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Introdução 

A criança abandonada é um tema que consideramos sempre de interesse, tanto 

mais que, embora de uma ou outra forma, com outros requintes e mascaração, o 

abandono de crianças continua a ser frequente nos dias de hoje. 

Parece-nos, pois, oportuno o estudo de um fenómeno da sociedade tradicional 

como é o dos expostos da roda de Góis, analisados no período compreendido 

entre os séculos XVIII e XIX. 

Tendo conhecimento que no Arquivo Histórico do Município de Góis e noutros 

locais existiam algumas fontes inexploradas e contínuas sobre o assunto, o estudo 

dos expostos revelou-se-nos um campo de investigação atractivo. 

O facto do Concelho ter mantido de 1784 a 1841 - o período abrangido pelo 

nosso estudo - a mesma configuração geográfica, facilitou a nossa opção por 

uma unidade uniforme. 

Essa realidade, assim como um breve apontamento sobre a sua história, 

população e vias de comunicação, constituem o ponto de partida contextual deste 

trabalho. Não é esse, porém, o nosso propósito, a nossa investigação recai, 

sobretudo, sobre os expostos da roda de Góis, num contexto de pobreza. 

Acrescente-se, que - em tal perspectiva - alguns problemas de análise 

metodológica, relativos à documentação e ás suas fontes, terão que ser 

enfrentados. 

A análise situa-se, como já referimos, dentro de limites temporais bem 

específicos, sendo óbvia a sua dimensão diacrónica. 
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Neste contexto, exigia-se-nos uma investigação qualitativa e quantitativa dos 

ingressos na roda de Góis, descobrindo desde logo o local onde funcionou o 

estabelecimento da roda. 

Na nossa abordagem, a documentação escrita existente foi a estrutura 

fundamental do nosso trabalho; foi ela que nos obrigou a reformular planos; a 

ficar aquém ou ir além do inicialmente planificado. Estas fontes permitiram-nos 

desvendar e compreender a dinâmica do funcionamento da roda de Góis que, em 

alguns aspectos, era semelhante a outras espalhadas pelo país. 

É certo que o espólio documental, directamente relacionado com os expostos, é 

relativamente pouco numeroso. Mas, se tal documentação é pobre em 

quantidade, é rica em informação. 

De um modo geral, trata-se de fontes elaboradas com bastante pormenor. Além 

disso, o recurso a outras fontes 1 foi uma constante em todo o processo de 

investigação, permitindo-nos o conhecimento do enquadramento legal e a 

clarificação de muitas situações. 

Posteriormente, estudaram-se as condições para o acolhimento dos expostos, sem 

nunca esquecer o papel dos funcionários, indispensáveis para o bom 

funcionamento da instituição. 

O facto de não se encontrarem referências na roda de Góis a alguns funcionários, 

previstos na legislação - por exemplo o Amanuense que a documentação relativa 

à roda do Porto expressamente refere - configura a escassez de verbas 

económicas nestas instituições. 

1 Entre outras, destacámos: Copiadores, Actas de Vereação da Câmara, Mandados de pagamento, 
Providências,' Registo Geral, Actas das Sessões da Junta Geral do Distrito, Contas Correntes e diárias 
(1838/43). 
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O estudo que aqui se apresenta, à semelhança do que ocorre, em regra, com a 

maioria dos trabalhos de investigação histórica, só foi possível ser concretizado 

com múltiplos contributos pessoais que ocorreram, directa ou indirectamente, 

para a sua elaboração e apresentação. 

Justifica-se, em primeiro lugar, que manifestemos o nosso profundo 

agradecimento ao Professor Gaspar Martins Pereira que substituiu o saudoso 

Prof. Henrique David na orientação deste trabalho, no âmbito do Mestrado de 

História Contemporânea. Sem a sua crítica oportuna, a sua colaboração, 

sugestões, incentivo e disponibilidade, certamente não o teríamos levado a cabo. 

Os nossos agradecimentos: 
Ao nosso querido amigo Padre Dr. Dinis, de Coja, pela cedência de preciosas 

informações, pelo apoio na pesquisa documental e, acima de tudo, pela sua 

dedicação, amizade, encorajamento e por ter colocado à nossa disposição a sua 

óptima biblioteca. 

Ao Sr° Mestre e Dr. Miguel Nogueira dos Serviços Cartográficos da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. 

À Sr3 Dr3 Elsa Aguiar que com olhos de Mestre fez a revisão integral do texto. 

À Sónia e à Carla pelo apoio e orientação informática, pela atenção e 

disponibilidade sempre demonstrada. 

Uma palavra de gratidão para os vários funcionários do Arquivo da Universidade 

de Coimbra, da Torre do Tombo, da Biblioteca Nacional, do Arquivo da Câmara 

Municipal de Góis, da Biblioteca Pública de Arganil, da Biblioteca Pública da 

Lousã, pelas informações prestadas e pela atenção sempre demonstrada; bem 

6 



como a todos aqueles com quem discutimos, solicitámos serviços ou trocámos 
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7 



PARTE I 

1. Enquadramento Histórico Geográfico da Região de Góis. 

2. Enquadramento Demográfico da zona de Góis. 

3. Enquadramento Jurídico - Institucional: desde o surgimento da 
Roda de Góis (1783/1784) até ao seu encerramento (em 30/06/1850). 

4. Funcionamento da Roda de Góis - As instalações e os funcionários. 



1. Enquadramento Histórico-Geográfico de Góis 

Todo o trabalho de investigação demográfico e relativo à sociedade, neste caso ao 

exposto, deve ter um suporte geográfico-aabninistrativo. Assim, tendo em atenção 

que o espaço é uma das coordenadas fundamentais dos fenómenos históricos, aqui 

ficam algumas notas, no que se refere ao Concelho de Góis. 

O concelho de Góis, situado na região serrana entre o Mondego e o Zêzere, foi 

constituído a<iministrativamente no século XVI e reorganizado no contexto do 

liberalismo oitocentista. Insere-se num contexto regional mais vasto, com pre

existências civilizacionais desde a proto-história e com uma unidade, perfil cultural 

e social próprios, adquiridos desde a Alta Idade Média. 

O território delimitado e separado da Beira Serra interior pelas Serras da Lousã e 

Açor apresenta, inevitavelmente, formas de povoamento disperso marcadas por uma 

geografia própria muito acidentada. Uma paisagem de montanhas e vales onde 

proliferam os cursos fluviais conjuntamente com as pequenas várzeas, constituindo, 

desde épocas remotas, os principais elementos de atracção. A localização de Góis na 

área tradicional de influência cultural e abrangência administrativa de Coimbra fez 

com que, em determinados momentos históricos, se verificassem localmente 

fenómenos de expressão erudita, sobretudo no campo artístico da arquitectura e 

escultura, a par da sempre constante vertente tradicional de dimensão essencialmente 

rural e regional. 

Marcado pelo "isolamento geográfico e afastado das principais vias de 

comunicação" nacionais e peninsulares, o concelho de Góis apresenta um período 

caracterizado por uma "dimensão essencialmente micro-regional e local", onde as 

heranças históricas que definiam a ocupação ainda perduram na ambiência rural que 
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Enquadramento administrativo do Concelho de Góis entre 1783 e 1854 

Norte 

CD 
m Freguesas do Concelho 

óe Gois entre 1783 -1854 

Gib Actual Sede de Concelho 

Actual limite de Concelho 

feMogueiro Actual Sede de Freguesia 

Actual limite de Freguesia 

0 5.000 m 0 

Fonte: Comissão Hacinn* do Ambiente, Carta Administrativa rte Portugal (escala 1:250.000) 
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Enquadramento administrativo do Concelho de Góis 

Norte 

0 
Gól» Actuai Sede de Ceocdho 

Actual limite de Concelho 

RWMgmfcO Actual Sede de Freguesia 

Actual limite de Freguesia 

0 5.000 m 0 

Fonte: ComlssSo Naòonal do Ambiente, Carta Administrativa de Portugal (escala 1:250.000) O PVL» 
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caracteriza a vida social e económica, no modo de organização do território, na 

forma de implantação e desenvolvimento dos aglomerados tradicionais e nas 

referências culturais. A própria história local e regional encontra-se expressa em 

diversas marcas, desde o património construído à toponímia. 

No período manuelino foi constituído formalmente o concelho de Góis, com foral 

dado em 1516. O seu termo ou extensão era relativamente reduzido e os donatários, 

Condes de Sortelha, cujo senhorio tinha sido instituído por D. Afonso V, no século 

XV, transmitiram-no aos seus descendentes. 

Instituída em Vila e Sede do Concelho, Góis foi dotada de um conjunto de 

estruturas, umas novas, outras renovadas, como a ponte sobre o Rio Cerra, o 

Chafariz, a Igreja matriz, o Hospital, o Pelourinho e a Igreja do Castelo. Estes 

edifícios e equipamentos, alguns deles hoje já desaparecidos ou transformados, 

expressavam linguagens góticas, manuelinas e renascentistas, influenciadas pelos 

modelos culturais e artísticos conimbricenses. A própria estrutura espacial da vila, 

organizada em função da via regional de atravessamento, definiu-se nesta época. 

Além das propriedades dos condes de Sortelha, formaram-se e desenvolveram o seu 

prestígio outras casas senhoriais e morgadios locais. 

A partir do século XTX, com as reformas liberais expressas na organização 

administrativa e jurídica, o Concelho assume uma nova vida política e, ao mesmo 

tempo, novas dependências, com a criação dos Distritos e dos respectivos Governos. 

A vila de Góis, é freguesia e sede de concelho rural e fiscal de 3a classe, com o 

mesmo nome. Embora, no seu conjunto, pertença a uma zona montanhosa, não é 
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contudo, uniforme, e, por isso, em face das diferenças de nível, se perde a noção de 

planície. 

Em 1708 o P. António Carvalho da Costa afirmava acerca da "Villa de Goes. Cinco 

legoas ao Nascente de Coimbra, em hum tão profundo valle (que poucas vezes lhe 

entra o Sol de Inverno) situado entre as Serras do Rabadão, e Carvalhal, está 

fundada a Villa de Goes, banhada do rio Ceyra." 

E, em 1853, escrevia António Luís de Sousa Henriques Seco: "Está a villa de Góes 

situada em um valle tão profundo, que poucas vezes lhe entra o sol de inverno, entre 

as serras do Rabadão e Carvalhal, sobre as margens do rio Ceira, que atravessa, a 6 

léguas a ESE de Coimbra; e dista da Pampilhosa 4 léguas, de Fajão 3, d'Alvares, 

Louzã e Poiares 2 % e de Arganil 1 lÁ tem 182 fogos. 

O seu Concelho confina ao Norte com o de Arganil e Fajão; ao Este com o da 

Pampilhosa da Serra; ao Sul com o de Alvares e Pedrógão Grande; ao SO e Oeste 

com o da Louzã; e ao NO com o de Poiares" . 

Numa abordagem geográfico-social, o Concelho de Góis é constituído por duas 

unidades geográficas e geológicas distintas: a planície e a montanha. 

A freguesia de Vila Nova de Ceira e parte da freguesia de Góis caracterizam a 

primeira unidade, isto é, a planície. A restante parte da freguesia de Góis, tal como, 

as freguesias de Cadafaz e Colmeal correspondem à zona montanhosa do Concelho. 

