos e v1 a, e as amas de se 

. co, que 
tmham a seu cargo o desenvolvimento educacio 
clos menores. nai 
Urn documento conservado no Arquivo Histo . 
/ Biblioteca (doc. de caixa no 294, de 11 de Setembr:c~ 
1813), refere urn pagamento de 51$200 reis a atribu· 
metacle ao ajudante Pedro Antonio, e o restante a d' ~ 
buir pe los dais funcionarios que com ele trabalh;~~ 
neste levantamento. 

, , J??fo.IJ'.B.i-. 
: •. ... ..£.. .. .- t.:,n.t 
>\ ~ · .. u.. ,J ....r. p,J""'·•· 

.'*, .. .. .,JJ,mJ/m b /~,J,LJ-m_, 

G. . ,.f /urit.f!i:l ttl .J: ~:..,IN',HW 4\"',.,.,;,.. , .. ·· 

- _,.._, 

,. .'\~ ""·--~
, # , .....tr ....... . 

.'f?; .,.C-.J.A-t4.1l..J, ... 

,.'Jll;~- · - ·· 
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· ""· ,R<..../L .....,.-'4 .. . 



h 
che de fa paternite 

ReC e,., 
ocura da paternidade) 

(Pr. Henri Deschamps (1846-1902) 
LoUJS-
6Ieo sobre tela 

Fran~a, 1884 
Dim. 40 x 71 em . 
Convento dos Cardaes, Ltsboa 

A partir de 1883, este autor pintou diversas obras 
baseadas nas crian~as abandonadas e na JUVentude 
.. eduzida. Nesta pintura representou um be be 
envolvido e protegido por um xaile que prendia o 

respectivo sinal. . . 
Pintura conceptualmente realtsta , ca ractenzada 
pcla sobrieclade cro~atica, distinta p:lo seu de~u
rado traramento lumtmco e pela particular tenden
cia para a estilizac;:ao, resultando numa harmonia 
gera l com base na depurac;:ao dos detalhes. 
Esta pe~a foi exposta em Paris, em 1884, conforme 
rdere o Livret i!lustre du Salon: [ ... ] Supplement au 
Catalogue, e foi exibida recentemente na Exposic;:ao 
<.los 500 anos das Miseric6rdias Portuguesas, no 

Convento das M6nicas. 
A obra foi oferecida ao Convento dos Cardaes pela 
benemerita S."' D. Ida Mary Turner Donnat, que 
adquiriu a tela na decada de 1950, em mau estado 
de conserva ~ao, a um antiquario do norte de 
Ponugal. 

60. Mae colocando crian~a na roda dos expostos 
6Ieo sobre tela 
Espanha, secuJo XIX/XX 
Dim. 72 x 66 em 
Coleo;:ao particular, Potto 

