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Resumo 

O nosso objetivo central com este trabalho visa aferir a existência de padrões 

diferenciados de riqueza numa comunidade com traços de usufruto e propriedade em 

comum, partindo para isso da análise da transmissão do património individual. Com base 

no estudo de Rio de Onor, a nossa cronologia de análise situar-se-á na transição entre 

meados do século XVIII e a Revolução Liberal, mais concretamente num intervalo de 

tempo que fixa os anos de 1758 e 1820 como datas extremas. 

Nortearemos a condução do presente trabalho de pesquisa em função da seguinte 

hipótese: a verificação de padrões diferenciados de riqueza e de hierarquias no tecido 

social. Parte-se assim da análise de inventários orfanológicos e de algumas escrituras 

testamentárias com respeito aos moradores em Rio de Onor, por forma perceber se, 

numa comunidade com traços de usufruto e propriedade em comum – tal como definida 

por outros investigadores ao longo do século XX – haverá, ainda assim, espaço para a 

existência de padrões diferenciados de riqueza entre os seus moradores. 

 
Palavras-chave: Património; riqueza; cultura material; comunitarismo; Nordeste 

transmontano; Antigo Regime. 
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Abstract 

Our main objective with this work is to assess the existence of differentiated 

patterns of wealth in a community with common usufruct and ownership traits, starting 

from the analysis of the transmission of the individual heritage. Basing our study in Rio 

de Onor, our chronology will lie in the transition between the middle of the 18th century 

and the Liberal revolution, specifically in a period of time that holds the years of 1758 

and 1820 as extreme dates. 

We will conduct this research work according to the following hypotheses: the 

verification of differentiated patterns of wealth and hierarchies in the social habitat. This 

is based on the analysis of orphanological inventories and some testaments made by Rio 

de Onor residents, in order to understand whether, in a community with traits of 

usufruct and common property – as defined by other researchers throughout the 20th 

century – there will still be room for differentiated patterns of wealth among its 

residents. 

 
Keywords: Heritage; wealth; material culture; communitarism; North-Eastern Portugal; 

Old Regime. 
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Introdução 

Desta dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em História e Património, 

ramo de Estudos Locais e Regionais - Construção de Memórias, e à qual se deu o título 

de Níveis de riqueza e estratificação social: os inventários de bens em Rio de Onor 

(1758-1820), o objetivo central visa aferir a existência de padrões diferenciados de 

riqueza numa comunidade com traços de usufruto e propriedade em comum, estudada 

desde a década de 1950, partindo para isso da análise da transmissão do património 

individual. A nossa cronologia de análise situar-se-á na transição entre meados do 

século XVIII e a Revolução Liberal, mais concretamente num intervalo de tempo que 

fixa os anos de 1758 e 1820 como datas extremas. 

Baseando-nos, igualmente, na análise dos elementos que nos permitem descrever a 

existência de bens de natureza comunitária
1
, o presente trabalho parte da hipótese da 

centralidade que os mesmos poderiam ocupar, segundo uma perspetiva económica, 

social e cultural do lugar. Neste sentido, empreende-se a possibilidade de novas leituras 

em torno do comunitarismo na transição entre meados do século XVIII e a Revolução 

Liberal, partindo tanto da análise da transmissão do património, como dos aspetos que 

se prendem intimamente com a interpretação de uma cultura material. 

Naquilo que o conceito de cultura material enuncia como fator identitário de uma 

determinada comunidade, devemos, antes de mais, ter em atenção que – como observa 

Olanda Vilaça – objetos atualmente banais, constituíam no passado marcas de identidade 

social individual e coletiva
2
. No âmbito da presente investigação, o estudo dos elementos 

que se prendem com a cultura material irá assim privilegiar os dados capazes de traduzir 

diferentes níveis de estratificação social em Rio de Onor. 

 

                                                             
1
 Tendo em conta o processo de individualização da propriedade comum que ocorreu ao longo do tempo, 

mas que se acelerou, sobretudo, a partir de finais do século XVIII (NETO, Margarida Sobral — O 

Universo da Comunidade Rural. Coimbra: Palimage, p. 319). 
2
 VILAÇA, Olanda (2010) — «Podemos conhecer os patrimónios móveis através dos inventários 

orfanológicos? Os casos de Guimarães e Barcelos (séculos XVIII-XIX)». In SÁ, Isabel dos Guimarães; 

FERNANDEZ, Máximo (dir.) — Portas Adentro: comer, vestir e habitar na Península Ibérica (sécs. 

XVI-XIX). Coimbra: Universidade de Coimbra, p. 246. 
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Ao empregarmos o termo «comunidade» não estamos a aludir propriamente para 

formas de sobrevivência comunitária, referimo-nos, sobretudo, ao aglomerado 

populacional que propicia a circulação de usos e costumes entre os seus membros e que, 

em função desse mesmo modelo organizativo, parece adquirir uma certa autonomia face 

aos restantes no quadro geral a que pertence
3
. 

Num primeiro capítulo, procuraremos fornecer uma definição mais detalhada em 

torno da natureza do nosso objeto de estudo, aludindo, por conseguinte, para o seu 

contexto espácio-temporal – i.e., a aldeia de Rio de Onor, entre os anos de 1758 e de 

1820 –, a descrição detalhada do mesmo será posteriormente retomada e aprofundada no 

âmbito do segundo capítulo. Para além de enunciar os critérios adotados na delimitação 

do nosso assunto, o primeiro capítulo visa também prover uma explicação quanto ao 

enquadramento teórico, de acordo com os preceitos próprios da historiografia local e 

regional e numa perspetiva de abertura disciplinar. 

Pretende-se ainda justificar a adoção deste tema no desenvolvimento da 

investigação, desde a sua formulação inicial, até aos resultados que nos propomos 

alcançar. Na sequência do enquadramento teórico enunciado ainda nesta primeira fase, 

iremos dar conta do percurso trilhado no âmbito da pesquisa bibliográfica e na revisão 

das definições de alguns conceitos importantes, como os de «comunidade», 

«comunitarismo» e «cultura material». 

Por forma a elucidar o leitor relativamente à unidade espacial em análise, 

procurar-se-á traçar o enquadramento geográfico de Rio de Onor, assim como o seu 

contexto histórico-cultural – fundamentalmente, entre o século XIII e a primeira metade 

do século XVIII, partindo para isso de algumas das principais fontes históricas com 

referência ao lugar povoado, desde as Inquirições de D. Afonso III, em 1258
4
, até à 

Corografia Portuguesa, do Pe. Carvalho da Costa, publicada entre os anos de 1706 e 

1712
5
. 

Cientes de que a cultura não pode existir desenquadrada de “homens concretos” – 

que, por sua vez, vivem num espaço e num tempo concreto – importa, ainda assim, 
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 BRANDÃO, Fátima; FEIJÓ, Rui (1984) — «Entre textos e contextos: os estudos de comunidade e as suas 

fontes históricas». In Análise Social, Vol. XX, N.º 83, (4.º), pp. 489-490. 
4
 ANTT, Fundo Feitos da Coroa, Inquirições gerais (1220-1397), Livro V de Inquirições de D. 

Afonso III (1258). 
5
 COSTA, António Carvalho da (1706-1712) — Corografia portugueza e descripçam topografica do 

famoso reyno de Portugal... Lisboa: Off. de Valentim da Costa Deslandes. 
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confrontar aquilo que define, em traços gerais, o contexto histórico de uma população, 

daquilo que caracteriza, de um modo genérico, o seu contexto cultural: o primeiro 

descreve, fundamentalmente, a «ciência dos homens no tempo», correspondendo assim a 

um modo de apresentar, debater e resolver problemas tidos como fundamentais para as 

sociedades do passado, no âmbito do que o tempo da história é o próprio plasma em que 

banham os fenómenos e como que o lugar da sua inteligibilidade
6
; o segundo, por sua 

vez, diz respeito às manifestações percecionadas no domínio da consciência, das 

representações mentais e da própria cultura material, pelo que, segundo Pedro Vilas 

Boas Tavares, somente a partir desta premissa as mesmas passam a “existir” e a integrar 

o mundo da cultura
7
. 

 No que respeita a Rio de Onor, podemos entender por contexto histórico a sua 

relação de dependência da Casa de Bragança, cujo vínculo se estabeleceu ainda na 

primeira metade do século XVII
8
, como teremos oportunidade de analisar melhor mais 

adiante. O seu contexto cultural remete-nos para os fatores que resultam da presença 

naquele território de povos pré-romanos
9
, sem esquecer a colonização romana do 

mesmo
10 

e a permanente relação de proximidade com Espanha, cujo reflexo dessa 

contiguidade se consubstancia – a par do dialeto rionorês
11

 – na própria longevidade das 

relações transfronteiriças, tendo por base, por exemplo, tanto a transação comercial de 

produtos, como a verificação de propriedades pertencentes a portugueses no termo 

espanhol e vice-versa. 

Ao encontro do limite temporal definido para o nosso trabalho – i.e., o período 

inscrito entre a elaboração das Memórias Paroquias (1758)
12

 e a Revolução Liberal 

(1820), procurar-se-á fazer a análise da conjuntura político-administrativa e religiosa de 

Rio de Onor. Também se pretende refletir, de modo breve, sobre os indicadores que 
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7
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exprimem a densidade da população local – designadamente por via de alguns dos 

levantamentos demográficos empreendidos no decorrer deste mesmo período –, com o 

intuito de perceber a evolução do número de fogos e de almas e, como consequência, 

confrontar a representatividade do nosso universo documental face a esses mesmos dados.  

Procurar-se-á aprofundar o estudo em torno da fronteira política que separa Rio de 

Onor, no concelho de Bragança, e Rihonor de Castilla, na província de Zamora, como 

um fenómeno com implicações na realidade local de ambas as populações, desde meados 

do século XVIII até ao Tratado de Limites entre Portugal e Espanha, no ano de 1864. 

Em primeiro lugar, propomo-nos fazer a interpretação dos indicadores que nos dão 

conta de uma coexistência fronteiriça, procurando, num segundo momento, relacionar o 

nosso objeto de estudo com outras aldeias raianas, desde os denominados «Povos 

Promíscuos» ao Couto Misto
13

. Sob um ponto de vista científico, interessa-nos operar 

esta análise comparativa, tendo sobretudo em vista perceber qual o tratamento político 

dado a cada um dos casos aquando da delimitação da fronteira em 1864, por forma a 

avaliarmos o entendimento existente à época sobre cada uma destas antigas localidades 

limítrofes. 

No capítulo 3 será feita a apresentação das principais fontes utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho, procurando enunciar, quer o percurso trilhado na 

composição do nosso corpus documental, quer o modo como nos será permitido 

construir uma determinada memória local com respeito a Rio de Onor. Assim, descreve-

se a tipologia das fontes de que dispomos e a sua natureza informacional, tendo como 

intuito alcançar a validação das mesmas em função dos objetivos traçados. Por forma a 

introduzir o leitor ao nosso universo documental – de acordo com as suas potencialidades 

e limitações –, enunciaremos ainda os critérios que presidiram à sua seleção. 

Consequentemente, importa descrever o contexto em que os inventários 

orfanológicos e os testamentos se realizavam, aludindo, quer para o seu procedimento 

formal, quer para o modo como estes eram estruturados, interna e externamente. O 
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 Segundo Jacobo Garcia-Álvarez e Paloma Puente Lozano, o Couto Misto era um território que, em 
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pressuposto enunciado visa esclarecer o leitor acerca do processo adotado na recolha e 

no tratamento dos dados provenientes das nossas fontes, tanto no que concerne aos 

propósitos visados, como à própria metodologia empregue na sua interpretação. Por 

forma a enquadrar o seu estatuto legal – à luz das Ordenações Filipinas e em face do 

processo de inventariação – também se pretende explicar, de forma sucinta, o papel da 

mulher no domínio da estrutura familiar, designadamente na qualidade de cabeça do 

casal, assim como aquele dos órfãos. 

Ainda será feita menção a outras fontes que se tenham provado úteis no decurso do 

nosso trabalho de pesquisa
14

, desde a informação recolhida em corografias, descrições 

geográficas
15

 e memórias económicas
16

 – a par da cartografia existente
17

, ou mesmo de 

algumas fontes impressas com missivas régias e compilações jurídicas
18

. De facto, a 

pertinência de determinadas tipologias documentais – como, por exemplo, a das fontes 

impressas – não se esgota na análise do quadro temporal definido para o nosso trabalho 

(1758-1820), pelo que as mesmas podem ainda abarcar informações pertinentes relativas 

ao início do século XVIII
19

, ou mesmo no que se refere a meados do século XIX
20

. 

Prosseguindo com a reflexão em torno dos aspetos que se pretendem estudar e dar 

a conhecer, será analisada, no capítulo 4, a questão que se prende com a composição do 

património camponês nos processos de inventariação, de acordo com a reconstituição 

dos espaços de circulação, tanto no que respeita à vida doméstica, como ao trabalho no 

campo. Partindo ainda da descrição dos bens que compõem os inventários e, em menor 

número, os testamentos, pretende-se analisar o modelo da casa rural transmontana, 

assim como a propriedade fundiária, as ferramentas de trabalho, os animais e os bens 

que pertencem ao contexto da vida doméstica daqueles a quem os inventários se 

reportam. No que concerne especificamente a este último campo de análise, também 
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procuraremos compreender a distribuição dos bens em função das principais divisões da 

casa, designadamente: a cozinha e os quartos. 

Como corolário dos capítulos anteriores, partindo, em primeiro lugar, da 

distribuição da riqueza associada ao património descrito nos nossos inventários, iremos 

avaliar a forma como esta se encontra repartida em função de cada processo e à luz de 

cada categoria, desde os bens de produção, àqueles que compõem o recheio das 

habitações. Em seguida, iremos proceder à análise de cada um dos agregados que constam 

nas nossas fontes, procuraremos analisar a distribuição da fortuna associada à transmissão 

do património por cada herdeiro. Em última a análise, este procedimento visa testar a 

possibilidade de verificação de níveis diferenciados de riqueza, tanto no seio do tecido 

familiar, como no que respeita às próprias relações sociais em Rio de Onor. 

Para além dos indicadores socioeconómicos que acabamos de enunciar, 

procuraremos, por via de uma breve reflexão final, estabelecer uma relação entre o nosso 

quadro referencial e o trabalho de Jorge Dias, realizado em 1953. É a tese formulada 

pelo etnólogo, segundo a qual, no passado, «em Rio de Onor de Arriba e de Baixo 

reinava grande igualdade económica»
21

, que procuramos compreender se o quadro 

descrito pelo autor assume ou não profundidade histórica, ou se é o resultado 

circunstancial do seu próprio tempo. 

Comecemos então por enunciar a ordem de razões que fundamenta a opção pelo 

estudo dos aspetos supracitados. De acordo com aquilo que na coletividade é estável e 

constante, pretende-se recuperar o estatuto do bem material enquanto «facto social 

total»
22

, aludindo para o seu papel como “agente interlocutor” privilegiado no domínio 

das relações e da atividade humana. Procuramos dar primazia na análise aos elementos 

que se prendem com a cultura material, presentes nas nossas fontes, tendo em vista a 

identificação dos níveis de riqueza e estratificação social no seio de uma comunidade com 

traços de comunitarismo. 
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 MADUREIRA, Nuno Luís (1989) — Inventários. Aspectos do consumo e da vida material em Lisboa 

nos finais do Antigo Regime. [Dissertação de mestrado em Economia e Sociologia Históricas]. Lisboa: 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, p. 7. Em rigor, este termo foi 

empregue pelo antropólogo francês no contexto geral de desenvolvimento daquela que ficou conhecida 

como a «teoria da dádiva», sendo que a mesma descreve um sistema formado a partir de uma tríplice 

obrigação coletiva de doação, de recebimento e devolução de bens simbólicos e materiais (cf. MAUSS, 

Marcel (2008) — Ensaio Sobre a Dádiva. Lisboa: Edições 70). 



28  

Capítulo 1 – Relações sociais em Rio de Onor nos finais do 

Antigo Regime 

1.1. Objetivos e justificação do objeto de estudo 

A natureza do problema que conduz o presente trabalho visa a descrição de bens 

no lugar povoado de Rio de Onor, de acordo com os aspetos capazes de traduzir a 

existência de níveis diferenciados de riqueza entre os membros pertencentes a esta 

comunidade. O quadro cronológico do objeto em análise situa-nos num período 

compreendido – grosso modo – entre meados do século XVIII e a primeira metade do 

século XIX; as razões que o determinaram serão ainda justificadas no decorrer deste 

primeiro capítulo.  

Partindo, essencialmente, de indicadores socioeconómicos e culturais, este estudo 

centra-se materialmente no conjunto dos bens que nos permitam ter acesso a elementos 

da cultura material dos indivíduos e famílias no passado da aldeia de Rio de Onor. 

Como fica patente, mais importante do que empreender o estudo da cultura material das 

famílias em Rio de Onor – cujo interesse se reflete no seu contributo como parte de um 

processo –, o nosso derradeiro objetivo visa perceber os diferentes níveis de riqueza 

associados à transmissão do património e, consequentemente, confrontar a tese do 

carácter comunitário da vida nesta aldeia. Recuamos, por isso, até meados do século 

XVIII, tendo presente a ideia-chave de que a igualdade não representava um elemento 

estruturante da sociedade neste período histórico
23

. 

Entendemos que o modo de disposição dos bens por parte daqueles que os possuíam 

nos pode permitir identificar os traços comunitários desta população, caso seja 

efetivamente possível associar os mesmos a uma prática de reforço do modelo vigente 

procurando, por essa mesma via, proceder ao reconhecimento das características 

associadas a um paradigma comunitário de organização social. Neste seguimento, naquilo 

que concerne especificamente aos inventários orfanológicos, esta documentação de 

natureza judicial assume-se como fonte privilegiada de estudo, atendendo para o facto de 

– por comparação com as nossas escrituras testamentárias – a extensão dos bens descritos 
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se ter provado maior, mais detalhada e por conter ainda a indicação do valor pecuniário. 

Por sua vez, os testamentos, na qualidade de fonte notarial, também nos fornecem um 

importante contributo no sentido de perceber o modo como se procedia à transmissão de 

alguns dos bens. 

1.1.1. Enquadramento teórico e questões de partida 

Na sequência daquilo que se designou, ainda na década de 1980, em Itália, por 

Micro-história – sendo que a novidade desta corrente, ou correntes (atendendo à sua 

diversidade), reside na redução da escala de observação, temática ou espacial, por forma 

a tentar captar comportamentos de “homens concretos”
24

 – a historiografia local e 

regional difere desta quanto à metodologia e aos objetivos que emprega. Com efeito, a 

Micro-história só é passível de se realizar mediante a verificação de um pressuposto 

fundamental: a existência de um conjunto extenso de fontes, cujo cruzamento permitirá 

preencher as lacunas que a documentação comporta relativamente aos “homens 

concretos”, designadamente por via dos dados frequentemente estudados no domínio de 

uma análise serial e estrutural. Por outro lado, a historiografia local e regional pode 

apresentar variações no que respeita à escala, sendo que, na sua matriz, não se destina a 

captar comportamentos de “homens concretos”, mas sim as raízes das populações, sem 

com isso esquecer a importância que cada uma e todas têm para a síntese histórica, para 

a própria análise do percurso da historiografia local e regional ou para a história do 

municipalismo
25

. 

Na ausência de um conjunto significativo de fontes que nos permitisse empreender 

uma análise serial e estrutural, procuramos operar o cruzamento entre a dimensão 

histórica e o contributo proveniente de um campo mais vasto das Ciências Sociais e 

Humanas
26

 – a englobar aspetos que se prendem com o domínio da Antropologia, da 
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Geografia Humana, ou mesmo da Sociologia Rural
27

. É a partir deste modelo teórico 

referencial, que visa uma abordagem de abertura disciplinar da historiografia local e 

regional, que, em grande parte, se projetaram as bases e se edificaram os alicerces que 

sustentam o nosso projeto de dissertação. Como observa Nuno Madureira, este 

procedimento, embora corra riscos de ser pouco “especializado”, constitui-se como a 

única alternativa para empreender a complexidade do estudo da cultura material, 

designadamente como uma atividade que tem implicações em toda a sociedade a que se 

reporta
28

. Pese embora a sua influência no nosso trabalho, os contributos da 

Antropologia e da Sociologia nesta matéria limitam-se tão-somente à análise de um 

conjunto de monografias contemporâneas, não entendendo estas numa correlação direta 

com o estudo de comunidades do passado. 

Entre os vários domínios a que tem pertencido, a temática da família, expressa 

numa extensíssima bibliografia, foi também abrangida pelo campo da Antropologia 

Social, onde se privilegiou o estudo do grupo doméstico e das suas múltiplas funções, 

passando a análise antropológica a estabelecer a interdependência entre o sistema de 

parentesco e as restantes esferas da vida social
29

. Convém frisar que, como consequência 

do contributo importante de alguns dos ramos das Ciências Socias para o 

desenvolvimento da historiografia em torno do núcleo familiar, as monografias locais 

versando a história da população e da família tornar-se-iam, nos idos anos setenta e oitenta 

do século passado, expressões sólidas de uma historiografia local académica
30

. 

Mais importante do que reivindicar uma dimensão histórica para todas as formas de 

abordagem científica da realidade social, o que conduz à saudável rejeição da 

fragmentação disciplinar institucionalmente consagrada neste domínio, será, porventura 
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– e como afirma José Madureira Pinto –, o modo como se concebe a articulação entre a 

unidade e a diversidade e, portanto, a aplicação de uma abordagem “generalizante” às 

situações sociais concretas, de modo a restituir a «lógica especial do objeto especial»
31

. 

Esta articulação será igualmente acautelada no decorrer do trabalho, pelo que 

procuraremos concentrar-nos na situação social concreta de Rio de Onor, sem com isso 

negligenciar o contexto em que a mesma se insere – tanto no que respeita à região 

transmontana, como no plano nacional, evitando, ainda assim, empreender uma 

abordagem demasiado “generalizante” que pudesse destituir o nosso objeto de estudo do 

seu caráter “especial”. 

O enquadramento teórico resultante da formulação do assunto conduziu-nos a um 

conjunto de hipóteses às quais se procurou dar resposta, tentando, por essa mesma via, 

fornecer novas perspetivas de leitura com vista a aprofundar a reflexão em torno do 

objeto de estudo. Com efeito, no seguimento da definição do tema constituíram-se, 

fundamentalmente, as duas seguintes questões a desenvolver: 

a) Numa comunidade com traços de usufruto e propriedade em comum, tal 

como definida para Rio de Onor por outros investigadores, que espaço há para 

padrões diferenciados de riqueza? 

b) A transmissão do património estará no cerne da construção de padrões 

diferenciados de riqueza e de hierarquias no tecido social em comunidades com 

traços de comunitarismo? 

1.2. Critérios adotados na delimitação do espaço e da cronologia 

O critério adotado na delimitação do objeto de estudo, designadamente no que 

concerne à justificação pela escolha do espaço, procurou colmatar algumas das lacunas 

existentes na abordagem historiográfica a Rio de Onor, atendendo ao facto de esta 

aldeia se ter notabilizado por via de um conjunto de estudos no domínio da 

Antropologia, evidentemente muito focados numa abordagem voltada para o século XX, 

e como, de resto, teremos oportunidade de analisar melhor no capítulo seguinte 

dedicado à pesquisa bibliográfica. A escolha do espaço procurará, de igual modo, 

desconstruir a imagem criada em torno de Rio de Onor no século XX, sobretudo, no que 
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concerne à falácia do «igualitarismo»
32

. Uma vez que os inventários e os testamentos 

dizem respeito a bens de propriedade individual, ainda que alguns deles possam estar 

sujeitos a usos colectivamente definidos – e exemplarmente descritos e analisados pelos 

antropólogos – o contributo da nossa tese estará necessariamente confinado a 

demonstrar a existência de desigualdades económicas em Rio de Onor, por contraponto 

à tese da igualdade económica de Jorge Dias. Relativamente à verificação de um 

modelo económico de subsistência, teremos ainda oportunidade de analisar melhor – no 

desenvolvimento do capítulo votado ao enquadramento geográfico do lugar
33

 – em que 

medida é que este se deve às condicionantes físicas do próprio meio envolvente. 

Procuraremos ainda, a este respeito, fazer uma breve comparação com outros sistemas de 

utilização comum de recursos, onde a questão geográfica e morfológica dos terrenos, 

que implicam gado e pastagens, ocupa, forçosamente, uma grande centralidade. 

A diminuição do número de terrenos baldios no final de Setecentos provocou uma 

regressão das práticas comunitárias, sendo que o coletivismo agrário transmontano se 

encontrava em declínio já no final do século XVIII
34

. À época, autores como José 

António de Sá (1756-1819) alertavam para a necessidade de cultivar os baldios, 

justificando que estes seriam uma das principais causas do atraso económico que se vivia 

naquela região
35

. Posteriormente, já na segunda metade do século XX, alguns autores 

versados na historiografia rural portuguesa – como Albert Silbert (1915-1996) – chegam 

mesmo a defender a ideia de que a regressão nos comunais – sobretudo nas regiões 

litorais, no Minho e na Estremadura – é o acontecimento marcante na evolução agrícola 

do final de Setecentos
36

. 

Vergílio Taborda (1906-1936), por sua vez, refere, ainda na primeira metade do 

século XX, a existência em Rio de Onor de três tipos diferentes de propriedade coletiva, 
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 Com efeito, «associada ao comunitarismo agrário encontra-se geralmente a ideia de serem essas 

colectividades grupos organizados numa base rigorosamente horizontal, como se ali não houvesse lugar a 

clivagens ditadas por desigualdades intrínsecas dos seus membros» (POLANAH, Luís (1985) — «O 

Colectivismo Agrário no Norte de Portugal». In Antropologia Portuguesa. Coimbra: CIAS - Centro de 

Investigação em Antropologia e Saúde, Vol. III, p. 67. 
33

 Cf. Capítulo «2.1. Enquadramento geográfico» (pp. 53-63). 
34

 MENDES, José Maria Amado (1981) — Ob. cit., p. 27. 
35

 SOUSA, Fernando de (1997) — «Uma descrição de Trás-os-Montes por José António de Sá». In 

Revista População e Sociedade, N.º 3, pp. 397-398. 
36

 «La regréssion des communaux est l’évenement marquant de l’évolution agricole à la fin du XVIII
e
 

siècle» (SILBERT, Albert (1968) — Le problème agraire portugais au temps des premières Cortés 

libérales (1812-1823). Paris: PUF, p. 53). 
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designadamente: (1) os lameiros (coutos), onde a segada dos fenos
37

, de acordo com a 

posição do «Conselho» ou assembleia popular, fazia-se em comum, em dia previamente 

fixado, rateando-se os molhos de forma a que a distribuição fosse equitativa; (2) as terras 

de lavoura (roçadas); (3) e, por fim, os montes, nos quais cada morador dispunha 

livremente de pastagens e lenhas e podia escolher nas roçadas o lote destinado a aumentar 

a sua colheita cerealífera
38

. De resto, podemos ainda avaliar a distribuição dos principais 

tipos de propriedade e de culturas no conjunto dos termos de Rio de Onor e Rihonor de 

Castilla, entre 1930 e 1960, partindo da análise do mapa elaborado posteriormente por 

Joaquim Pais de Brito
39

 (Anexo 7 – Figura 4). 

Quanto à cronologia em análise – situada, grosso modo, entre a segunda metade do 

século XVIII e o primeiro quartel do século XIX – a mesma foi definida em função de 

um critério essencialmente “político, por representar um período de profundas mudanças 

sob um ponto de vista administrativo, económico e social, correspondendo ao reinado 

de D. José I (1750-1777) e ao consulado pombalino
40

. 

De que modo é que este enquadramento cronológico nos permite detetar a 

possibilidade de nuances no comportamento assumido internamente pelas 

comunidades? No seguimento desta questão, a primeira data (1758) é marcada pela 

realização das Memórias Paroquiais, sendo que esta fonte representa, em termos 

genéricos, a primeira descrição mais detalhada a respeito de Rio de Onor. O período é 

igualmente marcado em Trás-os-Montes pela ocorrência da Guerra Fantástica (1762), 

no âmbito da qual a província trasmontana se viu invadida pelo exército espanhol
41

. 

Importa ainda referir, neste contexto, a importância da informação recolhida e tratada 

estatisticamente pelo juiz demarcante de Trás-os-Montes, Columbano Pinto Ribeiro de 
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 A segada designa a colheita dos cereais com recurso a uma segadeira, que era «uma espécie de foice 

grande» (José Padro Machado citado em: MADUREIRA, Nuno Luís (coord.) (2002) — História do 

Trabalho e das Ocupações. Vol. III, A Agricultura: Dicionário. Oeiras: Celta Editora, p. 156). 
38

 TABORDA, Vergílio (1932) — Ob. cit., p. 160. 
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 Tal como o próprio autor explica, este mapa foi elaborado com recurso à Carta Geológica de Portugal, 

na Escala de 1.5000, do Instituto Geográfico e Cadastral e à fotografia aérea a uma escala aproximada de 

1:4000 (BRITO, Joaquim Pais de (1995) — Retrato de aldeia com espelho: ensaio sobre Rio de Onor. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, p. 58, n. 1). 
40

 «O regime pombalino teve o grande mérito de preparar o País para a revolução liberal do século XIX» 

(MARQUES, António Henrique de Oliveira (1984) — História de Portugal: Do Renascimento às 

revoluções Liberais. Lisboa: Palas Editores, Vol. II, p. 352). 
41

 Ver a enumeração dos acontecimentos em: ALVES, Francisco Manuel (2000) [2.ª ed.] — Memórias 

arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Bragança: Câmara Municipal de Bragança, Vol. I, p. 123-

127. 
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Castro (1749-1804), entre os anos de 1793 e 1796
42

. 

Retomando a sequência dos principais acontecimentos que marcam a nossa 

cronologia, em 1810, na sequência da invasão e da ocupação que se verificou em Portugal 

pelas tropas napoleónicas, a agricultura, a indústria e o comércio foram profundamente 

afetados, ao que se soma ainda um número avultado em termos de perda de vidas e de 

bens, sendo que a região fronteiriça do Nordeste transmontano foi, neste aspeto, 

particularmente afetada
43

. Por fim, quanto à segunda data que baliza a nossa cronologia 

(1820), designadamente no que esta reflete acerca do contexto rural onde se insere Rio 

de Onor, tenteremos compreender de que modo é que a reforma administrativa iniciada 

com a Revolução Liberal – no âmbito da qual se extinguiram, por exemplo, os direitos 

banais e o pagamento dos dízimos
44

, tendo-se, inclusivamente, forjado um novo código 

– nos permite detetar a possibilidade de nuances no comportamento interno de uma 

comunidade rural como Rio de Onor. Importa, neste seguimento, confrontar a tese 

formulada por Sérgio Campos Matos, no âmbito do seu artigo sobre a formação de 

Portugal na historiografia contemporânea, sendo que – segundo este autor – ao contrário 

do que pensaram os dois maiores historiadores Oitocentistas (Herculano e Oliveira 

Martins), a comunidade nacional não viveu no século XIX uma rutura profunda com a 

sua tradição histórica, atendendo ao facto de o sistema liberal se ter implantado numa 

sociedade maioritariamente tradicional e rural
45

. 

A nossa cronologia é, de resto, partilhada com um conjunto de trabalhos votados ao 

estudo da cultura material – e com base na mesma tipologia de fontes
46

–, pese embora 

estes terem assumido como unidade de referência outras localidades no território 
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 Informação transcrita e publicada em: MENDES, José Maria Mendes (1981) — Trás-os-Montes nos fins 

do século XVIII: segundo um manuscrito de 1796. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Relativamente 

a esta descrição da província, a mesma será ainda objeto de uma análise mais demorada no capítulo que 

votamos à caracterização socioeconómica da população em Rio de Onor. 
43

 Ver, novamente, a enumeração dos acontecimentos em: ALVES, Francisco Manuel (2000) [2.ª ed.] — 

Ob. cit., Vol. I, p. 127-167. 
44

 Dízimo era o imposto que correspondia a 10 ou 12% do total da colheita que devia ser pago às instituições 

eclesiásticas. Para além das colheitas, o camponês tinha que partilhar com o proprietário do dízimo o valor 

da madeira vendida e a melhor dezena do gado e aves, ou o valor correspondente (NETO, Margarida Sobral 

— Terra e Conflito. Região de Coimbra (1700-1834). Coimbra: Palimage, p. 58). 
45

 MATOS, Sérgio Campos (2002) — «Historia e identidade nacional. A formação de Portugal na 

historiografia contemporânea». In Lusotopie, N.°9, p. 136. 
46

 De facto, a existência de um maior número de fontes para este período é que poderá, em muitos dos casos 

mencionados, ter estado na origem da delimitação cronológica. Neste sentido, não sabemos se, em rigor, a 

mesma terá resultado verdadeiramente de uma escolha ou de um certo condicionalismo formal em função 

da existência de fontes. 
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nacional, designadamente: Lisboa, na segunda metade do século XVIII, na dissertação de 

mestrado de Nuno Madureira
47

; Coimbra, igualmente na segunda metade do século 

XVIII, no trabalho desenvolvido por Alda Filipe
48

; Monsaraz, na primeira metade do 

século XIX, à luz do trabalho produzido por Maria Manuela Rocha
49

; Vila do Conde, no 

século XVIII, por via da dissertação de mestrado de Maria Ribeiro
50

; e, por fim, os 

concelhos de Barcelos, Guimarães e Póvoa de Lanhoso, na transição entre o século 

XVIII e o século XIX, através da tese de doutoramento de Olanda Vilaça
51

. De salientar, 

ainda neste contexto, a importância de um trabalho em torno da vida dos camponeses no 

arquipélago da Madeira, entre 1750 e 1900, desenvolvido pelo antropólogo Jorge Freitas 

Branco, com base no estudo dos aspetos da cultura material da população madeirense e 

numa tentativa de relacionar os domínios da Antropologia e da História
52

. Importa, por 

último, frisar a extrema importância que assumiu para nós o trabalho desenvolvido por 

Maria de Fátima Brandão, designadamente no que concerne à análise da transmissão do 

património rural na freguesia de Mosteiro (c. Vieira do Minho), já em pleno século 

XIX
53

. 

