
Macao Historical Archives: Records related to leprosy 

 

The records on leprosy at the Macao Historical Archives deal with the the following 

institutions: Leprosaria da Taipa, Ilha da Taipa, Leprosaria da São Lázaro, Leprosaria de Ká-

Hó, Leprosaria de Dom João, and Leprosaria de Pac-Sá-Lan. 

These holdings are in the "Civil Administration" fonds.  

 (1883-1884) Construção de um hospício para lázaros na Ilha da Taipa  

 (1891-1892) Testamento do lázaro nº 2 do depósito de Pac Sa Lan,Tan Fun  

 (1894-1894) Construção de novas barracas para alojamento dos lázaros em Pac-Sá-

Lan e Ká-Hó  

 (1896-1896) Extinção do hospício de lázaros que se encontra junto à Igreja de São 

Lázaro  

 (1899 - ) Participação apresentada pela Administração do Concelho das Ilhas acerca 

dos roubos feitos por seis chinas, aos lázaros no Hospício de Ka-Hó  

 (1899) Construção dum hospício para lázaros solicitada pela. Administração do 

Concelho das Ilhas  

 (1908-1909) Visita das irmãs canossianas às leprosarias de Pac-Sa-Lan e Ka-Ho  

 (1909) Providências tomadas para o desembarque em Macau,do leproso Bau Hai 

Natural de Macau e vindo de Hong Kong por determinação do governo inglês  

 (1909-1909) Determinações acerca do lazareto da Lapa e proposta de medidas 

sanitárias a adoptar por causa da epidemia da peste  

 (1909) Construção de um lazareto junto à estrada da Porta do Cerco para receber os 

chineses atacados de peste, a cargo do hospital Kiang-Wu  

 (1909) Reconstrução das barracas e hospícios dos leprosos de Pac Sa Lan, danificados 

pelo tufão  

 (1910) Informação prestada pelo governo de Macau ao governo de Hong-Kong de que 

os depósitos de leprosos de Ká-Hó e D. João podem receber alguns doentes  

 (1910-1911) Resolução dada aos religiosos que costumam visitar os leprosos de Ká-

hó para que sigam nas lanchas da carreira até Coloane onde lhes será fornecido, pelo 

Governo, meio de transporte para Ká-hó  

 (1911) Pedido do governo de Hong Kong para remeter uma mulher leprosa a Macau  

 (1911) Proposta da Junta de Saúde, para que pelo Hospital chinês, seja feita uma 

barraca lazareto na Lapa e que os comandantes dos navios chegados declarem a 

existência de doentes a bordo  

 (1912/02/12) Autorização de melhoria do rancho dos leprosos, nas gafarias do 

Governo, no dia do Ano Novo Chinês e no dia do aniversário da República 

Portuguesa  

 (1912/06/19) Pedido de leprosos instalados no hospício de D. João para serem de lá 

retirados a fim de não estarem sujeitos aos constantes assaltos de piratas  

 (1912/07/01) Assalto pelos piratas de Tai-Vong-Cam ao Hospital de Leprosos em D. 

João e um tancar de Macau na Ribeira da Prata  

 (1913/03/03) Fornecimento de artigos de vestuário aos leprosos de Ka Ho e Pac Sa 

Lan  

 (1913/04/15) Resolução sobre o destino a dar aos leprosos em Macau  



 (1915/08/13) autorização de levantamento da caução depositada por Lai Seng, que 

servira de garantia ao contrato para fornecimento de géneros destinados à alimentação 

dos leprosos  

 (1915/10/09) Pedido do major-médico João Machado de Araújo, para a construção de 

um edifício para os leprosos de Pac Sa Lan, na Ilha de D. João  

 (1916/06/09) Exposição dos leprosos de Pac Sa Lan (Ilha de D.João), a pedir a 

substituição das barracas de ola, que habitam, por uma casa de pedra e cal  

 (1917/06/27) Arrematação do fornecimento de géneros alimentícios para os leprosos 

de Ká-Hó e Pac Sa Lan  

 (1917/09/19 - 1918/02/04) Construção de uma casa para Hospício de Lázaros em Pac 

Sa Lan  

 (1920/01/20 - 1920/01/29) Autorização à Direcção dos Serviços de Fazenda para 

efectuar o pagamento das obras de construção da nova dependência (casa de 

alvenaria) do hospício dos leprosos, em Pac Sa Lan, ilha de D. João  

 (1927/01/09 - 1927/01/26) Queixa apresentada pelos asilados da Gafaria de Pac-Sa-

Lan, na Ilha de São João, contra os maus tratos e roubos de que eram vítimas às mãos 

dos  

 piratas  

 (1943/12/10) Nomeação da comissão para a construção de pavilhões para a 

Leprosaria de Ká-Hó  

 (1934/05/25 - 1934/12/13) Admissão de leprosos nos hospícios de Pac Sa Lan e Ka-

Hó  

 (1935/01/11 - 1935/01/12) Hospício de Ká Hó  

 (1935/01/14 - 1935/03/21) Assistência dada aos leprosos chineses nos hospícios de 