Pintura cujo tema nos apresenta uma mae no acto 
de entregar a sua crianc;:a na rocla clos expostos. A 
cena e completada por uma caixa de esmolas 
~~~~eposta por uma cruz, com a designac;:a~ 
·EX! OSITOS·· a' esque ·d b · . , r a o serva-se uma vtsta par-
nal do inte rio1· d d"f' · d o e 1 tcto, on e se situam cluas 
pcrsonagens. 
TrJta-se de uma . cl . . -
d 

pmtura e mspuac;:ao regionalista 
etende · ' . . ncJa conservadora. A concepc;:ao ambiental 

atentua o ca.- t d , . 1 ac er ramattco do tema traduzindo-
-se num · ' 
d· d . _Jogo de luz/ sombra, em que a luminosi-

a e mCJde na I . - . . _ c ematcac;:ao da cnanc;:a enJ·eitada e 
nas mao enl d -
retratad ac;:a as da mae, esta quase omitida , 
E: . a na zona mais sombria da pintura. 

ta represent - c1 linha . _ . ac;:ao e "escola espanhola, traduz a 
PICtonca cia -c:me . epoca, revelanclo retratos e ambi-

. lmpregnados d 1· . 
rcricia 

1
- . e rea tsmo, ammaclos por uma 
ecn1ca que . . .cl na fo mats mct e no cletalhe do que 

E: t· rma global do quaclro. 
a obra foi vend·d 

da ca ·a 1 .1 
. 1 a em Outubro de 1996 atraves 

· e1 oe1ra p 1' · ' a acto Correio-Velho. 
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61. Enjeitado 
Jose Simoes de Almeida (1844-1926) 
Bronze 
Portugal (Fundi~ao Venancio), 1918 
Dim. 56 x 34 em 
Colec~ao do Dr. Carlos de Meneses Falcao, Lisboa 

Escultura de urn jovem, com o colar e a respectiva 
chapa de identifica~ao de .. exposto". 
0 autor, distinto escultor neo-classico, foi discipulo 
de Assis Rodrigues e de Vitor Bastos. Estudou em 
Paris, onde obteve diversos premios e medalhas. 
A sua obra desenvolveu-se em Italia, nomeada
mente em Genova e Roma, tendo posteriormente, 
em 1896, assumido o cargo de Director da Escola 
de Belas-Artes, em Lisboa. 
Artista de elevado merito, utilizou uma tecnica aca
demica impecavel associada a urn depurado senti
do do bela e do equilibria das formas. 
Da sua vasta obra destacam-se estatuas de perso
nalidades historicas, tais como Vasco da Gama, 
Pedro Alvares Cabral e Camoes, patentes no Rio de 
Janeiro, e tambem obras de indole religiosa, sendo 
celebre o seu .. cristo Crucificado" situado no 
Mosteiro dos Jeronimos. 
A pe~a em exibi~ao, notavel pelas linhas emotivas 
e suaves, foi vendida em Mar~o de 1998, att·aves da 
casa leiloeira Leiria e Nascimento L. d" . 

62. Alicate e selos 
Ligas metalicas e madeira 
Portugal, 1905 
Arquivo Historico/Biblioteca da Misericordia 
de Lisboa 

0 alicate era utilizado para marca~ao dos selos de 
chumbo dos colares dos expostos, ficando grava
do o numero sequencia! atribufdo a cada exposto. 
Este sistema servia para referenciar as crian~as e 
para fiscalizar as amas quando estas apresentavam 
o enjeitado ao inspector da Misericordia que, por 
sua vez, verificava se o menor estava a receber urn 
tratamento adequado. 
Este material foi adquirido em 1905 por 80 mil reis, 
porque a anterior machina de cunhar as sellas se 
encontrava deteriorada (livro de Aetas de Mesa 
n° 20, sessao de 30-11-1905, folio 73). 
Estes colares deixaram de ser utilizados por delibe
ra~ao de 30 de Abril de 1925 (livro de Aetas de 
Mesa n. 0 23, pagina 208) . 
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. to de pulseiras 
COOJUO .· da Guia-Olinda de Oliveira & C" Lda 
ourivesalla 

prJta 
portugal , 1956 
)"m 15 em . . , . 
I 1 

·. H. torico/ Biblioteca da M1sencordia 
rqu•\'O IS 

de Lisboa 

Sete pulseiras para identificac;:ao de crianc;:as "interna
das" , com uma chapa oval, onde a Misericordia manda
va gravar o nome e/ ou o numero atribuldo a crianc;:a. 
Estes objectos substituiram o antigo sistema dos colares 
com selos de chumbo, fazendo parte de um lote adqui
rido ao pret;o minima de 7$00 por unidade [. . .) (iivro de 
Aetas de Mesa n. 0 42, 32a sessao, de 10 de Outubro de 
1956, folio 165, 20° assunto). 
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Normas de Transcri<;;ao 

0 conjunto documental dos 57 Sinais de Expostos apresentados nesta 

exposic;ao da-nos a conhecer urn universo de escritas utilizadas entre 1790 e 

1892, e e demonstrativo dos diferentes niveis culturais dos seus autores . 

Os textos sao ricos em variantes ortograficas de que e exemplo a palavra bap

tizar e seus derivados - baltizar, bautizar - em formas ortograficas extravagan

tes como por exemplo xamar por chamar, corficado por crucificado, quelaras 

por claras, batizapda por baptizada, escupulo por escrupulo, etc. Na descric;ao 

do «enxoval .. das crianc;as expostas, que e feita por vezes com pormenor, a 

variedade de tecidos, fitas , galoes, objectos de adorno e amuletos aparece tam

bern grafada com formas ortograficas originais e variadas, como e o caso de: 

marperla e mar de perola por madre-perola. No entanto, como se pretende 

que os textos dos documentos aqui apresentados sejam entendidos pelo publi

co leitor menos familiarizado com a linguagem escrita dos seculos XVIII e XIX, 

optou-se por modernizar a ortografia na sua totalidade e introduzir alguma 

pontuac;ao sempre que esta clarifique o sentido do texto. 

As lacunas vao reconstituidas entre parentesis rectos [ ], bern como a palavra 

que nao foi possivel transcrever, por rasura do texto. 

Sempre que uma leitura nos parecer duvidosa assinalamo-la com(?). 

Os erros nao corrigidos vao seguidos por (sic). 