Atendendo às razões anteriormente aludidas, o conjunto de trabalhos supracitado 

constitui-se como uma referência no âmbito da investigação empreendida, atendendo 

sobretudo para o facto de estes nos terem auxiliado na compreensão do conceito de cultura 

material – de acordo com as suas implicações em termos sociais –, permitindo-nos ainda 
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 Cf. MADUREIRA, Nuno Luís (1989) — Ob. cit. 
48

 Cf. FILIPE, Alda (1990) — Comunidades rurais do interior do Distrito de Coimbra na segunda metade 

do século XVIII: um itinerário económico e social. Coimbra: Comissão de Coordenação da Região Centro: 

Governo Civil. 
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 Cf. ROCHA, Maria Manuela (1994) — Propriedade e níveis de riqueza: formas de estruturação social 

em Monsaraz na primeira metade do século XIX. Lisboa: Edições Cosmos. 
50

 Cf. RIBEIRO, Maria Armanda (2002) — Trabalho e quotidiano numa vila do litoral: Vila do Conde no 

século XVIII. [Dissertação de mestrado em História Moderna]. Porto: Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. 
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 Cf. VILAÇA, Olanda (2013) — Cultura material e património móvel no mundo rural do Baixo Minho 

em finais do Antigo Regime. [Tese de doutoramento]. Braga: Universidade do Minho. 
52

 Cf. BRANCO, Jorge Freitas (1987) — Camponeses da Madeira: as bases materiais do quotidiano no 

arquipélago (1750-1900). Lisboa: Publicações Dom Quixote. O tema central deste trabalho de investigação 

trata dos conflitos entre o fabrico do vinho para a exportação e a produção de cereais para consumo local, 

dispondo para isso de uma extensa documentação proveniente, na sua larga maioria, do Arquivo Histórico 

Ultramarino. Contudo, apesar de os dados serem tratados com pormenor e um rigoroso enquadramento dos 

esquemas gerais abordados, a ausência de uma sequência cronológica das etapas históricas confere a este 

trabalho, sob um ponto de vista historiográfico, um certo carácter fragmentário. 
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 BRANDÃO, Maria de Fátima (1994) — Terra, herança e Família no Noroeste de Portugal. O caso de 

Mosteiro no século XIX. Porto: Afrontamento. 
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perceber quais as fontes mais adequadas no empreendimento do seu estudo e o seu 

respetivo modo de leitura, de acordo com a natureza da informação contida. 

Naturalmente, a pesquisa bibliográfica levada a cabo comporta um conjunto mais vasto 

de referências que aqui importa contextualizar, segundo um critério que privilegia uma 

abordagem de abertura disciplinar da historiografia local e regional. 

1.3. Da pesquisa bibliográfica à definição de alguns conceitos-chave 

1.3.1. Pesquisa bibliográfica 

Rio de Onor notabilizou-se bastante por via de um conjunto de estudos no domínio 

da Antropologia, evidentemente focados na Época Contemporânea e utilizando 

preferencialmente certo tipo de fontes de informação
54

. 

Em relação à pesquisa bibliográfica, optamos por partir das obras de alguns 

autores no período que abarca todo o século XX. Consequentemente, constatamos que 

estes trabalhos poderiam beneficiar de uma real articulação com a disciplina da História, 

atendendo sobretudo para o excesso de atenção votada aos anos para os quais, 

respetivamente, nos remetem. Tal facto deve-se, em grande parte, àquele que é o campo 

de ação destes autores provenientes da Antropologia. Verificamos ainda a concentração 

destes trabalhos em torno de, praticamente, um único grande tema: os usos e costumes 

nas lides diárias da comunidade rural, muito concretamente no que concerne à 

organização do trabalho no campo. 

Na monografia votada ao estudo de Rio de Onor, datada de 1953, Jorge Dias 

(1907-1973) descreve o «comunitarismo» como um tipo de organização social na qual 

os direitos individuais são regulados em função da propriedade coletiva tradicional, 

servindo assim de base às suas economias
55

. O autor salienta a ausência de um 

pressuposto capitalista na gestão do trabalho e da economia local em Rio de Onor – que 

respeita uma matriz autárcica, segundo o próprio –, atendendo ao facto de estar pouco 

direcionada para o mercado externo
56

. De resto, esta descrição corresponderia mais tarde 
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 A título de exemplo: DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] — Ob. cit.; DIAS, Jorge; CARVALHO, José Herculano 

de (1955) — O falar de Rio de Onor. Coimbra: Inst. de Estudos Etnográficos e Dialectais; OLIVEIRA, 

Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamin (1974) — «Rio de Onor, 1973». In 

Separata In Memoriam António Jorge Dias, Vol. III; BRITO, Joaquim Pais de (1996) — Retrato de Aldeia 

com Espelho: Ensaio sobre Rio de Onor. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 
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 DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] — Ob. cit., p. 41. 
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 Idem — Ob. cit., p. 95. Contudo, sendo Trás-os-Montes a região com maior extensão de fronteira 
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ao modelo teórico preconizado por Eric Wolf (1923-1999), ainda em finais da década de 

1950, designadamente naquilo que concerne à descrição das ditas «comunidades 

fechadas»
57

. 

Na introdução da obra, Jorge Dias apresenta-nos um conjunto de regiões onde as 

formas comunitárias de agricultura e pastorícia se encontram representadas, 

predominando sobretudo nas áreas rurais de montanha
58

. Além de indicar Vilarinho da 

Furna como um dos casos mais perfeitos de organização comunitária, o autor destaca 

ainda a frequência de pastos e rebanhos comuns nas serras do Gerês, do Soajo, da 

Cabreira, da Amarela, da Peneda e do Larouco
59

. Nestes espaços de montanha 

pertencentes ao Norte de Portugal, vivia-se, à data, da pastorícia e da prática de uma 

agricultura de subsistência do núcleo familiar. 

O quadro descrito não se encontra isento de um certo idealismo manifestado pelo 

autor, sobretudo na exaltação de um sistema próprio de uma democracia representativa e 

de matriz horizontal, cuja manifestação mais evidente se consubstanciava na igualdade 

económica e na justiça social entre todos os habitantes
60

. Assim, a estratificação social e 

as relações de poder representam temas secundários, senão mesmo ausentes ao longo de 

toda a obra
61

. Soma-se a isto, a tentativa por parte do autor, em empreender uma 

abordagem histórica, cujos resultados redundam em aspetos mais diretamente 

relacionados com a Arqueologia e a procura das raízes culturais e étnicas de uma 

comunidade, no seguimento do que somos sistematicamente remetidos para um 

                                                            
terrestre, era natural que nela se verificasse uma intensa atividade de transação comercial, sobretudo entre 

o Nordeste e as regiões limítrofes espanholas. 
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 Wolf empregou o termo «closed corporate peasant communities» para se referir a comunidades de 
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(1981) [2.ª ed.] — Ob. cit., pp. 60, 82, 86, 96. 
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 Jorge Dias reconhecia, contudo, a existência de diferenças económicas no momento do seu estudo, 

dividindo a população em quatro grupos em termos de rendimento. Dias referia também que com a 

constituição de famílias excluídas do «conselho» – o órgão representativo dos vizinhos que regia a vida 

aldeã – teria aparecido pela primeira vez a desigualdade social. No entanto, esta formulação peca por 

inconsequente, uma vez que carece de validação do ponto de vista científico (DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] 

— Ob. cit., pp. 96-97). 
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contexto pré-medieval. 

Na revisitação de Rio de Onor como objeto de análise, o estudo de retorno 

empreendido por Joaquim Pais de Brito
62

 começa por assinalar a importância do diálogo 

inevitável que os antropólogos, ao estudarem comunidades rurais no Ocidente, encetam 

com a disciplina da História
63

. Com efeito, este estudo situa, muito fugazmente, Rio de 

Onor num processo histórico com longos e recorrentes cortes no plano temporal. 

Pese embora o trabalho de Pais de Brito estar melhor documentado que o do seu 

predecessor
64

, Jorge Dias, este ressente-se da ausência concreta de referências no domínio 

da História, muito concretamente no que concerne aos seguintes aspetos: a perspetiva 

histórica de longa duração
65

 (ou longue durée) – sobretudo na sua relação com as Ciências 

Sociais
66

; o desenvolvimento de um eixo de análise que privilegiasse uma abordagem 

conforme à elaborada pela historiografia rural; e, por fim, a confrontação com o trabalho 

pertinente de um conjunto de autores surgidos no âmbito da chamada “Nova História”,  

cujo contributo nos permite compreender a evolução das sociedades rurais num contexto 

histórico de maior amplitude. 

Porventura demasiado concentrado em torno da descrição das atividades anuais que 

compõem o ciclo agrícola na aldeia – e, sobretudo, no carácter comunitário da mesma –, 

a obra de Pais de Brito não nos fornece nenhum dado sobre as formas concretas de 

transmissão do património particular. Não obstante, em função daquilo que nos interessa 

abordar na nossa investigação, este trabalho não deixa de comportar grande utilidade na 

descrição dos aspetos conjunturais da aldeia, designadamente aqueles que visam a 

organização do «Conselho», já em pleno século XX. 
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 Cf. BRITO, Joaquim Pais de (1996) — Ob. cit. 
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 BRITO, Joaquim Pais de (1996) — Ob. cit., p. 15. 
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 Cf. BRAUDEL, Fernand (1958) — «Histoire et sciences sociales: la longue durée». In Annales, N.º 4, 

p. 727. 
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Depois de José Leite de Vasconcelos (1858-1941), Orlando Ribeiro (1911-1997) 

representa o segundo autor de referência a emergir no contexto dos estudos sobre a 

sociedade rural portuguesa, debruçando-se desde logo sobre temas relacionados com as 

comunidades rurais
67

. Mediante a publicação de Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 

em 1945
68

 – e à luz da síntese da obra que nos é fornecida pelo historiador José Mattoso 

– Orlando Ribeiro procede à divisão do território nacional em três grandes áreas 

geográficas, por forma a dar conta dos contrastes existentes no quadro interno do país
69

: 

«o Norte Atlântico, o Norte Trasmontano e o Sul; mas todas elas se prolongam pelas 

regiões espanholas que as limitam»
70

. Sobre a organização comunitária, Orlando 

Ribeiro avança a hipótese de esta ser o resultado do contacto com um estilo de vida, onde 

a pastagem e o gado desempenham um papel preponderante na atividade da população, 

com uma agricultura sedentária e complexa que se pratica nos vales
71

. 

A investigação histórica em torno da vida rural na Época Moderna iniciou-se em 

meados do século XX, pertencendo até então à Antropologia e à Geografia. Em Portugal, 

por influência do contexto europeu
72

, a mesma começou por se debruçar sobre 

indicadores socioeconómicos (preços, produção e população
73

). Posteriormente, foram 

alvo de análise as paisagens, as técnicas, os sistemas de cultivo e propriedade. É, segundo 

Margarida Sobral Neto
74

, neste contexto específico que emerge Albert Silbert
75

. Sobral 
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Neto defende ainda que Aurélio de Oliveira
76

 representa o primeiro historiador 

modernista português a debruçar-se sobre a historiografia rural na Época Moderna, 

seguido desde logo por Joaquim Romero Magalhães (1942-2018)
77

. 

Quanto à Antropologia, no seguimento da publicação dos trabalhos de alguns 

autores estrangeiros e nacionais em décadas anteriores
78

, no decorrer da década de 1980, 

verificou-se a publicação de várias monografias com a preocupação de descrever a 

desigualdade social em determinadas comunidades camponesas, onde os costumes do 

passado ocupavam ainda uma grande centralidade na sua estrutura organizativa
79

. Para 

além destas monografias, outros trabalhos no âmbito das Ciências Sociais procuram, no 

mesmo período, fazer a análise de pequenos agregados situados, predominantemente, no 

Norte do país, sobretudo em Trás-os-Montes e no Minho
80

. Importa assim sublinhar a 
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importância destes trabalhos para o desenvolvimento da nossa investigação. 

As práticas de herança na sociedade rural já haviam sido tema de estudo em artigos 

com ampla difusão no contexto europeu da Sociologia
81

. Contudo, muito antes de Pierre 

Bourdieu (1930-2002) se debruçar sobre as práticas de herança na sociedade rural, outros 

autores – por exemplo, no domínio da História e ainda nos primórdios da prática 

sociológica –, já haviam escrito profusamente sobre este tema, desde Léon Poinsard 

(1857-1917)
82

, aos inquéritos promovidos pela escola de Le Play
83

. No plano nacional, 

alguns autores empreenderam a análise dos fatores responsáveis, pelo enraizamento de  

um determinado modelo de reprodução social
84

, materializado na transmissão de bens 

por via das práticas e dos costumes interiorizados pelas comunidades
85

. Em Rio de Onor, 

as relações de parentesco constituem-se como uma questão central, sendo que a família e 

seu património chegam mesmo a consubstanciar um sistema social peculiar
86

, razão pela 

qual nos preocupamos em analisar a transmissão dos bens móveis e imóveis como chave 

da reprodução da casa. 
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OSSWALD, Maria Helena (1991) — «Relações familiares e cultura material nos dotes dos noivos da terra 

da Maia no século XVII: uma proposta de leitura». In Congresso Internacional do Barroco, Vol. II, p. 195- 
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metodologias que empregam quando abordam freguesias rurais, estes trabalhos representam um importante 

contributo no desenvolvimento da nossa investigação. 
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1.3.2. Definição de alguns conceitos-chave 

Um estudo em torno de uma comunidade – de acordo com as suas dinâmicas 

internas – constitui-se como um quadro privilegiado para a análise das condições de 

produção e reprodução social, no âmbito das quais se procede à organização diária de 

acordo com a estrutura social comum a todos os habitantes. A força da tradição é a matriz 

que define o aglomerado populacional num regime de co-presença – enquanto o modo 

especifico em que se organiza a vida social
87

 –, voluntário ou por via das condições 

naturais que determinam um género de vida ao qual as populações tendem a confinar-se 

e no qual tem origem uma determinada super-estrutura ideológica e cultural
88

. Referimo-

nos assim ao conjunto dos elementos que delimitam o seu “horizonte”, designadamente: 

as formas de acesso, a transmissão e utilização dos meios produtivos; a família e o 

parentesco; a “mobilidade social”
89

 e as formas de sociabilidade; as condições de acesso 

e exercício do poder político local; e, por fim, as normas culturais que regem os 

comportamentos individuais e coletivos
90

. 

Como já foi referido, o conceito de estudo de comunidade é proveniente do campo 

da Antropologia Social, pelo que o mesmo designa a análise sistemática de 

microssistemas. Não obstante, este tem vindo a ser empregue, enquanto método 

interpretativo, por parte de alguns historiadores votados ao estudo da historiografia local 

e regional, sobretudo a partir de finais da década de 1970
91

. Com efeito, pode dizer-se 

que uma comunidade é uma construção hipotética produzida por cada disciplina de 

acordo com as suas próprias finalidades e pressupostos, pelo que um dos principais 

problemas que esta construção hipotética levanta diz respeito às relações que mantém 

com a totalidade social de que constitui uma parcela e a partir da qual foi abstratamente 
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extraída
92

. 

No que concerne à disciplina da História, foi a questão identitária que atraiu os 

historiadores para a análise social das comunidades, no âmbito da qual se privilegiou o 

aglomerado populacional, em detrimento de uma abordagem centrada sobre o indivíduo. 

De acordo com a inserção num determinado contexto histórico e geográfico, o historiador 

procura perceber a evolução do grupo residente segundo princípios normativos que 

poderão ser reconhecidos informalmente através de regras socioculturais no seio do 

grupo, ou mesmo registadas por escrito em contratos que respeitem as leis gerais que 

regem a comunidade
93

. 

No seguimento das formulações de Jorge Dias e de outros autores acima citados, o 

modelo comunitário é comumente descrito com base no pressuposto da 

autodeterminação local face à administração central – que o isolamento e o 

arcaísmo dos costumes em si propiciam –, o que parece descrever, em súmula, uma 

certa forma de democracia participativa. Segundo Luís Polanah (1921-2005), o 

comunitarismo deve ser entendido como um produto combinado da Geografia, da 

História, da cultura e do «temperamento dos povos»
94

. Assim, o que parece caracterizar 

o exemplo típico de um regime comunitário, por um lado, é o “facto” de este se afirmar 

como uma comunidade suficientemente independente para se constituir quase como um 

Estado dentro de outro Estado, em virtude do isolamento a que o ambiente geográfico o 

votou e que o organizou no sentido da autossuficiência
95

. Por outro lado, o seu 

coletivismo forçado tem pontos de semelhança, mas não se pode equiparar a um são 

cooperativismo, necessariamente voluntário
96

. 

Em Rio de Onor, o modelo social baseado numa organização de tipo comunitário 

resulta de uma necessidade de autodeterminação face à administração central, propiciada 

pelo isolamento geográfico e o arcaísmo dos costumes? Antes de mais, importa frisar que 

não comungamos de uma certa visão isolacionista – expressa por muitos dos autores 

citados – em torno da evolução histórica de Rio de Onor. No que concerne às relações de 
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dependência administrativa, por exemplo, existe documentação que tende a refutar de 

modo parcial ou totalmente esta tese
97

. No entanto, alguns dos traços constitutivos da 

aldeia parecem resultar de um certo determinismo geográfico, muito concretamente 

quando verificamos o prolongamento histórico de um modelo de economia local de 

subsistência. 

Portugal registou várias outras ocorrências de organização comunitária
98

, pelo que 

importa referir que o presente estudo de caso não se constitui, a este respeito, como uma 

exclusividade no panorama nacional
99

. Ainda assim, parece-nos seguro afirmar que Rio 

de Onor se assume como um paradigma do modelo comunitário, atendendo, quer às suas 

características internas, quer à aparente longevidade que as descreve, e que – de acordo 

com a afirmação proferida por Brian O’Neill –, chega mesmo a representar, nesse 

domínio, o mais perfeito exemplo de uma estrutura coletiva em Portugal
100

. Não 

obstante a existência de traços comunitários evidenciada pelos antropólogos, com a 

análise do lugar na transição entre o século XVIII e o século XX – um período 

“estruturalmente” marcado por profundos declives no plano social
101

 – pretendemos 

antes detetar a existência de traços de desigualdade económica. 

Importa, por último, também aqui definir o conceito de «cultura material» à luz da 

abordagem empreendida no decorrer da dissertação. Antes de mais, podemos afirmar que 

a «cultura material» se apresenta como objeto portador de uma certa espessura – 

abarcando questões da historiografia económica, à historiografia cultural e social. A 

avaliação dos bens nos processos de inventariação dos órfãos – à luz do que vinha 

estipulado pelas Ordenações Filipinas –, fazia-se segundo certos parâmetros, 
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designadamente: o espaço, o tempo e o carácter social dos bens
102

. Implicará isso que o 

estudo da «cultura material» se deve pautar pela análise dos mesmos parâmetros? 

Devemos assim entender por «cultura» o conjunto dos costumes praticados pelos 

membros de uma determinada sociedade, ao passo que a «cultura material» designa – à 

semelhança dos costumes –, aquilo que na coletividade é estável e constante e que, 

como tal, se pode caracterizar
103

. 
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Capítulo 2 – O lugar povoado de Rio de Onor 

2.1. Enquadramento geográfico 

A região de Trás-os-Montes comporta características geográficas muito próprias, 

razão pela qual foi capaz de suscitar o interesse de vários autores em torno da 

originalidade que define a sua fisionomia e a distingue das restantes no contexto 

nacional
104

. A este respeito, Pierre Birot, destaca, por exemplo, tanto a nudez do terreno 

submetido à pastagem inculta, como o habitat agrupado que traduz na paisagem a 

persistência das instituições comunitárias tradicionais que regem a vida pastoril e o 

sistema de afolhamento
105

. Na Época Moderna, como refere Margarida Sobral Neto, os 

terrenos incultos funcionavam, maioritariamente, como complementares dos espaços 

cultivados, sendo que nas áreas de montanha do norte do País procedia-se, anualmente, 

à distribuição de terras coletivas (denominadas «sortes») pelos diversos agregados 

familiares, ou procedia-se à sua exploração agrícola de modo a envolver o conjunto da 

comunidade, fenómeno que se denominava por «roçadas coletivas»
106

. Por sua vez, os 

espaços de fruição coletiva designavam-se «maninhos», «baldios» ou «terras de 

logradouro comum», pelo que «baldio» era, entretanto, o termo mais usado para nomear 

terras incultas de utilização comunitária pertencentes às comunidades rurais
107

. 

Em regime de isolamento ditado pela inserção em zona montanhosa
108

– onde 

proliferam vales encaixados, o Nordeste transmontano distingue-se pela rudeza que dá 

conta de um clima excessivo e um solo, em regra, pouco fértil, mantendo, ainda na 

primeira metade do século XX, de acordo com Vergílio Taborda, uma tradição 

comunitária vivaz, onde se praticava uma agricultura até então primitiva em vários 

aspetos e a criação de gado
109

. Com efeito, segundo a tradição que visa uma economia de 
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subsistência do agregado familiar, desde cedo que se verifica em Trás-os-Montes e, 

muito em particular, na “Terra Fria” transmontana, uma extensa área de terrenos incultos 

ou baldios
110

. 

Em 1789, os terrenos baldios eram formalmente conhecidos, segundo uma memória 

económica da Academia Real das Ciências de Lisboa, como terrenos reservados para 

logradouros dos moradores
111

. Ao longo do Antigo Regime, a sua categoria específica era 

a das terras geridas coletivamente pelos concelhos, que nos forais já aparecem designados 

por «baldios, «matos» e «pegos»
112

. Com efeito, sendo a sua propriedade dos 

concelhos
113

, sobre estas terras impendia um direito coletivo de uso, traduzido no direito 

de apanhar lenha, de caçar e pescar, de trazer gados e pastar
114

. Segundo alguns autores 

de finais de Setecentos, em Trás-os-Montes, os baldios chegavam mesmo a constituir a 

maior extensão de área ocupada na província
115

. 

Já em meados do século XIX, segundo Gerardo Pery
116

, os baldios ainda ocupavam 

74% do território transmontano, tendo depois sido reduzidos para metade em finais de 

Oitocentos
117

. Assim, Orlando Ribeiro observava já em 1945 uma considerável 

diminuição dos terrenos baldios, apesar de, nas palavras do geógrafo, as aldeias mais 

“fechadas” preservarem ainda as suas tradições comunitárias
118.

 

No que concerne ainda ao Norte transmontano, Orlando Ribeiro refere, por 
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exemplo, que a sua densidade populacional não era elevada na primeira metade do 

século XX, mas que o número de habitantes sobressaía em relação aos recursos da 

província e que a emigração sempre foi considerável, o que explicava, em parte, o facto 

de a população ter estagnado havia quase meio século
119

. É neste contexto específico – 

que visa ainda a predominância do sector primário, nomeadamente da agricultura e da 

pastorícia – que se insere a aldeia de Rio de Onor, situada no Nordeste de Portugal, na 

periferia norte do Distrito de Bragança, mais precisamente no extremo nordeste do 

respetivo concelho com o mesmo nome e a uma distância de, aproximadamente, 26 km 

da cidade de Bragança (Mapa 1). Rio de Onor caracteriza-se, em traços gerais, tanto 

pelas condicionantes geográficas que descrevem a sua inserção num vale de difícil 

acesso – o que, no dizer de alguns atores, terá conduzido os seus habitantes rumo a um 

comunitarismo forçado
120 

–, como pelo património coletivo ao serviço da população local 

nas lides diárias, designadamente no que concerne à organização das principais 

atividades do sector primário. Estes fatores explicam, por sua vez, a designação atribuída 

a Rio de Onor enquanto «comunidade agro-pastoril», assente na agricultura e na 

pastorícia.  
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Mapa 1 – Localização de Rio de Onor 

 

Fonte: Extraído e adaptado de MACIAS, Dina Rodrigues (2003) — «Dialecto rionorês: 

contributo para o seu estudo». In Série Estudos, N.º 64. Bragança: Instituto Politécnico de 

Bragança.) 

As repostas às Memórias Paroquiais, em 1758, aludem, antes de mais, para a 

morfologia do espaço onde se insere Rio de Onor e as povoações mais próximas («Está 

este lugar no meio de hum monte em hum vale / do qual se descubre hum Lugar de 

Castella chamado Rio denor e do ter / mo se descubre o Lugar de Deilam a Cidade de 

Braganca (…)»
121

) , mas também fazem referência ao principal rio que atravessa o 

povoado e os seus respetivos afluentes («Os Rios que se sabem nacem dentro do Seu 

Sitio hé o que / passa por este Lugar que se chama Contense e este Corre / para 

Portugal e fenece no Lugar de Gimonde no rio Sabor»
122

) (Ver Mapa 2). 
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Mapa 2 – Proximidade entre Bragança e Puebla de Sanábria e 

principais cursos de águas. 

 
Fonte: Extraído e adaptado de DIAS, Jorge (1953) — Rio de Onor: comunitarismo agro- 

pastoril. Porto: Instituto de Alta Cultura/ Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. 

Rio de Onor pertence à chamada “Terra Fria” transmontana – em contraste com a 

dita “Terra Quente” –, cujo contexto é representado, em traços gerais, pela rudeza e o 

isolamento das terras altas do Norte transmontano, pelo solo granítico pobre – exceto 

nos vales
123

 (Anexo 2 – Figura 1) –, mas também pelo clima rigoroso de longos 

Invernos frios, onde, na transição entre o século XVIII e o século XIX, dominava ainda 

uma economia de subsistência, quase limitada ao centeio, à castanha e, mais tarde, à 

batata
124

. Ao longo do século XIX – especialmente na segunda metade –, a paisagem 

agrária transmontana modificou-se, por um lado, devido à diminuição das áreas incultas, 
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por outro, pela introdução de novas culturas, tais como a batata, ou a intensificação de 

culturas já existentes, como a oliveira, o milho e a vinha
125

.  

Entre o século XVIII e o século XIX, a população transmontana apresentava-se, 

genericamente, pouco densa e fechada a influências externas
126

. Sendo Trás-os-Montes a 

província com maior extensão de fronteira terrestre, verifica-se nela alguma atividade de 

trocas comerciais, transações estas entre o Nordeste e as regiões limítrofes espanholas, 

tendo como base o gado, o pão, o vinho e o peixe
127

. A fronteira caracteriza-se, no período 

em observação, por ser uma linha ténue e irregular, pelo que continua a ser não uma linha 

definida em si própria, mas sim pela sequência dos lugares raianos
128

. Esta reflexão 

adquire particular pertinência a partir da comparação com algumas das representações 

cartográficas da região para este período, tomando como exemplo um caso concreto: a 

representação cartográfica de «Rio donor», no Nordeste de Bragança, no Mappa da 

Província de Trás-os-Montes, elaborada por Columbano Pinto Ribeiro de Castro, no ano 

de 1796
129

 (Mapa 3). 
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Mapa 3 – Detalhe do Mappa da Província de Trás-os-Montes, por Columbano Pinto 

Ribeiro de Castro, no ano de 1796. 

 
Fonte: Extraído e adaptado de MENDES, José Maria Amado (1981) — Trás-os-Montes 

nos fins do séc. XVIII, segundo um manuscrito de 1796. Coimbra: INIC). 

Já em matéria de vias de acesso e de comunicação, verificamos que a Carta militar 

das principaes estradas de Portugal, de 1808
130

, refere expressamente uma estrada que 

atravessa Rio de Onor (ou «Rio Nor»), Aveleda e Baçal, ligando-os, para Sul, ao 

concelho de Bragança, e, para Norte, com Espanha (Anexo 3 – Mapa 2). 

Rio de Onor e Rihonor de Castilla encontram-se formalmente divididas por uma 

fronteira que separa os dois núcleos populacionais, respetivamente, do lado português e 

do lado espanhol, a uma distância de 150 metros. Tanto a aldeia de Rio de Onor, como a 

de Rihonor de Castilla, são formadas por núcleos concentrados de casas, que tanto se 

prolongam ao longo das margens do rio e dos caminhos de passagem, como formam 

pequenos aglomerados de habitações ensimesmadas, cujas características se 

assemelham um pouco à estrutura interna de uma colmeia (Anexo 4– Figura 2). A 
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fixação dos habitantes ao longo da história da povoação explica-se, tanto em função de 

uma estratégia de povoamento dos lugares raianos por forma a garantir a defesa do 

território
131

, como em função do aproveitamento do vale e do rio Onor – um afluente do 

rio Sabor, por sua vez afluente do rio Douro
132

. A partir deste rio as povoações 

abastecem-se de água para uso doméstico e para a alimentação dos animais, mas 

também para desenvolverem as culturas de regadio, uma vez que estas se assumem 

como parte essencial da alimentação que caracteriza, genericamente, as populações 

nesta região do Nordeste transmontano
133

. 

Como se verifica através planta do termo de Rio de Onor, concebida pelo arquiteto 

Sérgio Fernández, no ano de 1963
134

, foi pela necessidade de aproveitamento das 

reduzidas áreas menos declivosas que a fixação do povoamento se processou de forma a 

tirar partido do vale aberto ou da meia encosta (Anexo 5 – Figura 3). Condicionado pela 

geomorfologia, o modelo de organização nestas aldeias do Nordeste transmontano, 

conduziu naturalmente a formas de solidariedade e entreajuda entre os seus membros
135

. 

Em 1936, aquando da criação Junta de Colonização Interna, sabemos que se 

realizou um registo nacional dos baldios
136

 e do qual resultaram medidas no sentido 

empreender a sua florestação
137

. Muitas comunidades até então dependentes destes 

terrenos para a atividade agro-pastoril tiveram de fazer face a esta nova situação. 

Algumas comunidades de montanha e certas regiões fronteiriças conseguiram 

empreender a defesa dos seus interesses, rejeitando para isso as imposições do poder 

central. Rio de Onor foi, neste aspeto, um bom exemplo de preservação das tradições, 

uma vez que se passaram a registar como particulares terras que continuaram então a ser 
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de utilização coletiva
138

. 

Relativamente a Espanha, em meados do século XVIII, os exemplos mais acabados 

desta prática de comunitarismo agrário verificaram-se em alguns dos lugares 

pertencentes a Puebla de Sanábria (Anexo 8 – Figura 5), designadamente entre La 

Cabrera e Alcañices
139

 (Mapa 2). Neste contexto, Rihonor de Castilla merece particular 

atenção, pelo que teremos ainda oportunidade de analisar melhor a sua relação com Rio 

de Onor num próximo capítulo, após procedermos à leitura da evolução administrativa 

da nossa unidade geográfica. 

2.2. Das Inquirições Afonsinas ao vínculo à Casa de Bragança 

José Leite de Vasconcelos, a respeito da consulta do Livro das Inquirições de D. 

Affonso III, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, comenta as referências relativas a 

Rio de Onor e Guadramil, por forma a dar conta das variações de designações que lhes 

foram atribuídas, do território ocupado, da respetiva pertença e possível origem, 

concluindo que, a partir deste documento, se as povoações eram pequenas em 1884
140

, 

seguramente não seriam muito maiores na Idade Média, pois que «Rionor» não passava 

de um «bárrio» e «Gaudramil» de um «villar»
141

. Contudo, Rio de Onor comporta já 

neste período uma das suas características fundamentais: a presença dos colonizadores 

leoneses, entre os séculos XII e XIII, cuja permanência se prolongará por mais dois 

séculos, originando o dialeto local designado por rionorês
142

. 

Numa observação final com respeito ao reinado de D. Afonso III, designadamente 

no que concerne ao período em que se começaram por delinear  as fronteiras políticas a 

Norte e a Leste, importa aludir para a possibilidade de a aldeia de Rio de Onor, até então 

sob jurisdição de Leão, ter sido cingida pela linha de delimitação, passando metade a Sul 
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e o respetivo termo a pertencer a Portugal. Retomando assim a observação de Jorge 

Dias, tanto Rio de Onor como Rihonor de Castilla representam dois estádios de 

evolução de uma forma primitiva comum, que, possivelmente, atravessou muitos 

séculos com pequenas alterações
143

, pelo que a sua configuração atual se parece assumir 

como prova dessa realidade. 