; SIMÕES, João Alves - Estudo Geo-histórico-Etnológico da freguesia de Góis. Porto: [s.n.], 1796. p. 7. 
Trabalho apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

' SÊCCO António Luiz de Sousa Henriques - Memoria Histórico-Chorographica dos diversos Concelhos 
do Districto Administrativo de Coimbra. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1853. p. 60. 
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Nos séculos XVIII e XIX, a agricultura e a pastorícia eram as actividades 

económicas em predominância no Concelho. Desta forma, grande parte dos terrenos 

montanhosos destinavam-se a pastagens para os rebanhos que, em transumância, por 

ali passavam. 

Há também que referir, numa perspectiva dicotómica, dois tipos de população, cujas 

implicações sociais são diferenciadas, mediante as unidades geográficas, acima 

referidas, a que pertencem. 

Nesta esteira, poder-se-á traçar um quadro, em que a fauna e a flora, interagindo 

com as construções humanas, formam um todo harmonioso. Assim, a pedra e os 

socalcos arroteados combinam com as construções em xisto e seixo rolado, onde 

pessoas e animais coabitam. 

Neste panorama, não será descabido referir o aproveitamento da flora local onde, as 

macieiras, as cerejeiras, os pinheiros, os soutos, o mato, a urze e a giesta, assumem 

um papel de relevo. 

Por último, o povoamento humano seria, tal como actualmente, mais disperso nas 

"baixas do ceira" do que na "serra". 

Pensamos ainda que, quer a dispersão verificável ao longo das vias de comunicação, 

então existentes; quer a aglomerada na agressividade do estado de pobreza do solo, 

bem como, de um clima, por vezes, rigorosos, definem bem a dualidade do tipo de 

povoamento. 
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Finalmente, importa realçar que a imagem acima traçada carece, não obstante, de 

fontes que nos permitam uma compreensão global do panorama da época. 

4 SIMÕES, João Alves - o. c, p. 33-35. 
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2. Enquadramento Demográfico da zona de Góis 

Segundo Sebastião Matos, "um dos objectivos que levou à Criação das Rodas em 

Portugal em 1783 [...] foi a necessidade de aumentar a população"5, visto 

reconhecer-se a ausência de mão-de-obra "que se ia tornando extremamente 

grave: as casas estavam desabitadas as terras ficavam incultas"6 e "a felicidade da 

República não se mede pelas suas grandes conquistas, nem pela extensão dos 

seus limites, ou pelas minas de ouro, ou prata, que possui; mas sim pela sua 

povoação e pelos braços que nela trabalham"7. A população é pois, nesta época 

histórica, o factor fundamental de riqueza. 

"Infelizmente não possuímos Censos, [...] em períodos certos, de 10 em 10 anos, 
que nos forneçam elementos suficientes e adequados, [...] e não há estudos 
pontuais [...] referentes à emigração, a pestes, [...] guerras e às Invasões 
Francesas"8. O mesmo poderíamos dizer em relação ao concelho de Góis. 

Restam os dados demográficos dispersos e outros com algumas deficiências, ao 

longo dos tempos. Quase sempre se ficam pelo número de fogos. Embora os 

fogos sejam um indicativo a não menosprezar, esse não é seguro. 

"Pina Manique [...] preocupou-se em 1776, em recolher listas dos povos de todas 

as comarcas do reino"9. Este trabalho, não exaustivo e incompleto, talvez tenha 

sido o alerta para que sete anos mais tarde, tivesse surgido a regulamentação da 

instituição das Casas da Roda em todos os concelhos. 

5 MATOS, Sebastião - Os Expostos da Roda de Barcelos (1783-1835). Barcelos: Areias de Vilar, 1995. 
p. 29. 

6 Idem, Ibidem, p. 29. 
7 SOUSA Fernando Alberto Pereira -A População Portuguesa nos Inícios do Século XIX. Porto, is.nj. 

1979, p. 29. Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

8 MATOS, Sebastião - o. c. p. 29-30. 
9 SOUSA Fernando Alberto Pereira de - o. c. p. 32. 
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Em 1798 o concelho de Góis tinha 1200 fogos e uma população de cerca de 4869 

almas . 

Para um enquadramento demográfico de Góis, a nossa primeira base de trabalho 

faz o levantamento efectuado nas "Taboas topographicas e estatísticas"11. Góis e 

o seu termo, em 1801, contava 1200 fogos e 4881 almas, dispersas por 4 

freguesias (Cadafaz, Colmeal, Góis e V. N. do Ceira). 

Pela leitura do quadro seguinte é possível concluir-se que, em média, o número 

de pessoas por fogo ronda os: 

3,7 na freguesia de Góis e 

4,5 nas restantes 3 freguesias. 

Em 1839,o número de fogos aumentou cerca de 19 % em relação a 1801, ou seja 

passou de 1200 fogos para 143012, verificando-se um aumento de 230 fogos. Em 

38 anos - 1801/1839 - a população concelhia subiu de 4881 para 5980 o que 

corresponde a uma variação de 2,3 %. No Reino, entre 1801 e 183813, no espaço 

de 37 anos a população subiu de 2:931.930 habitantes para 3:224.474, com um 

crescimento global de 292.544 e média anual de 7906 a que corresponde uma 

variação de 4 %. 

10 SERRÃO Joaquim Veríssimo -A População de Portugal em 1798. O Censo de Pina Manique. Pans. 
Fundação Calouste Gulbenkian. Centro Cultural Português, 1970. p. 66. 

» RAMOS, Mário Paredes -Arquivo Histórico de Góis (antigo Goes). Fase. 1. Torres Vedras, [s.n.], 

-Mapí'e3s^stico da população, e seo movimento no Districto Administrativo de Coimbra nos annos de 
1838 e 1839 [AUC- Arquivo da Universidade de Coimbra]. «„•>«« 

13 SERRÃO, Joel - Dicionário de História de Portugal, vol. II. Porto: Livrana Figueinnhas, s/d p. 285. 
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Variação da População na área em estudo entre 1801 e 1856 

Gó'a Sede de Concelho 

l imite de Concelho 

Fonte: Comtes* Nacional do Ambiente, Carta Administrativa de Portugal (escala 1:250.000) 

IMPRENSA NACIONAL, Consultas dos Juntos Geraes dos Dtstrtctos Administrativos do Reino e Ilhas adjacentes relativas aos amos de 1855 c 1856, 

Lisboa, 1857, pp. 50-51 

ESTATÍSTICA, Instituto Nadonal de - I I Taboas Topográficas e Estatísticas, 1801, Assembleia da Repúbfcca, s/n° 

O nu» 
SOlSCvIDqnHia 
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Evolução da População na área em estudo, por Concelho, entre 1801 e 1856 

Fonte: Comissão Nadonal do Ambiente, Carta Administrativa de Portuga) (escala 1:250.000) 

IMPRENSA NACIONAL Consultas das Juntas Geraes dos Cístrlctos Administrativos do Rdno e Ilhas adjacentes relativas aos amos de 1855 e 1856, 
Usboa, 1857, pp. 50-51 

ESTATÍSTICA, Instituto Nadonal de - I I Taboas Topográficas e Estatisibcas, 1801, Assembleia da República, s/n<> 
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População das freguesias do antigo Concelho de Góis em 1839 

Freguesia Almas Homens Mulheres Fogos 
Cadafaz 872 406 466 200 
Colmeal 984 463 521 207 
Góis 2909 1044 1865 744 
V. N. Ceira 1215 557 658 279 
TOTAL 5980 2470 3510 1430 

Se ficássemos por aqui na nossa análise, escolhendo estes dois extremos 
temporais, 1801/1839, nada de especial nos faria duvidar do rigor com que se 
faziam os levantamentos estatístico-demográficos da época, quer em contagem 
de pessoas, quer em contagem de fogos, apesar de, extremamente falíveis. 
Porém, os dados que recolhemos obrigam-nos a admitir que, mais do que 
falíveis, as bases de cálculo e números apontados são duvidosos. 

Perante certas divergências não resistimos a fazer comparações de fogos e 

populações de concelhos limítrofes, nos anos de 1798, 1801 e 1839, usando as 

mesmas fontes. Escolhemos os concelhos que rodeavam o concelho de Góis em 

1798, 1801 e 1839. Os resultados que, para mais leitura, apresentamos foram os 

seguintes: 

14 Mappa estatístico da população, e seo movimento no Districto Administrativo de Coimbra nos annos de 
1838 e 1839, [AUC - Arquivo da Universidade de Coimbra]. 
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Evolução Demográfica do Concelho de Góis 

Ano População Fogos 
1798 4869 1200 
1801 4881 1200 
1839 5980 1430 
1856 15 10047 2381 
1864 10318 2283 

12000 

13 População 
D Fogos 

Os MD 
<~n I/-Í 
OO OO 

15 Em 1855 o Concelho de Alvares foi incorporado no Concelho de Góis. 
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Fogos (1798,1801,1839 e 1854) 

Concelho de Góis 1798 1801 1839 1854 

Freguesia de Góis 664 683 744 826 
de Cadafaz 147 

>■ 517 

J — 

207 240 
" de Colmeal 150 >■ 517 

J — 

200 207 
de V. N. Ceira 239 

>■ 517 

J — 279 293 
1200 1200 1430 1566 

Habitantes (1798,1801,1839 e 1854) 

Concelho de Góis 1798 1801 1839 1854 

Freguesia de Góis 2457 16 2575 2909 305618 

de Cadafaz 
► 2412 17 ► 2306 

872 
► 3330 19 

" de Colmeal ► 2412 17 ► 2306 984 ► 3330 19 

de V. N. Ceira 
► 2412 17 ► 2306 

1215 
► 3330 19 

4869 4881 5980 6386 
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= 664 Fogos x 3,7 pessoa/fogo = 2457 

= 536 

= 826 

= 740 

x 4,5 " It = 2412 

x 3,7 " H = 3056 

x 4,5 " M = 3330 23 



Evolução da população do concelho de Góis e dos concelhos 
limítrofes 

1798 20 

Concelhos Limítrofes 
Fogos 

Alvares 
Poiares 
Arganil 
P. Serra 
Lousã 
Serpins 
Celaviza 
Pombeiro 
Total 

471 
843 

2482 
650 

1757 
440 
151 
742 

7536 

População 

1884 
3372 
9928 
2600 
7028 
1760 
604 

2968 
30144 

1801 21 

Alvares 
Poiares 
Arganil 
P. Serra 

Serpins 
Celaviza 

,ousa 

Fogos 

Pombeiro 
Góis 
Total 

454 

1993 
714 

1777 

População 
2157 

7391 
3416 
6511 

436 
179 
742 

1200 
7041 

1641 
691 

3076 
4881 

27607 

20 SERRÃO Joaquim Veríssimo-.4 População de Portugal em 1798. O Censo de Pina Manique. Paris: 
Fundação Calouste Gulbenkian. Centro Cultural Português, 1970 p 66. F ç f f l t k t i c a em 

21 IITABUAS TOPOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS 1801 - Subsídios para a Historia da Estatística em 
Portugal. I. N. Estatística. Assembleia da República (Biblioteca). 
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1839 

Concelhos Fogos População Concelhos Fogos 
Masc. Fem. Total 

Alvares 768 1468 1775 3243 

Poiares 1598 3141 3389 6530 

Arganilli 1704 3432 4170 7603 

P. Serra 868 2075 2277 4352 
24 

Lousa 
2273 3949 4579 8528 

Góis 1430 2470 3520 5980 
Total 8641 16535 19710 36236 

^ r ^ t a ^ ^ p o p u l a ç ã o . e seo movimento no Districto Administrativo de Coimbra nos annos de 
1838 e 1839, [AUC - Arquivo da Universidade de Coimbra]. 