Para italico remeteu-se tudo o que nao foi escrito pelos autores dos textos 

(excepto algumas palavras escritas em latim pelos mesmos). 

Excepcionalmente transcreveu-se o verso do documento numero 57 por este 

conter informac;ao curiosa, e o dos documentos nl'1meros 51 e 52, porque os 

textos continuam para esse lado. 

Em notas de rodape vao informac;oes que facultam a leitura dos documentos. 

Filipa Gomes de Avellar 



Transcririio dos textos 

0 1 
vocumento n w. 780 

. menina e nao vai baptizada. E se lhe po ri o nome 
Ai va1 essa . 

, ·a Nasceu em 6 de Julho de 1790. Leva para smal 
de Antoni . 

rda encarnada da Senhora do Cabo. E com brevida
uma meci 

h , de ir tirar e pagar-se toda a despesa que essa Rea l 
de se a-
Casa river feito. 
lloje 14 de Julho de 1790. 

Docu mento no 2 
N° 1034 

0 
adre Luis da Silva vig:irio da colegiada e igreja matriz de 

s :Co Andre da vila de Mafra atesto que baptizei hoje 16 de 
~rembro do presente ano de 1790 a Antonio que mostJ·ava ter 
nascido a noire anrecedente, fil ho de pais incognitos. E foi 
exposro a p01ta de Maria Joao, vi(Jva, moradora no Iugar da 
~lurgeira nesta mesma fregues1a. E fo1 seu padnnho o tesourei
roJoaqu im Bernardo. Tern o seu assento no hvro nono dos bap
tizados a folio 73. E vai remetido para o Hospita l Real de Lisboa. 
0 que para constar da cetteza do seu baptismo passei a pre
senre que sendo necessaria o juro in verho sacerdotis. Era u t 

supra. 
0 viga rio Luis da Silva 

Documento no 3 
W. 1048 

Setcmbro de 1790 

Em 24 de Setembro da era de 90 entrou para o Santo Hospital 
uma menina chamada por nome Maria Constan<;a, ja baptiza
da. Leva por sinal cinco reis da era de 1782 com tres buracos 
por cima do um, e no do meio leva enfiada uma fitinha verde 
estreita . 0 favor que se pretende e a recomenda<;ao do bom 
tmto como tambem, cabendo no posslvel, ficar perto de 
Lisboa porque seus pais pretendem-na tirar o mais clepressa 
que puder ser. 0 dito sinal acima dito vai cosido no mesmo 
escrito. Etc. 

Documento n° 4 
No 1300 

Em ct· ~ 1 o Ia ) c e Dezembro de 1790 entrou para esta roda da 
Real Casa clos Expostos um menino por baptizar que nasceu 
no dJa 4 do dito mes e ano. Pede-se aos dignlssimos senho
res protectores clesta Santa Casa o queiram ba ptizar com o 
nome seguinte Luis Crisolooo e abrir-lhe assento com o dito 
nome Eo . I "' · sma que leva no bra<;o esquerdo que e uma fita 
~uardelem(sic)I ll . . · com pa 1eta de prata e pelo me10 matJz por-
quc seus pa· b . D . IS com revtdade o querem procurar e tirar se 

cu. qutser que vivam. 

I. Que tem . . 
Q 

1 
a cot cia flor de !mho; que e azul tit·ante a vermelho . 

>nsu tar 0 n1 
esmo termo nos clocumentos no' 24 e 33 . 

Documenro no 5 

N°. 430 

·asceu ess . 
J>ara e menmo em 19 do mes de Abril de 1791 e vai 

e sa Santa C 6 asa em 2 do mesmo mes de Abril , e vai 

por baptizar. E se lhe pori por nome Francisco ]oao Torres 
Cabe<;a, e sera sua madrinha Nossa Senhora cia Concei<;ao . 
Eo que se pede e que haja bem cuidado no dito menino pois 
se ha-de tirar. E todas as despesas que ele Ia fizer se ha-de 
paga r. E leva por sinal dois cueiros de baeta 1 branca embai
nhados e manguitos de chita branca com raminhos e riscas 
roxas e com fitas azuis claras para os atar. E manrilha da 
mesma chita e com fi tas azuis fe rretes' nos bra<;os e um la<;o 
a banda de fita muito larga cor de fogo com acuso da cor j:i 
(?), e com uma cruzinha de madre-perola . E o que se pede a 
esses senhores e cuidado a ele e em todos estes sinais que o 
dito menino leva , e na sua boa cria<;ao, para que quando se 
for tirar nao haja engano . E entao se pagara todos os gastos 
que ele Ia fizer. E o que se pede e que seja criado com amor 
e caridade. 

1. Teciclo de Ia ou algoclao grosseiro e felpuclo . 

2. 0 mesmo q ue azul escuro . 

Documento n° 6 
W . 665 

AI a vai esse menino chamado Baltazar. Ainda mama, rem ano 
e meio. Filho de Joaquim Xavier e Delfina Perpetua para todo 
o tempo que se procurar. Acomodai-o muito bem no ber<;o. 
Tratem bem dele por amor de Deus que ele tem muito fastio . 

Documento no 7 
N° 829 

A 6 do mes de Agosto de 1791 se entrega um pequeno na 
roda para se criar com tres semanas de idade e ja baptizado 
por nome Jose Justino de Matos pera em todo o tempo se pro
curar. E leva para sinal uma vara de fita cor de rosa com uma 
figa de azeviche 1 enfiada e uns manguitos de baetao' cor de 
pulga com uma fita estreitinha rosa. E uma toalha de vara bem 
medida de pano de linho ordinaria com um sinal de fita cor 
de rosa por envolta . 

1. Substancia mineral muito negra e luziclia usacla para fazer objectos 

de aclorno. 

2. Pano muito grosso. 

Documento n° 8 
N°. 1095 

Em dia 12 de Outubro de 1791 veio para esta Santa Casa 
Gertrudes Rosa nascida dia de Santa Engracia do dito ano . 
Com toclos os sacramenros do baptismo . 

Documento no 9 
t 

N°. 1144 

Este menino nasceu em 24 de Setembro deste presenre ano 
de 1791, e foi bapti zado na igreja pelo p:iroco. E filho de legl
timo matrimonio . Seus pa is sao muito pobres e sua mae nao 
tem Ieite para o criar por molestias que padece . Chama-se 
Firmo Jose. Leva uma saia de chita de salpicos com raminhos 
encarnados com o pe azul e cinta e manguitos irmaos . Um 
cueiro de baeta cor de cana com fita a debruado azul fen·ete . 