Os séculos XII e XIII são marcados por uma profunda indefinição no que 

concerne aos direitos outorgados às localidades e à consequente rede de dependências, 

pelo que coube às Inquirições o papel de restituir e corrigir uma hierarquia, 

salvaguardando assim os direitos régios. Deste modo, como refere José Augusto Pizarro, 

se atendermos às razões que promoveram a realização das Inquirições, acabou por ser a 

Nobreza, a grande protagonista destes textos, uma vez que a mesma representou no 

reinado de D. Afonso III, um papel fundamental na estruturação do Reino
144

. 

Ciente da importância em definir uma demarcação do território por forma a 

reivindicar o mesmo para o concelho de Bragança, D. Afonso IV (1291- 1357), resolve, 

em 1347, incumbir Pero Esteves (1320-1361) da resolução da contenda de Rio de Onor, 

ou «Rio Doôr», conforme consta da documentação
145

. Contudo, foram necessárias 

quatro décadas para se encontrar uma solução, tendo o bairro «Rio Doôr» sido entregue a 

Espanha em 1385, que já o havia reclamado como seu em 1384
146

. 

Remontam ainda a estes anos os conflitos dinásticos que opuseram a monarquia 

portuguesa à castelhana e que fizeram com que muitos membros da nobreza em Portugal 

abandonassem o país rumo a Castela. Entre estes destaca-se o caso de João Afonso 

Pimentel (1340-1420)
147

, formalmente conhecido como Senhor de Bragança e Vinhais e 

a quem foi feita a doação do condado de Benavente por parte Coroa Castelhana, sendo 
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que a aldeia de Rihonor de Castilla veio mais tarde a integrá-lo
148

. 

Já no início da Época Moderna, a primeira grande contagem da população 

portuguesa é ordenada por D. João III (1502-1557), tendo início no ano de 1527 com a 

realização sistemática feita comarca a comarca. A propósito do Numeramento de 1527- 

1532, como referem Júlia Galego e Suzanne Daveau
149

, o escrivão responsável por 

Trás-os-Montes, Nicolau de Seixas, para além de fazer um relato pormenorizado das 

características da região, que nos permitem assim reconstituir a organização do seu 

povoamento, também havia sido incumbido de fazer uma descrição dos limites da 

comarca na confrontação com Castela e Leão e com a Galiza
150

. A informação relativa a 

Rio de Onor que consta do Numeramento, prende-se precisamente com o número de 

moradores
151

 (Gráfico 1).  

A situação administrativa de Rio de Onor decorre do vínculo institucional à Casa 

de Bragança. Em função deste vínculo e da sua localização face à fronteira, Rio de Onor 

é reconhecida como senhorio da Casa de Bragança, estatuto que confere à aldeia um 

conjunto significativo de regalias que resultam na sua posterior assimilação como 

reguengo
152

. Assim, de acordo com a documentação transcrita pelo Abade de Baçal 

(1865-1947), é o próprio Duque de Bragança, D. Teodósio II (1568-1630), que, no ano 
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de 1627, decreta a isenção do pagamento de taxas aos habitantes em Rio de Onor
153

. De 

resto, a este propósito, sabemos que, como descreve Mafalda Soares da Cunha, a Casa 

de Bragança estava organizada em quatro comarcas-ouvidorias, isentas de correição 

régia e com circunscrições marcadamente regionais. A comarca-ouvidoria de Bragança 

integrava o concelho com o mesmo nome – ao qual pertencia a então freguesia de Rio 

de Onor – e constituíam assim parte do núcleo de Trás-os-Montes
154

, onde o senhorio da 

Casa de Bragança abrangia 30% dos concelhos
155

. Atendendo ao nosso período de 

análise, teremos ainda ocasião de analisar melhor a dependência de Rio de Onor em 

relação à Casa de Bragança no próximo capítulo, partindo das descrições que constam 

das Memórias Paroquiais a este respeito – e a partir das quais também nos será permitido 

compreender a sua administração eclesiástica.  

2.3. Entre o século XVIII e o século XIX 

2.3.1. Quadro político-administrativo e religioso 

Segundo Romero Magalhães, o Estado Moderno ou de Antigo Regime, que 

desde finais do século XV se constrói, assenta nos equilíbrios sociais conferidos em lei 

pelos privilégios que são pessoais e que são de grupo, sendo que estas diferenças se 

manifestam também de modo diverso no território em que é reconhecida uma mesma 

soberania régia
156

. Com efeito, devemos ter presente a ideia fundamental – e que já aqui 

foi frisada – de que a igualdade não representava um elemento “estruturante” da 

sociedade neste período histórico
157

. 

Constituído ainda na Idade Média, concelho de Bragança abrangia na primeira 

metade do século XVIII um vasto território composto por cento e vinte e uma 

                                                             
153

 ALVES, Francisco Manuel (2000) [2.ª ed.] — Memórias arqueológico-históricas do distrito de 

Bragança. Bragança: Câmara Municipal de Bragança, Vol. IX, p. 213. Como se verá adiante, estes 

privilégios seriam mais tarde confirmados pela rainha D. Maria I, a 6 de dezembro de 1784. 
154

 CUNHA, Mafalda Soares da (2000) — A Casa de Bragança, 1560-1640: práticas senhoriais e redes 

clientelares. Lisboa: Editorial Estampa, p. 204. 
155

 HESPANHA, António Manuel (1982) — História das Instituições. Épocas medieval e moderna. 

Coimbra: Almedina, p. 299. 
156

 MAGALHÃES, Joaquim Romero (1995) — «As estruturas sociais de enquadramento da Economia 

Portuguesa de Antigo Regime: os concelhos». In Notas Económicas. Nº 4. Coimbra: Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra, p. 35. 
157

 «Na sociedade de Antigo Regime, o mais aparente é a divisão em estados ou ordens – clero nobreza, 

braço popular. É uma divisão jurídica, por um lado, é, por outro, uma divisão de valores e de 

comportamentos que estão estereotipados. (…) Cada qual ocupa uma posição numa hierarquia rígida, 

segundo tem, ou não, títulos e tem, ou não, direito a certas formas de tratamento». (GODINHO, Vitorino 

Magalhães (1971) — Estrutura da antiga sociedade portuguesa. Lisboa: Edições Arcádia, p. 72). 



58  

freguesias
158

, tendo a sua sede na cidade com o mesmo nome. No que respeita à 

administração eclesiástica, até ao ano de 1764, o concelho de Bragança pertenceu à 

Diocese de Miranda
159

, constituindo-se apenas como uma vigaria ou arciprestado
160

. De 

acordo com o Portugal Sacro-Profano, publicado por Paulo Dias de Niza, a Diocese de 

Miranda era então constituída por trezentas e vinte e sete paróquias
161

, sendo que, nessa 

época, a paróquia representava o elemento base da hierarquia das divisões territoriais; 

esta circunscrição territorial possuía, de resto, um carácter evidentemente religioso. 

Recuando um pouco, por forma a retomar uma das descrições que constam das 

Memórias Paroquiais, de 1758, designadamente no que se refere à então freguesia de Rio 

de Onor, verificamos, mediante a consulta das respostas assinadas pelo cura Jerónimo 

Afonso, natural de Bragança e com residência na aldeia, a pertença do lugar povoado de 

Rio de Onor à Casa de Bragança e à qual era pago um foro anual em géneros: 

He este Lugar pertencente a Sereníssima Casa de Bragança ãqual se paga todos  

os annos cento e trinta e sinco alqueires e quarta e meia de trigo e a cada alqueire de 

trigo hua quarta de centeio e sinco arrateis
162

 de cera e dois carneiros e vinte duas 

galinhas e se paga este trigo sem se cortar nem um grão neste lugar
163

. 

O conjunto das respostas que dão corpo às Memórias Paroquiais de 1758 permite- 

nos, de igual modo, fazer um reconhecimento da freguesia de Rio de Onor no quadro da 

província, do bispado, da comarca e do orago: «Fica este Lugar na provincia de tras dos 

montes no Bispado de Miranda Comarca e Termo da Cidade de Bragança Freguezia / 

de Saõ Joaõ Baptista e anexa esta igreja a de Rabal
164

 

No que respeita às aldeias reguengueiras da Casa de Bragança, situadas no 
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Nordeste da província transmontana, já verificamos que algumas destas povoações, 

designadamente as de Rio de Onor, Guadramil e Petisqueira, obtinham privilégios que 

as isentavam de pagar «fintas, talhas, montes, fontes, pontes, caminhos e calçadas», pelo 

menos desde o dia 23 de abril de 1627, segundo o documento assinado pelo então duque 

de Bragança D. Teodósio II
165

. A confirmação destes privilégios viria a ser feita mais 

tarde, no dia 6 de dezembro de 1784, pela rainha D. Maria I, preservando dessa maneira 

o estatuto “privilegiado” destas aldeias no vínculo institucional com a Casa de 

Bragança
166

. 

Exigia-se aos moradores destas aldeias reguengueiras o pagamento de um foro 

anual em géneros, não obstante os constantes protestos por parte daqueles. Como prova 

do descontentamento das populações raianas face ao pagamento do foro anual em 

géneros, a seguinte transcrição de um documento datado de abril de 1799, alude 

expressamente para um pedido, por parte dos moradores dos lugares de Petisqueira, 

Guadramil e Rio de Onor, da conversão em dinheiro do referido foro que pagavam em 

cereais, trigo e centeio, galinhas e carneiros, atendendo para o facto de os mesmos 

integrarem a economia de subsistência destas aldeias e de, por isso, se produzirem em 

poucas quantidades : 

Dizem os mizeraveis moradores dos lugares da Petisqueira, Guadramil, Rio de 

Honor, e Valverde do termo da cidade de Brag.ça Reguengueiros do Almoxarifado da dª 

Cid.e, ao qual pagão de foro anual (…) os de Rio de Honor pagão 135 alq de trigo, e 33 

e 3 quartas de centeio, 2 carn.os, 5 libras de cera, e 17 galinhas, sendo só 33 fogos, dos 

quais todos são cabaneiros, a excepção de seis cazas, vivendo com grd. pobreza (…)
167

. 

Importa recordar que, em matéria de impostos, para além do foro revertido à Casa 

de Bragança, sobre algumas localidades transmontanas recaiam ainda as obrigações para 

com o cabido da Sé, em virtude da administração eclesiástica, assim como o tributo das 

oitavas
168

 destinado à Câmara da cidade
169

, ao que se somava, naturalmente, a tributação 
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geral das décimas
170

, das sisas e dos dízimos. A este respeito, com a revolução de 24 de 

agosto de 1820 e, consequentemente, com a vitória dos liberais em 1834, a reforma 

administrativa iniciada com o Liberalismo veio abolir os direitos banais
171

 e o pagamento 

dos dízimos. No que concerne especificamente a este último imposto, sabemos que o seu 

pagamento era absorvido pela Casa de Bragança e inúmeras outras entidades religiosas 

ou laicas
172

. Por fim, as medidas tomadas pelas Cortes Constituintes criaram 

inevitavelmente focos de descontentamento no seio da população, sendo que um dos 

fatores que terá estado na origem desta revolta – especialmente nas áreas fronteiriças – 

dizia respeito às medidas determinadas que proibiam a importação de cereais vindos de 

Espanha
173

. 

2.3.2. Caracterização socioeconómica e evolução da população 

Entre a informação assente em dados demográficos, importa fazer referência à 

Corografia Portuguesa, do Pe. Carvalho da Costa (1650- 1715)
174

. Tal como acontece 

com o Numeramento de 1527-1532, a informação alusiva a Rio de Onor prende-se, 
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fundamentalmente, com a indicação do número de fogos e de residentes. A este respeito, 

Carvalho da Costa parece limitar-se a reproduzir os números anteriormente veiculados 

pelo Numeramento, pelo que se levantam desde logo sérias reservas quanto à 

veracidade dos números apresentados, uma vez que os mesmos nos apresentam um 

quadro de imobilidade na evolução dos dados entre 1530 e 1695 (15 fogos e 56 almas). 

Acresce o facto de o autor afirmar que a população era de 30 vizinhos, mas que, 

atendendo ao facto de se verificarem dois lugares na freguesia – um português e outro 

castelhano – este número devia reduzir-se à sua metade («porque a metade do lugar de 

Riodonor he de Portugal, & a outra ametade de Castella»
175

. Em termos de informação 

adicional, ficamos ainda a saber que, tendo como orago S. João Batista, Rio de Onor 

pertencia à «Reytoria» de Rabal. 

Retomando as respostas que constam das Memórias Paroquias de 1758, Rio de 

Onor caracteriza-se, essencialmente, por uma economia de subsistência – com pouca 

criação de gado (cabras e ovelhas) e uma agricultura assente no centeio, no vinho, no 

linho e na castanha, tudo em pouca quantidade
176

. A povoação também não tinha feira, 

limitando-se assim as suas relações e mercado. A fonte fornece- nos ainda alguns 

elementos de natureza demográfica (Gráfico 1) – dando nota do número de vizinhos e 

residentes, ou, por outras palavras, pessoas em comunhão e confissão («Tem este lugar 

vinte e seis vizinhos e Pessoas noventa e nove»
177

). 

Ainda no que respeita ao século XVIII, empreenderam-se vários outros 

levantamentos que tinham como objetivo contribuir para uma melhor compreensão do 

território à escala nacional, visando sobretudo a descrição geográfica, demográfica, 

económica, social, administrativa e cultural da população portuguesa. Neste contexto, 

Columbano Pinto Ribeiro de Castro, juiz demarcante de Trás-os-Montes, é responsável, 

entre 1794 e 1796, pela elaboração do Mappa do estado actual da Província de Trás-os- 

Montes
178

. A abranger praticamente todo o último quartel de Setecentos
179

, Pinto 
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Ribeiro de Castro conduz assim um recenseamento minucioso e sistemático da população 

transmontana organizado por vintenas, concelhos e comarcas, distinguindo os moradores 

em função do género e fornecendo ainda informação sobre algumas das diferentes 

categorias profissionais. De facto, no que concerne a Rio de Onor, os primeiros dados 

mais completos quanto à sua população constam precisamente do levantamento operado 

por Pinto Ribeiro de Castro, em 1796. Tendo por base 30 fogos e 132 duas almas, a 

distribuição dos elementos da população em Rio de Onor é assim feita de acordo com o 

género – correspondendo a um número total de 71 homens e 61 mulheres – e a ocupação, 

num total de cinco categorias gerais: eclesiásticos; pessoas sem ocupação; lavradores
180

; 

jornaleiros
181

; e, finalmente, criados ou criadas
182

 (Gráfico 1). Contudo, o número 

descrito relativamente às ocupações corresponde a cerca de um terço do volume total dos 

habitantes
183

. 
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Gráfico 1 – População de Rio de Onor segundo a sua ocupação, em 1796. 

 
Fonte: MENDES, José Maria Amado (1981) — Trás-os-Montes nos fins do séc. XVIII, 

segundo um manuscrito de 1796. Coimbra: INIC). 

Importa também referir a importância de Diogo Inácio de Pina Manique (1733- 

1805), que, entre 1780 e 1781, determinou aos provedores das comarcas do Norte e do 

Sul do País a pontual remessa de mapas estatísticos dos nascimentos, casamentos e óbitos 

ocorridos
184

, tendo também contabilizado o número efetivo de residentes por 

localidade
185

. 

Contemporâneo de Pinto Ribeiro de Castro, José António de Sá foi igualmente 

responsável por uma memória económica sobre Trás-os-Montes, no ano de 1787, onde 

o corregedor traça um quadro impressionista da miséria que caracterizava, em termos 

socioeconómicos, as «gentes do campo». Visando sobretudo algumas terras raianas em 

relação de proximidade com Rio de Onor, nomeadamente Montezinho, Cova da Lua, 

Petisqueira e Guadramil, José António de Sá refere que estas populações rurais eram 

iletradas, pobres e que, apesar de trabalharem todo o ano, não são capazes de colher muito 

pão para si
186

. Já em termos materiais, o corregedor refere que os lavradores não 

possuíam quaisquer sapatos ou botas, mas sim umas peles sobre os pés a que davam o 
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nome de «abarcas»
187

. 

No que concerne especificamente ao estudo da cultura material em Rio de Onor, 

não detetamos qualquer traço resultante da sua dependência da Casa de Bragança, pese 

embora José António de Sá referir que o modo de vestir na cidade de Bragança seguia a 

moda da Corte: os homens usavam fivelas e espadins de prata; e as mulheres possuíam 

vestidos de baeta preta
188

. Como se prova, este retrato contrasta muito com aquele dado 

pelo corregedor com respeito às populações rurais. 

Cerca de sete décadas depois, em documento elaborado pelo presidente da 

secção portuguesa da Comissão Mista para a demarcação da fronteira, no ano de 1860, 

uma autoridade ao serviço do estado central mostra a sua estranheza perante a realidade 

social em Rio de Onor, sendo que o mesmo parece aludir para a existência de uma 

organização social auto- regulada: 

Estes aldeões são mui pouco civilizados, e vivem de um modo excecional 

deixando (os portuguezes) de satisfazer a alguns deveres para com a sua nação, como 

por exemplo, não concorrer para o serviço militar: em 1860 não tinha um único individuo 

servindo no Exército, e creio até que não havia lembrança disto ter sucedido. Nas 

contribuições diretas não seguiam pelo rol que dá autoridade, mas por arbítrios entre 

eles, apontando a soma exigida
189

. 
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Gráfico 2 – Evolução do número de fogos e de almas em Rio de Onor, entre 1732 e 1820. 

 
Fonte: para 1732, LIMA, Luís Caetano de (1734-1736) — Geografia histórica de todos 

os estados soberanos de Europa. Lisboa: Off. de Joseph Antonio da Sylva
190

; para 1757, 

CAPELA, José Viriato [et al.] (2007) — As freguesias do distrito de Bragança nas 

Memórias Paroquiais de 1758: memórias, história e património. Braga; para 1761, 

SOUSA, Fernando de (org.) (2019) —Bragança: das origens à revolução liberal de 

1820. Bragança: Câmara Municipal de Bragança/ CEPESE, Vol. II; para 1798, SERRÃO, 

Joaquim Veríssimo (1970) — A população de Portugal em 1798: o censo de Pina 

Manique. Lisboa: Fundação Gulbenkian; para 1801, Recenseamento de 1801; para 1820, 

Mappa contendo os concelhos (1834). 

 

2.3.3. Contiguidade e geminação com Rihonor de Castilla 

Quais as implicações que resultam de uma coexistência fronteiriça e de um 

quotidiano de permanente interação com Rihonor de Castilla, aldeia vizinha em Espanha? 

A título de exemplo, surge no termo espanhol, a 26 de julho de 1782, uma primeira 

petição mista endereçada ao Intendente da Cidade e Província de Zamora, onde se 

solicita a isenção do pagamento de contribuições por parte de proprietários portugueses 

e espanhóis, cujas terras se encontravam no «varrio de Rionor de Castilla» (Anexo 9 – 

Documento 1). 

Recuando um pouco até meados do século XVIII, a informação relativa a Rihonor 

de Castilla, constante do Cadastro de Ensenada (1749-1753), começa por referir – à 

semelhança do que se verifica com as Memórias Paroquias sobre a relação entre Rio de 

Onor e a Casa da Bragança – o vínculo institucional da aldeia espanhola ao então condado 
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de Benavente
191

. A fonte também nos dá conta do pagamento de um imposto exigido a 

39 contribuintes da aldeia espanhola e a outros 19 da aldeia portuguesa que ali eram 

proprietários
192

. 

Pascual Madoz (1806-1870)
193

 escrevia que Rihonor de España pertencia ao 

Ayuntamiento de Lobeznos.  Era limitada por Ríomanzanas, Rionor de Portugal, Santa 

Cruz de Abranes e Robledo, sendo então composta por um total de 12 vizinhos, 22 casas 

e 46 almas
194

. 

No Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, publicado entre 1848 e 1880 

na folha que compreende a província de Zamora, na escala de 1:200.000,existe uma 

clara menção a «Rio de Honor de Castilla» e «Rio de Honor de Portugal», situadas, 

respetivamente, de cada um dos lados de uma fronteira bem delineada
195

 (Anexo 10 – 

Mapa 4). 

Resumidamente, a demarcação dos limites da fronteira e o seu estabelecimento 

definitivo só foram alcançados na segunda metade do século XIX. A título de exemplo, 

partindo ainda de um ensaio de reconhecimento da fronteira transmontana, realizado em 

1840, pelo então capitão engenheiro Alexandre de Vasconcelos e Sá (1805-1871), para 

avaliação do estado e a importância das fortificações em Trás-os-Montes
196

, podemos 

compará-lo com os levantamentos topográficos realizados posteriormente pelas 

Comissões Mistas responsáveis pelo Tratado de Limites, no ano de 1864 (Anexo 11 – 

Mapa 5). A este respeito, de todas as regiões portuguesas, Trás-os-Montes sempre foi a 

mais longínqua para o poder central e a menos representada cartograficamente
197

, o que 

explica o carácter urgente da solicitação feita pelo comandante do Corpo de 
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Engenheiros ao capitão Vasconcelos e Sá, logo nos primeiros dias do ano de 1840, 

pedindo-lhe assim um relatório circunstanciado da região e tendo em vista as questões 

de defesa militar relacionadas com a sua extensa exposição a Espanha
198

. Por seu lado, 

os trabalhos realizados no seio das Comissões Mistas para a demarcação da fronteira, 

entre 1856 e 1864, são – no que concerne a Trás-os-Montes e em comparação com o 

trabalho de Vasconcelos e Sá, de 1840 –, geograficamente mais variados e 

pormenorizados. 

Para além da necessidade de cuidar de aspetos da soberania nacional e da 

organização administrativa quotidiana, que a fronteira comum implicava, como explica 

Maria de Graça Martins, as atas elaboradas pelas Comissões Mistas de delimitação da 

fronteira, enquanto documentos oficiais, tecnicistas e formalistas – privilegiando para 

isso a variável espaço – constituem verdadeiros trabalhos de cartografia com base em 

objetivos geopolíticos
199

. 

O Tratado de Limites, para além de delimitar a fronteira com Espanha, veio 

clarificar a situação administrativa dos chamados «Povos Promíscuos» – entre os quais 

Soutelinho, Cambedo e Lama de Arcos –, um fenómeno fronteiriço que implicava 

aldeias raianas situadas sobre a própria linha de separação dos dois países
200

. No 

entanto, a situação em Rio de Onor distinguia-se das demais, tanto no que concerne os 

chamados «Povos Promíscuos», como o próprio Couto Misto
201

, apesar de se ter 

ponderado, aquando do momento da demarcação da fronteira, se este lugar devia 

receber o mesmo tratamento dado aos «Povos Promíscuos», para uma opinião contrária 
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terão contribuído os seguintes aspetos: o facto de se verificar a inexistência de vias de 

comunicação próprias, o que obrigava a que se procedesse à travessia entre os dois países; 

e, num segundo plano, os seus habitantes, apesar de viverem de maneira diferente, 

frequentemente mudavam «de bairro e de nação», de acordo com a conveniência e os 

hábitos
202

. 

Segundo Maria Helena Dias, esta fronteira natural situava-se junto ao rio Racha 

(entretanto também apelidado da mesma forma que o lugar por onde passa) e à sombra 

das serranias que formam as suas margens tortuosas. Assim, a parte portuguesa, 

formalmente designada por bairro de «Baixo», representa a maior extensão de área 

construída para Sul da parte espanhola, então designada por bairro de «Arriba», e 

corresponde assim ao que hoje se conhece por Rihonor de Castilla
203

. 

Como se prova através dos mapas elaborados aquando das demarcações dos 

limites de fronteira, o Tratado manteve em Rio de Onor a configuração pré-estabelecida 

da fronteira por via das próprias condicionantes naturais (Anexo 6 – Mapa 3). 

Contrariamente ao que se verificou em diversas outras localidades da fronteira 

transmontana, os conflitos entre moradores vizinhos não atrasaram a demarcação 

preparatória do Tratado de Limites, já que, para leste, pelo que grande parte desta 

delimitação se apoiou no vale encaixado do Douro
204

. 

Mais tarde, em 1901, aquando de fixação da fronteira terrestre entre Trás-os- 

Montes e Espanha, a Acta da entrega da linha de fronteira entre Portugal e Hespanha, 

desde o Penedo dos três reinos até ao rio Douro refere o marco artificial N.º 408, 

situado entre os dois povos da raia, nas aldeias de Rio de Onor portuguesa e espanhola, 

em frente do regato de Rugassores, a 15 metros da ponte que existe em Rio de Onor de 

Baixo
205

. Relativamente a caminhos de livre-trânsito para gados, esta ata posterior 

comporta ainda um artigo adicional que refere expressamente um «caminho sagrado» de 

livre-trânsito, situado entre os marcos 404 e 408 (Anexo 6-Mapa 3), e que percorre 

assim as duas aldeias: a de Rio de Onor de Baixo (portuguesa) e a de Rio Onor de Cima 
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(espanhola)
206

.  
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Capítulo 3 – As fontes: características, crítica e metodologia 

3.1. Fundos arquivísticos 

Recorremos à análise de duas tipologias documentais pouco exploradas para a 

província transmontana: os inventários orfanológicos e os testamentos. Da elaboração 

de uma extensa listagem dos bens descritos nas fontes, até à tentativa de interpretar a 

vida material da aldeia por via da descrição desses mesmos bens, partimos, 

fundamentalmente, da informação sobre os seguintes elementos: os bens de raiz, desde 

as casas, até à propriedade fundiária; os bens de produção, onde se encontram as alfaias 

agrícolas e os gados; e, finalmente, o conjunto dos bens que compunham o recheio das 

habitações e o património familiar, desde o mobiliário e utensílios domésticos, até à 

roupa de casa, ou mesmo à existência dos produtos de colheitas ou géneros. Assim, no 

que concerne à sua natureza, a presente dissertação caracteriza-se, simultaneamente, por 

ser um estudo qualitativo e comparativo. Não obstante, tornou-se ainda necessário o 

recurso a métodos de expressão quantitativa, designadamente no que se refere à 

compilação da informação proveniente das fontes em folhas de cálculo (Tabelas 2 e 3). 

Este propósito, de resto, visa estabelecer um termo de possibilidade de relação entre as 

entradas associadas a cada inventário e a cada testamento, de acordo com cada campo de 

análise correspondente. 

Atendendo, fundamentalmente, à extensão e ao detalhe dos haveres descritos, 

assim como ao valor pecuniário a eles associado, os inventários orfanológicos, ainda que 

em pequena quantidade, representam a nossa fonte principal, tendo em conta o facto de 

os mesmos nos permitirem penetrar no interior de alguns dos lares e observar a sua 

composição
207

. Na sequência de um levantamento exaustivo das fontes, fomos 

confrontados com a inexistência de outra documentação histórica que nos possibilitasse 

cruzar e completar a informação constante nos inventários (ex.: registos de óbito, livros 

de décimas, matrizes prediais, etc.). Importa ainda frisar que os testamentos nem sempre 

nos possibilitam realizar o cruzamento dos dados, uma vez que são pouco os casos onde 

se pode verificar uma correspondência entre estes e os inventários. No que concerne às 

escrituras testamentárias, verificamos que as referências à transmissão de bens são 
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parcas em conteúdo, limitando-se quase exclusivamente à indicação dos bens legados e 

à identificação daqueles a quem os mesmos se destinavam. Não obstante, os testamentos 

podem-nos auxiliar no sentido de aferir a importância de determinados bens no seio da 

comunidade. De resto, o caráter restrito da nossa amostra pode-se explicar, 

genericamente, quer em função da dimensão geográfica e populacional da comunidade 

em estudo, quer pela própria baliza temporal definida no contexto deste trabalho. 

Cientes de que a análise dos inventários orfanológicos carece, impreterivelmente, 

de uma complementaridade quanto ao cruzamento das fontes – tal como defendem 

alguns dos principais autores versados na matéria, como é o caso de Sobrado Correa
208

 – 

preocupamo-nos em evidenciar tipologias que pudessem conter informação útil no 

quadro do período analisado. Verificamos o facto de o Arquivo Distrital de Bragança 

não possuir registos de óbito com respeito a Rio de Onor, entre 1751 e 1860
209

, pelo que 

não nos foi possível, até ao momento, detetar a sua localização, se bem que tenhamos 

inquirido sobre o seu paradeiro não só no próprio ADB, como também junto dos serviços 

da Diocese de Bragança-Miranda, da Casa Episcopal de Bragança e junto do atual pároco 

de Rio de Onor, o Cónego João Gomes. Por último, no que concerne ao Fundo do 

Cartório Notarial de Bragança, a série de notas para testamento, entre 1816-1830, 

regista algumas menções a Rio de Onor
210

, mas, desafortunadamente, estas referências 

limitam-se a certidões de óbito e a pedidos de abertura de testamento, pelo que as mesmas 

também não nos permitem operar o cruzamento de informação nominal, uma vez que não 

existe, a este respeito, correspondência com a nosso universo documental. 

Ainda ao verificar as dependências das freguesias sob um ponto de vista 

eclesiástico e sendo, segundo o Pe. Carvalho da Costa, S. João Baptista de Riodonor 

anexa a S. Bartolomeu de Rabal (juntamento com Deilão e Guadramil)
211

 – e tal como 

consta também de uma das respostas nas Memórias Paroquiais, de 1758 –, levantou-se 

a possibilidade de os registos que faltavam a Rio de Onor se encontrarem nos livros de 

Rabal. Tal situação não se veio a confirmar. 
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Lamentamos ainda o facto de o AHCMB não possuir livros de décimas
212

, 

atendendo à potencialidade que caracteriza esta fonte, designadamente ao nível da 

descrição do perfil socioprofissional respeitante aos habitantes da localidade a que se 

reporta. 

De um modo geral, naquilo que concerne à metodologia empregue no tratamento 

da informação contida nas fontes, importa assinalar que, apesar de Rio de Onor ser 

encarada globalmente, atendemos à especificidade que caracteriza cada inventário e 

cada testamento, pelo que os indivíduos a quem esta documentação se reporta serão 

devidamente identificados através do primeiro e último nome. Neste seguimento, 

atendendo à necessidade de comparar internamente as fontes, o cruzamento nominativo, 

como defende Maria Manuela Rocha, surge como método preferencial para a abordagem 

das relações sociais
213

. Para além de possibilitar uma comparação interna dos processos 

que compõe o nosso universo documental, este procedimento também nos permite aferir 

a sua real representatividade face ao número de residentes na aldeia, de acordo com os 

levantamentos demográficos de que dispomos para o período analisado
214

. 

No que respeita à análise das hierarquias socioeconómicas nesta comunidade, o 

nosso intuito visa compreender se existe uma relação direta entre a estratificação social 

e o número de terras em cada inventário
215

. A este respeito, como refere ainda Maria 

Manuela Rocha – e à semelhança daquilo para que muitos outros autores já haviam 

alertado anteriormente
216

 –, a apreensão dos diferentes estratos sociais, atendendo à 

inexistência de uma hierarquia em termos absolutos, requer uma leitura de fenómenos 
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diversificados
217

. Com efeito, somente através da análise cuidada das fontes, é possível 

tentar empreender uma leitura rigorosa dos diferentes níveis de estratificação social com 

respeito ao passado de Rio de Onor. Assim, torna-se necessário estabelecer um conjunto 

de indicadores que irão determinar a adequação da organização da análise ao nosso 

objeto de estudo, de acordo com a recolha dos dados obtidos na interpretação das 

fontes). 

3.2. Inventários Orfanológicos 

3.2.1. Critérios de seleção da amostra 

No desenvolvimento da questão de partida, os inventários orfanológicos 

constituíram-se, desde logo, como a principal fonte documental no âmbito da nossa 

investigação. Através da descrição dos bens que identificamos nestes processos, será 

possível aferir dos níveis de cultura e dos modos de vida dos indivíduos, por forma a 

tentar perceber os aspetos essenciais ao nível da composição da riqueza e que, nessa 

base, justificam o estudo das fortunas
218

. Neste sentido, parte-se da composição dos bens 

e dos aspetos de fruição de riqueza individual, numa população marcada por traços de 

comunitarismo. 

No Arquivo Distrital de Bragança, o conjunto de inventários orfanológicos é 

composto por 65 processos, cuja extensão apresenta grandes variações no plano interno 

e que comporta como datas extremas os anos de 1781 e 1815, com 21 processos situados 

na cronologia definida para o nosso trabalho (1758-1820).  
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Gráfico 3 – Frequência cronológica de inventários orfanológicos realizados em Rio de 

Onor (por década), entre 1780 e 1820.         

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

3.2.2. Potencialidades e limitações 

O inventário orfanológico, de natureza judicial, é regulamentado pela lei não só 

nos seus objetivos, mas também no que ao processo de elaboração diz respeito e ao 

pormenor com que deve ser estabelecido. Assim, em termos genéricos, esta fonte 

responde a um imperativo legal em resultado da morte de um dos pais, o que obrigava, 

por sua vez, à elaboração de uma listagem com a indicação de todos os bens a repartir 

pelos filhos menores, por forma a acautelar todo o património, de modo a que estes 

menores não pudessem vir a ser lesados
219

. Para além do respetivo valor pecuniário, a 

descrição do conjunto dos bens que compunham a casa devia também mencionar a 

tipologia, a dimensão e o estado de conservação de cada item descrito
220

. Esta imposição 

prevista nas Ordenações Filipinas, tendo por base a descrição dos bens que compõem o 

nosso universo documental, não representa, como teremos oportunidade de verificar, uma 

regra, sendo que a larga maioria chega mesmo a omitir a informação alusiva, quer à 

dimensão das casas, quer ao seu estado de conservação. 