23 Inclui Celavisa e Pombeiro. 
24 Inclui Serpins. 
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3. Enquadramento Jurídico-Institucional: desde o surgimento da roda de 

Góis (1783/1784) até ao seu encerramento (em 30/6/1850) 

Vamos, em seguida, traçar em linhas gerais, a situação portuguesa, desde os fins do 

séc. XVm, até meados do século XIX, cerca de setenta e cinco anos, no que diz 

respeito ao enquadramento jurídico - institucional dos expostos da roda de Góis. 

Se, para os últimos anos do século XVIII, o material é praticamente inexistente, as 

primeiras três décadas do século XIX têm em António Joaquim de Gouveia Pinto, 

um excelente relator da gravidade da situação vivida, assim como um impulsionador 

para uma sistematização de todas as leis avulsas sobre expostos, de modo a formar 

um corpo único de providências tomando por modelo o exemplo colhido em nações 

mais cultas. 

"O abandono de crianças praticado ao longo dos tempos é tão velho como o próprio 

homem. No entanto e devido a condicionalismos, histórico-político-sociais, este 

fenómeno mereceu, a partir da Idade Moderna, uma maior atenção por parte dos 

governantes". 

Se ao longo dos séculos sempre houve crianças "expostas", abandonadas, não é de 

estranhar que, simultaneamente, tenham existido leis l) sobre este assunto que 

assumiu, por vezes, dimensões alarmantes. 

25 GOUVEA-PINTO, António Joaquim de - Exame Crítico e Histórico sobre os Direitos estabelecidos pela 
legislação antiga e moderna, tanto prática como subsidiária, e das nações mais vizinhas e cultas, 
relativamente aos expostos ou enjeitados. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Sciencias, 1828. 

26 PILOTO, Adelina - o. c. p. 44. 
27 Sobre os direitos estabelecidos pela legislação antiga e moderna relativamente aos expostos, consultar 

GOUVEA-PINTO, António Joaquim de - o.c, Resumo de Providências Estabelecidas a Favor da Criação 
e Educação dos Expostos ou Enjeitados. Lisboa: Imprensa Régia, 1820. 
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Em Portugal, as leis de protecção aos expostos aparecem-nos quase desde o início da 

nacionalidade: o mais antigo hospício conhecido para expostos foi instituído em 

Lisboa, no século XII, por D. Beatriz, mãe de D. Dinis. E em 1359 a rainha D. 

Isabel funda o Hospital de Santa Maria dos Inocentes, "para criar as crianças, filhas 
28 

de mulheres que os enjeitavam para ocultarem o delito com que se profanaram". 

"A base cronológica admitida para o presente estudo, [...] coloca-nos, logo à partida, 

perante um período de profunda reestruturação jurídica e institucional na vida 

política portuguesa, ou seja, o momento de desagregação do sistema administrativo 

do Estado absolutista e a adopção de um modelo de administração característico dos 

regimes liberais."29 Inequivocamente, época densa de transformações que se 

desenvolvem numa sociedade, como a portuguesa, dominada, ainda, por matrizes 

políticas e culturais eivadas de valores tradicionalistas que originou, 

necessariamente, tensões e conflitos compreensíveis. 

Aquando do movimento revolucionário de 1820, a élite portuguesa, autora da 

reforma global das estruturas administrativas, foi lançada para o poder e instituiu as 

transformações sociais e políticas do país. 

A Ordem Circular de 24 de Maio de 1783 previa a existência de uma casa, em todas 

as Vilas do Reino, onde se pudessem expor as crianças enjeitadas sem que se 

pudesse conhecer as pessoas que as deixavam na roda. Assim, as Câmaras 

Municipais e os "povos que lhe deram o ser" teriam de financiar todas as despesas 

inerentes ao sustento e manutenção dos expostos. 

28 SOUSA, Osvaldo de - Os Expostos na Idade Moderna. Revista Histórica, ed. "O Jornal". N°. 28, Lisboa: 
Publicações Projornal, Lda., 1981, p.41. 
29 CORTES, Nuno Osório -Abandono de Crianças no Algarve o Caso dos Expostos de Louie (182U - 1804). 
Loulé: Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé. n°. 3, 1994. p. 15 
30 IDEM, Ibidem. „ , . . . , n í , 
31 Ordem Circular de 24 de Maio de 1783. Alguns autores referem a data de 10 e 17 de Maio de 1 /8J. 
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As disposições legais da Ordem Circular de 24 de Maio de 1783, ao falar da 

"Conservação da vida de vassalos recém-nascidos" devem ter sido prontamente 

aplicados no Concelho de Góis; porventura nesse mesmo ano de 1783, ou, pelo 

menos, logo no ano imediato, 1784, conforme o comprovam: 

a) As capas, em pergaminho, com as indicações "Roda de Goes 1784" 

existentes no Arquivo Municipal da Câmara de Góis; 

b) No termo de abertura do Livro de Assentos n°. 1 (23/3/1784 a 7/3/1802) 

dos Expostos da Roda de Góis, onde se pode 1er: 

"Este livro he para nelle se fazerem assentos dos meninos que se 

expuseram na Roda da Villa de Goes que Sua Magestade for servida de 

crear de novo... 

Coimbra 28 de Abril de 1784"; 

c) No Livro de Assentos n°. 1 (26/03/1784 a 7/03/1802) consta já a fis 1, 

ass.l, o nome do exposto H. Benedito registado nesse mesmo livro em 

26/03/1784. 

A roda de Góis irá funcionar até 1841, conhecendo-se, além do livro de assentos já 

referido, os seguintes: 

a) Livro de Assentos n° 2 (05/08/1802 a 02/01/1820) dos Expostos da Roda 

de Góis, em cujo termo de abertura pode ler-se: 

"Este livro servirá para nelle se continuarem os assentos ou termos dos 

meninos que se expuserem na Roda da Vila de Góis..." 

"Coimbra, 3 de Agosto de 1802" e 
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b) Livro de Assentos n° 3 (06/03/1820 a 26/05/1841) dos Expostos da 

Roda de Góis, em cujo termo de abertura se específica: 

"Para numerar e rubricar este Livro dou Comissão" 

"Arganil, 6 de Março de 1820". 

Este livro termina o registo de Expostos a 26/05/1841 com o transporte, pela 

condutora Lionarda Longuinha de uma exposta da Vila, para Coimbra. 

Legislação relativa a expostos: 

A partir do século XVI, alguma e variada foi a legislação produzida sobre os 

Expostos. Contudo, é nos séculos XVffl e XIX que a mesma se intensifica. 

De toda essa legislação destacamos, já em finais do século XVffl Alvarás ou 

Decretos, nomeadamente os: 

Ordens Circulares da Intendência Geral da Polícia de 24 de Maio de 1783 e de 5 

de Julho de 1800. 

Alvarás on Decretos de 31 de Janeiro de 1775, de 29 de Agosto e 5 de Setembro 

de 1776, de 9 de Março e 31 de Março de 1787, de 9 de Novembro de 1802, de 18 

de Outubro de 1806 e de 24 de Outubro de 1814. 

Portaria de 12 de Janeiro e Decreto de 19 de Setembro de 1836 (retomado pelo 

Código Administrativo de 1842). Este Decreto abaliza a situação, nos seguintes 

termos: "Tendo chegado ao meu conhecimento o estado lastimoso a que se acham 

reduzidas as diversas Rodas em todo o Reino, e querendo remover a causa principal 
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de que procede a horrível mortandade destas inocentes vítimas de abandono, a quem 

desde os primeiros momentos da sua existência falta o amparo e amor maternal..."32 

Além da legislação de carácter geral e nacional, também a nível local se produziram 

diversos Regulamentos, Resumo das Ordens, Provimentos e Requerimentos pelos 

quais se regeu a Administração da Casa da Roda de Góis entre 1783 -1850. 

A Ordem Circular da Intendência Geral da Polícia de 24/05/1783 (para alguns 

autores, 10 ou 17 de Maio de 1783) foi, sem dúvida a mais importante norma 

legislativa sobre os expostos, dentro da História Moderna e Contemporânea. 

Podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que se trata da "Lei Fundamental" que 

regulamentou ou foi génese de regulamentação de todo "o negócio" das crianças 

abandonadas e rejeitadas, para os séculos XVTÏÏ-XIX. 

Nela se determinava que fossem estabelecidas Casas de Roda em todos os concelhos 
do Reino, bem localizadas e com anúncio público da rua e sítio onde funcionavam. 
Fundamentou a existência das Rodas na necessidade de aumentar a população do 
reino e cultivar as terras: "as casas encontravam-se desabitadas, o decréscimo 

33 

populacional era uma realidade". 

A Circular de 1783, institui também que os custos da criação fossem suportados pela 

Câmaras e pelos povos. 

Providenciava sobre os funcionários internos, sobre as amas externas, sobre a revista 

geral, sobre os oficiais de vintenas e sobre questões burocráticas. 

» Collecção de Leis e Outros Documentos Officiais publicados desde 10 de Setembro até 31 de Dezembro de 
1836, sexta série, Lisboa: Imprensa Nacional, 1887, p. 11-12. 
33 Circular de 24 de Maio de 1783. 
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Regulamentava os destinos a dar às crianças depois dos sete anos, idade em que, já 

libertas de perigos e de doenças, eram capazes de trabalhar e já podiam ganhar o seu 

sustento diário. 

Sendo tão determinante a Ordem (circular de 24 de Maio de 1783), nem por isso se 

estabeleceram as Rodas em todos os concelhos. Em consequência, ficaram sofrendo 

o peso enorme dos Expostos aqueles concelhos que mais ricos se reputavam. 

Ordem Circular da Intendência da Polícia de 5 de Julho de 1800: 

Os objectivos propostos na Ordem anterior não haviam sido atingidos tanto quanto 

era desejável e, por isso, foi necessário estabelecer novas regras de conduta: 

a) Começa esta Ordem, por repreender o modo como era conduzido o 

"negócio" da criação dos expostos e a falta de respeito pelas normas 

emanadas em 24 de Maio de 1783; 

b) Lamenta que morram tantos expostos, sendo a morte provocada pela fome 

e pela falta de amas e cuidados de saúde e higiene. 

c) Recomenda que seja suprida a falta de amas de leite por amas secas, 

tomando cabras onde os enjeitados pudessem mamar. 

Portaria de 17 de Março de 1812: Encarrega o Desembargador Filipe Ferreira de 

Araújo e Castro de formar uma comissão para proceder ao exame e inspecção do 

serviço da Roda em Portugal. 
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Portaria de 8 de Maio de 1812. 

Já, em 1812, por portaria de 8 de Maio, se tomava em "... muita consideração o 

actual estado de Muitos Menores de ambos os sexos, que vagão pelas comarcas do 

Reino sem abrigo ou destino. 
,34 

Decreto de 19 de Setembro de 1836 
Em 1836, é o próprio Decreto de 19 de Setembro desse ano que abaliza a situação, 

nos seguintes termos: 
"[...] o estado lastimoso a que se acham reduzidas as diversas rodas em todo o 

Reino, e querendo remover a causa principal de que procede a horrível 
35 

mortandade..." 