E de tudo o que leva fi ca sinal para se procurar a toclo o 
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tempo. Leva tambem um santo Antoninho de prata. Fica outro 
papel irmao pelo teor e leu·a 'deste e 0 que tem demais e 0 
dia em que foi baptizado e freguesia e nome dos pais. 
Enjeitado em 25 de Outubro de 1791 

(rub rica) 

Leva mais uma sainha de baeta irma do cueiro de cor de cana 
debruada de fita azul ferrete, mais dois pares de manguitos 
irmaos da saia. 

Documento n° 10 
N°. 1159 

Esta menina vai por baptizar. Ha-de-se chamar Maria do 
Carmo. Nasceu dia 29 de 1791 '. Leva mangu itos de baetao 
verde moda. Uns cueiros fe itos de coisa usada, debruados de 
galao verde, a cor deles assim avermelhados atada com uma 
fita pela cintura usada e sua cor roxa, e lista verde e mais fitas 
nas mangas e touca cor de rosa . 

1. Sem indi ca~ao do mes. 

Documento n° 11 
N° 147 

Nasceu este menino aos 11 de Fevereiro deste ano presente 
d[e] 1792. Foi deitado nesta Santa Casa no mesmo dia de 
tarde, e vai por baptizar. E se lhe pora por nome Jose . E por 
sinal leva um peixinho de madre-perola no bra<;:o direito com 
uma medida verde a que !he ca fica. E outro peixe maiorzi
nho de que leva e um cueiro de baeta azul ja usado. 

Documento n° 12 

Vai este menino em 20 de Mar<;:o de 1792. Por nome se !he 
pora Ventura da Concei<;:ao. Leva dois cueiros amarelos cor de 
laranja novos. Leva por cinto uma fita azul clara nova. Leva 
por sinal a metade de uma veronica' de Sao Francisco de 
Pa ula de prata. Pede-se ao ilustrissimo e excelentfssimo 
senhor mordomo que !he mande dar ama que brevemente se 
tirara pagando-lhe na forma do estilo. 
E recebera merce. 

1. Medalha com a imagem de santo. 

Documento n° 13 
N. 0 679 

Jacinta' . 

1. 0 n(tmero e o nome da exposta foram escritos com a mesma tetra; 
verificar a semelhanp entre a tetra cleste documento e a do acres
cento feito no clocumento n° 21. 

Documento n° 14 
N° 793 

Aos 30 do mes de Julho de 1792 entrou uma menina na Santa 
Casa da Misericordia chamada Maria Barbara que nasceu em 
o dia 22 do mes de Junho do clito ano. E foi baptizada na fre
guesia de Nossa Senhora do Socorro desta cidacle de Lisboa. 
E leva por sinal 3 cueiros de baetao alvadio ', ja velhos, e uns 
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manguitos de chita. E para maior sinal leva um co -
medida(?) encarnada e branca. ra.;:ao e Ullla 

(rubrica) 

1. Ti rante a branco. 

Documento n° 15 

Para a Casa dos Expostos vai uma menina por bapr· IZar que 
quer que se chame Gertr_udes da Nazare, nascida em 18 de 
Outubro de 1792 d1a de Sao Lucas, que nasceu no mesmo dia 
pelas 01to horas e me1a da no1te. Leva um registo de 
Senhora da Nazare. Leva tres cueiros de baeta verde r:: 
ta(?) ', mangwtos de baeta verde escuro atacados de fio 

. M d cor carmesun. ostJ·an o-se outro como este se pudera a todo 
0 

tempo entregar. 

1. Peralta no sentido de janota ? Ver documento n° 10 - verde moda. 

Documento n° 16 

Este menino nasceu no dia 28 do mes de Outubro deste pre
sente a no de 1792. Foi baptizado em cas[a] a nascen<;:a por vir 
de perigo e faltam-lhe OS santos oleos. Ha-de-se chamar Jose. 
Leva por sin[a]l um coral. E leva vestido um manteu' preto, 
uma envolta de chita, [e] uns manguitos de baeta alvadia. 

1. Termo utilizaclo na Estremaclura para cueiro. 

Documento no 17 
N° 1231 

Esta menina chama-se Maria da Conceit;:ao. Nasceu em dia de 
Reis. E baptizada na freguesia das Merces. E orfa de mae, seu 
pai chama-se Manuel Pedro, foram recebidos nas Merces. 
Leva por sinal um sino-samao', uma figa de madre-perola, 
uma fita encarnada tudo o pesco<;:o, [e] uma rosa em urn joe
lho. Vai a 15 do mes de Novembro. 

1. Amuleto formado por do is triangulos, entrela~ados em forma de 
estrela. Tambem conhecido como sino-saimao. 

Documento n° 18 
N° 406 

Este menino chama-se Egidio [e] orfao de pai. E porque ~ 
mae esta gravemente enferma com pouca esperan<;:a de vtda 
e sem necessaria para se tratar na dita enfermidade e para a 
sustentat;:ao do dito menino razao porque recorre a piedade 
desta Santa Casa ate ver se Deus e serviclo conservar-lhe ~ 
vida para o vir tirar e pagar a despesa achando-se com posst· 
bilidade para isso. 
Lisboa, 3 de Abril de 1793. Se1ve este de sinal. 

Documento n° 19 
N° 446 

. . d e sera entre-A todo o tempo que este menmo for procwa om apel 
gue a mim o a outra qualquer pessoa que leve outro P ·-A' 

I mesmo SUJ'II que irmane a este, tendo as mesmas pa avras eo 
o qual e uma fita de um palmo. 



dito menino Manuel. Nasceu hoje 12 de Abtil de 1793. 
chama-se 0 . 

P de sao Ttago 
B. . . d ao vai bapttza o. 

oocumento no 20 

·na vai sem baptismo. Seu nome se chamara Ricarda. 
Esta mem 

Cueiro de baetilha' e outro de ganga azul , e outrode 
Leva um 

.1h branca com salpicos encarnados. E umas roupinhas 
baeu a . . 
de baetao cor de laranp e uma medtda de Nossa Senhora, [e] 

001 
brevezinho' de veludo verde. 

H ·e 16 de Abril [del 1793. 
OJ d 3 . h d Leva uma envolta de urguete avm a o . 

I. Baeta fina; especie de fla nela. 

2. 0 mesmo que bentinho. 

3
. Cerra especie de tecido. No original: droquette. 

Documento n° 21 
N". 845 

'Em 0 dia 21 de Julho dia do anjo Custodio se pos na Real 
casa dos Expostos urn menino que nasceu no referido dia e 