No seguimento dos aspetos supracitados, como forma de enfatizar a riqueza que 

constitui esta fonte documental, muitos dos autores votados ao estudo da cultura material 

referem que, no que se prende com a consulta dos inventários orfanológicos, muitos 
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destes processos contêm outras tipologias documentais em anexo, desde dotes, até mesmo 

testamentos, pagamentos de dívidas, entre outros
221

. Contudo, não foi o caso no universo 

em estudo. 

Uma das limitações mais vezes apontada a esta fonte prende-se com a inexistência 

de dados que nos permitam aferir a idade dos indivíduos à data do seu falecimento, sendo 

que apenas os herdeiros, por via do facto de serem legalmente menores, se constituem 

como alvo de descrição neste aspeto. A este respeito, como refere Maria Manuela Rocha, 

morrer com 30 anos não é a mesma coisa que morrer aos 50, sendo que, por princípio, o 

património é maior, logo maior o número de bens a distribuir pelos herdeiros
222

. 

Outra noção importante prende-se com o facto de os estratos sociais das camadas 

mais desfavorecidas da população não estarem representados nestes processos
223

. Tal 

facto parece dever-se, fundamentalmente, a duas razões: em primeiro lugar, segundo 

observa Juan Manuel Bartolomé, as custas judiciais a que as famílias dos inventariados 

estariam sujeitas representaria um encargo incomportável sob um ponto de vista 

financeiro
224

. Em segundo lugar, os mais desfavorecidos não possuíam um conjunto de 

bens suficientemente expressivo – quer em número, quer no valor que lhes está 

associado – por forma a justificar a elaboração de um inventário, mesmo que estes 

respondessem a um imperativo legal
225

. Hortensio Sobrado Correa revela, por exemplo, 

que os processos se limitam aos membros “estáveis” das comunidades, no âmbito dos 

quais não se excluem «vagabundos e emigrantes»
226

. 
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A lei estabelecia que órfão se definia como órfão de pai
227

, pese embora os 

mesmos se fizessem por orfandade de pai ou de mãe de filhos menores. No que se refere 

uma vez mais ao nosso universo documental, verificamos que a pré-condicionante 

enunciada se encontra parcialmente refletida nos processos, uma vez que aqui existem 

12 homens na qualidade de pessoa inventariada, ao que se somam outros 12 homens que 

cumprem o papel de inventariante e outros 24 órfãos do sexo masculino. No caso das 

mulheres, para além de 9 na qualidade de pessoa inventariada, e que já se encontravam 

em condição de viuvez, existem outras 9 como inventariantes e 26 órfãs.  

Tabela 1 – Representatividade de género nos processos de inventário em Rio de Onor (1781-1815). 

 

Período  Homens Mulheres 

1781-1816 N 48 44 

 % 52,2 47,8 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Alguns autores lembram que, aquando da inventariação dos bens, por morte de 

um dos cônjuges, este era um momento propício para o despoletar de desavenças e, por 

isso, a possibilidade de defraudar os bens do defunto aumentava
228

. 

Em suma, importa ter em atenção alguns cuidados aquando do tratamento da 

informação proveniente dos inventários orfanológicos, sobretudo tendo presente a noção 

de que esta é uma fonte limitada a certos estratos sociais, onde aqueles com menos 

recursos se encontravam formalmente excluídos dos processos. 

3.2.3. Estrutura externa e intervenientes legais 

Como já foi referido, a realização de um inventário orfanológico tornava-se 

obrigatória quando à data da feitura de partilhas, por morte de um dos pais, os herdeiros 

deviam ter menos de vinte e cinco anos ou serem considerados inaptos ao nível das suas 

faculdades mentais
229

. 

Eram as Ordenações Filipinas quem determinava que, em todas as terras com 

mais de quatrocentos vizinhos, era obrigatória a presença de magistrados responsáveis 
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por zelar exclusivamente pelos interesses dos órfãos
230

. Não existia, por isso, o ofício de 

juiz de órfãos em todas as vilas e lugares, mas apenas naquelas «onde na vila e termo 

ouver quatrocentos vezinhos e di pera cima»
231

. Com efeito, noutros casos competia ao 

juiz de fora, a alçada dos órfãos e, não existindo este, a responsabilidade era delegada 

sobre um juiz ordinário assessorado pelos tabeliães
232

. 

Gráfico 4 – Título e nome do juiz responsável pelos inventários orfanológicos em Rio 

de Onor, entre 1781 e 1815. 

 
Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Num primeiro momento, o juiz devia nomear o cabeça de casal logo que tivesse 

conhecimento da morte de uma pessoa cujos herdeiros possuíssem o direito, por via legal 

e atendendo à sua condição de menores, mentecaptos ou ausentes, bem como um tutor 

para administração dos bens
233

. Este dispunha de um prazo de apenas três dias para fazer 

o juramento de inventariante e, por conseguinte, proceder às respetivas declarações dentro 

do prazo estipulado
234

. Só então se entendia que estavam reunidas as condições 

necessárias para se proceder à elaboração do inventário 

As sanções relativas aos prazos de realização dos inventários eram rigorosas. Sob 

juramento, o inventariante deveria proceder à descrição de todos os bens que compunham 
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o património do inventariado
235

. Assim, na elaboração de um inventário orfanológico 

procurava-se ressarcir cada um dos herdeiros, na sequência da morte de um ou de ambos 

os progenitores procedendo-se à distribuição da herança segundo um direito designado 

por «legítima»
236

. 

Em resumo, diante da morte dos pais aos quais os órfãos deviam suceder na 

qualidade de legítimos herdeiros, abria-se de imediato o procedimento legal com vista à 

elaboração de um processo capaz de inventariar e avaliar os bens da herança. Neste 

âmbito, destacamos o papel de três dos intervenientes legais: o cabeça de casal, na 

qualidade de responsável por fazer a comunicação do falecimento do cônjuge; os 

louvados, cuja função, enquanto elemento externo ao núcleo familiar, passava por 

avaliar o seu património; e, por fim, o tutor – figura para a qual já remetemos 

anteriormente –, que tinha o dever de cuidar primeiro da pessoa que tinha sob sua tutela, 

em segundo lugar da sua fazenda e, por último, do seu património
237

. 

3.2.4. Estrutura interna 

Os nossos processos apresentam sempre na folha de rosto o primeiro e último 

nome do inventariado falecido, sendo que, para além de referirem a ocorrência do óbito 

dessa pessoa – de acordo com o nome e o lugar de onde este era natural –, os inventários 

começam por citar os viúvos na condição de cabeça de casal. Frequentemente, ao fazer- 

se a identificação do cônjuge viúvo, remete-se igualmente para sua condição, quer como 

cabeça de casal, quer como inventariante. Após o termo de abertura, devidamente 

assinado pelo juiz responsável por redigir o processo, a fonte dá-nos referência da 

morada e dos elementos que constituem o agregado doméstico do inventariado – muito 

em particular no que se refere aos herdeiros menores de idade –, pelo que estes são 

formalmente identificados de acordo com o primeiro nome e a respetiva idade à data do 

seu falecimento. 
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No que se refere ao nosso universo documental, não detetamos uma ordenação 

específica ou uma lógica interna que ditasse a sequência pela qual os bens nos são 

apresentados; assim, em face do exposto, não nos foi possível identificar a existência de 

um padrão dominante. Dependendo de cada processo, podem vir indicados, em primeiro 

lugar, tanto os bens de raiz, como os bens móveis. Não obstante, em função da nossa 

análise – e por uma questão de organização da informação tratada com base nos diversos 

indicadores –, os mesmos foram subdivididos em diferentes campos de análise, 

designadamente: por um lado, no caso dos bens de raiz, as casas e a propriedade 

fundiária; e, por outro lado, no que se refere já ao caso dos bens móveis, as alfaias 

agrícolas, os gados e os bens que compõem o recheio das habitações. 

As custas processuais variam sempre consoante o inventário. Constata-se nestes 

21 processos um aumento das custas processuais consentâneo com o número de bens 

descritos e a localização específica deste património, o que se traduz num aumento 

progressivo de cada vez que o número de bens e a sua distância aumentam. Com efeito, 

a média do valor pecuniário relativo às custas processuais, que resultam, como vimos, 

da elaboração do próprio inventário, situa-se na marca dos 4.180 réis. Em termos 

práticos, verificamos que somente 1/3 dos processos que compõem a nossa amostra se 

encontra acima dessa média, enquanto os restantes apresentam valores num patamar 

inferior ao da média calculada. Quanto aos bens de alma, ao contrário do que se esperaria, 

estes apresentam um valor fixo de 8.000 réis em 20 dos 21 casos, independentemente da 

riqueza. Com efeito, somente o processo de João Preto refere um outro valor relativo aos 

bens de alma, aqui avaliados em 16.000 réis. 

3.2.5. Métodos 

Somando-se o total de 21 inventários orfanológicos, cuja informação foi 

devidamente organizada em função dos objetivos a que nos propusemos com este 

trabalho, a grelha de informação criada em formato Excel
238

, ganhou forma por via da 

constituição de um conjunto de indicadores de análise (Tabela 2). O primeiro indicador 

incide sobre as referências aos bens de raiz, formalmente divididas entre as habitações e 
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as propriedades, de acordo com o número existente, a sua extensão e o respetivo valor 

pecuniário. Na análise, estes indicadores podem permitir relacionar, no que aos bens de 

raiz toca, a presença de diferentes tipologias – com especial enfoque nos lameiros – e o 

seu respectivo valor pecuniário. Quanto à possibilidade de aferir a presença de lameiros 

nos inventários, estamos em crer que os mesmos se reportam a propriedade individual 

dos inventariados e seus herdeiros, ainda que possam estar sujeitos a usos 

colectivamente definidos em Conselho. 

Tabela 2 - Campos da “base de dados” construída para a recolha e organização da informação contida nos 

processos dos Inventários de Menores da Freguesia de Rio de Onor, entre 1781 e 1815. 

Categoria Campos da “base de dados” 

Localização Física -Processo; 

-Cota; 
-Fólio. 

Identificação do bem inventariado -Lugar (de residência); 
-Concelho (a que pertencia o mesmo lugar); 

Data da conclusão do processo -Ano da conclusão do processo; 

-Mês da conclusão do processo; 

-Dia da conclusão do processo. 

Identificação do Juiz -Nome; 

-Título do juiz. 

Identificação do Cabeça do Casal - Nome. 

Identificação dos Herdeiros - Número; 

- Nome; 

- Idade. 

Identificação do Tutor - Nome. 

Identificação dos Louvados - Número; 

- Nome. 

Bens de raiz - Casas (Número, 

Tipologia, Extensão; 

Materiais; Valor 

pecuniário); 

- Propriedades (Número, 

Tipologia, Extensão, 

Valor 
pecuniário). 

 

 

 

 

-Transcrição 

da referência; 
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Bens móveis - Alfaias agrícolas (Número, 
Tipologia, Função, Material, 

Capacidade, Valor pecuniário); 

- Gados (Número, Tipologia, 

Valor pecuniário); 

- Roupa de casa (Número, 

Tipologia; Função, Material, 

Valor pecuniário); 

- Semoventes (Número; Tipologia; 

Valor pecuniário); 

- Colheitas e géneros (Número, 

Tipologia, Quantidade Valor 

pecuniário) 

- Outros (Armas de caça e 

objectos decorativos). 

- Fólio. 

Dívidas - Tipologia 

- Identificação dos credores/ 

devedores 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Quanto à descrição dos bens móveis – onde estão contidos os móveis, os utensílios 

domésticos, as ferramentas de trabalho, a roupa de casa e os animais, ou seja o recheio 

que compõe a casa rural em Rio de Onor – procuraremos avaliar quais os bens móveis 

que se constituem como um recurso ao acesso da generalidade da população. É ainda 

nossa intenção perceber a distribuição dos bens móveis que compõem o recheio das 

casas nos nossos inventários de acordo com a função que cumprem, classificando-os em 

três categorias formais: os móveis de guarda; os móveis de repouso; e, por último, os 

móveis de cozinha. Com efeito, tanto os bens de produção, como aqueles que compõem o 

recheio das casas, assumem um valor próprio que se relaciona intimamente com o 

caráter social, económico e cultural da população residente nesta localidade. 

Relativamente aos bens de produção que constam dos inventários orfanológicos, 

procuraremos descrever as várias tipologias de alfaia de acordo com a categoria 

correspondente à sua utilização, dentro de seis possíveis: as alfaias de trabalho da terra; 

as alfaias de armazenamento; as alfaias de debulha e tratamento do cereal; as alfaias de 

transporte; as alfaias dos animais; e, por último, as alfaias de carpintaria. A descrição dos 

instrumentos de trabalho servir-nos-á, igualmente, de indicador, no sentido de traçar o 

perfil socioeconómico dos visados, sobretudo no que se prende com a perceção da 

ocupação correspondente, caso seja possível aferir tal informação com base na análise 

dos dados. Neste seguimento, pretende-se ainda determinar a frequência de inventários 

orfanológicos com referência expressa à existência de colheitas, uma vez que a 
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conservação destes géneros nos pode permitir verificar o pressuposto de uma economia 

local de subsistência e, consequentemente, perceber quais as famílias mais prósperas em 

matéria de produção de colheitas e de géneros alimentares. 

Ainda no âmbito da descrição dos bens móveis, a referência expressa a animais 

permitirá perceber a distribuição entre gado bovino, caprino ou ovino, suíno e muar – sem 

esquecer a presença das colmeias. A existência de gado – um pouco à semelhança das 

colheitas – também cumpre uma função importante na análise de dois aspetos para nós 

essenciais: a existência de uma economia de subsistência ligada à pastorícia; e, por 

outro lado, no âmbito da leitura dos níveis diferentes níveis de riqueza detetados, a 

identificação das famílias mais afortunadas em termos do número de cabeças de gado. 

Por fim, no que se prende com a identificação dos bens móveis, temos a lamentar 

o facto de não haver nenhuma referência a metais de adorno nas nossas fontes. Consoante 

a tipologia dos metais preciosos – podendo estes seres de ouro ou prata –, sabemos que 

os mesmos representavam, acima de tudo, formas de entesouramento nas regiões do norte 

do país
239

. De igual modo, quanto aos bens relacionados com a integração das pessoas no 

universo das crenças, também não nos foi possível detetar qualquer referência a este 

respeito – como, por exemplo, a presença de crucifixos ou relicários. 

Com respeito à existência de dívidas nos inventários – e de acordo com a sua 

tipologia – as mesmas resumem-se em função da possibilidade de serem notas de crédito 

ou de débito. No entanto, atendendo à informação que consta nos nossos processos sobre 

esta matéria em concreto, não se impõe uma separação formal, ou mesmo a necessidade 

calcularmos a relação da diferença entre as dívidas ativas e passivas
240

, dado só dispormos 
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de referências às primeiras. Assim, tendo por base a fortuna pessoal expressa nos 

inventários, teremos de subtrair à mesma o valor correspondente às dívidas. De resto, 

atendendo ainda aos processos de que dispomos, beneficiámos apenas, neste aspeto, da 

identificação dos credores quanto ao nome e ao lugar de que são naturais, pelo que não 

dispomos de qualquer tipo de informação relativamente à origem ou à finalidade a que se 

destinavam os montantes descritos. 

Por fim, os inventários orfanológicos terminam com os autos de partilha, no âmbito 

dos quais se procede à repartição dos bens entre os herdeiros. No que respeita a este 

último ponto, pretendemos aferir a categoria correspondente a cada herdeiro, de acordo 

com a avaliação patrimonial recebida e tendo em conta a pertença a uma de três 

categorias possíveis: pequeno proprietário (com um valor abaixo dos 50.000 réis e entre 

50.000-99.999 réis – categoria C); médio proprietário (num montante entre os 100.000-

199.999 réis – categoria B); ou, por último, grande proprietário (com uma valor 

calculado entre 200.000-249.999 réis e os 250.000-350.000 réis – categoria A). 

3.3. Testamentos 

3.3.1. Critérios de seleção da amostra e metodologia 

A análise em torno das escrituras testamentárias que compõem a nossa amostra, 

em virtude do que já foi referido, permite compreender o modo como se dispunha de 

alguns bens e a importância dos mesmos no seio familiar e na própria população de Rio 

de Onor. A este respeito, como refere Ana Cristina Araújo, as escrituras testamentais 

representam uma fonte importante de informação, pelo que nos permitem perceber que a 

memória da morte se organiza, por razões que se prendem com a própria distribuição do 

património, a partir do núcleo de residência, através da rememoração das perdas 

registadas nos níveis de parentesco mais próximos
241

. 

Assim, independentemente do facto de as referências à transmissão de bens nos 

nossos testamentos serem parcas – tanto em termos quantitativos, como qualitativos – 

optamos por proceder à construção de uma “base de dados” em função da informação 

recolhida (Tabela 3). Com base na nossa amostra de testamentos, pretende-se, 

fundamentalmente, anotar o género do testador e o conjunto dos bens a distribuir pelos 
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 ARAÚJO, Ana Cristina (1995) — A morte em Lisboa: atitudes e representações 1700-1830 [Tese de 

Doutoramento]. Coimbra: FLUC – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, p. 23. 
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herdeiros, sobretudo à luz da sua tipologia, uma vez que o valor pecuniário 

correspondente não consta da documentação. 

Tabela 3 - Campos da grelha construída para recolha e organização da informação contida nas escrituras 

testamentárias da Freguesia de Rio de Onor, entre 1764 e 1822. 

Categoria Campos da “base de dados” 

Localização Física da Escritura -Arquivo; 
-Fólio. 

Identificação da Escritura -Lugar (de residência); 
-Concelho (a que pertencia o mesmo lugar); 

Identificação do Testador -Nome 

-Lugar (de residência); 
-Concelho (a que pertencia o mesmo lugar); 

Data da Escritura -Ano da escritura; 

-Mês da escritura; 

-Dia da escritura. 

Identificação do Tabelião - Tabelião (que escreveu ou aprovou a 
escritura); 

Cláusulas Materiais da Escritura - Bens de raiz - Habitações (Número; 

Tipologia; Extensão); 

- Terras (Número; 

Tipologia; Extensão). 

Outros dados com relevo - Notas 

Cruzamento de dados com outras fontes - Possibilidade de cruzamento nominal dos 
outorgantes nas Escrituras Testamentárias com 
aqueles visados nos Inventários de Menores 

Fonte: AMMD, Testamentos de Rio de Onor. 

A série documental de registos de testamento no Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Bragança só se inicia em 1841
242

. Também nos confrontamos com a 

existência de uma segunda série documental no AHCMB que dá pelo nome de «heranças 

de manifesto»
243

, entre 1812 e 1834, sendo que esta não tem qualquer referência à 

freguesia de Rio de Onor. 

O problema fundamental na consulta dos testamentos prende-se com a sua 

dispersão por vários arquivos e fundos documentais. Assim, foi no Arquivo Municipal de 

Miranda do Douro que detetamos a presença de uma série de testamentos – abertos, 

cerrados e nuncupativos – composta por 30 registos instalados numa única caixa
244

, dos 

quais aproveitamos, de acordo com um critério que privilegiou a referência expressa à 

transmissão de bens nesta documentação, um total de 14 escrituras testamentárias, 
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 AHCMB, Fundo da Administração do Concelho de Bragança, Registo de Testamento (1841-1937). 
243

 AHCMB, Heranças de Manifesto (1812-1834). Resumidamente, estas escrituras eram redigidas 
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 AMMD, Registo de Testamentos (1774-1833). 
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realizadas, respetivamente, por 7 homens e 7 mulheres e na sua larga maioria 

nuncupativas
245

. Com datas extremas entre 1764 e 1822, estes testamentos apresentam, 

no plano interno, uma extensão quase uniforme, pelo que raramente excedem os seis 

fólios
246

. 

Gráfico 5 – Frequência cronológica de escrituras testamentárias selecionadas realizadas 

em Rio de Onor (por década), entre 1764 e 1820. 

 

Fonte: AMMD, Testamentos de Rio de Onor. 

3.3.2. Potencialidades e limitações 

Vários autores se têm debruçado sobre a análise de escrituras testamentárias
247

, 

dando importantes contributos para a história das mentalidades
248

 ou para a história 

económica e social
249

, no âmbito das quais o estudo da cultura material assume, de igual 

modo, um enorme potencial como opção de pesquisa. 

Aludindo à nossa amostra composta por um total de 14 registos, importa reiterar a 
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oralmente, sem recurso a um suporte escrito e na presença de seis testemunhas (Citado em: DURÃES, 

Margarida (2000) – Herança e sucessão: leis, práticas e costumes no termo de Braga: séculos XVIII—

XIX [Tese de doutoramento]. Braga: Universidade do Minho, Vol. I, p. 74). 
246

 De resto, o facto de esta documentação não se encontrar tratada arquivisticamente – não possuindo 

sequer uma cota de referência provisória – representou um problema aquando do momento de fazer a sua 

citação no âmbito deste trabalho. 
247

 Cf. CHAUNU, Pierre (1978) — La mort à Paris (XVIe, XVIIe et XVIIIe siécles). Paris: Fayard. 
248

 Cf. DURÃES, Margarida (2000) – Herança e sucessão: leis, práticas e costumes no termo de Braga: 

séculos XVIII—XIX [Tese de doutoramento]. Braga: Universidade do Minho. 
249

 Cf. SOBRADO CORREA, Hortensio (2001) — Las tierras de Lugo en la edad moderna. Economia 

campesina, família y herencia, 1550-1860. Corunha: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1819

N
.º

 d
e 

es
cr

it
u
ra

s 

Período decenal 



86  

noção de que, no que se refere especificamente à transmissão de património, estas 

escrituras testamentais são sempre muito parcas, limitando-se tão-somente à informação 

relativa aos bens e àqueles a quem estes se destinavam, sem que haja referência ao valor 

pecuniário, nem tão pouco à tipologia, aos materiais de que são feitos, ao estado de 

conservação ou mesmo à função desempenhada. 

3.3.3. Estrutura (externa e interna) e intervenientes legais 

Em termos legais, os testamentos diferem dos inventários orfanológicos, uma vez 

que os primeiros se caracterizam pela sua natureza notarial, ao passo que os últimos são 

de natureza judicial. No que concerne especificamente aos testamentos, existem, segundo 

as Ordenações Filipinas, quatro formas distintas de testar, sendo que as três primeiras são 

tidas como formas ordinárias: o testamento público; o testamento cerrado; e, por fim, o 

testamento aberto (ou de pessoa privada). Considerada como uma forma extraordinária 

de testar, o testamento nuncupativo – que aparece com maior frequência na nossa amostra, 

representando um total de 8 em 14 escrituras – só era permitido em situações de morte 

iminente, dispondo o testador dos seus bens por via oral e sem fazer escritura. Nestes 

casos tornava-se necessária a presença de seis testemunhas, sendo que, a este respeito, 

tanto podiam ser homens, como mulheres, atendendo à urgência que caracterizava a 

circunstância descrita. Já em caso de o testador sobreviver, o documento perderia, 

consequentemente, qualquer validade jurídica
250

. 

Independentemente da forma de testar, a presença de um tabelião, aquando do 

momento de redigir o testamento, é uma constante, o que o transforma, neste aspeto, 

num instrumento de poder público
251

. Estas escrituras representam, no plano simbólico, 

um «acto de profunda consciência»
252

, pelo que o temor da morte, a preocupação com o 

juízo final e a salvação da alma do testador, constituíam elementos fundamentais de um 

documento votado à descrição das últimas vontades
253

. A lei regulamentava com 

pormenor as condições de legalidade do instrumento, até pelas implicações que o 
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 VILAÇA, Olanda (2013) — Cultura material e património móvel no mundo rural do Baixo Minho em 

finais do Antigo Regime. [Tese de doutoramento]. Braga: Universidade do Minho, p. 51. 
252

 CARVALHOSA, Adelino (1986) — «A importância dos testamentos para o estudo das mentalidades. 

Estudo de dois testamentos, de um rol de bens e de um codicilo. Fins do séc. XVII, princípios do século 

XVIII». In Boletim do Arquivo Distrital do Porto, Vol. III, Porto, p. 11. 
253

 VILAÇA, Olanda (2013) — Ob. cit., p. 51. 



87  

mesmo acarretava na gestão da transmissão dos bens, dentro dos parâmetros de sucessão 

e herança estabelecidos pela própria lei. 

Como refere Margarida Durães, no século XVIII, a estrutura do testamento teria 

atingido a sua máxima complexidade
254

. Revelando a sua estrutura interna, podemos 

identificar nele duas partes distintas: uma primeira dedicada às questões espirituais e uma 

segunda dedicada às materiais. 

As escrituras testamentárias selecionadas têm início com o prólogo, onde se inclui 

a saudação através de um sinal representado por uma cruz e se procede à identificação do 

testador. Neste último ponto, somos confrontados com um conjunto de informações a 

respeito do testador, designadamente: o nome completo; a morada onde habita; o estado 

civil à data de elaboração do testamento; o local onde se realizou a escritura testamentária; 

e, finalmente, a razão que justificou a sua redação. 

Depois do preâmbulo religioso com a encomendação da alma a Deus ou à 

Santíssima Trindade, onde se dá também conta do estado de saúde em que o testador se 

encontra, seguem-se as disposições espirituais (ou bens da alma): a escolha do local da 

sepultura é, geralmente, a primeira preocupação manifestada pelos testadores; segue-se 

a referência à indumentária fúnebre; verificam-se, por fim, as disposições relativas aos 

rituais litúrgicos, desde o número de missas em nome do testador (e o seu respetivo valor 

pecuniário), até ao local previsto para as respetivas celebrações. 

Por fim, antes do testamento encerrar com o escatocolo – onde são identificadas as 

testemunhas, o escrivão, o lugar da redação da escritura e a respetiva data da mesma – há 

ainda lugar às disposições materiais. Naturalmente, esta componente na estrutura interna 

das escrituras testamentárias assume, à luz do nosso projeto de investigação, particular 

importância, pelo que a mesma compreende a enumeração dos herdeiros ou legatários, a 

atribuição da «terça» e a repartição do património. Não obstante, dos 14 testamentos 

analisados, em nenhum deles se procede à atribuição da «terça» em favor de um 

determinado herdeiro. Já na descrição dos bens de raiz há referências constantes à 

transmissão de casas e de terras nas nossas escrituras. No caso específico dos bens 

móveis, só encontramos referência à transmissão de colheitas. 
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3.4. Outras fontes 

Retomando a nossa consulta arquivística, constatamos ainda que, tanto o Arquivo 

António Maria Mourinho, na Biblioteca Municipal de Miranda do Douro – ao qual 

acedemos tendo conhecimento prévio do Guia elaborado por Olinda Santana
255

 –, como 

o Fundo José Leite de Vasconcelos, no Arquivo Histórico do Museu Nacional de 

Arqueologia, comportam manuscritos de provas de revisão dos textos publicados pelos 

autores, assim como notas de campo decorrentes do trabalho realizado em algumas das 

localidades visadas na sua obra. No que respeita ao AAMM, constatamos, para além de 

várias notas de campo, a presença de alguns manuscritos de revisão de artigos 

posteriormente publicados, no âmbito dos quais nos chamaram à atenção aqueles em 

torno do estudo dos testamentos no Nordeste transmontano
256

. Por sua vez, o Fundo José 

Leite de Vasconcelos, possui uma caixa intitulada «Apontamentos Históricos»
257

, onde 

foi possível encontrar um envelope com a inscrição «Delimitação da fronteira em Trás- 

os-Montes»
258

, contendo uma referência a Rio de Onor no seguimento de uma extensa 

listagem de lugares situados na raia com Espanha. Também consultamos duas unidades 

de instalação que continham fichas temáticas e bibliográficas
259

, pelo que, apesar de 

termos verificado a presença de algumas referências a Rio de Onor, não nos foi possível 

aferir o contexto para o qual as mesmas nos remetiam
260

. 

Por sua vez, destaca-se no AHCMB a importância de algumas das representações 

cartográficas, designadamente os mapas da linha de fronteira entre Bragança e a província 

de Zamora, onde estão, de resto, assinalados os marcos fronteiriços, e dos quais aqui 

reproduzimos uma das folhas correspondentes a Rio de Onor (Anexo 6 – Mapa 3). 

Ainda no espólio documental deste arquivo, encontram-se as Atas da entrega da linha 

da fronteira entre Portugal e Espanha
261

, onde constam os autos da entrega da fronteira 
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entre o Penedo dos Três Reinos e o rio Douro, na parte correspondente aos termos 

municipais de Bragança e ayuntamientos de Travazos, Figueruela de Arriba, Manzanal, 

Ungilde, Pedralva e Villariño Tras la Sierra, com os respetivos mapas à escala de 

1:10.000. Faz parte ainda deste processo, uma reprodução datada de 1895 do Tratado de 

Limites entre Portugal e Espanha
262

, de 29 de setembro de 1864, anexado ao tratado de 

26 de novembro de 1866
263

. 

A pesquisa levada a cabo no Arquivo Nacional da Torre do Tombo cumpriu o 

propósito de fazer um levantamento geral das fontes com referência expressa a Rio de 

Onor. Neste seguimento, constatamos que não existem no ANTT registos paroquiais 

relativos a Rio de Onor
264

, da mesma forma que não encontramos qualquer referência a 

esta freguesia na consulta dos livros de décimas
265

, ou mesmo através do índice geral dos 

feitos findos
266

. 

Destacamos, por fim, a informação proveniente das seguintes fontes impressas, 

atendendo assim à sua utilidade no desenvolvimento do nosso trabalho: 

 Confirmação feita em 6 de Dezembro de 1784 pela rainha D. Maria I aos 

habitantes do Rio de Onor, Guadramil e Petisqueira dos privilégios que lhe 

concedera o duque de Bragança D. Teodósio e os isentavam de pagar fintas, 

talhas, montes, fontes, pontes, caminhos, calçados e de várias outras pensões. 

Publicado em: ALVES, Francisco Manuel (2000) [2.ª ed.] — Memórias 

arqueológico-históricas do distrito de Bragança, XI vols., Bragança: Museu 

Abade de Baçal, Vol. III, pp. 282-283. 

 Referência do autor ao facto de a população de Rio de Onor ser de 30 vizinhos, 

mas que, atendendo ao facto de se verificarem dois lugares na freguesia – um 

português e outro castelhano – este número devia reduzir-se à sua metade 

(«porque a metade do lugar de Riodonor he de Portugal, & a outra ametade de 
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 AHCMB, Fundo Cartográfico, Tratado de Limites entre Portugal e Espanha (29 de setembro de 

1864). 
263

 Ibidem. 
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Castella»). Em: COSTA, António Carvalho da (1706-1712) — Corografia 

portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal... Lisboa: na 

Off. de Valentim da Costa Deslandes. Vol. I, p. 502. 

 Documento datado de abril de 1799, com um pedido, por parte dos moradores dos 

lugares de Petisqueira, Guadramil e Rio de Onor, de conversão em dinheiro do 

foro anual que estes pagavam em géneros, publicado em: FERNANDES, 

Hirondino da Paixão (1993) — Ministério do Reino: ANTT (Bibliografia do 

Distrito de Bragança: Série Documentos). Bragança: Instituto Politécnico de 

Bragança, p. 146. 

 Documento elaborado pelo presidente da secção portuguesa da Comissão Mista 

para a demarcação da fronteira, no ano de 1860, sobre Rio de Onor, publicado em: 

BARREIROS, José Baptista (1961/65) — «Delimitação da fronteira luso-

espanhola», XII fascs., In Separata de O Distrito de Bragança. Braga. 

 José António de Sá, Memoria academica em que se dá a descripção da provincia 

de Tras os Montes, e se propoem os methodos para a sua reforma (1780-1781), 

publicado em: SOUSA, Fernando de (1997) — «Uma descrição de Trás-os- 

Montes por José António de Sá». In População e Sociedade, N.º 3, pp: 359-399. 

 Livro que contem as freguesias que há em Lisboa, no seu Termo e nas diversas 

Terras deste Reyno, com a individuaçaõ das Comarcas, e Provincias, a que estas 

pertencem, e do número de Fogos de que cada huma daquellas se compoem; feito 

por ordem do Intendente Geral da Policia da Corte, e do Reyno Diogo Ignacio de 

Pina Manique na sua Secretaria em o anno de 1798, publicado em: SERRÃO, 

Joaquim Veríssimo (1970) — A população de Portugal em 1798: o censo de Pina 

Manique. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 Mappa do estado actual da Provincia de Tras-os-Montes (1796), publicado em: 

MENDES, José Maria Mendes (1981) — Trás-os-Montes nos fins do século 

XVIII: segundo um manuscrito de 1796. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 Memória Paroquial de Rio de Onor, publicada em: CAPELA, José Viriato 
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(coord.) (2007) — As freguesias do Distrito de Bragança nas Memórias 

Paroquiais de 1758. Memória, História e Património. Braga: [s.n.], pp. 318-319 

 PORTUGAL, Thomaz António de Villa-Nova (1789) — «Memória sobre a 

Cultura dos Baldios que há no termo de Ourém». In Memórias Económicas da 

Academia Real das Ciências de Lisboa. Lisboa. Tomo II, pp. 295-307. 
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Capítulo 4 – O património camponês na transmissão de bens 

4.1. A casa rural transmontana 

Ainda na primeira metade do século XVIII, de acordo com a descrição do Pe. 