Alvará de 18 de Outubro de 1806 
Aparentemente, os objectivos propostos continuavam a não ser atingidos. 

Assim, mais algumas providências se encontram determinadas no Alvará de 18 de 

Outubro de 1806, o qual, juntamente com a Ordem de 24/05/1783 é um instrumento 

legislativo fundamental sobre Expostos, a que se pode ainda acrescentar o Alvará de 

31 de Janeiro de 1775, que trata o modo de educação dos que excederem a idade dos 

7 anos. 

Assim: 

a) as suas orientações encontram-se dispersas pelos provimentos, ordens e 

regulamentos que sustentavam o funcionamento da Casa da Roda; 

34 Vide O Investigador Portuguez em Inglaterra... - Julho de 1812, p. 142-143. 
35 Collécção de Leis e outros Documentos Officiais públicos desde 10 de Setembro até 31 de Dezembro de 
1836. Sexta série. Lisboa: Imprensa Nacional. 1837. p. 11-12. 
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b) determina que todas as Misericórdias se regulam pelo estabelecido para a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa também relativamente ao 

funcionamento das receitas e despesas; 

c) o Instituto das Misericórdias determina: 

- a eleição do Mordomo dos Expostos; 
- o procedimento para com as mulheres solteiras que andam grávidas, 

bem como, sobre os partos secretos; 

d) como deve agir o Juiz de Vintena ou qualquer outro oficial da Justiça 

quando aparecer alguma criança à porta de particulares, ou em lugares 

públicos; e 

e) Regulamenta sobre a nomeação e pagamento aos funcionários das Casas 

da Roda, e também sobre as amas. 

"Todas estas providências têm sido sujeitas ao esquecimento, ao desleixo, e qwça 

desprezo das mesmas authoridades a quem a execução das leis são confiadas " 

ao 
„36 

As Ordens Circulares da Intendência Geral da Polícia pretendem reforçar a 

legislação anteriormente referida sobre os expostos para o período cronológico 

(1783-1850) que o nosso estudo abarca. 

a) Parece, porém, que todas as determinações anteriormente enumeradas não 

surtiram o efeito desejado. Talvez por isso, a Circular n°. 791, de 12/06/1850, da 

Junta Geral do Distrito de Coimbra determinava que passariam a existir em todo o 
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Distrito de Coimbra apenas quatro rodas fixas (uma em Coimbra, outra em Soure, 

outra em Midões e outra em Arganil) e duas rodas de transição, também no mesmo 

Distrito (uma na vila da Lousã e outra na vila de Montemor-o-Velho). 

Tal Circular (791 de 12/06/1850) vinha acabar, definitivamente, com a existência de 

várias rodas locais, entre as quais, a de Góis. Esta, ao fim de cerca de sessenta e oito 

anos de existência, deixava de poder prestar os seus serviços aos enjeitados da 

região. 

• vfc^ri» Faalístico-Histdrica sobre a Administração dos Expostos cidade do Porto: Redigida pela Câmara 
% £ £ £ S Z £ Z £ 2 . Offereeida ao Soberano Congresso Nacional. Porto: Tipografia de Vtnva 

^ S C S E ^ Í Õ C Misses Poiares » Dis.rUo * Co^ra no séc. XIX <>»»■>***£ 
KU^UC, João ijoiuouvu r Contributo para o seu estudo da Tese 

Tomo II. Universidade de Coimbra. [S.I.. s.n.], 1982. p. m ia. UJUU H 
de Doutoramento. 
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4. O funcionamento da Roda de Góis - As instalações e os funcionários 

Não sabemos ao certo quando é que a Roda de Góis começou a existir. Apenas 

sabemos que recebia expostos de todo o concelho. 

Em Góis funcionou a Roda, segundo a tradição oral, na casa que existe na rua 

que ainda hoje conserva este mesmo nome (Rua da Roda) ao fundo, à direita. 

Compreende-se que tivesse sido naquele local. A casa, na época, estaria fora da 

vila, sem que ficasse longe, em sítio onde as pessoas poderiam ir sem ser vistas, à 

falta de iluminação nocturna. 

Além da porta principal, pela rua, tinha entrada por um páteo, com escada de 

pedra, pelas traseiras. Em pouco estará actualmente modificada; pelo menos o 

exterior deve ser o mesmo, a não ser o páteo, que agora tem portão.38 

As pessoas poderiam fazer a exposição ou pela rua descendente (actual Rua de 
Santo António), ou pela marginal junto ao rio Ceira. A localização obedecia ao 
legislado, conforme se pode ver no 4° Regulamento do Distrito da Guarda: 
"devem estar situados em logar sadio, e de fácil acesso, tanto de dia como de 

•. » 39 
noite . 

O primeiro registo de um exposto é de 26 de Março de 1784, referindo-se a uma 
criança do sexo masculino que apareceu à porta de João Gonçalves, na zAlagoa. 
Esta criança foi entregue ao Juiz de Góis, Bernardo Leitão de Figueiredo e não na 
Roda. Este, depois de a mandar baptizar, entregou-a a uma família da Vila de 

» RAMOS Mário P Í ^ Í no "Arquivo ffistórico de Góis", vol. 10-12.Lisboa: [s.nj, 1971. 

1858. 
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Góis para a criar. Seria, com certeza, uma prática normal, essa de os expostos 

ficarem à responsabilidade do Juiz ordinário do Concelho.40 

No entanto, pela análise do termo de abertura do primeiro livro "Expostos da 

Roda de Goes - 1784" parece que a Roda já existia antes de 1784. Ora vejamos: 

A 24 de Maio de 1783 a Ordem Circular da Intendência Geral da Polícia (Pina 

Manique) estabelecia "que em todas as vilas do Reino haja um lugar, sem que se 

conheça quem as leva, destinando uma pessoa com o mesmo salário que se 

costuma dar às das Albergarias, para que a toda a hora de dia e de noite receba os 

enjeitados que ali forem expor"41. Portanto desde essa data (1783) é possível que 

a Roda de Góis estivesse já em funcionamento, "embora noutros locais sejam 

muito anteriores 

No termo de abertura do primeiro livro de "Expostos na Roda de Goes - 1784" 

pode ler-se que "S. Magestade foi senvida crear de novo" a Roda, dando a 

entender pois que ela já existia antes de 1784, referindo-se à data da instituição 

(24/03/1783) ou à sua obrigatoriedade (05/05/1783). O segundo registo, que diz 

respeito a um menino exposto na Roda, data de 26 de Outubro de 1784. Nesta 

data, pois, já existia com certeza uma casa com Roda e uma rodeira 43 (mulher 

encarregada de receber as crianças, de lhes prestar os primeiros cuidados, e da 

exposição informar o responsável pela Câmara)44. Poderemos, portanto, com 

certeza afirmar que, embora pudesse existir antes de 1784, pelo menos nesta data 

a Vila de Góis já a possuía. 

-Isto não significa que não existisse Roda, pois como se pode verificar pela leitura dos assentos, muitas 
crianças eram levadas (expostas) a casa do Juiz e nao à Roda. 4 1 S T i m b r a , N° ^Março de 1813, p. 230 e segs, e também A. I Gouvea Pmto, Exame Crítico 

« 8 $ £ i T Q S ^ T - ' A Casa da Roda do Porto e o seu funcionamento (1710-1780), Porto: 

43RmUE5João Lourenço - o. c, p. 710 diz: "Em cada Roda habitaria permanentemente uma rodeira 
4 ^ 1 q u e r hom S e r as crianças expostas, devendo ela "ser mulher de boa vida, e costumes, que 
S i S E S S síus filhos, e cLhosa para crianças, e sempre preferida em pnme.ro lugar e que 
saiba 1er, e escrever, em segundo a que tiver leite . 

44 Eram obrigações da Rodeira: 
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Luiz Soares Barbosa 45- menciona, em 1817, as condições a que devem obedecer 

os tipos de construção do edifício para o Hospício e para a Roda de expostos em 

cada cabeça de Comarca. De acordo com este autor, a construção do edifício que 

se pretende isento de qualquer tipo de luxo, nunca omitindo que ele deverá 

corresponder necessariamente aos objectivos entendidos na ideia global da 

organização da Casa da Roda, é da responsabilidade do Congresso 

Administrativo. 

O edifício deverá, pois, basear-se em critérios como a higiene, a comodidade e a 

facilidade do serviço. Para tal, optar-se-á por um local alto, seco e ventilado, 

longe das povoações. O edifício será constituído unicamente por um andar baixo 

de forma a facilitar o serviço, cujo plano deve ser elevado três a quatro palmos 

sobre o nível do terreno, ficando assim a salvo da humidade e das águas: o soalho 

assentará numa base coberta de uma camada de pedra e cal. 

O corpo do edifício terá a forma de um paralelograma, ao longo do qual se 
estabelecerá um corredor que dará ligação a duas portas. Estas, dão por sua vez 
comunicação a dois páteos, dos quais, um acolherá os animais de leite e a casa do 
guardador e outro as lenhas e demais usos. É ainda de salientar que os dois 

££%?% S S * Conarc. Jornal de Coimbra. Parte I. Lisboa: Imprensa Regra, 1817. 

da casa da Roda; esta estará posta na parede [...]. ^ n h a r 1 De um e de 

mwmÊmêmm 
benefício do ar livre, quando o tempo premitir . 
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páteos terão uma porta para o exterior e que a parte posterior do edifício alberga, 

em todo o seu comprimento, um terreno para jardim. 

Relativamente às casas, todas elas deverão ter portas e janelas com as respectivas 

bandeiras. Mais pormenorizadamente, as portas e as janelas não devem ter menos 

de 26 palmos de comprimento, bem como, 20 palmos de largura. 

Luiz Soares Barbosa salienta, de igual forma, que o número de casas de criação 
deve ser preferencialmente superior ao número de expostos então existentes. 

Por aqui se vê a preocupação efectiva do legislador " quer pelo bem estar das 

crianças quer das suas amas e empregadas, pensando tudo até ao mais ínfimo 

pormenor, revelando não serem vãs as palavras que referem a necessidade e 

vantagem em arranjar bons servidores para Sua Magestade. 

O edifício onde funcionou a Roda de Góis é constituído por uma área total de 

109 m2, sendo a superfície coberta constituída por 85 m2 e ocupando o 

logradouro (terreno anexo) os restantes 24 m . 

Para uma descrição mais pormenorizada, podemos também referir que o edifício 

é formado por dois andares. O primeiro andar, térreo, possui apenas duas 

divisões. O segundo, por sua vez, tem o dobro das divisões, ou seja, engloba 

quatro salas. 

Atendendo à sua área coberta parece poder concluir-se que o número de expostos 

residentes seria limitado ao espaço existente, isto é, aos 85 m 
2 47 

46 MÂNIOUE Pina - Grcular de 24/5/1783. ,. 
« O edifício em que funcionou a Roda de Góis apenas consta, na Repartição de Finança^ de Gois, a parto 

do anode 1937 estar registado sob o n° 144 é habitado actualmente pelo Senhor José Gonçalves (aliás 
funcionário da Câmara Municipal de Góis). 
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O edifício deve ter tido sobrado de pinho, eomo era eostume da época na região, 

possivelmente pelo menos dnas divisões, como se constata ainda hoje pela planta 

actual Uma seria destinada à ama com uma cama e alguns berços "8. Numa das 

paredes situar-se-ia a roda ou tambor giratório em que se expunham as cnanças. 