ainda se nao baptizou. E vai embrulhado em urn cueiro alva
dio e uma fita de seda branca. 
Lisboa, dito dia de 1793. 

(rubrica) 

1. Na margem, com a mesma letra que escreveu o nC1mero do expos
to: Agostinho. Verificar semelhanp com a letra do documento n° 13. 

Documento no 22 
N. 0 1014 

janeiro 1793 
Esta menina chama-se Maria. Foi baptizada em casa so lhe 
fa lta os santos oleos. E leva de sinal uma fita estreita azul claro 
com uma figa de madre-perola sem buraco. 

Documento no 23 

Ai vai este menino. Nasceu a 26 de Fevereiro. Baptizou-se no 
primeiro de Mars;o de 1794. Baptizou-se na freguesia de Santo 
t ' d .ome esta cidade. Chama-se Caetano Fernandes. Leva por 
smal tres vintens em prata o pescos;o, com uma vara de fita 
~or de rosa. Por este sinal se ha-de procurar daqui a um ano. 

ntra a 7 do mesmo mes de Mars;o. 

Documento n° 24 

N° 1055 

Em 9 deS b etem ro de 1794 entrega-se a Santa Casa uma cri-

banr;a que nasceu a 7 do mes de Setembro de 1794 e vai por 
aptJzar E d ' 

E . · pe e-se que se lhe ponha o nome de Jose Antonio. 
JUnta mente t b , am am em se pede que se entregue a uma boa 
a que seja I' d -azuis c _tvre e escrupulo. Leva de sinal dois cueiros 

1errete no E _ 
meia 1 vos. uma toalha de algodao nova. E leva 
de 

0
. ua de prata com urn las;o de fita azul ferrete e o cinto 

cas cor d ' e rosa com ourelas gordelam(sicY, 

I. Ver nota d 
OS documentos no 4 e no 33. 

Documento n° 25 

1795 
0 nome se for menina 
Brizida ' Gomes Garcia 

1795 
N° 99 

Se for menino 
No. 

Francisco Inacio da Conceis;ao 

1. 0 mesmo que Brigida. 

Documento n° 26 

Esta menina nasceu a 24 de Fevereiro em dia de Sao Matias. 
Nao vai baptizada mas ha-de se chamar Maria do Carmo. Leva 
por sinal urn crucifixo do senhor crucificado, para todo o 
tempo se procurar. Vai em 26 de Fevereiro. 

Documento n° 27 

Ai vai esse menino por baptizar. Ha-de chamar-se Francisco. 
Leva por sinal meia lua de prata com meias letras iniciais, cer
cadura em roda, estrela pela parte de cima e ao !ado. Cujo 
sinal ha-de ajustar com a pane que lhe falta que fica em 
poder. E a fita em que vai enfiada e cor de rosa de vintem. 
Lisboa, 13 de Maio de 1795. 

Documento no 28 

Entrou para esta Santa Casa da Misericordia e Hospital dos 
Expostos no dia 25 do mes de Maio de 1795 um menino por 
nome Manuel Joaquim do Espirito Santo, pelas nove horas da 
noite . Nascido no dia 24 do mesmo mes pelas onze horas e 
meia do dia. Leva os seguintes sinais: uma camisa de pano de 
linho, babadoiro ' irma, urn cueiro de baeta verde ja usada 
embainhado todo a roda, manguitos azuis de veludilho com 
fitas cor de rosa com fita no cinto irma. Leva de sinal uma 
medalha da Senhora da Atalaia com urn las;o de fita cor de 
rosa ja usada. 

1. 0 mesmo que babador ou babete . 

Documento no 29 
N° 1120 

Na era [del 1795 

Nasceu este menino a 3 de Outubro . Nao vai baptizado. Por 
nome lhe porao Sebastiao do Carmo Lirio(?). Madrinha 
Nossa Senhora do Monte do Carmo. Leva os bentinhos ja 
dotados na sua imagem. Padrinho pede-se ao muito reve
rendo senhor doutor secretario o seja, e se lhe pede o 
ponha em boa ama que breve se ha-de tirar. Leva estes 
sinais: camisa de cambraieta' guarnecida de espigueta'
Volvedouro3 de esguiao' . Fralda do mesmo lens;o da cabes;a 
de cassa de risca branca. Tira da testa de cassa lisa guarne
cida de espigueta com fitos cor de rosa para atar de vintem. 
A mantilha de baeta branca passada de froco5 cor de rosa, 
e cueiros irmaos. A toalha de cassa de risca guarnecida de 
espiguilha6. Cinto de fita atadeira (?) cor de rosa nas pontas 
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guarnecida de franja de prata e no meio urn enfeite de espi
guilha de prata. 

1. Cambraia ordinaria. 
2. Galao estreito. 

3. 0 mesmo que babadouro ou babete. 
4. Certo tipo de tecido fino de linho ou algodao. 
5. 0 mesmo que floco. Felpa de Ia ou seda tecida em cordao ou cor
tada em bocadinhos depois de tecida e que serve para bordar. 
6. Renda estreita com bicos ou pontinhas de linho ou seda ou fio de 
ouro e prata; galao estreito . 

Documento n° 30 

Sem texto manuscrito. 

Documento no 31 
N°. 308 

Entra nesta Santa Casados Expostos [a] 9 de Mar~o de 1798 Jose. 
0 qual foi baptizado na freguesia de Sao Louren~o . Padrinho o 
padre Jose Inacio, o dito menino a 19 de Outubro de 1797. 
Vai vestido com dois cueiros, urn verde ja desmerecido e outro 
cor de canela. Umas roupinhas de beatilha de seda branca. 
Leva de sinal uma ancora de folha-de-Flandres, com urn la~o 

de fita cor de rosa. Tern o dito la~o duas pernas e duas pontas. 

Documento n° 32 
N° 826 

No dia 3 do mes de Julho na era de 1798, vai urn menino para 
a Santa Casa sem ser baptizado. E se pora o nome de Jacinto. 
E o sinal que leva e uma conta azul de vidro grande com urn 
bocado de fita branca e cores com listra azul e atada na mao 
direita. Este e o sinal para se procurar a todo o tempo. 

Documento no 33 
N°. 1253 

No dia 14 de Outubro de 1798 entra para a Santa Casa dos 
Expostos urn menino. 0 qual se ha-de chamar Eduardo 
Antonio da Concei~ao. E leva para sinal uma medalha da 
Senhora da Piedade com uma fita cordelem(sic)'. E por este 
sinal sera procurado. 

1. Ver notas dos documentos n° 4 e n° 24. 

Documento no 34 
N° 34 7 

Nasceu quarta feira de cinzas. 