Rafael Bluteau, a «casa» corresponderia, fundamentalmente, a «uma morada de casas, 

edifício, em que vive huma familia, com seus moveis, & alfayas, amparada das injurias 

do tempo
267

. Já no primeiro quartel Oitocentista, António de Moraes Silva reforça a 

ideia de que, naquilo que concerne à definição do que deveria corresponder ao 

entendimento comum de «casa», esta deveria abranger, de igual modo, as noções de 

«geração» e de «família»
268

. Com efeito, o termo «casa» pode remeter simultaneamente 

para várias noções à luz da cronologia analisada (1758-1820), razão pela qual importa 

esclarecer que, no que ao nosso trabalho diz respeito, nos concentraremos na implicação 

que o termo acarreta como sinónimo de património familiar transmissível por herança, 

no contexto de uma comunidade rural com traços de comunitarismo. 

No nosso estudo de caso, a ausência de um cadastro da propriedade rústica até 

muito recentemente – e ao que se soma ainda a não existência de matrizes prediais para 

o período inscrito na cronologia definida
269

 - colocaram-nos sérias restrições para o 

estudo da propriedade imóvel descrita nas fontes, designadamente no que se refere à sua 

localização específica e à área ocupada. 

Na transição entre os século XVIII e século XIX, a casa rural, por via da 

necessidade de se adaptar à exploração fundiária, pode-se caraterizar pela capacidade de 

se transformar ela própria em “alfaia agrícola”
270

, o que se traduz, por exemplo, na 

utilização do rés-do-chão do edifício como arrecadações e lojas de gado. Sob um ponto 

de vista estritamente formal, as aldeias transmontanas podem ser descritas em função do 

seu carácter compacto, resultante das casas contíguas e de aparência muito uniforme. 

Ao nível da construção, estas casas, onde predominam ainda os materiais de tonalidade 
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escura, assumem uma configuração rústica e arcaica, sendo quase sempre arruadas em 

terreno da igreja local
271

. 

O material base do modelo da casa popular transmontana é a pedra, sendo que, a 

este respeito, o xisto se apresenta predominante na construção, visível desde as paredes 

até à cobertura das habitações
272

. No Nordeste transmontano, onde o tipo de xisto 

permite a extração de placas delgadas e de espessura mais uniforme – como em Baçal, 

Aveleda, França, ou mesmo Rio de Onor –, as coberturas das casas apresentam duas 

águas pouco inclinadas e muito retilíneas (Figura 1); o beiral, por sua vez, é feito de 

placas escolhidas mediante o tamanho e a perfeição, pelo que as mesmas são bem 

cortadas no sentido de permitir uma beira mais linear
273

. 

Figura 1 – Registo fotográfico da cobertura das casas em Rio de Onor 

(década de 1960). 

 

Autoria: Sérgio Fernandez 

De acordo com o observado nas saídas de campo empreendidas no âmbito da 

presente investigação, os materiais de construção das casas em Rio de Onor resumem-se, 

de igual modo, àqueles que são mais predominantes na região, designadamente: o xisto, 
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a lousa e o castanho
274

. Aqui, de resto, as paredes são formadas por pedras pequenas, 

suportadas sem o auxílio de um reboco exterior
275

. 

A varanda e a escada exterior também se encontram aqui representados. Com 

efeito, podemos destacar, na qualidade de marca distintiva das casas nesta região, as 

colunas feitas de pequenos blocos ou lascas de xisto, cuja forma cilíndrica opera enquanto 

suporte das varandas e dos alpendres
276

. 

Quanto à função da varanda na casa rural transmontana, Ernesto Veiga de 

Oliveira (1910-1990) refere que a mesma representa sobretudo «um anexo da lavoura», 

sendo que, em Trás-os-Montes, para além de esta ser uma parte integrante da casa, 

também se constitui, em termos simbólicos, como um espaço de confluência entre 

domínio privado da vida doméstica e o carácter coletivo da atividade nestas aldeias
277

. 

Com efeito, neste espaço, os moradores, por costume, espadelavam e fiavam o linho, 

seroavam no Verão, secavam o cereal, estendiam a roupa, guardavam a alfaia, rezavam 

o terço e ainda realizavam as bodas
278

. 

Nas habitações arruadas, a escada situa-se quase sempre na frontaria, partindo 

assim da rua, encostada ou perpendicular à parede. Como podemos observar através da 

Figura 2, a escada, tanto permite o acesso à varanda, como pode conduzir, nos casos mais 

típicos, a um patamar superior de entrada. No que concerne a Rio de Onor, Veiga de 

Oliveira refere que, por norma, as escadas de duas casas contíguas descem junto à parede, 

voltadas uma para a outra, reunindo-se na parte de baixo em dois ou três degraus 

comuns
279

. Na atualidade, as ruínas de muitas casas ainda testemunham isto mesmo 

(Figura 3). 

Partindo ainda dos dados recolhidos localmente na sequência das nossas saídas de 

campo, em termos genéricos, o modelo habitacional em Rio de Onor corresponde ao tipo 

de casa alta – mal iluminada e com pouco circulação de ar –, possuindo, sobretudo, altura, 

dado não dispor de maior comprimento do terreno.  
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Figura 2 – Desenhos da parte frontal de uma das casas em Rio de Onor, 

juntamente com as plantas do rés-do-chão e do primeiro andar (década de 

1950). 

 

Fonte: GALHANO, Fernando (1985) — Desenho etnográfico de Fernando Galhano, Vol. 

1: Portugal. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos de 

Etnologia. 

Figura 3 – Registo fotográfico da parte frontal de uma das casas em Rio 

de Onor (ano de 2018). 

 
Autoria: Joaquim Duarte. 

Retomando a análise dos dados recolhidos localmente por via da observação 

direta, constatamos ainda que as casas em Rio de Onor são formadas por um rés-do-chão 

e um primeiro andar, sendo que a parte térrea cumpriria no passado uma de três funções, 
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podendo tanto servir de curral, como de celeiro, ou mesmo – consoante os casos 

enquanto adega
280

. À semelhança do que se verifica um pouco por todo o nordeste 

transmontano, o espaço habitacional das casas em Rio de Onor resume-se ao primeiro 

andar, onde podemos encontrar os quartos e a cozinha 

Ao nível da estrutura dos espaços de circulação interior, a cozinha é o ponto fulcral 

por onde passa o essencial da vida familiar
281

 (Figura 4). Situadas no primeiro andar das 

habitações, as cozinhas não possuíam no passado uma chaminé para extração do fumo. 

Assim, em caso de utilização da lareira o fumo acabava, consequentemente, por sair 

através dos intervalos nas telhas de xisto. 

Figura 4 – Desenho da cozinha de uma das habitações em Rio de Onor 

(década de 1950). 

 
Fonte: GALHANO, Fernando (1985) — Ob. cit. 

A arquitetura das casas em Rio de Onor permitiu, ainda no século XX, identificar 

duas tipologias quanto ao desenho da planta: existem, em larga maioria, as casas de planta 

retangular, como se pode constatar através dos levantamentos realizados pelo arquiteto 

Sérgio Fernandez, na década de 1960 (Anexo 4 – Figura 2); e, em menor número, as casas 

de planta parcialmente circular, possuindo para isso apenas duas paredes planas a formar 
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um ângulo diedro
282

. O telhado de duas águas com comprimento desigual – no qual a 

parte menor se encontra quase sempre voltada para o lado da rua
283

 – parece ser ainda 

predominante, em quase todas as casas na aldeia. Quanto à organização conjunta das 

casas, as mesmas apresentam-se frequentemente unidas nas laterais ao longo das ruas, o 

que lhes confere a aparência de longos corredores de casas contíguas (Figura 5). 

Figura 5 – Registo fotográfico das habitações em Rio de Onor a 

formar um corredor (década de 1950). 

 
Fonte: Centro de Estudos de Etnologia/ Museu Nacional de Etnologia. 

Relativamente ao forno doméstico – como refere, uma vez mais, Veiga de Oliveira 

– as populações das aldeias serranas não tinham por hábito utilizá-lo, sendo que os 

costumes comunitários os levavam a optar pelo recurso ao forno do povo, no sentido de 

confecionar os alimentos
284

. Jorge Dias constata, de igual modo, que, em Rio de Onor, não 

existiam fornos individuais, apenas fornos coletivos
285

. Ainda sobre este assunto – e 

como teremos oportunidade de analisar mais adiante –, nas nossas fontes consta uma 

menção à transmissão da parte de uma casa, avaliada, por sua vez, em 24.000 réis, e 

«que está adonde chamam a casa do Forno»
286

, sendo que esta é uma alusão clara a um 
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forno possuído por vários e, portanto, de carácter público, comum em muitos espaços 

rurais e até urbanos desde há vários séculos
287

. Reportando-nos ao nosso objeto de 

estudo, naquilo que se refere expressamente à transmissão de casas, verificamos, antes de 

mais, a existência de quatro categoriais formais segundo as quais as mesmas são 

descritas nas fontes: as casas de morada, cuja designação comporta em si um carácter 

auto-explicativo; as casas de adega; as casas de forja, onde se presume a existência de 

um forno grande do ferreiro
288

, no qual se derretia o ferro proveniente das minas
289

; e, 

por fim, os palheiros
290

, que faziam assim parte da estrutura da casa e que funcionavam 

como complexo de apoio à atividade agrícola. De resto, a existência de um ferreiro numa 

comunidade dedicada quase inteiramente a tarefas agrícolas permitia-lhe responder às 

exigências que resultavam do próprio trabalho, sendo que é sabido que o ferreiro tinha 

grande importância na agriculta e no mundo rural em geral, pois moldava o metal que 

era aplicado no fabrico de alfaias agrícolas
291

. 

Existe, em termos numéricos, uma disparidade enorme na representatividade de 

cada uma destas categorias formais nas nossas fontes, sendo que, da “base de dados” 

(Tabela 4), constam apenas 2 casos de entradas correspondentes, respetivamente, a uma 

casa de adega e a uma casa de forja
292

, ao passo que as restantes 34 entradas 

correspondem, na sua larga maioria, a casas de morada (30), ou, em menor número, a 5 

palheiros. Em última análise, das descrições que constam nas nossas fontes em torno das 

casas, poucas são aquelas que nos podem remeter para o perfil socioprofissional dos 

seus proprietários, pelo que, com exceção da «casa da forja», onde se presume a 

atividade exercida por um ferreiro, não verificamos mais nenhuma outra alusão nesse 

sentido. Tal constatação resulta, como já referimos, do facto de nos encontrarmos perante 

uma população que se dedicava quase exclusivamente à atividade agrícola. Ainda em 

relação ao caso específico da «casa da forja», sabemos que, através de leitura do processo 
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referente a Ana Fernandes, a transmissão deste mesmo prédio corresponderia «a um 

quinhão de seis», possuindo ainda «alguns trastes de ferreiro»
293

. 

Tabela 4 – Tipologia das casas nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 

Período Casas de 
morada 

Outras 
(casa de adega, 
casa da forja e 

palheiros) 

1781-1815 30 7 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Cada inventariado nestes processos é detentor de, pelo menos, uma casa, sendo 

que os mais afortunados, segundo um ponto de vista material, chegam mesmo a possuir 

mais do que um prédio rústico. Mos casos mais extremos, temos a referência a três 

prédios rústicos. Esta aparente acumulação, conforme refere Maria Manuela Rocha, 

poderá ser resultante de processos de partilha de herança anteriormente conduzidos
294

, 

ao que se soma ainda a probabilidade de a mesma resultar de processos de compra. 

Importa também referir que a larga maioria destas casas se situa no termo da 

então freguesia de Rio de Onor – correspondendo a 34 das 37 presentes na nossa “base 

de dados” (Tabela 5) –, ao passo que um número muito reduzido se refere a casas 

localizadas fora do seu termo, quer seja em Guadramil (1), ou mesmo em Rihonor de 

Castilla (2) – aqui designada, na maior parte da vezes, por «Riodonor do barrio de 

cima». 

Tabela 5– Localização das casas que constam nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781- 

1815). 

Período Rio de Onor Rihonor de 
Castilla 

Guadramil 

1781-1815 34 2 1 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

As fontes não fazem referência à tipologia das casas para que remetem, nem tão 

pouco aos materiais de que estas são feitas, ou mesmo o estado de conservação em que 

se encontram à data de redação dos processos. Em rigor, o juiz responsável por redigir os 

inventários, no que concerne objetivamente às casas que serão repartidas pelos 
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herdeiros, descreve tão-somente o valor pecuniário com que as mesmas foram avaliadas 

pelos louvados, situado entre um mínimo de 2.000 réis e, um máximo, de 80.000 réis. 

Procede-se, de igual modo, à referência dos terrenos vizinhos que delimitam a casa, 

assim como aos seus respetivos proprietários – formalmente identificados através do 

primeiro e do último nome –, sem que seja possível, contudo, determinar a extensão do 

espaço ocupado devido à ausência de dados concretos nesse sentido. Este facto 

impossibilita, desde logo, empreender uma análise mais detalhada em torno da habitação 

rural em Rio de Onor, no quadro da nossa cronologia, pelo menos em comparação com 

as observações posteriormente elaboradas – e que constam dos trabalhos etnográficos 

datados da segunda metade do século XX. Não obstante, partindo precisamente de 

algumas das observações formuladas nesse contexto, somos confrontados com a forte 

probabilidade de as casas não terem sido submetidas a alterações profundas no tempo 

decorrido entre o nosso período de análise e a observação direta de alguns destes autores 

na década de 1950, onde se destaca, por via da importância dos estudos empreendidos, a 

figura de Jorge Dias. Relativamente a este assunto, o autor chega mesmo a afirmar que a 

falta de investimento em obras de fomento é uma característica dos membros desta 

comunidade
295

, o que nos leva a supor, por conseguinte, que as casas não terão sofrido 

alterações profundas em relação ao nosso quadro de análise. 

Por sua vez, 14 escrituras testamentárias referem 10 vezes a transmissão de casas. 

Contudo, estes dados pecam por não possuírem qualquer tipo de informação adicional 

relativamente aos inventários, sobretudo de um ponto de vista qualitativo. À semelhança 

do que se verifica nos inventários orfanológicos, não existem nos testamentos 

informações acerca dos materiais de que as casas são feitas, ou mesmo do estado de 

conservação em que estas se encontravam à data de elaboração dos documentos. 

Consoante os casos, algumas escrituras podem aludir para a relação de parentesco do 

herdeiro face ao testador – irmãos, filhos, sobrinhos ou netos –, justificando assim o 

procedimento adotado nas disposições materiais deste património e, por essa via, quer a 

parte (um quinhão ou a metade), quer a totalidade das casas que lhes passavam a 

pertencer. 

Das casas descritas nos testamentos, apenas se refere a pertença dos terrenos 

vizinhos, sendo que o valor pecuniário não consta da documentação. As mesmas tanto 
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podem ser, simplesmente, «casas de morada», como «casas de baixo»
296

, ou mesmo – 

como se verifica nos dois únicos exemplos documentados – uma «casa com curral»
297 

ou 

uma «casa do rio»
298

 (Tabela 6). A este respeito, ao passo que as «casas de curral» nos 

explicitam automaticamente a sua função, no caso específico das «casas de baixo» não 

possuímos indicações mais precisas sobre a sua serventia. Contudo, esta referência ao 

andar térreo das habitações só pode indiciar a presença de compartimentos, quer para 

gado, quer para armazenamento. 

Tabela 6 – Tipologia das casas que constam das escrituras testamentárias de Rio de Onor (1764-1820). 

 

Período Casas de 
morada 

Outras 
(casas de baixo, casa do 
forno, caso do rio e casa 

com curral) 

1764-1820 5 5 

Fonte: AMMD, Testamentos de Rio de Onor.  

Conforme já adiantamos, importa ainda destacar uma referência importante no 

testamento de Ana Fernandes – que aparenta possuir também um inventário –, no qual 

esta deixa o «quinhão da casa do forno» ao seu sobrinho João
299

. Chamou a nossa 

atenção, de igual modo, o facto de a data de redação do processo de Ana Fernandes
300

 – 

a 30 de maio de 1782 – ser relativamente próxima daquela da escritura testamentária para 

a qual acabamos de aludir (com data de 31 de março de 1783) – e onde consta, como 

outorgante, uma pessoa com o mesmo nome. Tal não nos permite, ainda assim, afirmar 

com total segurança de que se trata, efetivamente, da mesma pessoa, uma vez que também 

não possuímos para isso de outras fontes que nos permitam operar o cruzamento nominal 

dos dados. Se se tratar da mesma pessoa, há que reconhecer uma situação extraordinária 

por se poder destacar como a maior proprietária, possuidora de uma forja, de partes de 

um forno e ainda de casa de curral. 

4.2. A propriedade fundiária 

Uma comunidade rural pressupõe que a agricultura se constitui como o principal 
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meio de produção. Assim, urge compreender como se caracterizava, em traços gerais, a 

estrutura fundiária em Rio de Onor, nomeadamente na transição entre o século XVIII e 

o século XIX. O termo «propriedade» parece assumir, neste contexto, um duplo sentido, 

uma vez que tanto pode remeter para a totalidade da fortuna ou para o património de um 

individuo, como se pode resumir ao direito de «usar e dispor de uma cousa livremente, 

com exclusão dos outros»
301

. Atendendo aos princípios que regem a condução do nosso 

trabalho, o sentido implícito no uso do termo propriedade prende-se com a possível 

ligação, nesta comunidade, entre a propriedade de um indivíduo ou família – que se 

define pelo uso e disposição livre de algo, com exclusão de terceiros –, e a propriedade 

existente para usufruto da comunidade. Nas fontes usadas, a propriedade é um conceito 

que engloba, em regra, tanto o complexo habitacional, como os terrenos agrários. 

Resolvemos, por isso, proceder a uma distinção clara entre as casas e a propriedade 

fundiária, por forma a permitir uma análise mais cuidada de cada um dos indicadores, 

mesmo que ambos digam respeito a «bens de uso duradoiro», por oposição aos ditos bens 

de produção
302

. 

Com respeito à sociedade setecentista, é lícito afirmar que o tipo de domínio sobre 

a terra representava um regulador em matéria de hierarquização social, uma vez que o 

estatuto social tenderia a aumentar, progressivamente, consoante o vínculo e o número de 

terras detidas por cada proprietário.  

A análise da descrição da propriedade fundiária nas nossas fontes, passou por 

determinar a sua localização genérica. Observamos, a este respeito, uma distribuição 

desigual do património fundiário pertencente aos inventariados de Rio de Onor, 

fundamentalmente, por três localidades: Rio de Onor, Rihonor de Castilla e Guadramil 

(Tabela 8). A existência de propriedades pertencente a habitantes de Rio de Onor 

noutras localidades, para além daquelas citadas, traduz-se em 12 entradas relativas a 

apenas dois dos processos de inventário que fazem alusão a um sítio com o nome de 
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«Latedo»
303

, cuja localização do topónimo parece remeter para o território espanhol. Já 

as propriedades descritas nas escrituras testamentárias remetem, maioritariamente, para 

a aldeia situada no termo português, Rio de Onor, ou, em alternativa, e em menor 

número de ocorrências registadas, para Rihonor de Castilla, localizada do lado espanhol. 

Tabela 7 – Localização das propriedades que constam nos inventários orfanológicos de Rio de Onor 

(1781-1815). 

Período Rio de Onor 
N (%) 

Guadramil 
N (%) 

Rihonor de 
Castilla 
N (%) 

Outros locais 
N (%) 

1781-1815 503 (76%) 107 (16%) 39 (6%) 12 (2%) 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

As escrituras testamentárias, por sua vez, remetem quase sempre para 

propriedades situadas no termo da freguesia portuguesa. Assim, da localização desta 

propriedade fundiária que consta dos testamentos de Rio de Onor, entre 1764 e 1820, só 

duas das 48 entradas dizem respeito a propriedades localizadas em Rihonor de Castilla. 

O número total de propriedades em ambas as fontes, localizadas em Rio de 

Onor, Guadramil e Rihonor de Castilla, traduz-se da seguinte forma: 661 entradas 

relativas a propriedades nos inventários; e, por outra lado, 48 casos de entradas relativas 

a propriedades nos testamentos. Verifica-se ainda que, apesar da forte relação entre os 

dois povoados, no que respeita à propriedade fundiária, procuraram os de Rio de Onor – 

para além das terras no próprio termo da aldeia (503
io

+46
et
= 549/709=77,4%) – terras 

noutra freguesia vizinha, Guadramil (107
io

+12
et
=119/709=16,8%), em detrimento de 

Rihonor de Castilla  (39
io

+2
et
= 41/709=5,8%). 
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Mapa 4 – Propriedades que constam nos inventários de Rio de Onor (1781-1815). 

 

Fonte: Cartografia base: SILVEIRA, Luís Nuno Espinha da (coord.) – «Atlas 

Cartografia Histórica». [Em linha]. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa. [Consult. 6 nov. 2018]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.fcsh.unl.pt/atlas/>. 

Estas propriedades são descritas em função de um total de seis categorias 

detetadas. Dos inventários, verificamos que no universo das 656 entradas (Gráfico 6), 

em 304 (45,9%) a descrição é limitada ao termo «terras» – que, por sua vez, implicam a 

cultura do cereal. As propriedades descritas como «vinhas» representam a segunda 

categoria com maior expressão em termos numéricos, 143 (21,6%). As árvores ocupam 

o terceiro lugar na qualidade de propriedade fundiária com maior representação no 

âmbito da nossa amostra, perfazendo 76 entradas (11,5%). 
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Gráfico 6 – Tipologia das propriedades nos inventários orfanológicos de Rio de Onor 

(1781-1815). 

 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Os castanheiros, 52, são a maioria destas árvores, sendo ainda referidos 4 choupos, 

3 nogueiras, 2 olmos e 1 sobreiro. Há 2 referências a pomares, sendo que as mesmas não 

são possíveis de traduzir num número concreto de árvores, nem tão pouco nos permitem 

aferir a sua variedade (Gráfico 7). De resto, em 12 casos só é empregue o termo 

«árvore». 

Gráfico 7 – Espécies de árvores nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Terras 

Vinhas 

Árvores 

Linhares 

 

Hortos 

 

 

 

 
Castanheiros

Choupos 

Nogueiras 

Olmos 

Pomares 

Sobreiro 

Sem informação 



106  

Os linhares, cujas 66 entradas correspondem a 9,9% do número de propriedades 

nos inventários, encontram-se praticamente equilibrados com o número de lameiros, dos 

quais somamos 60 referências (9%;). Este são seguidos pelos 7 hortos ou hortas 

(1,06%). 

Quanto à extensão das áreas cultivadas (Tabela 8), cuja determinação justifica a 

avaliação feita pelos louvados, os termos de medição das «terras», são traduzidos pela 

expressão, segundo a forma corrente na documentação da época, «levar de semeadura». 

No âmbito das «terras» a medida de semeadura é o «pão» – podendo ir desde uma «tigela 

de pão»
304

, até, no máximo, «onze alqueires de pão»
305

 – ao passo que, no caso dos 

linhares, a referência da semeadura tanto é feita com referência a linhaça quanto a pão. 

Sendo o centeio uma produção cerealífera por excelência nestas terras é bem possível 

que o pão a que se referem as medidas seja o centeio. Entre as alfaias agrícolas presentes 

nestes inventários, 18 delas referem-se concretamente a alfaias de parte das terras 

descritas situa-se entre o «meio alqueire» e «uma quarta», seguem-se desde logo as 

terras que levam de semeadura «meia quarta» e «um alqueire» de pão, sendo que o 

primeiro termo de medição representa 16%, ao passo que o segundo remete para 12% 

das terras cujo cultivo não nos foi possível determinar. 

Segundo a informação que consta nos nossos inventários, a descrição da área 

ocupada pelas vinhas é feita de acordo o número de homens necessários à cava, sendo 

que o emprego de qualquer um dos três termos observáveis designa o mesmo: aquele que 

visa a quantificação do tempo previsto para a cava, num total de 72 entradas, 

correspondendo assim a 50% do número total de vinhas na nossa amostra (a oscilar 

entre meia hora a meio dia); o que se refere diretamente ao capital humano envolvido, 

consubstanciado, segundo a nossa amostra de inventários, num total de 42 ocorrências – 

ou, por outras palavras, 29% das vinhas – e cuja expressão implica desde meio homem a 

um homem inteiro necessários para a cava; e, por último, o número de jeiras, sendo que, 

segundo o entendimento desta antiga medida agrária, a mesma corresponderia à porção 

de vinha que cinquenta homens podiam cavar num só dia
306

. 

Mediante a análise dos dados recolhidos, percebemos que a viticultura em Rio de 

                                                             
304

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Thereza Fernandes, 2 (f.7). 
305

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Ana Fernandes (f.4v.-5). 
306

 Cf. MADUREIRA, Nuno Luís (coord.) (2002) — Ob cit., p. 198.  
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Onor se fazia com recurso à utilização de pequenos espaços de vinha, com cavas que – 

salvo raras exceções – nunca ocupam a um homem mais do que algumas horas, ou que 

podem levar, no máximo, até meio-dia. Este trabalho era, de resto, realizado num certo 

período do ano agrícola e processava-se de um modo sistemático. Em muitas outras partes 

do país, onde a viticultura representava uma produção consideravelmente maior por 

comparação com Rio de Onor – uma vez que aqui se praticava uma produção em poucas 

quantidades – o período da cava representava, a par com o das vindimas, aquele de maior 

e mais duro trabalho
307

. 

A segunda variável formal de medição da área ocupada pelas vinhas é, 

comparativamente com as outras duas existentes nos nossos inventários, de menor 

expressão, dado só possuir, a este nível, dois termos de medição, designadamente: o 

«meio homem», correspondente a 33 entradas, traduzidas, percentualmente, em 23% das 

vinhas; e, por outro lado, as vinhas que levam de cava «um homem» inteiro, com um 

número de entradas comparativamente menor em relação ao primeiro, consubstanciando- 

se assim em 9 ocorrências registadas (6% do número de vinhas). 

Restam-nos as vinhas cuja cava é avaliada em função do número de jeiras, sendo 

que a nossa “base de dados” contém, a este respeito, quatro variáveis observáveis, 

designadamente: a «meia jeira», que é assim o termo de medição com maior número de 

ocorrências registadas, correspondendo a um total de 8 entradas, traduzidas, por seu lado, 

em 5,5% do número de vinhas; «uma quarta de jeira», o segundo termo de maior 

representatividade, traduzindo-se em 6 entradas, correspondentes a 4%; e, por fim, as 

duas vinhas cuja cava se mede, respetivamente, em «uma jeira» e «uma quarta e meia 

de jeira», cada uma correspondente a apenas 1% do número total de vinhas. Estas duas 

últimas referências constituem-se como uma excepção à regressa verificada, dado «uma 

jeira» ser já uma área muito considerável e, como já afirmamos, a viticultura em Rio de 

Onor se fazer com recurso à utilização de pequenos espaços de vinha. 

Registamos, em seguida, uma forte presença de linhares, em relação aos quais se 

apurou, fundamentalmente, o emprego de dois termos no que se refere à medição da sua 

área de cultivo: a medição feita em quartas de linhaça; e, nalguns casos, em «linhaças de 

pão». Tal significa que a terra, ao ser semeada com linho, terá de levar um determinado 
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 Cf. MADUREIRA, Nuno Luís (coord.) (2002) — Ob cit., p. 198. 
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número de quartas de semente de linho, ou seja, de linhaça. O linho de deve ser semeado 

sem grandes espaços entre as sementes. As fontes fazem ainda menção ao facto de estas 

terras servirem para semear com cereal, uma vez que as mesmas também levam 

«quartas» de cereal, e que neste caso serão, com enorme probabilidade, de centeio. 

Verificamos assim desde as 15 entradas que, a este respeito, levam de semeadura 

«meia quarta», a outras 24 entradas correspondentes a «uma quarta», sendo que a única 

entrada remanescente na nossa amostra leva de semeadura «quarta e meia de linhaça»; e, 

por fim, já em menor número, encontramos ainda a expressão «alqueires de pão» – à 

semelhança do que acontece com as «terras»–, que é aqui empregue como forma de medir 

a área cultivada, pelo que comporta, a este nível, três variações, desde o «meio 

alqueire», 17 entradas (26%), ao «alqueire», uma entrada (1,5%), ou mesmo «onze 

alqueires», correspondentes a duas entradas na nossa “base de dados” e traduzidas, 

percentualmente, em apenas 3% do número total de linhares.  De resto, a frequência de 

inventários com linhares demonstra claramente que esta era uma região em que a 

produção linheira fazia parte da economia familiar, o que também explica a sua forte 

presença na categoria das colheitas e dos géneros. 

Tanto em relação aos lameiros, como aos hortos, constata-se uma omissão 

generalizada no que concerne à extensão da área cultivada destes terrenos. Com efeito, 

no caso específico dos lameiros, das 60 ocorrências registadas a este respeito, nenhuma 

delas refere a extensão da área correspondente. 

Tabela 8 – Extensão das propriedades nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815) 

Tipologia N % Extensão N % 

-Terras 304 51 -Meio alqueire 

-Um alqueire 

-Alqueire e meio 

-Dois alqueires 

-Quatro alqueires 

-Cinco alqueires 

-Onze alqueires 

-Meia quarta 
-Uma quarta 

-Quarta e meia 

-Três quartas 

-Umas quebradas 

-Uma tigela 
-Sem informação 

83 

36 

3 

2 

1 

2 

2 

50 
101 

5 

5 

1 

1 
12 

27 

12 

1 

1 

0 

1 

1 

16 

33 

2 

2 

0 

0 
4 
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-Vinhas 143 27 -Meia hora 

-Uma hora 

-Duas horas 

-Três horas 

-Quatro horas 

-Uma manhã 

-Meia tarde 
-Uma tarde 

-Meio dia 

-Meio homem 

-Um homem 

-Uma quarta de jeira 

-Meia jeira 

-Uma jeira 

-Quarta e meia de jeira 
-Sem informação 

6 

14 

15 

3 

1 

4 

8 
18 

3 

33 

9 

6 

8 

1 

1 
13 

4 

10 

10 

2 

1 

3 

6 

13 

2 

23 

6 

4 

6 

1 

1 
9 

-Linhares 66 10 -Meio alqueire 

-Um alqueire 

-Onze alqueires 

-Meia quarta de linhaça ou de pão 

-Uma quarta de linhaça ou de pão 

-Quarta e meia de linhaça 
-Sem informação 

17 

1 

2 

15 

24 

1 
6 

26 

1,5 

3 

23 

36 

1,5 

9 

-Lameiros 60 10 -Sem informação 60 100 

-Hortos 7 1 -Metade 
-Sem informação 

1 
6 

10 

90 

Colmeias 5 1 -Sem informação 5 100 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

O castanheiro ocupa, no contexto da aldeia, uma posição dominante. A sua 

extensão comporta, de igual modo, uma maior variedade por comparação com as 

restantes espécies arbóreas. Esta exprime-se da seguinte forma: na sua «sexta parte» (3 

entradas); na sua «quarta parte» (5 entradas); em «três quintos» (1 entrada); na «metade» 

(1 entrada); em «um quinhão» (2 entradas); ou, por fim, em «um quinhão de três (1 

entrada). De entre as outras espécies constatamos um caso, o das nogueiras, onde há 

menção a «uma parte». De modo análogo, um dos dois olmos existentes refere apenas 

«uma parte»
308

 correspondente ao seu todo. 
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 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Domingos Fernandes Afonso (f. 8). 
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Tabela 9 – Extensão das árvores nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815) 

Tipologia N Extensão N 

-Castanheiros 52 -A sexta parte 
-A quarta parte 
-Três quintos 
-Metade 
-Um quinhão 
-Um quinhão de três 
-A totalidade 

3 

5 
1 

1 

2 

1 

39 
-Choupos 4 -A totalidade 4 

-Nogueiras 3 -Um quinhão 
-A totalidade 

1 

2 
-Olmos 2 -Uma parte 

-A totalidade 
1 

1 
-Pomares 2 -Sem informação 2 

-Sobreiro 1 -A totalidade 1 

-Sem referência 12 -Um quinhão de cinco 

-Um terço 

-Metade 
-A totalidade 

1 

1 

1 

9 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Por fim, em termo globais no que se refere ao património fundiário descrito nos 

processos de inventário, importa sublinhar que as propriedades que não descrevem a sua 

extensão da área cultivada se traduzem, em termos numéricos e percentuais, numa 

expressão digna de relevo, pelo que importa, neste sentido, analisar melhor o conjunto 

destas referências. Assim, das 304 «terras», 12 (4%) não referem a sua extensão. No 

caso das vinhas e linhares a percentagem sobe para 9%. Já as hortas e os lameiros não 

parecem necessitar de avaliações de extensão, muito provavelmente, por apresentarem 

uma configuração que é naturalmente uniforme. 