Também ai existia uma sineta, na porta interior, com puxador no extenor, 

destinada a avisar a rodeira da chegada dos expostos. 

Naturalmente, teria de haver, também, uma cozinha e, com certeza, uma loja ou 
arrecadação para guardar a lenha e outras coisas, como o azerte para a 
iluminação. Pela análise dos registos (livros de assentos) sabemos que as cnanças 
estavam pouco tempo na Roda, pelo que as reservas de alimentação senam 
mínimas, pois que a Rodeira, em princípio, deveria alimentar-se a suas expensas. 

Também deveria existir vestuário, camisas, cueiros, roupa de cama, e mortalhas. 
Todavia não encontrámos em qualquer livro relações de despesas deste género. 

A Roda de Góis, pode dizer-se, serviu para acolher, segundo os documentos 

compulsados, a quase totalidade das crianças expostas, durante os 57 anos e 1 

mês, isto é, desde 1784 - 1841, do seu funcionamento. 

Como instituição independente, digamos assim, ou melhor, com fimeionamento 

completo, acabou em Góis em 1850 (sem que, contudo, existam registos/assentos 

relativos ao período de 1841 - 1850). 

Funcionários da Roda 

Consideramos como funcionários da Roda todos aqueles que, ligados de algum 

modo aos expostos, eram remunerados pela actividade que desempenhavam. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ a r á Rodeira, era obrigada a permanecer dia e noite na casa e era-lhe 
p t o X K T c a r a pessoa que vinha expor, caso a conhecesse pela voz. 
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Atendendo a que a legislação vigente previa a existência destes funcionários nas 

Casas da Roda existentes em todo o país, parece-nos que os serviços da Casa da 

Roda de Góis seriam semelhantes aos da casa da Roda do Porto. 

Neste contexto, em virtude de não possuirmos a total documentação dos 

funcionários da Roda de Góis, recorremos, para uma melhor clarificação, à 

constituição dos serviços da Casa da Roda do Porto. 

Assim, se entende a seguinte citação: 

"O pessoal e material das Rodas do concelho é o estritamente necessário^ para 

receber os expostos e os preparar para serem entregues às amas de criação"49. 

"A nomeação de todos os empregados internos e externos das Rodas, assim como 

o arbitramento dos seus ordenados, pertencia às Administrações respectivas, com 

aprovação do Governo Civil, em harmonia com as deliberações da Junta Geral. 
50 

Deveria contudo preceder sempre concurso. 

I - Empregados internos da Roda: 

"Os empregados internos das Rodas são: uma Directora, a Ama Rodeira, uma 

Servente, e as Amas de leite necessárias" 

* Providências sobre a Administração dos expostos do Distrito do Porto, em 2/4/1849 
» P^idências sobre a Administração dos expostos do Distrito do Porto, em 6/1852. 
» Sovidências sobre a Administração dos expostos do Distrito do Porto, em 2/4/1849. 
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a) A Directora 

Era a chefe dos empregados internos, e tinha a seu cargo a conta e escrituração 

do interior da Roda. O Amanuense e a Directora, em objectos de serviço, 

entendiam-se reciprocamente, tudo sob a imediata direcção da Câmara Municipal 

respectiva. 

b) A Ama Rodeira 

Era a mulher que, dia e noite recolhia as crianças deixadas a qualquer hora por 

mãos anónimas no cilindro giratório, providenciando, de imediato, o alimento e o 

aconchego necessários aos infelizes abandonados. 

"O acto de nascer mais não era para muitas crianças, do que a entrada num ciclo 
de sofrimento e desigualdade. Desamparadas de uma situação familiar normal, o 
segredo das Rodas e os braços das amas (mães adoptivas por necessidade de 
aumentar proventos) substituíram-se penosamente aos afagos do colo e sorriso da 

~ „53 
mae. 

A Ama Rodeira habitava na casa da Roda onde tinha um quarto destinado ao seu 

alojamento. Por vezes, quando havia necessidade disso e tal era possível, 

acumulava a função com a de Ama de leite. 

No espólio documental existente no Arquivo Histórico da Câmara de Góis, no 
Arquivo da Universidade de Coimbra e em outros - possivelmente muito 
incompletos - apenas encontrámos as seguintes informações alusivas a Rodeiras: 

Providências sobre a Administração dos expostos do Distrito do Porto, em 16/3/1852. 
ROTE, João Lourenço - Classes Populares do Distrito de Cambra no sea XIX(1830 W70^ 

Contribute para o seu Estudo, vol. I. Tomo. Universidade de Coimb^ g £ u j , 1982. p. 708. 
de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
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1807/1808. Raramente os registos referem o nome de Rodeira. Só os 

encontrámos em sete casos em qne aparece nma (Catarina on Ma Catarina). 

c) Servente 

No espólio documental, existente no: Arqnivo Histórico da Câmara de Gó.s, no 

Arqnivo da Universidade de Coimbra e ontros não encontrámos informações 

referentes à Servente desta Roda, embora ela seja mencionada. 

d) Amas de leite 

"Em eada nma das Administrações, tanto centrais como subalternas, haverá nma 

Roda; e na casa em que ela se estabeleceu, existirão sempre as amas que forem 

necessárias, para submimstrarem leite aos infantes recém-chegados"" 

Independentemente da Rodeira, que acolhe e presta os primeiros cuidados na 
casa da Roda, existem outras mulheres, as amas (de fora). A elas são entregues as 
crianças expostas para serem criadas. Têm obrigação de lhes dar comida, cama, 
roupa lavada, isto é, tratá-los como se seus fdhos fossem, em troca de um 
vencimento mensal pago pela Câmara para a ajuda do seu própno filho. A 
ahmentação deve corresponder â tdade da criança: de início, dar de mamar do sen 
próprio Iene, já que quase sempre, se não sempre, os expostos eram 
recém-nascidos; posteriormente, outra alimentação mais adequada" 

Quando uma criança chega em tal estado de saúde que pode pôr em perigo, ao 

mamar, a saúde da ama (através das doenças que lhe pode nansmiur, tars como 

sífilis, etc.), esta dever-lhe-á fornecer leite de cabra ou de vaca56. 

^Memória Esiailsnco-Hisiór.ca. scire a Adminisiracao dos Expostos no cidade do Porto, 1823, 

Capítulo 2, p. 32 M > _ W ~ Económicas da Academia Real das Sciências de 

" ã £ £ 5 5 i s s %A^Z::T:,STdZ^tr,a m * — » « < — , 
Tomo V, Lisboa: [s.n.]. 1815, p. 278 e segs. 

56 SOARES, José Pinheiro de Freitas - o.c, pag. 278 e seg. 



A falta de verbas para o pagamento do salário às amas originava, por vezes, a 

acnmnlação de expostos na Roda, por nm largo período de tempo, dada a 

impossibilidade de contratar amas externas para os criar. Por vezes também 

acontecia que as amas externas, cansadas de esperar em vão (as da Roda de Gors 

chegaram a esperar cerca de 40 meses) pelos seus ordenados, os devolvram a 

Roda sem mais delongas. 

A necessidade de as amas de leite da Roda darem de mamar a grande uúmero de 

expostos ocasionava, por vezes, problemas de saúde inerentes ao seu oficto, pors 

altura a profilaxia ainda estava muito pouco desenvolvida. 
nessa 

Não sendo possível, por vezes, haver na Roda um número de amas proporctonal 

ao das crianças expostas, tornava-se indispensável recorrer a outro modo de 

lactação Para isso socorriam-se de cabras, para que, na falta de leite sufictente 

das amas, aquelas amamentassem as crianças, aplicando directamente a boca da 

criança à teta da cabra, já que estes animais se prestavam a este uso e que o seu 

leite, ministtado por este modo, era tão sadio e quase dava tão bons resultados, 

como o das proprias amas. 

57 JDEM-Ibidem. Vetnhelf-rimento de um Hospício para a criação dos 

1817. p. 85. 
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Residência das Amas Externas 
(1784 - 1841) 
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Residência das Amas Externas 
(1784 -1841) 
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Residência das Amas Externas da Roda de Góis 

(1784 -1802) . 59 

Góis - Vila 
Várzea Grande 
Ponte Sótam 
Caselhos 
Folgosa 
Alagoa 
Connais 
Tarrastal 
Bordeiro 
Casal Loureiro 
Cortecega 
Luzenda 
Monteira 
Outeiro 
Samoura 
Carvalhal Miúdo 
Nogueira 
Rainha Santa (P. Beira) 
Sacões 
Vale Boa 
Piães 
Não identificados 
TOTAL 

23 
9 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
12 
91 Amas Externas 

FONTE: Arquivo Particular - Livro de Assentos de Expostos da 
Roda de Góis, 1784 - 1802. 

Corresponde a 62 Expostos. 46 



Número de Amas Externas da Roda de Góis, por lugar de residência entre 1784 e 1802 

Fonte: Uvro de Assentos da Roda de Goií 1784-1802 g % sra/onoy^ 
Comissão Madona! do Ambiente, Carta Administrativa de Portugal {cauta 1:250.000} ^ ^ M ^ I N ^ » ™ / 
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Residência das Amas Externas da Roda de Góis 
60 (1802 -1820)/ 

Góis - Vila 17 
Várzea Grande 5 
Ponte Sótam 2 
Caselhos 2 
Folgosa 1 
Alagoa 1 
Connais 3 
Bordeiro 2 
Luzenda 4 
Monteira 1 
Vale Boa 1 
Celavisa 2 
S. Martinho 4 
Esporão 2 
Carcavelos 
Albergaria 
Pião 
Ponte Sótam 
Alçaria (?) 
Arganil 
S. Paulo 
Cabreira 
Aigra Nova 
Mestras 
Portela 
Cerdeira 
Anseriz 
Não Identificados 7 
TOTAL 68 Amas Externas 

FONTE: Arquivo Particular - Livro de Assentos de Expostos da 
Roda de Góis, 1802-1820. 

NOTA: São ainda de referenciar 86 amas que, embora residentes na área 
da roda de Coimbra, prestavam assitência a expostos provenientes 
da roda de Góis. 

Corresponde a 131 Expostos. 



Número de Amas Externas da Roda de Góis, por lugar de residência entre 1802 e 1820 

Fonte: livro de Assentos da Roda de Gois 1802-1820 gSk ""' 
CorrtssSo Nacional do Ambiente, Carta AdmíniJtrativB de Portugal (escala 1:250.000) *t* M^IN^I-O/W 
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Residência das Amas Externas da Roda de Góis 
(1820 -1841).61 

Góis - Vila 
Várzea Grande 
Ponte Sótam 
Caselhos 
Alagoa 
Connais 
Casal Loureiro 
Cortecega 
Luzenda 
Carvalhal Miúdo 
Nogueiro 
Piães 
Celavisa (Arganil) 
S. Martinho 
Carcavelos 
Pião 
Aigra Nova 
Portela 
Caratão 
Colmeal 
Fonte Sobreira 
Golpilhares (Lousã) 
Cimo d'Alvém 
Ladeiras 
Aigra Velha 
Várzea Pequena 
Alvares (Alvares) 
Vale Maceira 
Adcasal 
Comareira 
Não Identificados 
TOTAL 

16 
4 
6 
7 
1 
1 
2 

11 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

93 Amas Externas 

FONTE: Arquivo Particular - Livro de Assentos de Expostos da 
Roda de Góis, 1820 -1841. 