Vai esse menino que ainda nao esta baptizado. E ha-de-se 
chamar Filipe Antonio. E ha-de ser procurado no fim da cria
~ao . Leva por sinal umas figas pretas no bra~o direito, e no 
esquerdo nove continhas cor de Ieite e umas de a~o mais 
pequeninas (?) todas enfiadas juntas . 
Hoje, 12 de Mar~o de 1[7]99 

Documento n° 35 
N". 158 

Vai dona Maria Francisca Rafael Josefa da Epifania, que vai 
baptizada sem ser por sacerdote. Etc. 

58 

Documento no 36 
N° 174 

Este menino se ha-de chama[r] Ricardo Marcelos. Ond 
criar ha-de estar este registo que ha-de ser 0 sinal p e se 

or onde se ha-de procurar. 

--Documento no 37 
N". 717 

Deste menino se fara lembran~a . Nasceu quarta feira de 
semana pela _ meia noite. Ainda nao esta baptizado. Ha-de :: 
por nome Joao Onofre. Qualquer uma que o levar se !he dara 
este mesmo sobrenome para o que leva consigo a estampa d 
mesmo santo. Este lhe servira de sinal quando for ocasiao d~ 
se procurar. Etc. 

Documento n° 38 
Livro 63, folio 196 verso 

N°. 1317 

No dia 3a . feira 14 de Setembro de 1813 foi deixado a porta 
de urn negociante desta cidade de Lisboa urn menino que 
acompanha este bilhete, e que leva os sinais seguintes: urn 
bilhete da lotaria a beneficio dos cativos de Argel de 1811, 
nCtmero 5067. Urn cueiro pardo atacado com fitas. Urn vesti
do de chita assento preto rosas escuras. Na touca urn rigor' 
cor de cana. No cinto uma fita branca lavrada [e] uma toalha 
de algodao com urn sinal azul. 
0 mesmo negociante roga ao excelentissimo senhor mordo
mo da Real Casa dos Expostos o obsequio de o fazer bapti
zar, e que seja padrinho [o] oficial da contadoria da Santa 
Casa, Jose Leonardo de Figueiredo. E se lhe pora o nome de 
Antonio Filipe para sair para fora. 

(rubrica) 

1. Expressao minhota para designar fita estreita de veludo que serve 
para debruar. 

Documento no 39 

Esta menina nasceu a 17 de Fevereiro a meia noire em dia de 
Sao Faustino. Ha-de-se chamar Faustina Esteves. Leva de sinal 
uma camisa de paninho, dois cueiros, urn vestido branco 
picotado de azul, uma touca de filo 1 de algodao, urn xaile 
branco com riscas de roda uma fita azul clara atada em urn 
bra~o toda picada que e o ~ina! por onde se ha-de tirar. E por 
esta figura que leva de desenho. Pede a Santa Casa que seja 
bern tratada que nao estara la muito tempo. 

1. Tecido aberto e fino como rede. 

Documento n° 40 

. das 
Ter~a feira, 9 de Outubro de 1821 , nasceu esta memna 
onze para a meia noire. Se ha-de chamar Maria do Carrno. 
Leva uma camisa de paninho com uma tira bordada, uma rouca 

o<Jao da mesma cassa com fita escarlate. Babadouro de alg ' 
. "nhOS 

cueiro de baeta azul urn vestido de pamnho com rarru 
' 1 r de rosa. azuis meio Jen~o de paninho com pa mas co . 

' . mope1to 
Leva para sinal uma cabe~a de desenho de memno co 

nina colll 
na boca. Pedimos a Santa Casa que tratem esta me h' -de ir 
todo cuidado tudo se ha-de pagar, e com brev1dade se a 
tirar. E tambem leva uma fraldinha de paninho, tudo novo. 



oocumento no 41 

menina nasceu em 30 de Julho de 1823. Entrou para a 
Esta P . 11 . 
Santa c asa no 1 de Agosto. or sma eva uma me1a com m~a 

f
. azul marcada com se1s letras: 1 a m c s u. Por nome ha-
Jta J ' M · d C de-se chamar Maria ose onte1ra e ampos. 

Documento no 42 

Esre menino nasceu a 20 de Novembro de 1829. Nao vai bap
tizado e seu pai quer que se chame: Miguel. Leva um cueiro 
de baetao cor de pinhao, e umas roupinhas de chita. E leva 
no peito uma fita estreita da realeza, ou nacional, e fica meta
de da dita fita para ser apresentada JUntamente com uma 
c6pia deste tirada no oitavo rasgado deste. Pede-se que seja 
enrregue a boa ama e sera brevemente procurado. 
Lisboa, 20 de Novembro de 1829 

Documento no 43 

um menino que entra no dia 12 do mes de Maio, que nasceu 
no dia 9 do dito mes. Com len<;:o de cambraia atado na cabe
(;a. Uma[sl roupinhas azuis, um cueiro cor de cafe e um dado 
para sinal. 
1835 

Documento no 44 

Texto codijlcado. 
Este papel deve ficar em arrecada<;:ao. 

Maria dos Anjos 

Documento n° 45 

Nasceu este menino a 9 do mes de Abril de 1838. Entra na 
Santa Casa a 15 do dito mes e ano. Leva para sinal um cinto 
cor de canela de tafeta cortado em meia lua. E quando se pro
curar se apresentara outro escrito como este com o bocado 
que levar cortado. Pede-se por favor se !he ponha o nome de 
Luis Ernesto Rodrigues. 
M.P. Z.' 

I. lniciais do nome do autor do texto. 

Documento n° 46 

D!a 10 de Junho de 1839, se p6s na roda uma menina que se 
ha-de baptizar, e p6r-se o nome de Felicidade. Ficando em 
meu poder outro igual a este para em todo o tempo, se puder, 
er resgatado. Ficando alem disso um bocadinho do vestidi-

nho em que vai vestido. 
Lisboa , 10 de Junho de 1839 
0 bocadinho do vestido deve ficar junto a este sinal. 

Documemo no 47 

o dia 31 d M d ho d e ar<;:o e 1840 nasceu essa menina pela[sl sete 
ras a manh' . d Balb" a e am a nao vai baptizada. E se ha-de chamar 

Ina. Os sin · 1 - . . 
Pate , . aJs que eva sao os segumte[sl: cam1sa de pano 

me tJra d r 1 f e b b ' . e m1o, ralda de linho, cueiro de baeta branco 
a adoiro de pa b h ' . . rise b no a retan ado-. Vesudo de cambra1a com 
as ranco c om ramos azuis claros. Len<;:o na cabe<;:a bran-

co. Touca de bobinete3 com entremeios no meio e tira em 