A propriedade fundiária descrita nos testamentos, parte do total de 45 entradas, 

referidas em 12 «terras», 11 linhares, 8 castanheiros, 7 vinhas e 6 lameiros. Há ainda o 

caso de uma referência a uma árvore. Comparativamente com os inventários, os 

testamentos nem sempre fazem alusão à localização das propriedades para que nos 

remetem. Já quando o fazem, a descrição acaba por se revelar, a este nível, pouco 

objetiva, aludindo apenas para o nome do termo onde se encontra, tal como se pode 

constatar, por exemplo, mediante os dois seguintes casos: «deixava um lameiro à dita sua 

filha no termo de Castella»
309

; «(…) e a metade da terra da Portela a João Preto»
310

. 

                                                             
309

 AMMD, Registo de Testamentos de Rio de Onor (1774-1833), Testamento de Thomé Calabor (f. 2v.). 
310

 AMMD, Registo de Testamentos de Rio de Onor (1774-1833), Testamento de Maria Fernandes (f. 2v.- 
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Relativamente ao último exemplo que demos, importa notar que este se constitui uma 

exceção, atendendo ao facto da maioria dos legatários só serem visados mediante a 

indicação do primeiro nome. O mesmo princípio de economia na informação veiculada 

pela fonte é aplicado, por exemplo, no que respeita aos terrenos vizinhos que delimitam 

o próprio espaço. 

Gráfico 8 – Tipologia das propriedades nas escrituras testamentárias de Rio de Onor 

(1764-1820). 

 

Fonte: AMMD, Testamentos de Rio de Onor. 

Como consequência de alguns dos factos expostos, aos quais se acrescenta ainda 

a ausência concreta de qualquer dado relativo à extensão de área ocupada pelas 

propriedades, ou mesmo no que concerne ao seu valor pecuniário – elementos para nós 

fulcrais na avaliação global dos níveis de riqueza daqueles a quem se reportam –, optamos 

por separar a análise do conjunto destes bens, daqueles que dizem respeito 

exclusivamente aos processos de inventário. 

4.3. Alfaias agrícolas 

As 136 entradas que constam na nossa “base de dados”, relativas à presença de 

alfaias agrícolas foram distribuídas por seis categorias, segundo um critério que 

privilegiou a função a que estas se destinavam: as alfaias de trabalho da terra (61=46%) 

as alfaias de armazenamento (23=17%); as alfaias de debulha e tratamento do cereal 
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(18=14%); as alfaias de transporte (14=11%); as alfaias usadas pelos animais (8=6%); e, 

por último, as alfaias de carpintaria (8=6%)
311

. 

No âmbito das alfaias de trabalho da terra, constatamos que 37 das entradas dizem 

respeito a enxadas referidas segundo várias designações, perfazendo 34,2% do valor 

global (Tabela 10). 

Tabela 10 – Tipos de enxadas que constam nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 Enxadas Enxadas de ponta Enxadões Enxadas longas ou largas Total 

N 12 11 11 3 37 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Até ao século XX, o tipo de enxada mais usada na região de Trás-os-Montes – e 

especialmente nos concelhos que confinavam com o rio Douro – caracteriza-se, de acordo 

com um exemplar proveniente de Moncorvo, depositado no acervo do Museu Nacional 

de Etnologia, com base numa peça de lâmina triangular em ferro – de 33 cm de 

comprimento e 20 cm de largura –, com olho munido de crista e cabo de madeira 

(Figura 6
312

). Jorge Dias refere a utilização deste tipo de enxada em bico para cavar, por 

exemplo, as vinhas e as hortas em Rio de Onor
313

. De um modo geral, a utilização deste 

tipo de enxada rasa – a que, em Rio de Onor, se dá o nome de «sadantcha» – 

destina-se a funções muito diversificadas, desde a abertura de galgueiras para a 

plantação das vinhas, até cortar estrumes, sendo que uma das suas principais 

características físicas, para além da lâmina triangular que já referimos, é o cabo com 

apenas 1 m de comprimento
314

. 

 

 

 

 

 

                                                             
311

 Importa, por último, frisar que, relativamente a outras duas referências no âmbito das alfaias agrícolas, 

não nos foi possível determinar a sua tipologia atendendo ao mau estado de conservação da documentação 

de que dispomos. 
312

 «Enxada de Moncorvo» na “base de dados” MatrizNet da Direção-Geral do Património Cultural [acesso 

2019.05.15.] Ver também, a este respeito, o seguinte catálogo: AA.VV (2000) — Alfaia agrícola: normas 

de inventário. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia. 
313

 DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] — Ob. cit., p. 134. 
314

 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de Oliveira; GALHANO, Fernando Galhano; PEREIRA, Benjamim Pereira 

(1976) [1.ª ed.] — Ob. cit., p. 235. 
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Figura 6 – Tipo de enxada predominante na 

região de Trás-os-Montes (até ao século XX). 

 

Fonte: Centro de Estudos de Etnologia/ Museu 

Nacional de Etnologia. 
 

A propósito das relhas de ferro que integram o arado rionorês – designadas 

localmente por «rejas»
315

 –, Jorge Dias refere que estas possuem uma espécie de gola – 

o alvado –, por forma a encaixar na extremidade da rabiça
316

. Esta relha de encaixe 

tradicional corresponde, por sua vez, ao arado de tipo radial, segundo o qual, na descrição 

do autor, todas as culturas eram lavradas, tanto em Rio de Onor, como em Rihonor de 

Castilla
317

. 

Há 21 casos de referências a relhas na documentação, o que corresponde a 19,4% 

do número total de alfaias. Restam-nos, por fim, na categoria geral de alfaias para trabalho 

da terra, os sachos, dos quais detetamos apenas 3 referências nas nossas fontes, Jorge Dias 

comenta que estes eram usados no passado para trabalhos miúdos de horta, tais como 

sachar feijão ou cebolas
318

. 

Segundo uma ordem decrescente da sua representatividade em termos percentuais, 

                                                             
315

 DIAS, Jorge (1982) [reed.] — Os arados portugueses e as suas prováveis origens. Imprensa Nacional- 

Casa da Moeda, p. 87. 
316

 Ibidem. 
317

 DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] — Ob. cit., p. 132; DIAS, Jorge (1982) [reed.] — Ob. cit., pp. 123-124. 
318

 Idem , Ob. cit., p. 135. 
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verificamos ainda a presença das alfaias de armazenamento, consubstanciadas em 16 

cubas, das quais uma é de ferro; 5 tinas para armazenamento de uvas, das quais duas são 

descritas como sendo velhas
319

, e 2 tonéis (Tabela 11). Em termos de capacidade de 

armazenamento, as cubas podem suportar entre quinze a trinta almudes de vinho. Num 

caso, a referência feita indica simplesmente uma cuba pequena de quatro alqueires
320

. 

Por sua vez, as tinas apresentam uma variação menor em relação à sua capacidade de 

armazenamento, pelo que tanto podiam levar dois carros, como um carro, ou mesmo um 

carro e meio de uvas. Os tonéis, por seu lado, comportavam até cinco almudes de vinho 

como capacidade máxima de armazenamento. 

Tabela 11 – Capacidade das alfaias de armazenamento nos inventários orfanológicos de Rio de Onor 

(1781-1815) 

Tipologia N Capacidade N 

-Cubas 16 -Vinte e cinco almudes de vinho 

-Quinze almudes de vinho 

-Dezasseis almudes de vinho 

-Vinte almudes de vinho 

-Trinta almudes de vinho 

-Dezoito almudes de vinho 
-Sem informação 

3 

2 

2 

2 

2 

1 
4 

-Tinas 6 -Um carro de uvas 

-Um carro e meio de uvas 
-Dois carros de uvas 

2 

2 
2 

-Tonéis 2 -Cinco almudes de vinho 2 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Segundo a ordem da sua expressão numérica na nossa amostra, encontram-se as 

alfaias de debulha e tratamento cereal, materializadas em 9 foices e 7 gadanhas, cujos 

valores se traduzem, respetivamente, em 8,33% e 6,48% do número total de alfaias 

agrícolas. A foicinha de gume liso, que geralmente leva um nome diferente – por 

exemplo, «foice de corte» em Rio de Onor (Figura 7) – encontra-se sobretudo no litoral 

minhoto, a norte de Viana do Castelo, e por toda a região fronteiriça nortenha
321

. De 

resto, podem ainda incluir-se nesta categoria geral de alfaia agrícola, uma mó de centeio 

e um martelo de gadanha, ambos detetados na análise dos inventários de que dispomos. 

                                                             
319

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Maria Gomes (4v.) e Processo de João Preto, 

2 (2v.). 
320

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Maria Gomes (4v.) e Processo de João 

Preto, 2 (2v.). 
321

 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de Oliveira; GALHANO, Fernando Galhano; PEREIRA, Benjamim 

Pereira (1976) [1.ª ed.] — Ob. cit., p. 260. 
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Figura 7 – Tipo de foice predominante 

em Rio de Onor (década de 1950). 

 
Fonte: GALHANO, Fernando (1985) — Ob cit. 

 

Restam-nos agora três categorias gerais de alfaias agrícolas, designadamente as 

alfaias dos animais, as alfaias de transporte e as alfaias de carpintaria, sendo que, no 

primeiro caso, não se registam variações sob um ponto de vista interno, uma vez que a 

mesma se resume a 9 jugos aparelhados ou, por outras palavras, cangas, logo, arreios 

dos animais, sem com isso esquecer uma jaula e umas campânulas de vacas. Estes bens 

traduzem-se, segundo a ordem pela qual foram enunciados, em 8,7%, no primeiro caso, 

sendo que não é clara a divisão que deriva do segundo.  

. Relativamente aos jugos, sabemos que no chamado Alto Trás- os-Montes – 

designadamente em Miranda, Bragança, Vinhais, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros – 

os jugos aparelhados são comumente conhecidos por «molhelhas», que rematam, à 

frente, por uma franja de couro, comprida, e possuem, frequentemente, uns ilhós 

pregueados, que caiem assim sobre os olhos e por vezes até sobre focinho dos 

animais
322

. 

Já no domínio da segunda categoria, esta é composta por 13 carros – 12,3% do 

total das alfaias – e uma referência à corda de um carro (0,9%). De resto, estes carros não 

serviriam apenas para operar o transporte pessoal dos seus proprietários, pelo que seriam 

                                                             
322

 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de Oliveira; GALHANO, Fernando Galhano; PEREIRA, Benjamim 

Pereira (1973) — Sistemas de atrelagem de bois em Portugal. Lisboa: Instituto Alta Cultura/ Centro de 

Estudos de Etnologia, p. 53. 
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sobretudo empregues no carregamento de alguns produtos. 

Gráfico 9 – Tipos de alfaia nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 
Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Importa ainda sublinhar a importância das alfaias de carpintaria, tal como se 

verifica no caso dos 11 machados – 1 machado novo e 1 pequeno –, das 5 enxós 

utlizadas para desbastar madeira e que se aproximam, na sua forma, a uma enxada em 

miniatura – dos 3 podões, das 3 serras de mãos – das quais uma é descrita como sendo 

velha –, mas também no caso de uma prensa. De resto, as alfaias de carpintaria 

representam uma ferramenta essencial para a atividade da agricultura e comportam, 

igualmente, um valor considerável pela inclusão do ferro no seu fabrico. Mediante a 

utilização destas ferramentas, o camponês podia, por exemplo, fabricar cercas, escadas 

de pau ou carros de bois, mas também remendar, ou mesmo melhorar outras alfaias já 

existentes. 

 

4.4. Gados 

Contabilizamos um total de 189 referências a gado nas nossas fontes, sendo que 

estas são as únicas que se enquadram na categoria geral de bens semoventes
323

. Assim, 

das entradas que constam da nossa “base de dados” relativamente à existência de gado 

                                                             
323

 «Semovente» é o termo empregue nas nossas fontes por forma a referir, em termos jurídicos, todo e 

qualquer bem móvel que se move por si próprio, como o gado ou os escravos (Cf. BLUTEAU, Rafael 

(1712-1728) — Vocabulário português e latino. Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 2 

Vols. 

Alfaias de trabalho da terra

Alfaias de capintaria
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nos inventários orfanológicos, constatamos que 75 destas entradas dizem respeito a gado 

ovino («cabeças de gado ovelhum»
324

), o que se traduz, percentualmente, em 39,7% do 

número total de animais. Seguem-se 57 cabeças de gado caprino («cabeças de gado 

cabrum»
325

), traduzidas em 30,2% do número de animais. Restam-nos assim as 

seguintes tipologias: 30 colmeias (15,9%) presentes em três processos; 18 cabeças de 

gado suíno (9,5%), dos quais 5 são bacorinhos; 8 cabeças de gado bovino (4,2%); e, 

finamente, 1 exemplar de gado muar (0,5%), utilizado para transportar produtos e 

pessoas. 

Gráfico 10 – Tipos de gado nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 
Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

No que concerne à pastagem de ovelhas e cabras em Rio de Onor, Jorge Dias 

refere na sua monografia que, «antigamente», os rebanhos eram mais numerosos e 

requeriam, por isso mesmo, um maior número de pastores
326

, contando também para isso 

com uma maior extensão das áreas de pastagem. Confirmamos ainda uma outra afirmação 

do autor, quando refere que, «antigamente», Rio de Onor possuía um maior número de 

bois do que vacas
327

. Detetamos uma referência a 8 bois nas nossas fontes, face à 

inexistência de menções a vacas, o que sublinha o facto de estes representarem um 

                                                             
324

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de João Fernandes (f.3). 
325

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Vicente Preto (f.4). 
326

 DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] — Ob. cit., p. 104. 
327

 Idem, Ob. cit., p. 101. 
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complemento da atividade agrícola
328

. 

4.5. Outros bens 

4.5.1. Móveis e utensílios 

Relativamente à existência de outros bens móveis nos inventários orfanológicos – 

que constituem, genericamente, o recheio das habitações – existem 106 referências que 

foram detetadas, a este respeito, na documentação. Estes bens móveis podem ser descritos 

em três grandes categorias de acordo com a função que cumpriam: os móveis de guarda; 

os móveis de repouso; e, por último, os móveis de cozinha. 

No âmbito dos móveis de guarda, verificamos que 37 das entradas 

correspondentes a estes móveis se referem exclusivamente a arcas, o que se traduz, 

percentualmente, em 33,3% do valor global do mobiliário. Do conjunto destas 37 arcas 

sabemos que 6 são de madeira de castanheiro e que duas são «pequenas», uma é 

«grande» e uma outra é uma «arquinha». Relativamente à capacidade das restantes, a 

informação é bem mais precisa conforme se pode confirmar na Tabela 12. De acordo 

com a capacidade de armazenamento, as arcas apresentam algumas variações no plano 

interno, uma vez que a sua capacidade varia entre um mínimo de dois e um máximo de 

cem alqueires. 

Tabela 12 – Capacidade de armazenamento das arcas nos inventários orfanológicos de Rio de Onor 

(1781-1815) 

Tipologia N Capacidade (por intervalos) N 

-Arcas 35 -1º Dois alqueires a Quatro alqueires 

-2º Oito alqueires a Quinze alqueires 

-3º Dezoito alqueires a Vinte e cinco 

alqueires 

-4º Trinta alqueires a Quarenta alqueires 

-5º => Cem alqueires 
-Sem informação 

2 

12 

 

7 

5 

1 
8 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Entre os séculos XVII e XVIII, um tipo de arca de madeira usada na região de 

Trás-os-Montes caracteriza-se, de acordo com um exemplo proveniente de Miranda do 

Douro, pertencente ao acervo do Museu da Terra de Miranda (Figura 8), por ter uma 

forma paralelepipédica, de 54 cm de altura, 87 cm de largura, 45 cm de profundidade e 

                                                             
328

 MADUREIRA, Nuno Luís (coord.) (2002) — Ob. cit., pp. 15, 64, 87, 356. 



119  

ainda uma tampa lisa, de forma retangular
329

. 

Figura 8 – Tipo de arca pertencente à região de Trás-os-Montes (enrtre os 

sécs. XVII-XVIII). 

 

Fonte: Museu da Terra de Miranda. 

Os móveis de repouso, materializam-se em 9 escanos (Figura 9)
330

, dos quais 1 é 

descrito como uma escaneta, ao passo que outros 6 são designados por escanos de 

«lume», 9 cadeiras de «lume» e ainda 3 bancos, dos quais um é de «lume». Esta 

descrição dos móveis «de lume» confirma como a lareira, situada na cozinha das 

habitações, constituía o centro da vida familiar
331

. Por fim, algumas das entradas fazem 

referência ao material de que estes móveis de repouso eram feitos, pelo que 

constatamos, a este respeito, uma predominância da madeira dos castanheiros – que 

representa, como já referimos, um elemento muito presente na região transmontana.  

Resta-nos uma última categoria principal de bens móveis que compõem o 

recheio das habitações: os móveis de cozinha. Assim, para além de 1 caso de uma mesa 

registamos ainda: 20 caldeiras, das quais 3 são de cobre, duas de latão e outras duas 

são descritas como velhas; 12 potes, dos quais 5 são de ferro; e, por fim, 4 maceiras
332

. 

O facto de só virem elencados nos processos dois pratos de madeira, pode significar que 

                                                             
329

 «Arca do Museu da Terra de Miranda» na “base de dados” MatrizNet da Direção-Geral do Património 

Cultural [acesso 2019.05.15.] 
330

 O escano é um banco ou  assento comprido com espaldar (SILVA, Antonio Moraes (1813)  — Ob.  

cit., Vol. I, p. 736). 
331

 Cf. SARTI, Raffaella (2001) — Casa e família. Habitar, comer e vestir na Europa Moderna. Lisboa: 

Estampa, p. 165. 
332

 MADUREIRA, Nuno Luís (coord.) (2002) — Ob. cit., p. 147). 
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a louça de barro, por ser tão frágil e por isso fugaz, não justificaria ser inventariada pelos 

escrivães. 

Tabela 13 – Função e tipologia dos bens móveis nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781- 

1815). 

Função N Tipologia N 

-Móveis de guarda 38 -Arcas 

-Armário 

37 

1 

-Móveis de repouso 21 -Escanos de lume 

-Cadeiras de lume 

-Bancos 

9 

9 

3 

-Móveis de cozinha 46 -Caldeiras 

-Potes 

-Maceiras 

-Pratos de madeira 

-Sertãs de ferro 

-Mesa 

-Colher 

-Panela de ferro 
-Tacho de ferro 
-Espeto de ferro 

20 

12 

4 

2 

2 

1 

2 

1 
1 
1 

 -Outros 1 -Varal do fumeiro 1 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Figura 9 – Tipo de escano pertencente a Rio de Onor (década de 1950). 

 

Fonte: GALHANO, Fernando (1985) — Ob. cit. 

Já para pouco mais de um quinto das caldeiras não acharam os inventariantes 

necessário indicar capacidades. Nos restantes casos que se situam entre um mínimo de 

meio cântaro e um máximo de 2 cântaros, a maioria situa-se no cântaro de capacidade
333

 

                                                             
333

 Apesar de termos realizado um trabalho de pesquisa em torno esta matéria, não nos foi possível, contudo, 
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(Tabela 14). 

Tabela 14– Capacidade de armazenamento dos bens móveis nos inventários orfanológicos de Rio de 

Onor (1781-1815) 

Tipologia N Capacidade N 

-Caldeiras 20 -Meio cântaro 

-Um cântaro 

-Um cântaro e meio 

-Dois cântaros 
-Sem informação 

1 

2 

1 

2 
6 

-Potes 12 -Três quartilhos 

-Quatro quartilhos 
-Seis quartilhos 

-Sete quartilhos 

-Oito quartilhos 

-Seis almudes 
-Sem informação 

1 

1 
1 

1 

2 

1 
5 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores 

4.5.2. Roupa de casa 

Das 64 entradas que constam da nossa “base de dados” relativamente à existência 

de roupa de casa nos inventários orfanológicos, constatamos que 32 destas entradas dizem 

respeito, respetivamente, a 16 lençóis
334

 e 16 toalhas, o que se traduz assim em metade 

do número total de peças de roupa de casa. Em seguida, segundo uma ordem decrescente 

da sua representatividade em termos numéricos, verificamos a presença das seguintes 

peças: 15 mantas; 9 enxergões; 6 cobertores; e, por fim, outras duas peças de roupa que 

se constituem casos únicos na nossa amostra, designadamente 1 caso de «uma folha de 

lenço»
335

 e 1 travesseiro
336

. 

O linho representa, neste contexto, o material predominante no fabrico
337

, sendo 

que em 13 casos se trata de «estopa de linho», que é mais rude que o linho, pois no 

                                                            
aferir, a ordem de grandeza com respeito a estas caldeiras. 
334

 De acordo com Manuela Pinto da Costa, o lençol era um elemento pouco generalizado na Idade 

Média, sendo que quando existia era objeto de grande luxo. Somente a partir de 1500, começaram a aparecer 

lençóis de pano naval, holanda, de lenço francês, entre outros (COSTA, Manuela Pinto da (2004) — 

«Glossário de termos têxteis e afins». In Revista da Faculdade de Letras: Ciências e Técnicas do Património, 

I Série, Vol. III. Porto: FLUP, p. 150) Contudo, o material de que os nossos lençóis são feitos será, muito 

provavelmente, o linho, tal como se verifica na generalidade das peças de roupa de casa que constam da 

nossa amostra e que possuem uma referência nesse sentido. 
335

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Mathias da Fonte, (f. 3). O lenço designa 

uma espécie de tecido (antigo) de linho ou algodão. Este tecido era fino de linho usado nos lenços de assoar 

e em roupas de baixo ou de uso doméstico (COSTA, Manuela Pinto da (2004) — Ob. cit., p. 150). 
336

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Maria Gomes (f. 6). 
337

 DIAS, Jorge (1981) [2.ª ed.] — Ob. cit., p. 147. 



122  

processo de fabricação a peça de linho é mais trabalhosa. Das 13 peças de roupa doméstica 

feitas a partir de estopa de linho
338

, as mesmas correspondem a 9 lençóis, 3 toalhas e 2 

enxergões. Por sua vez, as peças de linho descritas correspondem a 2 lençóis, uma manta, 

uma coberta e uma toalha. Importa, por último, salientar 3 breves referências a lençóis de 

pano.  

Gráfico 11 – Tipologia da roupa de casa nos inventários orfanológicos de Rio de Onor 

(1781-1815). 

 
Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores 

4.5.3. Colheitas e géneros 

Na sequência da análise dos dados recolhidos na nossa amostra de inventários, 

designadamente no que concerne à existência de colheitas e de géneros nestes processos, 

registou-se um total de 29 ocorrências em termos globais (Tabela 15). Neste âmbito, 

constatamos que 8 das entradas que constam da nossa “base de dados” dizem respeito a 

linho, ao que se segue, segundo uma ordem decrescente da sua representatividade, a 

presença das seguintes tipologias: 6 referências a centeio; 5 a vinho; 3 a palha; 2 a feno; 

outros 2 casos de referências a colmeias, sendo que a primeira dá conta de um total de 

13 colmeias, ao passo que a segunda nos remete para 12; 2 casos de referências a carne 

do porco; 1 caso de uma referência a lã; e, por fim, 1 referência a três tábuas de 

carvalho, todas relativas ao mesmo processo
339

. 

                                                             
338

 A estopa é um tipo linho mais grosso, a qual se separa deste por meio do sedeiro (cf. BLUTEAU, Rafael 

(1712-1728) — Ob. cit., Vol. III, p. 327; COSTA, Manuela Pinto da (2004) — Ob. cit., p. 146). 
339

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Agostinho Fernandes (f. 2v.). 
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No seguimento da descrição das colheitas, tendo por base as variáveis observadas 

internamente de acordo com cada tipologia, as 8 referências a linho visam os seguintes 

termos de medição: 3 casos de um alqueire; 1 caso de seis arráteis; 1 referência à 

existência de duas varas de linho num único processo
340

; e, por último, a 3 referências a 

linho sem o respetivo termo de medição. Na qualidade de segunda colheita com maior 

número de ocorrências detetadas nas nossas fontes, segue- se o centeio, cujas quantidades 

descrevem os seguintes termos de medição: 1 referência a um arrátel de centeio; 1 

referência a oito alqueires; e, por fim, 1 caso de uma referência a cinquenta alqueires, 

sendo que as restantes 3 entradas que constam da nossa “base de dados” remetem todas 

para dez alqueires. O vinho ocupa um terceiro lugar na hierarquia das colheitas, 

atendendo ao número de referências encontradas a este respeito. Em rigor, das 5 entradas 

na nossa “base de dados” relativas à transmissão de vinho ou uvas, somente duas 

ascendem aos oito almudes, sendo que as 3 correspondem a sete, seis e três almudes. 

Existem ainda 3 referências a um medeiro de palha, assim como 2 casos de uma 

referência a feno, sendo que as duas quantidades descritas correspondem, respetivamente, 

a vinte e a quarenta arrobas. Resta-nos referir 1 referência a oito arráteis de lã, a que 

podemos ainda somar 1 caso de uma referência à existência de três tábuas de carvalho e 

que atrás mencionamos Já em matéria de géneros, contabilizamos um total de 25 

colmeias, repartidas por apenas dois dos processos que compõem a nossa amostra, 13 

num caso
341

 e 12 num outro
342

. E, finalmente, 1 referência a vinte arráteis de carne de 

porco
343

. 

Tabela 15 – Quantidade de géneros nos inventários orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815) 

Tipologia N Quantidade N 

-Linho 8 -Seis arráteis 

-Um alqueire 
-Duas varas 
-Sem informação 

1 

3 
1 
3 

-Centeio 6 -Um ratel 

-Oito alqueires 

-Dez alqueires 

-Cinquenta alqueires 

1 

1 

3 

1 

                                                             
340

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Vicente Preto (f. 2v.). 
341

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Maria Gomes (f.6). 
342

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de João Fernandes Ratão (f.3v.). 
343

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Caetana Fernandes (f.3). 
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-Vinho 

  

5 -Três almudes 

-Seis almudes 
-Sete almudes 
-Oito almudes 

1 

1 
1 
2 

-Palha 3 -Um medeiro 3 

-Feno 2 -Vinte arrobas 

-Quarenta arrobas 

1 

1 

-Colmeias 2 -Doze colmeias 

-Treze colmeias 

1 

1 

-Carne de porco 2 -Dezasseis arráteis 
-Vinte arráteis 

1 
1 

-Lã 1 -Oito arráteis 1 

-Carvalho 1 -Três tábuas 1 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores.
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Capítulo 5 – Níveis de riqueza 

5.1. Distribuição da riqueza associada ao património nos inventários 

Como analisamos anteriormente no capítulo de apresentação e crítica das fontes, 

nenhum dos nossos processos se repete, ou seja, os bens transmitidos diferem sempre de 

acordo com cada inventário. Tal significa que, perante uma povoação com uma média 

calculada – para o período entre 1758 e 1820 – em 105 almas, urge determinar a 

representatividade dos nossos inventários face a esse mesmo número. Importa sublinhar 

que os processos de que dispomos, para além de se reportarem diretamente àqueles na 

qualidade de inventariados e de órfãos, também fazem referência aos inventariantes, dos 

quais muitos acumulam também a condição de cabeça do casal. Relativamente ao grupo 

dos órfãos, as contagens da população, entre 1758 e 1820, são omissas em relação a 

todos os que possuem idade inferior a catorze anos, ou, por outras palavras, menores de 

comunhão. Assim sendo, temos de somar 21 inventariados a outros 21 inventariantes, a 

que se juntam ainda 43 órfãos com mais de catorze anos de idade. Esta soma perfaz um 

total de 85 pessoas representadas nos nossos inventários. Percentualmente, este número 

corresponde a 81% da média determinada para a contagem de vizinhos no nosso período 

de análise, de acordo com os principais levantamentos demográficos realizados. Por 

último, importa aqui relembrar que nosso corpus documental se limita a certos grupos 

sociais, excluindo assim todos aqueles que não tivessem património suficiente para 

merecer a atenção de um inventário. 

Tal como também já referimos, não nos foi possível aferir o caráter 

socioprofissional dos inventariados, de acordo com a ocupação e o rendimento, 

atendendo ao facto de não existirem livros de décima relativos a Rio de Onor, ou 

mesmo qualquer outro tipo de documentação capaz de nos fornecer esses dados à luz do 

quadro temporal analisado. Não obstante, a partir do estudo dos elementos que visam a 

cultura material, procuramos, no capítulo anterior, aferir e conhecer um pouco melhor o 

contexto socioeconómico daqueles a quem nossa documentação se reporta. Nesse sentido, 

torna-se possível empreender uma análise do valor em dinheiro atribuído a estes 

patrimónios. Procuraremos assim aprofundar e responder à seguinte questão de 

desenvolvimento: de que modo se compõem os diferentes graus de riqueza nesta 

comunidade? 
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À semelhança do que já se verificou no capítulo anterior, a nossa prioridade de 

análise recai sobre os bens de produção, tanto imóveis – onde se incluem as terras e onde 

optamos também por incluir as casas, atendendo ao facto de parte das mesmas 

cumprirem uma função importante como “alfaia agrícola”, como móveis, desde as 

alfaias, aos gados e às colheitas ou géneros, a que se seguem, por fim, os bens relativos ao 

recheio das casas. Faremos, de igual modo, a análise à existência de dívidas nos nossos 

processos, de modo a perceber a sua proveniência geográfica e a média dos valores 

descritos. 

5.2. Bens de produção 

5.2.1. Bens imóveis 

Quanto ao valor pecuniário dos 37 prédios rústicos, o mesmo representa, em 

termos globais, 687.000 réis. Internamente, este valor é repartido da seguinte forma: 

640.000 réis correspondem a 30 casas de morada; 38.000 réis referem-se a 5 palheiros; 

7.000 réis remetem para uma casa de adega; e, finalmente, 2.000 réis referem-se à 

avaliação da sexta parte de uma forja. A média calculada para o valor pecuniário 

atribuído pelos louvados ao conjunto destes prédios rústicos em cada inventário foi 

determinada em 32.714 réis (Gráfico 12). Atendendo ainda à repartição interna do valor 

pecuniário em termos globais, cada casa de morada corresponde a uma média de 21.333 

réis, ao passo que, individualmente, um palheiro se fica numa média 7.600 réis. 
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Gráfico 12 – Avaliação do património correspondente ao conjunto 34 casas situadas em 

Rio de Onor, segundo os inventários orfanológicos (1781-1815). 

 

Legenda: Linha amarela: valor médio/ linha vermelha: curva decrescente do valor 

pecuniário. 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Globalmente, o processo de Caetana Fernandes é aquele que mais se aproxima da 

média calculada, sendo que a primeira casa de morada neste inventário foi avaliada em 

28.000 réis – o que corresponde a um aumento de 31,2% por comparação com a média 

determinada para esta tipologia –, ao passo que a segunda se ficou nuns meros 4.800 réis, 

sendo que este valor representa, por sua vez, uma descida abruta em relação ao valor 

médio (-82,8%). A primeira casa de morada descrita neste processo, segundo a 

informação que consta da própria documentação, situa-se no termo da aldeia portuguesa 

e «parte com Campo do Conselho»
344

. Já a segunda é descrita somente na qualidade dos 

«Bens que estão em Rio de Onor do Reino de Castella contiguo a este lugar»
345

. Partindo 

deste exemplo, podemos perceber alguns aspetos essenciais na avaliação do património 

                                                             
344

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Caetana Fernandes (f.3v.). 
345

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Caetana Fernandes (f.5). 
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imóvel, sendo que as casas situadas em Rio de Onor correspondem, na generalidade dos 

casos analisados, a uma maior avaliação por comparação com as casas fora da aldeia, 

quer em Guadramil, quer em Rihonor de Castilla. Outro fator que explica o aumento do 

preço das casas prende-se com sua a proximidade face aos «campos do Conselho». A 

disparidade de valores na avaliação de cada uma das casas, de cada vez que um processo 

comporta a indicação a mais do que uma – se segundo uma minoria dos casos 

analisados –, pode dever-se ainda à probabilidade de os escrivães designarem como uma 

«casa» aquilo que na verdade cumpriria a função de um palheiro. Por vezes verifica-se, 

a este respeito, uma referência expressa pelos escrivães ao facto de existirem casas que 

cumprem a função de palheiro, tal como acontece no caso de Domingas Fernandes
346

, 

pelo que se levanta desde logo a hipótese de esta informação poder ser omitida em outros 

casos. Tal a comprovar-se, é resultante do rigor assumido por quem redigia os processos 

no momento de fazer a descrição dos bens que compunham o património. 

No grupo dos 20.000-29.999 réis, deparamo-nos com o grosso dos processos 

com casas avaliadas pelos louvados, designadamente os de Roque Fernandes, Maria da 

Fonte, Rosa Fernandes, Maria Fernandes, Mathias da Fonte, Thereza Fernandes (a), 

Agostinho Fernandes, Francisco Fernandes, Baltazar de Campos e João Fernandes. 