NOTA: São ainda de referenciar 238 amas que, embora residentes na área 
da roda de Coimbra, prestavam assitência a expostos provenientes 
da roda de Góis. 

c n 
Corresponde a 314 Expostos. 



Número de Amas Externas da Roda de Góis, por lugar de residência entre 1820 e 1841 

Outros números nSo cartografados: 

Cdavtsa (Arganil) 6 

Golpllhans (Lousa) i 

Alvares Actuei Sede de Freguesia 

Actual Hmlte de Freguesia 

Fonte: Livro de Assentos da Roda de Gois 1820-1841 
Comissão Nacional do Ambiente, Carta Administrativa de Portugal (escala 1250.000) O rtup 

SUL'Co'mora fm 
MigutlMagutra/ 
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II - Empregados externos da Roda 

As amas de criação, um Amanuense, um facultativo e as condutoras. As suas 

obrigações serão reguladas pelo Governo Civil. 

a) As Amas de Criação 

As Amas, internas e externas, eram a estrutura fundamental da Roda, o elemento 

crucial, o mais numeroso e o mais oneroso. Delas dependia, em grande parte, a 

vida desses inocentes. 

"As Câmaras Municipais, facilitarão quando poderem a habitação das Amas, 

para que haja sempre o maior número delas, em relação às conveniências e 

necessidades deste serviço" . 

Amas externas 

Eram aquelas que levavam os expostos, para os criarem no seu próprio lar, a 

troco de um salário. De entre as amas externas é necessário estabelecer uma 

distinção entre as Amas de leite e as Amas de seco. As primeiras cuidavam do 

exposto recém-nascido até à idade de um ano, tendo, portanto, de o amamentar 

com o seu próprio leite. A partir de um ano de idade e até aos sete anos os 

expostos podiam ser criados pelas amas de seco. 

"O termo da criação do leite é de doze meses; findo este prazo as amas 
apresentarão as crianças na Administração respectiva, a fim de serem 
examinadas; e achando-se em bom estado de saúde e limpeza, poderão as amas 

7 — ^ — - ^ I ^ ^ a ç ã o económica dos expostos do distrito do Porto, tomadas em sessão 
da Junta Geral do Distrito de 76/3/7852, Título n, Art 6 tomadas em sessão 

62 

63 

2. 
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ser gratificadas na forma do artigo 7o. As mesmas amas continuarão a ter 

crianças, quando elas as tenham tratado bem, até à idade de sete anos; durante 

cujo tempo vencerão mensalmente o ordenado que se costuma pagar nas 

diferentes povoações, por este período" . 

De acordo com a lei vigente, quem se dispusesse a ser ama dos expostos tinha de 

obedecer a determinados requisitos: 

• Mostrar, por um documento assinado pelo Pároco, Regedor da sua paróquia e 

Facultativo habilitado, que residiam no Distrito e não expuseram ou 

abandonaram os seus filhos. 

• Provar, pelos mesmos meios, que, além das qualidades físicas necessárias e 
indispensáveis para alimentar o infante, tinham os requisitos morais 
indispensáveis, de que não menos dependia a conservação dos inocentes. 

As que se propusessem a ser amas de leite, além daquelas qualidades de bom 

comportamento civil e moral, deveriam provar que o último filho que tiveram 

falecera, ou que já tinha mais de um ano de idade. 

Mas nem sempre todas estas exigências eram observadas, sobretudo à medida 

que iam escasseando as amas, devido ao atraso nos seus pagamentos. Também 

no que se refere à Roda de Góis, pelo menos, alguns dos expostos eram filhos das 

próprias amas. 

64 Memória Estatistica-Histórica, sobre a Administração dos Expostos na cidade do Porto, 1823, artigo 
10°, fl. 37. 

65 Memória Estatistica-Histórica, sobre a Administração dos Expostos na cidade do Porto, 1823; 
Providências sobre a Administração Económica dos Expostos do Distrito do Porto, datadas de 2 de 
Abril de 1849 e as Providências sobre a Administração Económica dos Expostos do Distrito do Porto, 
com data de 16 de Março de 1852. 
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a. 1) Principais Direitos das Amas 

"1 - As amas têm o direito de receber com o exposto, uma Guia extraída dos 

livros respectivos; na forma costumada, a qual serão obrigadas a fazer visar 

dentro de oito dias, tanto na Câmara Municipal do seu Concelho, como na 

Regedoria da sua freguesia. Nestas Guias se lançarão pelos respectivos 

Regedores as apresentações mensais dos expostos; e pelas Câmaras as 

quantias que se entregarem às amas, em que dia, e de que salário 

procedidas. 

2 - Todos os actos de fiscalização são gratuitos para as amas." 

a. 2) Principais Deveres das Amas 

1 - As amas eram obrigadas a tratar, alimentar e educar bem os expostos, 

apresentando-se com eles nas revistas para, depois de se averiguar, que tudo 

estava conforme com as respectivas obrigações, receberem o competente 

pagamento. 

2 - As amas, que mudassem de Concelho ou Freguesia, tinham de avisar com a 

antecipação necessária, para que se fizessem os assentos respectivos, e 

preenchessem as mais formalidades necessárias, para obstar os abusos. 

3 - No sétimo ano de vida das crianças exigia-se responsabilidade por todo o 

tempo, que fosse necessário conservar os expostos, até que a Autoridade 
fiJl 

competente lhes pudesse dar destino. 

66 Providências sobre a Administração Económica dos Expostos do Distrito do Porto. Tomadas em 
Sessão da Junta Geral do Distrito de 2 de Abril de 1849. Em conformidade do Decreto de 19 de 
Setembro de 1836. 61 Providências sobre a Administração Económica dos Expostos do Distrito do Porto, datadas de 2 de 
Abril de 1849. 
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a. 3) Proveniência das Amas Externas 

Para este estudo foi feito o levantamento estatístico dos dados que constam nos 

três "Livros de Assentos" existentes em arquivo particular. Da análise desses 

dados elaborou-se o quadro que se segue: 

b) Amanuense 

"A escrituração será feita pela Amanuense da Roda; que terá a seu cargo as 

matrículas, entradas e saídas dos expostos; o inventário do Estabelecimento & 

c.".68 

Na Roda de Góis, 1784 - 1841, não encontramos qualquer tipo de documento 

referente ao termo e/ou actividade de Amanuense da Roda. 69 Aparece sim, nos 3 

livros de assentos de expostos, o termo: escrivão da Câmara Municipal,70 o qual 

tinha a seu cargo as matrículas, entradas e saídas dos expostos, o inventário da 

Roda, etc. e que, em 1850 ganhava, anualmente, pela Câmara Municipal, a 

quantia de 24$200 réis.71 

c) Facultativo 

"O Facultativo deverá comparecer todos os dias na Roda respectiva, à hora que 

lhe for indicada, não só para declarar o estado sanitário das mulheres que 

pretenderem ser amas de leite, mas também para tratar dos Expostos pertencentes 

68 PILOTO, Adelina-o.c.,p76. 
69 Apenas aparece nos Livros de Actas da Câmara Municipal Góis (1840 - 1855) os termos: Rodara, 

Condutora, Ama de Seco, Médico e Enxoval para Expostos. n 
70 "E ao escrivão da Câmara para lavrar os competentes termos, e assentos de entrada e entrega . flN iu, 

António Joaquim de Gouvea, Compilação das Providencias que a bem da criação, e educação dos 
Expostos ou Engeitados, Imprensa Nacional, Lisboa, 1820, Artigo VI, p. 10. 

71 Livro N° 5, Actas Câmara Municipal de Góis, 1850 - 1852, p. 12. 
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a essa Roda, e dos Empregados internos da mesma Roda, qnando uns e ontros se 
72 

acharem doentes" . 

d) Condutoras 

"Está a villa de Góes a 6 léguas a ESE de Coimbra. O itinerário para Coimbra é: 

A's almas das Covas 1 légua, à Portella do Almagre 1, ao Senhor da Serra 1, a 

Ceira 1, a Coimbra 1= 6" 

Nota: Eram aqnelas que levavam os expostos da Roda de Góis para a Roda de 

Coimbra. 

Sabe-se, por Mário Paredes Ramos, relativamente a Góis, que: "a referenda mais 

antiga que se encontra a médico é de 15/2/1637, em que se citam António Roiz e 

sua molher Anna Rabella" . 

'Em 22/9/1774 faleceu o Dr. António Lopes Fallão, médico do Hospital' 
75 

"Em 1816 foi criado o primeiro "partido", pelo seguinte diploma: "Dom João por 

graça de Deos Principe Regente do Reyno-Unido de Portugal, e do Brasil 

Algarves [...]. Faço saber, [...] da Camará Nobreza e Povo, da Villa de Goes... 

posão tomar hum Partido de duzentos mil rs para conferir se a hum Medico [...]" 

(T.T. - Mercês de D. João VI, Liv. 16, fis 323v)" . 

Concelhos do Distrito de Coimbra. Coimbra: Imprensa da Umver^dade 1851R 60. 
RAMOS, Mário Paredes -Arquivo Histórico de Góis, Fase. 7 - 9, Torres Vedras. Ls.n.j. iwa. p. 74 

15 IDEM Ibidem, p. 72. 
76 IDEM Ibidem, p. 72. 
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Condutoras que fizeram a viagem da Roda de Góis para a Roda de Coimbra com 
os expostos 

(1802 - 1841) 

Nome N° de vezes Começou Terminou Ass. 
42 

Jacinta 3 18/04/1810 11/03/1815 94 
45 

Teresa Carvalho 2 08/06/1810 14/11/1810 51 
47 

Teresa de Jesus 47 19/07/1810 08/051819 130 
54 

Maria Antónia 2 0607/1811 05/08/1811 55 
59 

Ana Jacinta 4 26/03/1812 27/10/1818 121 
80 

Joaquina 1 17/09/1813 17/09/1813 80 

Jacinta 3 18/04/1810 11/03/1815 
42 
94 
45 

Teresa Canelho 2 08/06/1810 14/11/1810 51 
16 

113| Não Identificados 18 1 22/06/1807 | 14/08/1817 
16 

113| 

Foram feitas 82 viagens, de Góis para Coimbra, actualmente, são cerca de 
100 Km, ida e volta, entre 22/06/1807 e 08/05/1819. 