machinhos, fita de gaza' lavrada branca. Xaile cor de rosa. No 
pesco<;:o o sinal que este bilhete leva e uma fita verde ornada 
com riscas encarnadas e umas figuras pintadas. 
Entrou na Santa Casa da Misericordia no mesmo dia em que 
nasceu. E vai muito e muito recomendada. 

(rub rica) 

Nota Bene: do mais vai [ .. lama(?) mas o freio ainda nao vai 
cortado. 

1. Tipo de tecido de algodao. 
2. Tecido muito fino de linho ou de algodao. 
3. Certa especie de tule. 
4. Tecido !eve e transparente. 

Documento no 48 

Esse menino nasceu a 13 de Outubro de 1840. Desejo que se 
chame Campolini. Leva dois cueiros de beatilha branca debru
ados de cor de rosa, um cinto de chita azul e branco, com fita 
cor de rosa. Umas roupinhas de chita cor de rosa, uma fita de 
seda cor de cana , com ramos verdes e roxos [el uma touca de 
cassa branca. Leva uma argola de ouro na orelha esquerda. 
Entra no dia 14 de Outubro de 1840. 

Documento no 49 

Hoje 30 de Maio de 1843, entra um menino para a Santa Casa. 
Nao vai baptizado. E por nome lhe porao Joaquim Victor. 
Leva de sinal um cueiro [del baeta encarnado e um jaleco' de 
chita, e um cordao de prata e uma medalha tambem de prata, 
e um xaile de algodao de quadros' . 

1. 0 mesmo que jaqueta. 
2. 0 mesmo que quadrados. 

Documento no 50 

Pede-se que se ponha o nome de Alfredo com declara<;:ao no 
respectivo assento. Nas.ceu a 6 de Fevereiro de 1845. Junto a 
este vai metade da carta 8 de copas do baralho azul. Ficando 
em poder da mae da crian<;:a a outra metade, assim como uma 
c6pia deste bilhete para a todo o tempo se1virem como sinais 
verdadeiros, e nao haver duvidas para o futuro quando por 
ventura se reclame este exposto. 

Documento no 51 

Nasceu esta menina no dia 3 de Outubro de 1854, pelas cinco 
horas da tarde, e se deve chamar Ana Rita Casimira Buttuller' 
Pedroso e Silva. E leva um vestido de chita azul claro com sal
picas brancos e silvado preto e raminhos encarnados e pre
tos. E dois cueiros de beatilha d'algodao branco de um pelo 
debruados de seda azul claro com uma ilh6s escarlate. E uma 
fralda de pano patente e tambem com uma ilh6s escarlate. 
E uma camisa de pano patente e tambem com uma ilh6s 
escarlate. E um lencinho de cassa branca com uma cercadura 
azul claro desmerecida e com uma ilh6s encarnada que leva 
na cabe<;:a. E um babadouro de pano patente com uma ilh6s 
encarnada. E um xaile d'algodao com riscas escocesas con
tendo as cores azul6io' , escarlate, preto, cor de laranja, bran
eo e verde claro, e com cadilhos3 em roda todos de escarlate, 
brancos, verdes claros e azul6ios e sao d' algodao da quali-
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dade do mesmo xaile. E leva uma fita de cetim cor de rosa 
com xadrez cor de rosa desmerecido, digo desvanecido, e a 
cuja leva na cintura, e vai urn bocado cosida a este bilhete. 
E fica outro igual no bilhete que ca fica. E vai firmado este 
com quatro letras goticas pastas com sinete em !acre encar
nado, e as cujas sao: (verso) C. ]. R. S. , e o mesmo fica no 
bilhete que fica em meu poder. E tambem fica o corte deste 
bilhete em meu poder junto ao que ca fica. Agora pe~o o 
obsequio de que seja madrinha desta menina a Senhora Santa 
Ana. E tambem por merce pe~o que se lhe fure as orelhas. 
Lisboa , 3 de Outubro de 1854 
Ribeiro e Silva 

Livro 133 Folio 371 verso Numero 1913 

1. Alterat,;:ao do apelido ingles Butler. 
2. Azul usado no habito dos frades 16ios. 
3. Franjas colocadas na extremidade do xaile. 

Documento n° 52 

Nasceu este menino no dia 12 de Fevereiro pela uma hora da 
madrugada do ano de 1856, e se deve chamar Venancio 
Joaquim Casimiro Buttuller Pedroso Ribeiro e Silva. E leva urn 
vestido de chita de chao branco com urn xadrez amarelo cor 
de ferro, e com ilhosezinhas pretas por todo o dito chao. 
E dais cueiros de beatilha d 'algodao branca dum pelo debru
ados de paninho escarlate, e com uma ilhos escarlate . E uma 
fralda de pano patente com uma ilhos escarlate. E uma cami
sa de pano patente tambem com uma ilhos escarlate. E urn 
lencinho de cassa branca com cercadura em roda azul clara, 
e com uma ilhos escarlate, e que leva na cabe~a. E urn baba
douro de pano patente e tambem com uma ilhos escarlate. 
E urn xaile d 'algodao de diferentes cores sendo o chao encar
nado com riscas amarelas e outras verdes e outras azuis meia 
cor, e tambem outras pretas, e outras brancas, tudo ponto de 
sarja e com franja toda em roda com as mesmas cores. E leva 
uma fita de seda larga de cor amarela com ourelas lavradas 
tudo da mesma cor, e a cuja leva na cintura, e urn bocado 
cosida nas costas deste bilhete. E fica outro igual no bilhete 
que ca fica . E vai firmado este bilhete no topo com quatro 
letras goticas pastas com sinete em !acre encarnado e as cujas 
sao: C. ]. R. S. em (verso) firma. E o mesmo fica no bilhete 
que fica em meu poder. E tambem fica o corte deste bilhete 
em meu poder cosido ao outro que ca fica. Agora pe~o o 
obsequio de que seja madrinha deste menino Nossa Senhora 
da Conce i~ao. 

Lisboa , 12 de Fevereiro de 1856 
C. ]. Ribeiro Silva.' 

Livro 135 a folio 346 verso Numero 358 

1. No original: C. ]. R. Silva. 

Documento no 53 

Nasceu esta menina no dia 27 d' Abril de 1859 pelas seis horas 
menos urn quarto da tarde, e se deve chamar Casimira 