Coloane e S. João  

 (1935/01/17 - 1935/09/16) Admissão de leprosos no hospício de Ka-Hó  

 (1935/02/12 - 1935/02/13) Falecimento da leprosa nº 12, Lau-Ngui-Mui, no hospício 

de Ká-Hó  

 (1935/03/21 - 1935/03/23) Falecimento da leprosa Chiang Kuai Keng, no hospício de 

Ká Hó  

 (1935/03/25 - 1935/03/26) Falecimento da leprosa Filomena Lei, no hospício Ká Hó  

 (1935/08/24 - 1935/09/06) Queixa apresentada pelo administrador do Concelho das 

Ilhas, contra o 2º sargento comandante do Posto de Ká Hó, por este ter batido num 

leproso  

 (1936/03/14 - 1936/11/20) Admissão de leprosos nos Hospícios de Ká-Hó e de Pac-

Sa-Lan  

 (1936/04/30 - 1936/11/27) Falecimento dos leprosos do Hospício de Ká-Hó  

 (1937/03/09 - 1937/08/12) Admissão de leprosos no Hospício de Ká-Hó  

 (1937/06/28 - 1937/07/22) Falecimento de leprosos no Hospício de Ká-Hó  

 (1938/04/06) Louvor concedido ao tenente-coronel médico, Pedro Joaquim Peregrino 

Francisco da Costa, pelos serviços prestados aos leprosos  

 (1939/11/07 – 1939/11/18) Queixa apresentada pelos leprosos de que uma 

embarcação armada chinesa aportara na leprosaria de Pak Sá Lan, praticando roubos  

 (1939/11/25 - 1940/01/02) Admissão de leprosos no hospício de Ká-Hó  

 (1940/01/23 - 1940/12/18) Falecimento dos leprosos no hospício de Ká-Hó  

 (1940/02/05 - 1940/11/07) Admissão de leprosos no hospício de Ká Hó  

 (1941/01/17 - 1941/10/31) Admissão dos leprosos no hospício de Ká-Hó  

 (1941/03/07 - 1941/03/14) Extinção da Comissão Administrativa das Leprosarias  



 (1941/07/29 - 1941/08/22) Gratificação atribuída ao enfermeiro de 1ª classe do 

Quadro Sanitário de Macau, Alberto Gomes da Silva, pelos serviços que presta como 

secretário da Comissão Administrativa das Leprosarias  

 (1941/11/26 - 1941/12/24) Falecimento de leprosos no hospício de Ká Hó  

 (1942/06/01 - 1942/12/31) Admissão de leprosos no Hospício de Ká-Hó  

 (1942/07/15 - 1942/11/12) Falecimento de leprosos internados nas leprosarias de Ká 

Ho e Pac Sa Lan  

 (1943/03/01 - 1943/12/02) Falecimento de leprosos  

 (1943/03/16 - 1943/11/17) Admissão de leprosos no hospício de Ká Hó ou de Pac Sa 

Lan  

 (1947/02/06 - 1947/03/18) Leprosarias de Pac Sá Lan e Ká Hó  

 (1958/04/05 - 1958/06/06) Obras na capela e pavilhões da Leprosaria de Ká Hó, em 

Coloane  

 (1959/12/10 - 1962/10/30) Instalação de religiosas dominicanas na Leprosaria de Ká 

Hó  

 (1960/09/01 - 1963/06/28) Administração da leprosaria  

 (1960/10/24 - 1960/12/03) Publicação no jornal chinês de Hong Kong "CHENG 

POU" da vinda para Macau das leprosas de Ká Hó para exercerem prostituição nos 

hotéis e hospedarias de 2ª classe  

 (1962/08/20 - 1963/01/21) Aquisição de uma camioneta para o transporte de géneros 

para a Leprosaria de Ká Hó  

 (1921/01/06 - 1921/12/31) Correspondência, guias e outros documentos recebidos da 

Repartição de Saúde  

 (1960/09/08 - 1961/11/15) Pedidos diversos sobre certidões de isenção de taxas de 

equipamento de escritório, de subsídios, de prestações de exames, de informações de 

Macau, de emprego, de queixa sobre queima de panchões, convite, nova direcção de 

associações e constituição de sociedade  

There are also several books: 

(Registo nº : 778 L.1682) MAGALHAES, Manuel José de Campos, Report on Leprosy 

Department Activity : Macau / by M. J. Campos ( Magalhäes. - [Macau : s.n., 1985]. - 7 p. ; 

28 cm. - Existem 2) 

(Registo nº : 5068 LR.0213.1a) COSTA, Pedro Joaquim Peregrino da, Leper work in Macao / 

by P. J. Peregrino da Costa ; with an introduction by J. M. B. - il. - "The Macao review", 

Macau, vol. 2, nº 3 (Sep. 1930), p. 80-84. - Existe a versäo portuguesa no vol. 2, nº 3 (Sep. 

1930), p. 91, 92, 94 e 95. - mic.B0034  

(Registo nº : 5237 LR.0243a) BRAGA, José Maria, 1897-1988, British interest in Macao / J. 

M. Braga. - Rev. ed. - il. - In: Hong Kong and Macao, Macau, 1960, p. 97-118. - mic.B0044  

The records are available to the public and the documents can be viewed on microfilm.  

   

 

 