Nome N° de vezes Começou Terminou 

Teresa de Jesus 61 06/11/1820 08/03/1830 

Maria da Graça (filha 
de Teresa de Jesus) 26 27/09/1824 11/01/1832 

Tereza dos Botões 4 24/09/1824 28/07/1828 

Ana Jacinta 2 21/04/1828 06/11/1828 

Ana Gigante 16 03/05/1828 14/02/1836 

Laurita 1 17/10/1828 17/10/1828 

Jacinta 1 08/12/1828 08/12/1828 

Francisca Dores 7 04/04/1829 28/01/1830 

Ana Lopes 23 05/05/1830 21/03/1833 

Maria Teresa Morais 4 30/05/1830 03/07/1830 

Maria Teresinha 5 06/01/1831 20/04/1833 

Maria Teresa 1 20/08/1833 20/08/1833 

Francisca Maneta 1 28/01/1838 28/01/1838 

Leonarda Longuinha 16 25/03/1839 26/05/1841 

Ana das Dores 1 27/09/1839 27/09/1839 

Theodora Maria 2 18/10/1839 17/11/1839 

Theodora de Jesus 5 19/12/1839 01/11/1840 

Ana (Vila) 1 10/01/1841 10/01/1841 

S/ Indicação 29 16/07/1821 17/05/1839 

206 viagens Góis Coimbra +. 100 Km (distância actual) 
18 condutoras 1 s/ indicação 
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E Mário Paredes Ramos continua: "Não sei porquê, só, porém, em 1824 se poz 

em execução esta medida, estabelecendo-se 120$000 para um médico e 80$000 
77 

para um cirurgião." 

O primeiro médico, com diploma de Agosto de 1824, foi o Dr. Joaquim José 

Dias Correia" 78 que exerceu a sua actividade médica até 1859/1860. 

"Em Junho de 1836 era o seguinte o orçamento anual para o Partido do Médico -

- 250$000 79. 

Entre meados de 1841 e meados de 1851 o orçamento anual para o Partido do 

Médico era de - 250$000 80. 

Comparando cronológica e economicamente a Roda de Coimbra com a Roda de 

Góis, segundo A. César Anjo, podemos observar o seguinte: 

"Em 1830 a Roda [de Coimbra] teria a seu serviço um médico, para observação e 

assistência do pessoal e dos expostos, estivessem no edifício ou a cargo das amas 

de fora. Era sua obrigação fazer todos os dias uma visita à Roda e examinar 

respectivamente o leite das amas. O médico venceria por ano 50$000 de 

ordenado" . 

Segundo Mário Paredes Ramos 82 em 1824 o médico do Partido de Góis recebia 

120$000 réis. E o cirurgião recebia 80$000 réis. 

77 IDEM, Ibidem, p. 72. 
78 EDEM, Ibidem, p. 72 
79 

SO S S S ^ S (Wtt N- 3 <18« - 1B46, *• 4 ,1*7 - .85.) 
81 iïfSr-^ Lusitanus. "Revista de Mediana e Cin^a». vol. VIL N° 10. Out. 1850. 

Lisboa: Livraria Portugal. 1950. p. 436. 
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Entre 1824 e 1851, o médico do Partido, do concelho de Góis, é o médico da 

Roda dos expostos e recebe, anualmente (entre 1836 e 1851), um vencimento de 

250.000$24, sabendo-se que, em 1824, recebia 120$000 réis. 

Os quatro concelhos que forneceram o maior contingente de amas para os 

Expostos desta Roda foram, por ordem de grandeza decrescente, Coimbra, Góis, 

Arganil e Lousã. Neste concelho predominam as amas residentes na própria 

freguesia de Góis. 

Exceptuando o concelho de Coimbra, os três restantes (Góis, Arganil e Lousã), 

também forneciam expostos para a Roda de Góis. É de realçar o grande número 

de amas oriundas do concelho de Coimbra (238). 

Dos documentos (três livros de Assentos e outros), relativos a um total de 507 

expostos (1784 - 1841) que tivemos a oportunidade e a possibilidade de 

consultar, ficámos com a convicção de que as amas desta Roda (576) tinham, na 

generalidade, um comportamento irrepreensível pelo menos aos olhos da 

instituição. Apenas há referência a uma Exposta, entrada na Roda a 5 de Março 

de 1789, que foi maltratada pela sua ama. 

A esta conduta quase exemplar não é alheio o facto de vários dos expostos serem 

criados clandestinamente pelas suas próprias mães. Existiam, portanto, entre 

estes dois grupos, laços de sangue e de amor. 

Também algumas amas se prontificavam a ficar com os expostos, findos os sete 

anos de criação. 

A partir do momento em que o exposto era entregue a uma ama externa e levado 

para longe da Roda, a Administração concelhia e distrital deparava-se com sérias 

dificuldades para controlar rigorosamente a conduta das amas, não obstante os 

RAMOS, Mário Paredes - o. a, p. 72. 
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Regedores das freguesias e Párocos serem responsabilizados por vigiar o 

comportamento das amas da sua paróquia. Os Regedores eram obrigados a 

efectuarem pelo menos uma revista mensal aos expostos, declarando na 

respectiva Guia o estado em que os mesmos se encontravam, não recebendo os 

seus salários aquelas que levassem dos Regedores nota não abonatória do bom 
83 

tratamento dos expostos. 

Como o dinheiro que ganhavam era muitas vezes o motivo primordial do seu 

trabalho, protelavam o mais que podiam a entrega do exposto na Roda. 

Por vezes encontra-se registado nos documentos que o exposto é entregue em 
miserável estado, mas responsável por esta situação não é a crueldade das amas, 
ou o seu desmazelo, mas sim a falta de dinheiro, visto que os seus salários 
chegaram a andar mais de trinta e seis meses atrasados. Esta situação concreta 
é-nos testemunhada em vários ofícios trocados entre a Câmara Municipal de Góis 

84 

e as Autoridades Distritais. 

É o caso, por exemplo, da seguinte circular enviada pelo Governo Civil de 

Coimbra, para a Câmara Municipal de Góis, em 19 de Dezembro de 1850. 

"Para regularizar a contabilidade desta Região em harmonia com as disposições 
da Junta Geral do Districto, remette a Vossa Senhoria a inclusa ordem de 
pagamento N° 34, da quantia de 55$463 réis, importância de despeza feita por 
essa Camará com o pagamento dos vencimentos das amas dos Expostos, do 
quadro da extincta Roda desse Concelho, relativos aos quatro trimestres do anno 
económico proximo findo, [1850] para que essa Camará [...]. 

Providência, sobre a Administração Económica dos Expostos do Distrito do Porto, em 16 de Março de 

lUvro dos Expostos. Contas Correntes. Junta Distrital de Coimbra, 1845 - 1856, AUC, pp. 91v - 92; 
Circular N° 1716 do Governo Civil de Coimbra, 12/05/1853, AUC. 
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aprezente ao Thesoureiro Geral dos Expostos [...] 
Deus Guarde a Vossa Senhoria [Coimbra] 19 de Dezembro de 1850 

O Secretário Geral servindo de Governador Civil" 

A titulo de curiosidade, falando de vencimentos das amas, e citando João 

Chrysostomo da Veiga, podemos observar: 

"As primeiras amas de Expostos, de que achamos menção em Portugal, recebiam 

dois cruzados cada mez, três pães cada dia, meia camada de vinho, arrátel e meio 

de carne, e um quartilho d'azeite." 

A extrema pobreza reinante fazia com que a ama que não podia alimentar a sua 

prole se visse em grandes apuros para saciar mais uma boca. Algumas chegavam 

mesmo a andar a pedir esmola com os expostos. 

A própria Administração Geral do Distrito tinha bem consciência das funestas 
consequências, para os expostos, da falta de pagamento atempado às amas, mas 
sentia-se impotente para solucionar tal situação. Vejamos a Circular expedida 
pelo Governo Civil de Coimbra, em 8 de Março de 1851, e dirigida à Câmara 

87 

Municipal de Góis: 

"Envio a Vossa Senhoria o incluso requerimento, em que Maria Roza, ama do 

Exposto Joze, N° 1795, pede para que se lhe paguem seus vencimentos em 

divida, e incluindo-se nelles os que teve desde o Io de julho até 27 d'Agosto de 

1849, em que acabou os sete annos da creação, e que a e/sa Camama pertence 

satisfazer [...] pelo Regulamento de 21 de Maio de 1849. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria de Coimbra [Coimbra] 8 de Março de 

1851. 

85 Livro dos Expostos, Copiador, 1850 - 1851, p. 10v, AUC. Frnnstn* Coimbra' 
86 VEIGA, João Chrysostomo da - Reflexões ou Breve Discurso sobre as Rodas dos Expostos. Coimbra. 

Imprensa da Universidade. 1853. p. 1 0 - 1 1 . 
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O Secretrário Geral servindo de Governador [Governador] Civil' 

Transferências 

Um número significativo de expostos (47 no período estudado) mudava de ama 

para ama, tendo o investigador de pesquisar, de folha em folha, para tentar 

acompanhar o percurso de curta vida do exposto. No final dessa caminhada, a 

desilusão surge, pois as razões dessas transferências são omitidas na maior parte 

dos casos. 

Existem, contudo, alguns registos que nos indicam que vários factores podiam 

determinar a transferência de um Exposto para outra ama. Assim, no Io Livro de 

Assentos, 23/03/1784 a 07/03/1802, podemos constatar que: 

1 Exposto mudou de ama pelo facto de esta estar doente de lhe ter secado o 

leite;88 

2 Expostos mudaram da ama para serem entregues à mãe; 
88 

2 Expostos mudaram de ama pelo facto de ter secado o leite à ama; 
1 Exposto mudou de ama pelo facto da mesma estar doente e 

1 Exposto mudou de ama pelo facto da mesma estar doente e de o tratar mal. 

Livro de Assentos, 05/08/1802 a 02/01/1820, podemos observar que: 

1 Exposto mudou de ama por miséria da mesma e no Livro de Assentos, 

11/02/1820 a 26/05/1841, nada consta acerca deste assunto. 

sl Livro dos Expostos, Copiador, 1850 -1851, p. 2 lv, AUC. , • ♦ • * « r 
88 A falta de leite da ama, provocada, algumas vezes, por uma nova gravidez e o facto de o leite ja nao ser 

de boa qualidade, estava na base de algumas dessas transferências de amas. 

62 



Mas o motivo que exigia sempre a mudança para outra ama eram os maus tratos, 

embora, como já referimos, só apareça um caso (no Io Livro de Assentos) 

configurando uma situação deste tipo. 

"A Exposta Rita, N° 16, que deu entrada, na Roda, no dia 5 de Março de 1789 foi 

entregue à Ia ama Maria de Figueiredo, mulher de António José do Restrolho, 

d.V. [desta Vila] que por estar doente e a tratar mal a passou para a 2a ama 

Jerónima de Bordeiro" 

Expostos com ou sem Ama Externa 

CRIANÇAS 
Crianças com 1 ama externa 

« 2 amas externas 
« 3 « « 
« 4 « « 

Crianças sem informação 
TOTAL 

Nc 

148 
37 

313 
507 

% 
29,2 
7,3 
1,6 
0,2 
61,8 
100,0 

Este quadro patenteia, de forma clara, que menos de metade dos expostos apenas 

teve uma ama externa (29,2%). Sucedem-se os Expostos que tiveram duas amas, 

7,3 % (37) o que consideramos um número bastante significativo. 1,6% (8) 

tiveram três amas de criação e apenas 0,2 % (1) de enjeitados tiveram quatro 

amas durante a sua passagem pela Roda. 

313 (61,8 %) dos Expostos não tiveram ama externa; ou porque, ainda dentro da 

Roda, se descobriram os seus pais; ou estes se apresentaram, voluntariamente 

para os reclamar; ou, eventualmente, acontecia outras pessoas da família, e até 

mesmo estranhos, se prontificavam para ficar com essas crianças gratuitamente, 

logo após o seu ingresso na Roda. 