Gertrudes das Dares Buttuller Pedroso e Silva. E leva urn ves
tido de chita roxo com silvados cor de castanha e encarnado, 
e risquinhas pretas. E dais cueiros brancos de beatilha debru
ados de cor de cana e uma ilhos verde. E uma fralda d 'algo
dao branco com uma ilhos verde. E uma camisa de pano 
patente com uma ilhos tambem verde. E meio lencinho de 
tres pontas de risca roxa com uma ilhos tambem verde, 
o cujo leva atado na cabecinha. E urn babadoiro de pano 
patente e tambem com ilhos verde. E urn xaile d'algodao de 
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chao preto com riscas azuis e brancas e cor de castanh 
franja tambem d'algodao toda em roda cor de casta~0111 

branca e preta e com uma ilhos verde. E este bilh a ~ 
f. d 1 -- ete Vat trma o com quatro etras goucas pastas com sinete 1 

d . - . em acre 
encarna o, e as cu1as sao: C.]. R. S .. E ftca outro bilhet . 

. e tguaJ 
a este em meu poder ftrmado da mesma maneira. E ta be 
fica o corte deste bilhete junto ao que fica em meu ~ 111 

Agora pe~o o obsequio de que seja madrinha Nossa s: h er. 
das Dares por devo~ao. E tambem por merce pe~o que ~ ~: 
fure as orelhas . e 
Lisboa, 27 d' Abril de 1859 
C.]. Ribeiro Silva' 

1. No original: C. ]. R. S' . 

Documento no 54 

Ilustrfssima Senhora 
Este inocente menino pe~o a Nossa Senhora lhe mande pOr 
por nome Antonio Ferreira Junior. Filho de outro Antonio 
Ferreira para em tempo o puder procurar. Juntamente Jhe 
pedia com a maior aten~ao de que sendo passive! ficar na 
cidade. Tudo isso ficara a disposi~ao de vossa senhoria. Leva 
uma reliquia do Senhor Santo Cristo dos Milagres da ilha de 
Sao Miguel, e urn rosario de Nossa Senhora do Rosario junto 
a(?) uma fita cor de rosa' . 
Lisboa , 22 de Agosto de 1856 
Antonio Ferreira 

1. A descrit,;:ao dos sinais do exposto e acrescentada ao texto inicial 
decerto por outra pessoa como se atesta pela letra. 

Documento no 55 

Esta menina nasceu no dia 5 de Setembro o meio dia . Ha-de
-se chamar Antonia Maria. Leva uma fita branca. Fica outra 
com [o] mesmo sinal. 

Documento n° 56 

Antonio, natural de Lisboa. Nasceu a 9 d'Outubro de 1866. Foi 
baptizado na igreja do Socorro. Pede-se que seja guardada a 
metade desse retrato (que e do pai) para urn dia puder ser 
encontrado pela familia que o procurara. 

Documento no 57 

(x) 
Pe~o obe~eqio ermola tehan pena deste anginho de nome 
pohan laura de jesus. desejan saber qe rumo leva para todo 
tenpo ser perqurada. 
(X) Isto e: .. de 
Pe~o o obsequio e esmola que tenham pena deste an]tnho 
nome ponham Laura de Jesus. Deseja saber que rumo leva 
para a todo o tempo ser procurada. 

(verso) Livro de Baptismo 1892 folio 126 verso numero 98. 
Dulcina nome do baptismo. dll 
Abandonada- com um bilhete em que !he pediam o nome 
Laura. 
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Planta da Exposi~ao 

Apresente mostra compreende varios conjuntos de sinais de expostos que se encontram dispostos de acordo com a sua 
t1pologia. Para alem de documentos que invocam a Misericordia de Lisboa, como testemunha o caso de uma imagem de 

Cristo da Misericordia (vit. 1), aparecem tambem medalhas de santos e escapularios que constituem elementos de invoca<;;ao 
crista, pois o fervor religioso encontra-se intimamente associado a esperan<;;a de uma futura recupera<;;ao da crian<;;a deposita
da na Roda. Seguem-se objectos de valor material, tais como o ouro e a prata (vit. 9), e sugestivos registos de ordem familiar, 
como atesta uma fotografia do pai de urn menino enjeitado (vit. 10). 
Foi igualmente seleccionada uma importante planta do conjunto arquitectonico de Sao Roque, datada de 1808, que documen
ta os principais locais onde eram recolhidas as criant;;as na Santa Casa (letra A). 
0 percurso e ainda diversificado com objectos revestidos de valor pecuniario e simbolico, nomeadamente moedas e artefac
los, concebidos em diferentes materiais, como a madreperola e a prata (vit. 13 e 16), acreditando os progenitores num born 
agouro para a vida da crian<;;a, futuramente protegida por estes objectos. 
E~comram-se igualmente patentes duas pinturas alusivas ao tema (letras B e C) que ilustram de uma forma sugestiva e dra
matica os meninos expostos. A representa<;;ao de crian<;;as esta igualmente presente em certos sinais, como testemunham dois 
cunosos desenhos do seculo XIX (vit. 20 e 21). 
Sahemamos ainda uma valiosa escultura de urn jovem Enjeitado, representado com uma chapa de identifica<;;ao suspensa num 
~lar, pe<;;a que foi executada pelo reconhecido mestre Jose Simoes de Almeida Cletra D). 

COnJUnto de documentos e ainda enriquecido com instrumentOS utilizados na epoca que se destinavam a identificat;;ao dos 
~xpostos, sendo de destacar urn alicate que tinha como fun<;;ao marcar os selos de chumbo dos colares destas criant;;as (letra E). 
d 

5 
smais ligados ao jogo e a supersti<;;ao tambem constituem uma importante area, sendo de realt;;ar a inclusao na mostra de 

0°
1
s fragmentos de bilhetes da lotaria, de urn dado e de uma carta de jogar (vit. 26 e 27). 

m percurso termina com alguns exemplares que se evidenciam pela sua fun<;;ao decorativa, como testemunham uma fita com 
Otivos de inspirat;;ao oriental e, uma outra, que associa a pintura a tecnica do bordado (vit. 28 e 29). 
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