Assim sendo, constam, ao todo, 10 inventários no grupo correspondente às casas 

avaliadas no intervalo ente os 20.000 e os 29.999 réis, o que representa, por sua vez, 

quase metade da nossa amostra a este respeito. O padrão dominante nestes processos 

descreve a pertença de uma casa aos inventariados – num valor mínimo de 20.000 réis e, 

num máximo, de 26.000 réis – sendo que apenas Rosa Fernandes e Mathias da Fonte 

representam, neste aspeto, uma exceções à regra: no primeiro caso, deparamo-nos com 

uma casa e um palheiro, ambos situados nas imediações de um «Campo do 

Conselho»
347

; o segundo descreve a pertença de duas casas à pessoa inventariada, sendo 

que uma delas também é delimitada por um «Campo do Conselho»
348

. Focando-nos no 

primeiro caso, o palheiro descrito representa aquele melhor avaliado no cômputo geral 

dos casos detetados, chegando para isso aos 14.000 réis. O fator que justifica esta 

avaliação por parte dos louvados prende-se com o facto de este palheiro se localizar, 
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tanto nas imediações de um «Campo do Conselho», como no «citio da leva do Rio»
349

. 

Verificamos assim que, para além de tudo, o valor atribuído aos prédios ainda pode 

variar consoante a proximidade em relação ao principal curso de água na aldeia, o rio 

Onor. 

Detetamos, desde logo, uma certa tendência na análise dos processos, sendo que 

o seu valor pecuniário tende a aumentar, de modo proporcional, consoante o número de 

prédios indicados, quer estes sejam casas ou palheiros. Por exemplo, o processo de Maria 

Gomes destaca-se, a este respeito, atendendo aos 3 prédios descritos que ascendem, 

conjuntamente, aos 55.000 réis, o que representa uma subida de 76,6% face à média do 

valor calculado para o número em cada inventário. Este não representa o único processo 

que comporta referência a mais que 2 prédios. Com efeito, o processo de Ana Fernandes 

representa um caso único a este propósito, atendendo para o facto de o mesmo referir um 

total de 3 prédios – dos quais um é uma casa de morada e o outro um palheiro –, mas 

onde consta ainda a referência a um quinhão de seis, relativo a uma «casa de forja»
350

, o 

que significa que teríamos de multiplicar por seis o valor indicado pelo quinhão por 

forma a determinar o valor real desta «casa de forja» (12.000 réis). Importa sublinhar que 

a mesma possuía ainda «alguns trastes de Ferreiro»
351

, o que terá também contribuído 

para aumentar o preço da avaliação. De resto, esta referência constitui-se como a única, 

do conjunto das casas, capaz nos fornecer alguma informação acerca do perfil 

socioprofissional da pessoa inventariada. 

O denominador comum na avaliação das casas em todos os restantes processos 

já não se prende tanto com o seu número efetivo, mas sim com o valor que lhes foi 

atribuído pelos louvados à luz, fundamentalmente, da sua localização. Outros fatores 

terão pesado na avaliação deste património, como a extensão de área ocupada, ou 

mesmo o estado de conservação e os materiais de que se constituem, pese embora as 

fontes não nos fornecerem nenhum dado objetivo nesse sentido. Reportamo-nos ao 

caso extremo do processo de Domingas Fernandes, atendendo ao facto de ser o único dos 

vinte e um processos pertencente ao grupo dos 50.000-99.999 réis. Com efeito, 

ascendendo a um valor total situado precisamente na marca dos 90.000 réis, o mesmo 
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reflete, por conseguinte, a pertença de duas casas a Domingas Fernandes, ambas 

delimitadas por uma «Rua do Conselho»
352

. Apenas uma destas casas, mais 

concretamente, a primeira a ser descrita, foi avaliada em 80.000 réis, cujo valor é o mais 

elevado que consta do conjunto das casas, ao passo que os restantes 10.000 réis visam a 

segunda casa referenciada neste inventário, que servia como palheiro
353

, o segundo 

melhor avaliado de todos aqueles detetados. A razão que justifica esta disparidade no 

valor atribuído a cada uma das casas descritas deve-se ao facto da avaliação da primeira 

casa não se limitar à casa em si, pelo que o escrivão responsável por redigir o processo 

refere ainda, a este propósito, a inclusão de «mais pertences»
354

 na avaliação da mesma, 

sem especificar quais. Este é o único caso, entre todos os processos de que dispomos, em 

que a casa inventariada parece comportar em si outros bens para além daqueles que 

constam do próprio inventário. Resultará tal referência de uma descrição mais rigorosa 

por parte do escrivão responsável por redigir o processo, ou será uma simples força de 

expressão empregue pelo mesmo, no sentido de indicar os bens existentes na própria 

casa? Da análise conjunta dos nossos processos, a segunda hipótese constitui-se como a 

mais plausível. 

Segundo uma ordem decrescente do valor com que os prédios foram avaliados 

pelos louvados, identificamos no grupo 30.000-89.999, além do processo de Caetana 

Fernandes, também os processos de Maria Gomes, Vicente Preto, Francisco Agostinho, 

João Preto (a),Ana Fernandes, João Preto (b). O fator comum a todos estes processos 

prende-se com o facto de todos eles possuírem 2 prédios, quer sejam duas casas – como 

acontece nos casos de Vicente Preto e João Preto (b) –, quer seja uma casa e um palheiro, 

tal como no se verifica nos restantes dois casos que acabamos de assinalar. Importa 

ainda sublinhar que, com respeito ao processo de João Preto (b), das duas casas 

inventariadas, a melhor foi precisamente aquela que é delimitada por um «Campo do 

Conselho»
355

, representado uma subida do preço determinada em 25% por comparação 

com a outra casa. 

No grupo entre 10.000 e os 19.999 réis, constam os inventários de Thereza 

Fernandes (b) e – com quase menos de metade do valor associado a este último – o de 
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Domingas Fernandes Afonso, que representa assim aquele com a segunda pior avaliação 

no computo geral dos nossos processos. Não obstante o facto de o processo de Thereza 

Fernandes (b) só conter a referência a uma casa, a sua descrição comporta grande 

interesse, dado nos revelar que esta se encontra «adonde chamam a casa do Forno»
356

, 

remetendo-nos, por conseguinte, para a localização genérica do forno comunitário da 

aldeia. No extremo oposto ao caso de Domingas Fernandes, o processo de João Fernandes 

Ratão representa aquele com valor mais baixo na avaliação das casas de morada. O 

mesmo vem confirmar, contudo, uma exceção à regra anteriormente enunciada, sendo 

que este inventário comporta a referência a duas casas de morada. A primeira foi 

avaliada em 6.000 réis e a segunda em 4.000 réis, o que significa, respetivamente uma 

descida de 71.8% e de 81.2% face ao valor médio calculada para cada uma das casas. 

Por fim, pese embora o escrivão responsável por redigir o processo ser omisso quanto a 

essa informação, a razão que explica uma avaliação tão baixa destas casas prende-se, 

seguramente, com a área ocupada, a sua localização específica, o seu estado de 

conservação e a própria função a que se destinavam, um vez que, como vimos, as ditas 

casas podiam na verdade ter serventia de palheiros. 

No que concerne ao valor pecuniário da propriedade fundiária, de acordo com a 

avaliação dos louvados e à luz de cada processo, o mesmo representa, em termos globais, 

1.300.590 réis. Internamente, este valor é repartido da seguinte forma: 503.980 réis 

correspondem a 304 «terras»
357

, ou seja, uma média de 1.657 réis por cada «terra»; 

230.900 réis são relativos às 143 vinhas, numa média calculada em 1.614 réis por vinha; 

279.500 de réis resultam da avaliação global dos 66 linhares, sendo que cada um deste 

linhares corresponde a uma média de 4.234 réis; 213.400 réis, por sua vez, remetem, para 

os 60 lameiros, cada um avaliado com o preço médio de 3.556 réis; 56.270 réis referem- 

se, genericamente, às 76 árvores que constam da nossa “base de dados”, perfazendo assim 

o montante médio de 740 réis por cada uma destas árvores; e, por fim, 11.000 réis foi a 

quantia somada em função dos 7 hortos existentes, cuja média foi determinada em 1.571 

réis. Importa ainda referir 5.540 réis relativos ao conjunto das colmeias. 

O valor pecuniário atribuído pelos louvados à propriedade fundiária, em termos 
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globais – e em função dos vinte e um processos de que dispomos –, foi determinado numa 

média de 61.932 réis. O processo de Agostinho Fernandes é aquele cuja avaliação da 

propriedade fundiária mais se aproxima deste valor, possuindo para isso 18 «terras» 

(27.100 réis), 9 vinhas (15.000 réis), 4 lameiros (7.200 réis), 4 castanheiros (2.440 réis), 

3 linhares (10.500 réis) e 1 horto (1.200 réis). Com base na análise deste caso, 

verificamos que o mesmo, para além de comportar todos os tipos de propriedade 

fundiária inicialmente enunciados, também descreve uma avaliação próxima da média 

calculada em função de cada tipologia. Podemos assim afirmar que o mesmo se 

constitui com um exemplo paradigmático da tendência previamente estabelecida. 

O maior conjunto de processos situa-se no intervalo entre os 50.000 réis e os 

59.000 réis, onde verificamos a presença de um padrão dominante na avaliação do 

património fundiário. Com efeito, aqui pertencem, ao todo, 5 processos, 

nomeadamente 

– e segundo uma ordem decrescente dos valores enunciados – os de Thereza Fernandes 

(b), Maria Fernandes, Ana Fernandes, Caetana Fernandes e Rosa Fernandes. Partindo da 

análise do inventário de Caetana Fernandes em particular, verificamos que a generalidade 

das propriedades situadas, tanto no termo de Rihonor de Castilla, como no sítio a que se 

dá o nome de «Latedo», comportam uma avaliação inferior por comparação com aquelas 

situadas em Rio de Onor, mesmo possuindo uma área de cultivo igual ou aproximada. 

Assim, mesmo possuindo um maior número terras comparativamente com Thereza 

Fernandes (b), Maria Fernandes e Ana Fernandes, o valor globalmente atribuído à 

propriedade fundiária de Caetana Fernandes acaba por se revelar mais baixo do que o de 

estes três. 

Como um caso extremo, o processo de Domingas Fernandes destaca-se, a este 

respeito, ascendendo a um valor total situado nos 155.700 réis, fazendo com que seja de 

longe o melhor avaliado no cômputo geral dos inventários. O mesmo é composto por 5 

linhares (25.600 réis), 1 horto (2.000 réis), 3 lameiros (27.000 réis), 22 terras (68.000 

réis), 10 vinhas (27.400 réis) e 6 árvores (5.700 réis por 5 castanheiros). 

Comparativamente às médias calculadas, tanto em termo globais, como no que respeita a 

cada tipo de propriedade, o processo de Domingas Fernandes representa, no primeiro 

caso, uma subida de 160,4%, ao passo que no segundo, corresponde a uma subida que 

se reflecte do seguinte modo: no caso dos linhares, 20.9%; relativamente aos hortos, 
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27,3%; no que concerne aos lameiros, 153%; com respeito às «terras», 86.4%; e, por fim, 

no que se refere às vinhas, 69.7%. Atendendo ao facto de representarem o tipo de 

propriedade que, por comparação com a média previamente calculada, sofreu o maior 

aumento em termos percentuais, reportamo-nos à análise dos lameiros neste processo, 

por forma a determinar a sua importância e, por essa razão, a avaliação de que foram 

alvo por parte dos louvados.  

Constatamos desde logo um aspeto muito interessante e que se prende com o 

facto de o preço dos lameiros aumentar, de modo substancial, consoante a relação de 

proximidade ao património do «Conselho». De facto, um dos lameiros ainda foi avaliado 

dentro da média pré-determinada, correspondendo assim ao montante de 3.000 réis, 

sendo que os restantes dois sofreram um aumento exponencial atendendo às razões 

anteriormente aludidas: no caso do lameiro que foi avaliado em 6.000 réis, parte deste é 

delimitada pela «Casa do Conselho»
358

; por último, o lameiro avaliado em 18.000 réis é 

delimitado de ambos os lados por um «Campo do Conselho»
359

. Assim, o valor atribuído 

ao património fundiário em cada processo é suscetível de variar, pontualmente, 

consoante o número efetivo e a respetivo área de cultivo, mas que o fator 

verdadeiramente preponderante na sua valorização – capaz de, por essa via, suscitar 

diferenças entre aqueles melhor e pior avaliados – se prende, fundamentalmente, com o 

facto de se encontrar melhor situado segundo o critério dos louvados, ou seja, 

pertencendo ao termo da aldeia portuguesa e em relação de proximidade face ao 

património imóvel do dito «Conselho». 

Já no caso de João Fernandes, por exemplo, os seus 3 linhares foram avaliadas 

pelos louvados em 40.000 réis, o que faz que estes sejam aqueles melhor avaliados no 

cômputo geral da nossa amostra. Aqui, a avaliação já não se prende tanto com a 

localização dos terrenos, mas sim com o facto de estes possuírem, de área de cultivo, 

entre uma quarta de linhaça e meio alqueire de linhaça. O mesmo se verifica nos casos 

das 8 «terras» (36.100 réis), sendo que algumas chegam mesmo a levar entre meio 

alqueire a um alqueire de pão, o que justifica o aumento do valor com que foram 

avaliadas. De resto, constam ainda deste processo 3 vinhas (16.000 réis) e os 2 lameiros 

(13.000 réis), sendo que, contrariamente ao que acontece com o de Domingas Fernandes, 
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este não comporta qualquer tipo de referência quanto à existência de árvores na 

transmissão da propriedade fundiária. 

O processo de Mathias da Fonte, avaliado em 95.600 réis, revela-se um pouco 

mais complexo. Da inventariação destes bens de raiz, os louvados referem a existência 

de um total de 11 terras, das quais 4 pertenciam à mulher (9.6000 réis), Caetana 

Fernandes
360

 .Os louvados dão-nos conta de outras 3 terras situadas no termo da aldeia 

espanhola, a «Rio de onor reino despanha»
361

, tendo por isso um valor 

consideravelmente mais baixo. Com efeito, estas terras “espanholas” chegam apenas aos 

1.400 réis, contrastando com o valor das restantes 7 em Rio de Onor de pertença direta à 

pessoa inventariada (26.000 réis). 

Assim, das 8 vinhas existentes, as mesmas foram globalmente avaliadas em 

15.800 réis, sendo que 7 se situam no termo da aldeia portuguesa – 3 das quais 

pertencem à mulher, Caetana Fernandes, que aqui também consta na condição de 

inventariada –, ao passo que apenas uma vinha se encontra em Rihonor de Castilla. Tal 

como se verifica em relação às «terras», as vinhas que se situam no termo da aldeia 

espanhola são avaliadas com um valor significativamente menor em comparação com 

aquelas em Rio de Onor. Restam-nos ainda 6 linhares avaliados em 20.800 réis – dos 

quais 4 em Rio de Onor (2 pertencem à mulher) e 2 em Rihonor de Castilla –, assim 

como 2 lameiros e 3 castanheiros, todos situados em Rio de Onor, com um valor fixado, 

respetivamente, em 16.000 e em 6.000 réis. 

Ainda com valores acima da média calculada, encontramos os processos de João 

Preto (a) e o de João Preto (b), que revelam características em tudo similares àquelas 

anteriormente enunciadas. Já no primeiro grupo abaixo da média determinada, situado 

no intervalo entre os 30.000 e os 39.000 réis, somos confrontados com o segundo maior 

conjunto de processos, onde se encontram os de João Fernandes Ratão (39.480 réis), de 

Francisco Agostinho (37.350 réis) e de Maria da Fonte (33.800 réis). O denominador 

comum entre todos eles parece apontar para uma localização desfavorável dos terrenos 

– o que justifica, de resto, uma pior avaliação dos mesmos –, atendendo ao facto de 

qualquer um destes três inventariados ser detentor de um número significativo de 

propriedades. A este respeito, no caso de Francisco Agostinho, pertenciam-lhe, ao todo, 
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49 propriedades, sendo que 39 se localizavam em Guadramil. Também se verifica um 

menor número de «terras» e de vinhas nestes processos, razão que poderá ajudar a 

explicar o facto de a sua avaliação se situar abaixo da média de pré-determinada valores. 

Retomando a análise da hierarquia que descreve a avaliação global da propriedade 

fundiária nos nossos inventários, de acordo com o seu valor pecuniário, verificamos que, 

no intervalo entre os 20.000 réis e os 29.000 réis, o primeiro, no âmbito daqueles com um 

valor mais elevado, pertence a Francisco Fernandes, a que se seguem os processos de 

outros dois inventariados, nomeadamente os de Thereza Fernandes (b) e o de 

Domingos Fernandes Afonso. Segundo a ordem dos nomes enunciados, o património 

pertencente a cada um destes inventariados foi avaliado em, respetivamente, 26.600, 

25.800 e 20.540 réis. Comparativamente com aqueles melhor avaliados, estes processos 

possuem menos terras, as suas áreas de cultivo são menos extensas e algumas chegam 

mesmo a localizar-se em Rihonor de Castilla, ou num local denominado Latedo. 

Confrontemos agora o caso de Domingas Fernandes com aquele correspondente 

ao seu extremo oposto, de acordo com o valor pecuniário associado ao património 

fundiário no processo de Baltazar de Campos. Reportando-nos assim a este inventário 

no sentido de compreender a razão pela o mesmo ocupa o último lugar no contexto 

geral do nosso universo documental. Perfazendo uma quantia de 11.000 réis, o 

património fundiário neste inventário caracteriza-se, por comparação com aquele de 

Domingas Fernandes, pelo facto de não possuir lameiros, linhares, vinhas ou hortos, mas 

também pelo escasso número de «terras», apesar de cada uma delas levar uma quarta de 

pão, da mesma forma que, apesar de pertencerem ao termo da aldeia portuguesa, não se 

encontram em relação de proximidade com o património imóvel do dito «Conselho». Não 

obstante, verificamos também que o valor com que cada uma destas «terras» foi 

avaliada acima da média determinada em termos globais para esta tipologia de 

propriedade fundiária, pelo que, neste caso, a diferença se processa, fundamentalmente, 

em função de um tão escasso número de propriedades e onde nem sequer a presença de 

um pomar foi capaz de justificar uma valorização. 
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Gráfico 13 – Avaliação do património correspondente à propriedade fundiária nos 

inventários orfanológicos de Rio de Onor, entre 1781-1815. 

 
Legenda: Linha amarela: valor médio/ linha vermelha: curva decrescente da avaliação. 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

5.2.2. Bens móveis 

Com respeito às alfaias agrícolas, partindo da soma do seu montante em termos 

globais, o mesmo foi calculada uma média situada nos 2.192 réis. Em função do 

conjunto dos processos e agregando os diversos tipos de alfaias, analisados no capítulo 

anterior, esta média reflete uma primeira tendência na avaliação destas ferramentas de 

trabalho. Com efeito, um conjunto significativo de processos inclui-se no grupo 

pertencente ao grupo da média dos 2.000 réis, designadamente os inventários de Maria 

Gomes (2.840 réis), Francisco Agostinho (2.640 réis), João Preto (a) (2.560 réis) e 

Thereza Fernandes (a) (2.310 réis). A presença de carros de carga ou de jugos nestes 

processos é o primeiro elemento capaz de justificar uma avaliação dos mesmos, uma vez 

que a estas alfaias corresponde um preço mais elevado por comparação com as restantes 

– no caso dos carros, há um que atinge os 1.000 réis, enquanto os jugos podem alcançar 

a marca dos 600 réis – valorizando assim o preço atribuído ao património inventariado. 

Um segundo fator responsável pela valorização deste património prende- se com a 

presença de relhas, sendo que cada um dos três processos assinalados é composto por, 
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pelo menos, duas relhas, cada uma avaliada em 250 réis. 

O processo de Domingas Fernandes continua a destacar-se, configurando assim 

um caso extremo no que respeita à presença de alfaias agrícolas na composição do 

património. O valor total de 9.380 réis é assim marcado pelas 3 enxadas avaliadas num 

total 1.300 réis, ao que se somam ainda 2 sachos em 360 réis. A gadanha, avaliada em 

300 réis, é um pouco mais preciosa do que as restantes detetadas em outros processos, 

pelo que se presume que seja nova ou que se encontre em melhor estado de 

conservação. Uma cuba de 16 almudes inflaciona o valor final, com os seus 4.000 

réis. Dos 2 carros arrolados, um é para o transporte do feno, sendo avaliado em 3.000 

réis, ao passo que o outro carro representa menos um 1/3 desse valor (2.000 réis). No 

âmbito dos arreios, também só foi detetada neste processo uma referência a 1 jugo 

aparelhado, com um preço equivalente ao de um carro: 2.000 réis. No âmbito das 

ferramentas, para além de uma enchó de 120 réis, na casa havia ainda um martelo (100 

réis). 

Após termos descrito o caso extremo que caracteriza o processo de Domingas 

Fernandes, como aquele cujo valor pecuniário atribuído às alfaias agrícolas representa o 

maior valor, importa frisar que, em função de uma análise comparativa com os restantes 

processos, constatamos que o elemento diferenciador na avaliação de duas alfaias do 

mesmo tipo se prende, fundamentalmente, com o seu estado de conservação. Contudo, 

este fator não impossibilita uma avaliação acima da média, sendo que o elemento 

verdadeiramente diferenciador na valorização deste património – e à luz de cada 

inventário – visa um maior número de alfaias e, sobretudo, a presença (ou não) de 

determinadas tipologias (cubas, por exemplo). 

Ainda acima da média determinada, deparamo-nos com o conjunto dos processos 

que, para além de comportarem uma referência a todas as categorias de alfaias 

analisadas no capítulo anterior, possuem ainda uma maior extensão de ferramentas e não 

apresentam referências ao facto de já poderem ser velhas. Tal facto verifica-se nos casos 

de João Preto (b) (5.400) e Vicente Preto (3.920 réis). Debrucemo-nos um pouco sobre 

este último processo, uma vez que o mesmo refere13 alfaias, sendo que 5 são descritas 

como velhas ou usadas, designadamente um enxadão (500 réis), uma gadanha (240 

réis), uma enxó (240 réis), uma serra de mão (120 réis) e um carro (1.200 réis). Se 

comparamos o mesmo tipo de alfaias velhas e usadas, com aquelas que constam no 
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processo de Domingas Fernandes, e que se presumem novas, verificamos que, no 

primeiro caso o enxadão custa menos 100 réis, a gadanha menos 60 réis e o carro menos 

1.800 réis, o que demonstra, claramente, que há uma disparidade na avaliação das 

alfaias consoante o facto de estas serem novas ou velhas. 

Logo abaixo da média – ou seja, no grupo cuja avaliação global se situa no 

intervalo entre os 1.000 e os 1.900 réis –, deparamo-nos com o grosso dos processos que 

integram o nosso universo documental, representando 7 num total de 21 processos, 

nomeadamente os inventários de João Fernandes Ratão (1.900 réis), Mathias da Fonte 

(1.800 réis), Francisco Fernandes (1.740 réis), Agostinho Fernandes (1.520 réis), Rosa 

Fernandes (1.360 réis), Caetana Fernandes (1.040 réis) e Domingos Fernandes Afonso 

(1.020 réis). 

Abaixo dos 1.000 réis, deparamo-nos com os processos de João Fernandes e 

Roque Fernandes (ambos avaliados em 900 réis), mas também com aqueles de Maria da 

Fonte (700 réis), sem esquecer Maria Fernandes e Thereza Fernandes (b), ambos 

avaliados em 300 réis. Para além do caso único que constitui, a este respeito, o processo 

de Baltazar de Campos, uma vez que se destaca, como aquele onde não é descrita a 

pertença de qualquer tipo de alfaia, os processos de Maria Fernandes e Thereza 

Fernandes (b) configuram o caso extremo em oposição ao de Domingas Fernandes, sendo 

que, tanto um, como o outro, só descrevem a presença de uma única enxada avaliada em 

300 réis. 
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Gráfico 14 – Avaliação do património correspondente às alfaias nos inventários 

orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 
Legenda: Linha amarela: valor médio/ linha vermelha: curva decrescente da avaliação. 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Como vimos anteriormente, ao todo, foram detetadas 189 referências relativas à 

presença de gado nos processos de inventário que compõem o nosso universo documental. 

Quanto ao valor pecuniário destes bens semoventes, de acordo com a avaliação dos 

louvados e à luz de cada processo, o mesmo representa, em termos globais, 278.300 réis. 

Internamente, este valor reparte-se da seguinte forma: 80.400 réis correspondem somente 

a gado bovino; 53.200 réis remetem para gado suíno; 48.100 réis referem-se a gado ovino; 

28.800 réis são relativos a gado caprino; 14.000 réis reportam-se a colmeias
362

; e, 

finalmente, 8.000 réis dizem respeito a gado muar, do qual só detetamos um caso. A 

média foi assim calculada num montante de 12.585 réis por processo. De acordo com a 

média determinada em função de cada tipo de gado nos nossos inventários, um boi 

custava 10.050 réis, um porco custava 2.955 réis, uma ovelha custava 641 réis, uma 

cabra custava 505 réis e uma colmeia ficava-se nos 466 réis. 

O processo de Ana Fernandes é aquele cuja avaliação mais se aproxima da média 

                                                             
362

 Sendo que este valor de reporta integralmente ao processo de Domingas Fernandes, fazendo com que 

seja o único caso no nosso universo documental com uma ligação evidente à produção de mel, contando 

para isso com um total de 30 colmeias. 
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determinada, ascendendo para isso a um montante de 12.400 réis, o que o escrivão 

apontou como «a metade de um boi preto»
363

 que foi, por isso, avaliado em 8.000 réis. 

Tal significa que este boi não pertencia inteiramente a Ana Fernandes, sendo que a outra 

metade seria repartida, muito provavelmente, com outro familiar ou vizinho da aldeia 

para o exercício da atividade agrícola, consubstanciando assim um bem partilhado. 

Consta ainda deste inventário um porco (2.400 réis), 3 cabras (1.200 réis) e duas ovelhas 

(800 réis). 

Na qualidade de inventário com o maior valor pecuniário atribuído pelos 

louvados, o processo de Maria Gomes destaca-se entre os demais. Ascendendo a um 

valor total calculado em 55.800 réis, o mesmo reflete a pertença de 15 cabeças de gado 

caprino (6.000 réis), 12 cabeças de gado ovino (4.800 réis), 2 exemplares de gado 

bovino – dos quais o primeiro é descrito como um «boi preto»
364

 (18.000 réis) e o 

segundo como um «boi vermelho»
365

 (20.000 réis) – e 2 leitões, ambos descritos como 

pretos, sendo que o primeiro foi avaliado com 3.000 réis, e o segundo 4.000 réis. 

Existe também uma correlação entre a presença de um determinado tipo de gado 

nos inventários e as terras para pasto que vêm indicadas nos mesmos, como no caso das 

ovelhas e das cabras face à existência de lameiros. Tal facto evidencia-se, por exemplo, 

nos processos de Domingas Fernandes e Francisco Agostinho. Na inventariação dos bens 

semoventes pertencentes especificamente a este último processo, os louvados referem a 

existência de um total de 3 cabeças de gado caprino e 3 cabeças de gado ovino, sendo que 

os mesmo poderiam beneficiar de 6 lameiros para o pasto. Com efeito, o inventário de 

Francisco Agostinho contém uma referência interessante quanto a um destes lameiros, 

sendo que o mesmo é descrito como «um balado de lameiro»
366

. Um valado é um 

terreno circundado por sebes ou tapumes, por forma a impedir a saída do gado, um tipo 

de propriedade de natureza privada. Este processo contém ainda a referência a 2 

exemplares de gado suíno e apenas a 1 exemplar de gado bovino. O facto de esta cabeça 

de gado bovino custar menos de metade daquela observada no processo de Maria 

Gomes não nos parece resultar, contudo, de uma inflação dos preços ocorrida no 

período analisado, uma vez que só existe um intervalo de quatro anos entre a realização 

                                                             
363

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Ana Fernandes (f.2v.). 
364

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Maria Gomes (f.4v.). 
365

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Maria Gomes (f.4v.). 
366

 ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores, Processo de Francisco Agostinho (f.5). 
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de ambos os processos. O mais provável é o animal ser de menores dimensões, ou 

mesmo mais velho. 

Constatamos que o valor pecuniário de avaliação do gado tende a aumentar, de 

modo proporcional, em função do maior número de cabeças, mas, sobretudo, em 

atendendo à presença (ou não) de determinadas tipologias, pelo que se dá uma 

valorização exponencial no caso dos bois ou porcos. Tal evidência ocorre no caso de 

Vicente Preto (19.600 réis), João Preto (a) (19.000 réis) João Preto (b) (16.400) João 

Fernandes Ratão (16.000 réis) João Fernandes (15.000 réis), todos eles apresentando 

uma avaliação dos gados calculada acima da média. O denominador comum entre a 

maioria destes processos prende-se precisamente com o facto de cada um deles possuir, 

pelo menos, um boi e um porco, sendo que só o processo de João Fernandes é capaz de 

compensar a ausência de qualquer destes tipos de gado com a referência à existência de 

uma burra (8.000 réis). 

Logo abaixo da média determinada para a avaliação dos gados nos inventários, 

deparamo-nos com o processo de Domingos Fernandes Afonso (9.600 réis). Com um 

valor inferior, encontram-se todos os outros com um menor número de cabeças de gado, 

tais como os processos Mathias da Fonte (8.000 réis) e Thereza Fernandes (a) (6.800 

réis). De facto, constatamos que qualquer um dos três inventários enunciados contém a 

referência a um porco, mas possui, em contrapartida um menor número de cabeças de 

gado ovino e caprino. Por sua vez, os processos de Caetana Fernandes (4.800 réis) e 

Francisco Fernandes (4.000 réis) já não possuem referência senão a gado caprino ou 

ovino. Nos valores inferiores, para além de um menor número de cabeças de gado, 

constatamos a presença daqueles cuja avaliação é menor, muito presumivelmente em 

função da idade avançada ou da dimensão física dos animais. Por ordem decrescente da 

sua avaliação, incluem-se nesta categoria os processos de Rosa Fernandes (3.000 réis), 

Thereza Fernandes (b) (2.600 réis), Maria da Fonte (1.600 réis) e do Agostinho Fernandes 

(500 réis). Importa também, por último, sublinhar a presença de 3 inventários sem 

qualquer menção à existência de gados: os casos de Maria Fernandes, Baltazar de Campos 

e Roque Fernandes. 

 

 

 



142  

Gráfico 15 – Avaliação do património correspondente aos gados nos inventários 

orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 

Legenda: Linha amarela: valor médio/ linha vermelha: curva decrescente da avaliação. 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

5.3. Recheio das habitações 

As 168 entradas que constam da nossa “base de dados” relativamente à existência 

de outros bens móveis, do âmbito das habitações, revelam-nos, do ponto de vista da sua 

avaliação pecuniária em termos globais, o montante de 151.340 réis, determinando 

numa média de 7.206 réis por processo. Atendendo à extensão e à variedade destes 

bens, reportamo-nos, exclusivamente, aos casos mais extremos por forma a permitir uma 

análise comparativa. 

Assim, é-nos revelado o seguinte quadro: o processo de Maria Gomes surge 

isolado no grupo daqueles com uma avaliação superior a 40.000 réis, (41.700 réis), sendo 

que a avaliação do mesmo se reparte por roupa de casa (3.800 réis), mobiliário e 

utensílios domésticos (14.400 réis) e géneros (23.500 réis). Na inventariação destes bens 

móveis, os louvados referem apenas uma arca (400 réis) com uma capacidade de 

armazenamento determinada em quarenta alqueires de pão. Quanto ao mobiliário, 

consta deste processo a referência 1 escano de cozinha (1.200 réis), uma «escaneta» (200 

réis) e um banco (800 réis). Por fim, em matéria dos utensílios de cozinha, detetamos um 
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número total de 8 referências, consubstanciadas, na seguinte ordem decrescente, quanto 

ao valor pecuniário inscrito na documentação: uma panela (600 réis); 1 tacho (200 réis); 

2 exemplares de sertãs (num total de 160 réis); uma colher de ferro (60 réis); 1 espeto de 

ferro (60 réis); e, por último, 2 pratos de castanho avaliados conjuntamente em 150 réis. 

No que concerne à avaliação das colheitas e dos géneros nos nossos inventários, 

,o processo de Maria Gomes é ainda aquele se destaca por via da sua avaliação, cujo 

montante ascende assim aos 23.500 réis. Segundo pudemos apurar, pertenciam-lhe, ao 

todo, 40 arrobas de feno (2.400 réis), 50 sementes de linho (1.400 réis), 2 arráteis de pão 

de 100 réis – o que se traduz em, sensivelmente 1 kg – 1 medeiro de palha (2.000 réis), 

50 alqueires de pão de centeio (15.000 réis), 1 alqueire de linhaça (800 réis). 

Importa sublinhar, contudo, que a leitura dos processos nem sempre apresenta esta 

a divisão. No caso de Vicente Preto, por exemplo, os 28.360 réis, repartem-se pela roupa 

de casa (4.920 réis), logo seguida pelos géneros (5.880 réis), sendo que o montante 

remanescente é relativo a mobiliário e a utensílios domésticos (17.560 réis). Este 

inventário dá-nos conta de um valor total relativo a bens móveis calculado em 17.560 

réis. Este valor corresponde a 6 móveis de armazenamento, o que se traduz em 3 casos 

de referência a arcas, das quais a primeira é descrita como uma arca de castanho (2.000 

réis), a segunda como uma arca velha de castanho (1.000 réis) e a terceira apenas como 

uma arca grande (1.000 réis). Verificamos que as arcas feitas de madeira dos 

castanheiros possuíam uma melhor avaliação comparativamente com as restantes, 

mesmo quando já velhas. Temos ainda, a este propósito, 2 casos de referências a potes, 

dos quais um é de ferro (120 réis) e o segundo é de metal (1.200 réis), sendo que este 

possui de uma maior capacidade de armazenamento, justificando assim a sua 

valorização. Já em matéria de móveis de cozinha, só detetamos neste processo 1 escano 

de lume (2.400 réis). Prosseguindo com a análise dos utensílios de cozinha, só 

detetamos neste processo a referência de uma sertã (240 réis). 

Verificamos, com base na análise destes dois processos e por comparação com os 

restantes, que os géneros podem variar não só em função dos rendimentos das terras 

como, aparentemente, do momento em que o inventário é feito em relação com o 

período da colheita. Uma segunda constatação prende-se com o facto de a avaliação dos 

géneros e das colheitas poder variar em função da maior ou da menor especialização em 

produção animal, de cereais, ou mesmo da presença de um maior número de almudes de 
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vinho. Com efeito, partindo de uma análise conjuntural, onde se denotam as maiores 

disparidades, designadamente ao nível da riqueza associada à transmissão de outros 

bens móveis que compõem os nossos inventários, é, de facto, na categoria 

correspondente às colheitas e aos géneros que se proporciona uma maior valorização 

dos mesmos. 

No extremo oposto àquele dos dois casos enunciados – ou seja, na condição de 

inventário com a pior avaliação na categoria dos bens que compõem o recheio da casa – 

deparamo-nos com o processo de Mathias da Fonte, sendo que o mesmo só era detentor 

de uma arca que levava 25 alqueires de pão avaliada em 4.000 réis, não possuindo 

qualquer referência à existência de outras colheitas ou géneros. Este processo revela-nos 

assim dois aspetos fundamentais, sobretudo por comparação entres aqueles melhor 

avaliados e aqueles pior avaliados, sendo que o primeiro se prende com a existência de 

arcas na generalidade das casas e independentemente da categoria social a que os 

inventariados pertençam. De facto, as arcas, para além de cumprirem uma função de 

armazenamento, também podiam servir como mesas, razão pela qual cumpriam uma 

função tão fulcral como elemento que compunha o recheio das habitações. Em segunda 

lugar – e, por ventura, como um dado mais relevante em função do nosso objeto de estudo 

–, percebemos que a presença de colheitas ou de géneros nos inventários constituía um 

privilégio ao alcance de uma minoria – 11 em 21 processos não contêm referências a 

esta tipologia de bens –, capaz de, por essa via, suscitar uma valorização de um 

inventário em relação aos demais privados de colheitas ou de géneros. Não obstante, 

partindo ainda do inventário de Mathias da Fontes, percebemos as arcas também 

cumpriam uma função importante nesta matéria, pelo que podiam armazenar pequenas 

quantidades de colheitas. 
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Gráfico 16 – Avaliação do património correspondente ao recheio das casas nos inventários 

orfanológicos de Rio de Onor (1781-1815). 

 

Legenda: Linha amarela: valor médio/ linha vermelha: curva decrescente da avaliação. 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

5.2. Concentração da riqueza nos inventários 

Do conjunto dos 21 inventários orfanológicos que constituem o nosso universo 

documental, de acordo com o número de bens descritos nestes processos e o respetivo 

valor pecuniário com que foram avaliados pelos louvados, verificamos já nos capítulos 

anteriores que, fundamentalmente, duas categorias gerais de bens contribuem para a sua 

maior valorização, designadamente os bens de produção e aqueles que compõem o 

recheio das casas. 

Procuraremos em seguida avaliar de que modo é que o valor pecuniário 

associado às duas categorias gerais descritas se concentra em cada um dos processos de 

que dispomos, por forma a traçar hierarquia existente no que concerne ao nosso universo 

documental, e em função dos dados que os mesmos nos proporcionam. 

Calculamos assim o nível médio de riqueza com base na análise dos 21 casos de 

que dispomos, pelo que o mesmo foi determinado num valor de, aproximadamente, 

127.000 réis. Associado a esta média de valores, o método empregue por forma a 
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determinar o montante correspondente a cada inventário permitiu-nos concluir que 14 

dos processos que compõem a nossa amostra se situam abaixo da média de valores 

apresentada. Estes 14 processos dizem respeito a 45,6% da riqueza avaliada em termos 

universais. Mais de metade da riqueza total estava nas mãos dos 7 outros núcleos 

inventariados, espelhando claramente a existência de níveis diferenciados de riqueza. 

Importa perceber de que forma é que esta riqueza se encontra distribuída pelos 

inventários – e em função de cada tipologia de bem, conforme já analisado –, com vista 

a determinar a sua própria concentração à luz da categoria social correspondente, entre 

os pequenos proprietários (C), os médios proprietários (B) e os grandes proprietários 

(A) de Rio de Onor (Tabela 16). 

Gráfico 17 – Níveis de riqueza associados ao património nos inventários orfanológicos 

de Rio de Onor (1781-1815). 

 
Legenda: Linha amarela: valor médio/ linha vermelha: curva decrescente da avaliação. 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

 

Ascendendo a um valor total de 120.420 réis, a avaliação do património inscrito 

no processo de Ana Fernandes é aquela que mais se aproxima da média pré-determinada 

para a riqueza do nosso universo documental em termos globais, configurando assim um 

caso paradigmático da tendência observada. 
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Segundo a ordem decrescente do valor pecuniário atribuído pelos louvados ao 

património daqueles a quem se reporta, o processo de Domingas Fernandes destaca-se, a 

este respeito, relativamente aos demais. Com efeito, descrevendo um valor total de 

334.680 réis, este processo representa aquele melhor avaliado, sendo o único a ocupar, 

isoladamente, uma avaliação superior aos 250.000 réis. O fator que justifica tamanha 

valorização deste inventário em relação aos demais prende-se, fundamentalmente, com 

o facto de o número de terras detidas ser superior e, como já tivemos ocasião de analisar, 

apresentar uma subida de 160,4% face à média dos montantes calculados para cada 

processo. Constatamos assim que a propriedade fundiária – de acordo com o 

número de propriedades detidas, a localização e a extensão de terreno ocupado – se 

constitui como o elemento verdadeiramente diferenciador na aferição da fortuna 

correspondente aos bens em termos globais. Ainda que em menor grau de importância 

por comparação com a propriedade fundiária, a presença de gados representam o 

segundo elemento capaz de valorizar a riqueza associada ao património descrito nos 

inventários. 

Prosseguindo com análise da hierarquia correspondente à avaliação global dos 

bens, restam-nos, de acordo com o seu valor pecuniário e no intervalo entre os 200.000 

e os 249.999 réis, destaca-se o processo de Maria Gomes com 238.540 réis, ou seja, 

menos 96.140 réis em relação ao processo de Domingas Fernandes. Ainda neste 

intervalo, consta o inventário de Vicente Preto com 222.800 réis. Já ao intervalo entre os 

150.000 e os 199.999 réis, pertencem apenas 2 processos, designadamente os de João 

Preto (a) (191.300 réis) e de João Preto (b) (174.140 réis).  

No intervalo entre os 100.000 e os 149.999 réis, constam outros 3 inventários: o 

de Francisco Agostinho (119.610 réis), Caetana Fernandes (112.460 réis), Roque 

Fernandes (110.800 réis) 

Entre os 50.000 e os 99.999 réis, deparamo-nos com o grosso dos processos que 

constituem o nosso universo documental, nomeadamente os de Agostinho Fernandes 

(90.940 réis), Rosa Fernandes (90.160 réis) João Fernandes Ratão (87.800 réis), Thereza 

Fernandes (a) (84.500 réis), Maria Fernandes (84.200 réis), Maria da Fonte (76.500 réis), 

Thereza Fernandes (b) (74.810 réis). 

Somos agora confrontados com os processos pior avaliados no cômputo geral da 

nossa amostra. Referimo-nos ao caso de Domingas Fernandes Afonso, cujo património 
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foi avaliado em 66.900 réis, fazendo com que seja o terceiro processo com a pior 

avaliação em termos pecuniários. Ainda a este propósito, o segundo lugar, na qualidade 

de património avaliado com o valor mais baixo, é ocupado pelo inventário relativo a 

Francisco Fernandes, cujo valor monta a 59.540 réis, o que se traduz em menos 7.360 

réis por comparação com o processo de Domingas Fernandes Afonso. Por comparação 

com o processo de Domingas Fernandes, qualquer um deste dois inventários possui um 

número inferior de terras, sendo que a sua avaliação individual também é 

substancialmente inferior atendendo às áreas de cultivo de que as mesmas dispõem. 

Apesar de ambos serem detentores de algumas cabeças de gado, tal facto não invalidou 

uma desvalorização abrupta da riqueza associada a estes inventários por comparação 

com aquele de Domingas Fernandes. 

Abaixo dos 50.000 réis, resta-nos, por último, o processo de inventário relativo a 

Baltazar de Campos, cujo montante global do património avaliado descreve a módica 

quantia de 33.300 réis, fazendo assim com que seja aquele com o valor mais baixo de 

toda a nossa amostra composta, ao todo, por vinte e um inventários orfanológicos, 

dispondo para isso de um número muito reduzido de terras e não possuindo qualquer tipo 

de gado. 

Tabela 16 – Distribuição por categoria correspondente ao valor patrimonial dos inventários em Rio de 

Onor (1781-1815). 

Valores organizados por grupos N Categoria correspondente N 

1.º <50.000 1 C 10 

2.º 50.000-99.999 9 

3.º 100.000-149.999 6 B 8 

4.º 150.000-199.999 2 
5.º 200.000-249.999 2 A 3 

6.º > =/> 250.000 1 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

5.4. Dívidas 

Constam da nossa “base de dados” 11 entradas relativamente à existência de 

dívidas, ou, por outras palavas, somas de dinheiro deixadas por pagar em vida pela pessoa 

inventariada a um determinado credor. Apesar de não se verificar uma referência 

expressa à origem destas dívidas, estamos em crer que, a sua larga maioria, nos remete 

para a empréstimos. 
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Tabela 17 – Dívidas detetadas nos inventários de Rio de Onor (1781-1815). 

 

Processo Credores (e naturalidade) Valor (em réis) 

Thereza Fernandes Pe. André Preto (Rihonor de Castilla) 4.800 

Thereza Fernandes Julião Fernandes (Rio de Onor) 3.200 

Thereza Fernandes José de Sá Carneiro Vargas (Bragança) 7.200 

João Fernandes Pedro Rodrigues Moura (Panoias) 8.000 

João Fernandes Marcos Rodrigues (Panoias) 4.800 

João Fernandes Francisco Novais (Bragança) 12.000 

Roque Fernandes Pedro Rodrigues Moura (Panoias) 8.000 

Roque Fernandes Antónia Branca (Puebla de Sanabria) 8.000 

Roque Fernandes Francisco Novais (Bragança) 6.000 

Maria da Fonte Lourenço Vargas (n/r) 2.000 

Maria da Fonte Herdeiros de José António da Silva 4.000 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores. 

Um estudo em torno dos inventários orfanológicos permite-nos, de igual modo, 

tomar consciência de alguns dados importantes no que se refere a sistemas de crédito – 

i.e., as modalidades de circulação da informação entre devedores e credores – tanto no 

interior da comunidade, como na relação que a mesma pode estabelecer com o exterior. 

Com efeito, podem constar dos inventários informações pertinentes acerca da existência 

de créditos ou débitos à data do falecimento da pessoa inventariada. No caso da segunda 

– que é a única que nos interessa abordar no âmbito do presente trabalho, atendendo ao 

facto de não termos detetado qualquer referência a notas de crédito nos inventários de que 

dispomos , estas dívidas, e como teremos ainda ocasião de analisar melhor no próximo 

capítulo, atendendo à sua tipologia, terão de ser assim subtraídas ao valor pecuniário 

associado ao conjunto dos bens de casal. 

As fontes não esclarecem qual a natureza específica das dívidas, que resultaram 

de empréstimos, ou mesmo de processos de herança anteriormente conduzidos. Não 

obstante, apesar de termos acabado de indicar os dois principais tipos de dividas, importa 

sublinhar que as mesmas podem resultar de um conjunto mais extenso de razões formais. 

O estudo das dívidas em Rio de Onor, entre 1758 e 1820, pode-nos assim permitir a 

interpretação de alguns dos fluxos monetários existentes. 

Não obstante o facto de termos presenciado a ocorrência de mais de uma dezena 

de casos relativos a dívidas, importa sublinhar que a totalidade dos mesmos remete 
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apenas quatro processos, o que representa, em si, pouco mais de 1/5 do total. Assim, 

numa média calculada em 6.181 réis para o valor de cada uma das dívidas, verificamos 

desde logo, em matéria de proveniência geográfica dos credores, que apenas um credor 

é natural de Rio de Onor, sendo que o mesmo se verifica em relação a Rihonor de 

Castilla e a Puebla de Sanábria. Com efeito, o padrão dominante remete a proveniência 

dos credores para a cidade de Bragança ou para a «villa de Panoias», cuja localização 

do topónimo parece remeter para Vila Real, segundo a informação tratada por Leite de 

Vasconcelos
367

. 

Aludindo para a ordem decrescente do montante associado às dívidas passivas 

nestes processos, o de João Fernandes encabeça, a este propósito, a lista dos maiores 

devedores. Conforme a informação que consta deste processo, o passivo alcança a 

marca dos 24.800 réis. Quase metade do montante descrito, 12.000 réis, resultam de 

uma dívida deixada por pagar a Francisco Novais, natural da cidade de Bragança. 

Constatamos ainda outras duas dívidas – designadamente nos valores de 8.000 e 4.800 

réis –, pelo que a mesmas se reportam, segundo a ordem pela qual consta na nossa 

documentação, a Pedro Rodrigues Moura e a Marcos Rodrigues, aqui visados na 

qualidade de credores e ambos descritos como sendo naturais da «villa de Panoias»
368

. 

Importa, de resto, sublinhar o facto de a documentação ainda ser capaz de nos fornecer 

alguns dados com interesse no que respeita à proveniência dos titulares das dívidas, pelo 

que estas não são descritas apenas como pertencentes a João Fernandes, mas sim como 

«dividas que deve o casal»
369

 – i.e., tanto o inventariado, como a sua viúva. A este 

respeito, sabemos que quando se contraía um empréstimo – desde que as pessoas 

fossem casadas – cada um dos cônjuges tinha de dar o seu consentimento, uma vez que 

o património era comum (só se o casamento não fosse por carta de metade). Por fim, a 

fonte ainda refere que o pagamento a Marcos Rodrigues, natural da «villa de Panoias», 

e a Francisco Novais, da cidade de Bragança, se havia de processar numa determinada 

quantidade de pão, o que significa a preferência do pagamento em géneros, em vez de 

dinheiro, tendo presente a noção de que, para o período analisado, o valor médio do 
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centeio situava-se nos 520 réis
370

. 

Enquanto inventário que consta da nossa amostra, na qualidade daquele com a 

segunda maior dívida, o processo alusivo a Roque Fernandes comporta, neste aspeto, 

22.000 réis: 8.000 réis devidos a Pedro Rodrigues Moura, natural da «villa de Panoias»
371

 

e a pagar em pão; outros 8.000 réis a Antónia Branca, residente em Puebla de Sanábria;  

e, 6.000 réis a Francisco Novais, natural da cidade de Bragança. trata-se mais uma vez 

de «dividas que deve o cabeça do casal». 

No processo de Thereza Fernandes os 15.200 réis de dívidas, distribuem-se por 

José de Sá Carneiro Vargas, natural da cidade de Bragança (7.200 réis), pelo Padre André 

Preto, cura de Rihonor de Castilla e a quem ficaram por pagar 4.800 réis e por Julião 

Fernandes, de Rio de Onor. No processo de Maria da Fonte, as 2 dívidas ascendem a 

6.000 réis e, fora os montantes atribuídos e o nome, nada mais se revela sobre os 

credores. 

5.5. A legítima 

Entendemos que a determinação da legítima se pode constituir como um aspeto 

interessante no desenvolvimento da nossa hipótese de trabalho, sobretudo tendo em conta 

que o mesmo corresponde ao quinhão da herança a que cada herdeiro tem legítimo 

direito, mas também ao facto de a mesma diminuir em função de um maior número de 

herdeiros. Pretende-se assim mostrar que a análise do processo de transmissão do 

património permite evidenciar a existência de desigualdades no seio da própria 

comunidade. 

Atendendo ao valor da legítima correspondente a cada herdeiro, de acordo com a 

ordem decrescente dos montantes expressos na nossa documentação, destaca-se, no 

âmbito desta análise, o processo de João Preto (a). Uma vez que este só possuía um 

filho – chamado João e com apenas quatro anos de idade –, a legítima foi calculada 

77.000 réis, fazendo assim com que seja o único caso acima dos 60.000 réis. Não 

obstante, ainda nos intervalos situados abaixo dos 50.000 réis e entre os 50.000 e os 

99.999 réis, encontramos referência a algum dos nossos processos. Constatamos, a este 

respeito, a presença de um total de três neste intervalo, designadamente os de João Preto 
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(b), Domingas Fernandes e Mathias da Fonte. Relativamente ao primeiro, sabemos que 

o inventariado deixou três filhos órfãos – Agostinha, Domingas e Affonso –, sendo que 

as duas primeiras eram já maiores de idade, enquanto o último se encontrava no limiar 

da maioridade, 24 anos. O valor da legítima destinada a este último herdeiro perfaz assim 

o valor de 57.100 réis. Já em relação ao processo de Domingas Fernandes, sabemos, de 

igual modo, que esta possuía três filhos, em relação aos quais, de resto, a documentação 

refere o facto de Domingas e Lázaro serem ambos maiores de idade, fazendo com que 

Maria, de 24 anos, fosse a única com direito à legítima. 

Já no intervalo entre os 20.000 e os 39.000 réis, deparamo-nos com um número 

total de cinco casos, nomeadamente os de Maria Gomes, Vicente Preto, Maria Fernandes 

e Maria da Fonte Segundo a ordem dos nomes que acabamos de enunciar, o valor líquido 

da legítima corresponde, em cada um dos casos, a 36.000, 33.466, 32.200, 28.250 e 

25.800 réis. No primeiro caso, constam três filhas menores de idade – nomeadamente 

Rita, Tereza e Maria. Já o processo de Vicente Preto refere a mesma situação, ou seja, a 

existência de três filhos menores de idade: Pascoala, João e Ana. Só o caso de Maria 

Fernandes é distinto dos dois anteriores, atendendo ao facto de a mesmo só possuir uma 

filha órfã: Tereza, com 15 anos de idade. No processo de Maria da Fonte, o montante se 

destinava exclusivamente a Domingos, que contava então com apenas 2 anos de idade. Já 

o último refere a existência de três filhos – João, Lourenço e Pascoal –, sendo que só os 

dois últimos representam órfãos menores de idade, ao passo que o primeiro, na 

qualidade de único filho maior, foi inclusivamente incumbido do papel de inventariante 

neste processo. 

Constatamos assim que a larga maioria dos inventários que formam o nosso 

corpus documental, designadamente no que concerne à determinação da legítima a 

repartir por cada um dos órfãos menores de idade, se encontram, neste âmbito, abaixo dos 

20.000 réis. De facto, o valor líquido da legítima em 10 dos nossos 21 inventários 

orfanológicos pertence à categoria dos 10.000 réis, descrevendo para isso um montante 

calculado no intervalo entre os 10.000 e os 19.999 réis. Neste contexto, o primeiro 

processo merecedor de destaque pertence a Rosa Fernandes, pelo que se seguem, 

segundo a ordem decrescente do valor líquido associado à legítima, os processos de Ana 

Fernandes, Francisco Agostinho, João Fernandes, Thereza Fernandes, Domingos 

Fernandes Afonso, Agostinho Fernandes, Caetana Fernandes, Roque Fernandes e 
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Francisco Fernandes. Metade destes inventariados descreve uma média aproximada dos 

três filhos, sendo que só metade dos mesmos corresponde a esta média, ao passo que os 

restantes cinco descrevem, na sua larga maioria, a existência de dois filhos, havendo 

ainda lugar a um caso de um processo onde se verifica a presença de um total de quatro 

filhos, o de Caetana 

Fernandes. Quanto ao valor líquido da legítima – e em função dos dez casos de que 

dispomos na categoria formalmente situada entre os 10.000 e os 19.999 réis –, a média 

foi calculada no montante exato de 13.782 réis, sendo que somente a legítima de quatro 

desses processos foi avaliada com uma quantia superior à média calculada. 

Sobram-nos, por último, os dois processos cuja legítima foi determinada num 

valor líquido abaixo dos 10.000 réis. Referimo-nos assim aos processos de Thereza 

Fernandes e Baltazar de Campos. Ambos descrevem a existência de três filhos órfãos, 

que têm, por isso mesmo, direito a uma legítima calculada em 9.717 réis. No âmbito do 

segundo caso, somente uma das três filhas tem menos de vinte e cinco anos de idade, 

sendo que o valor da legítima destinada à mesma foi calculada na módica quantia de 2.333 

réis. Verifica-se assim a existência de níveis diferenciados de riqueza resultantes do 

processo de transmissão do património, designadamente no que concerne à atribuição da 

«legítima». 

Tabela 18– Determinação da «legítima» por inventário em Rio de Onor (1781-1815). 

 

Inventariado Nº de herdeiros menores (nome e idade) Valor da 

«legítima» (em 

réis) 

Domingos Fernandes 

Afonso 

2 (14 anos e 17 anos) 12.125 

Ana Fernandes 3 (Clara, 13 anos / João, 12 anos/ Joaquina, 11 anos) 16.870 

Francisco Agostinho 3 (Domingas, 24 anos/ Violeta, 23 anos/ André, 18 anos) 16.666 

 
João Fernandes Ratão 

3 (João, maior de idade/ Lourenço, 24 anos/ Pascoal, 23 

anos) 

25.800 

Thereza Fernandes 2 (Domingas, 15 anos de idade/ Izabel, 12 anos) 13.750 

Maria Gomes 3 (Rita, 20 anos/ Tereza, 16 anos/ Maria, 14 anos) 36.000 

João Preto (a) 1 (João, 4 anos de idade) 77.000 

 
Caetana Fernandes 

4 (João Palmeiro, 16 anos/ Maria Palmeiro, 14 anos/ 

Matthias Palmeiro, 12 anos/ Carlos Fernandes, 10 anos) 

11.375 

Vicente Preto 3 (Pascoala, 14 anos/ João, 12 anos/ Ana, 10 anos) 33.466 

Agostinho Fernandes 3 (João, 18 anos/ Ignacia, 16 anos/ Manoel, 14 anos) 11.490 

Rosa Fernandes 2 (Ignacia, 15 anos/ João, 12 anos) 17.900 

Francisco Fernandes 2 (Maria, 25 anos/ Domingas, 20 anos) 10.285 
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Maria Fernandes 1 (Tereza, 15 anos) 32.200 

Mathias da Fonte 3 (João, 6 anos/ Maria, 22 anos/ Domingos, 20 anos) 43.533 

 
João Preto (b) 

3 (Agostinha, maior de idade/ Domingas, maior de idade/ 

Affonso, 24 anos) 

57.100 

 

Domingas Fernandes 
3 (Maria, maior de idade/ João, 20 anos/ Domingos, 16 
anos) 

51.913 

 
Baltazar de Campos 

3 (Domingas, maior de idade/ Lázaro, maior de idade/ 

Maria, 24 anos) 

2.333 

Thereza Fernandes 3 (Francisco, 16 anos/ Pascoal, 15 anos/ Isabel, 13 anos) 9.717 

 
João Fernandes 

3 (Maria, maior de idade/ João, maior de idade/ Manoel, 

24 anos) 

16.266 

Roque Fernandes 3 (João, maior de idade/ Paula, 23 anos/ Ana, 24 anos) 11.100 

Maria da Fonte 1 (Domingos, 2 anos de idade) 28.250 

Fonte: ADB, Fundo Judicial, Inventários de menores 

Conclusão 

Empreendendo uma visão global sobre os aspetos que aqui procuramos estudar e 

dar a conhecer, podemos concluir que Rio de Onor apresenta –na transição entre o 

século XVIII e o século XIX – traços que claramente indicam a existência de 

desigualdades económicas, a par de alguns indícios da existência de práticas 

comunitárias. Deste modo, tendo partido de uma leitura dos elementos associados à 

cultura material, designadamente por via da transmissão do património particular 

expresso nos inventários orfanológicos e em algumas escrituras testamentárias, este 

procedimento permitiu-nos vislumbrar alguns indícios de uma organização social de 

tipo comunitário. Neste seguimento, naquilo que concerne especificamente aos 

inventários orfanológicos, esta documentação de natureza judicial constituiu-se como 

fonte privilegiada de estudo, atendendo para o facto de, por comparação com as nossas 

escrituras testamentárias, a extensão dos bens descritos se ter provado maior, mais 

detalhada e por conter ainda a indicação do valor pecuniário. 

Importa sublinhar a presença nas nossas fontes de uma referência à herança de uma 

casa «casa do forno», sendo que esta é uma alusão clara a um forno possuído por vários 

e, portanto, de carácter público, comum à época em muitos outros espaços rurais e até 

urbanos. Num outro caso, o escrivão descreve também a pertença da «metade de um boi 

preto» a uma das pessoas inventariadas, o que significa que a outra metade seria repartida, 

muito provavelmente, com um familiar ou um vizinho da aldeia. Apesar de 

configurarem exemplos de uso em comum de bens patrimoniais, semelhantes ao 

observado em muitas outras localidades, os mesmos não denotam necessariamente a 
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existência de práticas de comunitarismo agrário. 

Feita a ressalva, reportamo-nos agora diretamente às referências detetadas com 

respeito ao património do «Conselho», sobretudo no que concerne aos campos detidos 

pelo mesmo. Com base em algumas das observações produzidas no decorrer do século 

XX a este respeito, o «Conselho» designava a totalidade dos vizinhos pertencentes à 

aldeia, constituindo-se, nessa mesma condição, como órgão gestor de um conjunto de 

bens comunitários, no âmbito dos quais se destacavam os ditos «lameiros comunais». 

Verificamos assim que as nossas fontes se reportam frequentemente à existência de 

«Campos do Conselho» nas delimitações da propriedade inventariada, pelo que estamos 

em crer que os mesmos, em função do nosso quadro temporal de análise, já designavam 

a propriedade comum dos vizinhos na aldeia, provavelmente como espaços de pastagem 

do elevado número de cabeças de gado que detetamos nas fontes. Parece-nos assim 

seguro afirmar que, no período aqui analisado, Rio de Onor se pode enquadrar num 

modelo de gestão comunitária de importantes recursos agro-pastoris. 

Numa comunidade com traços de usufruto e propriedade em comum, tal como 

definida para Rio de Onor por outros investigadores no século XX e em aparente 

consonância com a informação veiculada pelos dados que detetamos, verifica-se, ainda 

assim, a existência de padrões diferenciados de riqueza no que respeito ao período 

analisado. Com efeito, dos 21 inventários orfanológicos que constituem o nosso 

universo documental, de acordo com o número de bens descritos nestes processos e o 

respetivo valor pecuniário com que os mesmos foram avaliados pelos louvados, 

verificamos a presença de duas categorias gerais de bens: os de produção e aqueles que 

compõem o recheio das casas. Não obstante, a presença de um maior número de terras é 

o fator que contribui de forma mais significativa para uma valorização dos inventários, 

originando, por conseguinte, clivagens no que respeita ao montante com que cada um foi 

avaliado. Tal constatação resulta do facto de nos encontrarmos perante uma população 

que se dedicava quase exclusivamente à atividade agrícola, sendo que a propriedade 

fundiária ocupava uma posição central neste contexto, justificando assim uma maior 

valorização dos processos. Partindo ainda deste entendimento, registamos a 

existência de níveis  bastante diferenciados de riqueza, capazes de, por essa mesma via, 

descrever a pertença da pessoa inventariada a uma de três categorias possíveis pequeno 

proprietário (entre um valor inferior aos 50.000 réis até aos 99.999 réis – categoria C); 
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médio proprietário (num montante entre os 100.000 e os 199.999 réis – categoria B); ou, 

por último, grande proprietário (com um valor calculado entre 200.000-249.000 e acima 

dos 250.000 réis – categoria A). De facto, uma minoria da população inventariada 

pertence à categoria A – 3 em 21 –, ao passo que outros 8 pertencem à categoria B, 

fazendo com que os restantes 10, na condição daqueles com menos propriedades, 

ocupassem a categoria C. 

Prosseguindo com a análise das questões inicialmente formuladas, constatamos 

que o processo de transmissão do património se encontra no cerne da construção de 

padrões diferenciados de riqueza e de hierarquias no tecido social, mesmo numa 

comunidade com traços de comunitarismo, como é o caso da nossa. 

Confrontando, por fim, o quadro referencial proporcionando pelo trabalho de 

Jorge Dias, realizado em 1953, muito em particular no que se refere à ideia segundo a 

qual, no passado, «em Rio de Onor de Arriba e de Baixo reinava grande igualdade 

económica», constatamos que o quadro descrito não apresenta grande profundidade 

histórica, pelo que é – neste aspeto – o resultado circunstancial do seu próprio tempo. De 

facto, a realidade veiculada na obra de Jorge Dias não se encontra isenta de um certo 

idealismo, sobretudo na exaltação de um sistema próprio de uma democracia 

representativa e de matriz horizontal, cuja manifestação mais evidente se 

consubstanciava na igualdade económica e na justiça social entre todos os habitantes. 
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Anexo 1 
 
 

Mapa 1 – Les communaux au Portugal (concebido pela Junta de Colonização Interna, 

no ano de 1938). 



179  

 

 

 

 

 
Leptossolos úmbricos (lux 1-13)………………. 

 

Fluvissolos dístricos órticos (jdoa 1)………….. 

Anexo 2 

 

Figura 1 – Principais tipos de solos dominantes no termo de Rio de 

Onor. (Agroconsultores & Coba - Carta n.º 3 de Solos do Nordeste de 

Portugal – Folha 3 (Rio de Onor – Bragança – Vinhais), Escala 1: 100 

000, Vila Real: 1991). 
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Anexo 3 
 

Mapa 2 – Detalhe da Carta militar das principaes estradas de Portugal, de 1808 (estrada que atravessa 

«Rio Nor», tendo, a jusante, Bragança, e, a montante, Riomanzana, em Espanha). 
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Anexo 4 
 

 

Figura 2 – Planta geral da povoação de Rio de Onor (Extraído e adaptado de: SANTOS, Sérgio Leopoldo 

Fernandez (1963) — Recuperação de aldeias em Rio de Onor. Porto: FBAUP). 
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Anexo 5 
 
 

Figura 3 – Vista aérea do termo de Rio de Onor (Extraído e adaptado de: SANTOS, Sérgio Leopoldo 

Fernandez (1963) — Recuperação de aldeias em Rio de Onor. Porto: FBAUP 
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Anexo 6 
 

Mapa 3 – Detalhe do mapa realizado pelas Comissões Mistas e que consta das Atas da entrega da linha da 

fronteira entre Portugal e Espanha, no processo relativo ao Tratado de Limites entre Portugal e Espanha, 

em 1864 (escala original de 1:10.000). 
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Anexo 7 
 
 

Figura 4 – Distribuição dos tipos de propriedade e de culturas no conjunto 

dos termos de Rio de Onor e Rihonor de Castilla (Extraído e adaptado de: 

BRITO, Joaquim Pais de (1996) — Retrato de Aldeia com Espelho: Ensaio 

sobre Rio de Onor. Lisboa: Publicações Dom Quixote). 
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Anexo 8 
 

Figura 5 – Extensão da propriedade coletiva em Espanha, no ano de 1755 (Extraído e adaptado de: NETO, 

Margarida Sobral (2003) — «Biens et usages communaux au Portugal (1750-1950)». In VIVIER. Nadine 

Vivier; DEMÉLAS, Marie-Danielle — Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914): 

Europe occidentale et Amérique latine. Rennes: Presses universitaires de Rennes. 
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Anexo 9 
 

Documento 1– «Petição mista pedindo a isenção do pagamento de contribuições (1782)» (Extraído e 

adaptado de: BRITO, Joaquim Pais de, (1989) – A aldeia, as casas: organização comunitária e 

reprodução social numa aldeia Trasmontana (Rio de Onor) [Tese de Doutoramento], Lisboa: [s.n.], 

Vol. II). 
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Anexo 10 
 

Mapa 4– Detalhe do Mapa da Província Zamora (Representação cartográfica de Rio de Honor de Castilla 

e Rio de Honor de Portugal, por Francisco Coello de Portugal y Quesada, no ano de 1863). 
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Anexo 11 
 

Mapa 5 – Reconhecimento chorographico feito em 1840 pelo capitão do Corpo de Engenheiros 

Vasconcellos, aos concelhos limitrophes da raia estrangeira da provincia de Traz-os-Montes (Extraído e 

adaptado: DIAS, Maria Helena (2015) — «Um contributo português para a definiçao da fronteira luso- 

espanhola: a ação do engenheiro militar Vasconcelos e Sá». In Revista de Historiografía, N.º 23. Madrid: 

Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja. Universidad Carlos III de Madrid). 