89 Ia Livro de Assentos (26/03/1784 a 07/03/1802) ass. 26, fis 8. 
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Vencimento das Amas 

Para muitas amas o salário, por muito reduzido que fosse, era uma preciosa ajuda 

monetária. Viam neste expediente, de criar os expostos, um meio de subsistência 

e uma maneira de suavizar as suas vidas, atormentadas pela miséria e 

desconforto. Não admira, portanto, que algumas procurassem criar mais do que 

um exposto. 

No quadro que se segue, elaborado a partir de dados contidos nos três "Livros de 

Assento" podemos constatar essa realidade: 

As Amas da Roda de Góis de acordo com o número de Expostos que tiveram a 
seu cargo (1784-1841) 

AMAS N° % 

Amas externas com 1 Exposto 148 29,2 
« « « 2 Expostos 37 7,3 
« « « 3 « 8 1,6 
« « « 4 « 2 0,4 

Sem identificação 7 1,4 
Conduzidos a Coimbra 305 60,1 
TOTAL 507 100,0 

Assim, de acordo com os dados apresentados, 29,2 % das amas desta Roda só 

criou um exposto. 

Porém, ou por necessidade, ou por gosto e dedicação aos expostos, 7,3 % das 

amas criaram duas crianças em simultâneo, ou em períodos de tempo distintos, 

havendo a preocupação de que uma fosse de criação de leite e a outra de seco, 

quando a criação se dava ao mesmo tempo. 

1,6 % das amas criaram três expostos no decorrer do período ora investigado. O 
máximo que encontrámos, de expostos criados por uma ama foi de quatro 

64 



expostos, a que corresponde 0,4 %; número que considerámos avultado tendo em 

conta que ela também teria, naturalmente, os seus próprios filhos a criar. 

'As amas durante a lactação vencem de ordenado mensal mil e duzentos réis. 

Fora da lactação, vencem mensalmente oitocentos réis' 
,90 

"Desde o Io d'Abril de 1845 em diante, o vencimento das amas de seco fica 
reduzido a 800 reis mensaes; porém o vencimento das de leite continuará a ser de 

1:200 réis"91. 

Note-se que o vencimento das amas dos distritos do Porto e Coimbra era 

idêntico; porém, o vencimento das amas do distrito de Aveiro era diferente: 

"[...] os do governo d'Aveiro, [...] sendo o ordenado para as amas de leite de mil 
• «92 

e cem reis, e para as de seco de nove centos reis . 

Estes salários que as amas recebiam eram mesquinhos e insuficientes para 

comprar os géneros de primeiro necessidade, conforme o demonstra a tabela dos 

preços 93 inserida no apêndice documental, embora houvesse a preocupação de 

que o vencimento das amas fosse igual em toda a parte, para que não 

escasseassem nuns locais e abundassem noutros, e também que fosse 

proporcional aos rendimentos da administração e aos preços dos bens de primeira 

necessidade: 

"Deve regular-se o ordenado das Amas nos diferentes períodos de criação; de 
maneira que não haja diferença sensível comparativamente com o dos distritos 

*> Providências sobre a Administração económica dos Expostos do distrito do Porto, tomadas em Sessão 

Imprensa da Universidade, 1853. p. 11. 
93 Preços de: Cereais, castanha, vinho e azeite. 
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vizinhos; devendo para isto entender-se as administrações centrais contíguas; 

pois que na desigualdade do ordenado existe uma causa de abuso de introdução 

de expostos nos diferentes distritos, e de falta ou afluência das amas: deve 

igualmente ter-se em conta que ele não seja excessivo e desproporcional, não só 

aos rendimentos da Administração, mas aos preços correntes dos géneros de 

primeira necessidade nos respectivos distritos" . 

As amas da Roda de Góis, à semelhança do que acontecia noutras Rodas 

espalhadas pelo país, recebiam um salário baixo, e pago com muita 

irregularidade95, embora ligeiramente superior ao praticado em outros locais. Em 

Loulé, na mesma época, segundo Nuno Osório Cortes, "as amas apenas recebiam 

de ordenado 900 reis mensalmente; sendo aumentado para mil reis, a partir de 1 

de Agosto de 1872"96. Isto parece não corresponder à verdade porquanto já em 

Setembro de 1834 o vencimento mensal das amas de leite de Loulé era de 1$000, 

sendo a dívida às mesmas de 1:880$115. 

E "na Sessão da Câmara de Vila do Conde, realizada em 26/09/1840, entre outros 
assuntos foi dito: que neste concelho havia quatro tipos de vencimentos 
diferentes, sendo o ordenado mais elevado pago no primeiro ano de vida; no 
segundo pagavam às amas 1000 réis e a partir do segundo ano até ao sétimo ano 
eram pagas a 750 réis. As amas que criavam expostos com qualquer tipo de 

97 

deficiência eram mais bem pagas". 

No distrito de Coimbra o vencimento das amas de seco era de 800 reis e o 
vencimento das amas de leite continuava a ser, a partir de 1 de Abril de 1845, de 

94 Memória Estatístico-Histórica, sobre a Administração dos Expostos na Cidade do Porto de 1823 
- arZTar 1039 expedida pelo Governo Civil de Coimbra em 08/03/1851, e dirigida a Camará 

Municipal de Góis, Livros dos Exposto. Copiador, 1850-51. p 2 lv. AUC. 
96 CORTES, Nuno Osório - O abandono de crianças no Algarve; o caso dos Expostos de Loulé 

1820 - 1884. Porto: Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Secção de Historia, 1991. p. 18» e 

^PILOTO Adelina - Os Expostos da Roda de Vila de Conde 1835 - 1854. Porto:[s.n.] 1996 p. 73. 
Dissertação de Mestrado em História Contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. 
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1200 réis 98. Ainda na Roda de Góis pagava-se, na década de 20 do século XIX, 
99 

480 a 800 réis mensais, às amas de seco e 1000 a 1200 às amas de leite. 

Em 1837, no distrito de Coimbra, segundo João Lourenço Roque l , os 
ordenados das amas de criação [leite] eram de 1200 réis, por mês, no primeiro 
ano de idade da criança e de 960 réis no restante tempo até aos sete anos. O 
mesmo autor 101 diz que a partir de 1 de Abril de 1845 os ordenados são os 

seguintes: 
Amas de seco 800 réis por mês e 

Amas de leite 1200 réis por mês. 

Entretanto, os problemas económico-fmanceiros da Roda de Góis vão se 

agudizando; muitas são as solicitações às autoridades competentes, para o envio 

de verbas, e muitas são as queixas e lamentações concelhias de falta de dinheiro 

para ocorrer às mais urgentes despesas da Roda, nomeadamente, para o 

pagamento dos salários às amas externas. É licito afirmar que a Roda de Góis, ao 

longo dos 58 anos de que possuímos informação, padecia de uma escassez 

crónica de fundos, para todo o tipo de despesas. 

Uma das formas encontradas para superar essa situação foi a Administração 

Geral do Distrito solicitar o adiantamento de fundos ao município. Mas a 

resposta da Câmara é quase sempre de recusa, devido à inexistência, no cofre do 

município, de fundos disponíveis.1 

98 VASCONCELOS, Joaquim José Dias Lopes de - Regulamento para a Administração dos Expostos do 
distrito de Coimbra, [SI]: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1845̂  p 5 

*> Arquivo Particular -Livro de Assentos, ̂ 20-1841, dos Expostos da Roda de Go,s. 
100 ROQUE, João Lourenço - Classes Populares no Distrito de Coimbra no Século HX(1830- 1870). 

Contributo para o seu Estudo, vol. I, tomo II, Universidade de Coimtra [S.I..s.n.], 1982. p. 710 - 711. 
Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

- IDCo^aZ%lto^rcular N" 55, para as Câmaras, AUC de 17/03/1845, p. 10 - 11 (Goes quota 

lom ibidem, Circular às Câmaras, JV 607, de 07/08/1849 p. 119 - 120 (Goes quota 123S302). 
103 IDEM Ibidem Circular às Câmaras, N° 785, de 08/06/1850, p. 161 - 161v (Goes 80$000) 

S escrituração da Commipsão Geral Administrativa dos Expostos do DistnctoJ{ Co.mbra, 
AUC, Conhecimento N° 377, de 02/01/1840, p. 31, Expostos de Goes, pertencentes ao ano de 1838. 
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Como a dívida às amas não parava de crescer, o momento era de crise e de 

contenção das despesas. 

"O atraso de pagamento dos ordenados às amas tem se verificado em quase todos 
os concelhos, porém conhecendo as Camarás, a necessidade que há, de pouco a 
pouco, remediar este mal, até que se possam obter fundos suficientes, têm 
tentado convencer as amas, de que lhes é necessário esperar, na certeza de que 
não têm os seus salários perdidos e só lhes será demorada por algum tempo, a sua 

~ ,,104 
recepção. 

Mas como é sabido e comprovado, as amas da Roda de Góis eram muito pobres e 

por isso nem sempre devem ter sido muito sensíveis a estes últimos argumentos. 

A Roda foi encerrada, em 30/06/1850, por força da Circular N° 791, de 

12/06/1850, da Junta Geral do Distrito105. 

Como vemos, a necessidade constante da redução de despesas levou à extinção 

desta Roda, passando todos os expostos a ser enviados para a Roda de Coimbra. 

104 PILOTO Adelina - Os Expostos da Roda de Vila do Conde 1835 - 1854. Porto: [s.n.]. 1996. p. 76. 
Dissertação de Mestrado em História Contemporânea, apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto , , ,„,„ ATT^ ,^-, ,^-c 

105 Copiador, Expostos, 1845 - 1850, Circular às Câmaras, N° 791, de 12/06/1850, AUC, p. 163 - 165. 
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PARTE II 

1. Fontes. 

2. Expostos entrados na Roda de Góis. 

3. Os Escritos dos expostos da Roda de Góis. 

4. Sazonalidade da entrada de expostos na Roda de Góis (1784 - 1841). 

5. Causas de exposição. 

6. Da vida e morte dos expostos da Roda de Góis (1784 - 1841). 



1. Fontes 

Quando entrámos no Arquivo Municipal de Góis e vimos os livros aí existentes 

referentes à temática dos "Expostos", pensámos de imediato que não iria ser possível 

cumprir integralmente a nossa missão, de forma a permitir-nos conhecer, até à 

exaustão, o funcionamento da Casa da Roda neste concelho, tal como pretendíamos. 

Na investigação iniciada, livro a livro, folha a folha, fomos verificando que ora 

faltavam elementos essenciais, ora a série se encontrava incompleta, ora éramos 

remetidos por outras fontes que, por mais que as buscássemos, jamais eram 

encontradas, complicando-se o que, à partida, parecia mais fácil. Em contrapartida, 

porém, outros elementos interessantes e insuspeitados foram aparecendo. 

Podemos afirmar que a escrituração dos livros nem sempre foi linear, explícita, 

clara, formal e compreensível. 

a) Livro de Entrada dos Expostos - Arquivo Particular. 

Os livros que compõem esta série também denominados de Assentos ou Matrículas 

são três e foram elaborados pelo Escrivão da Câmara e contêm os termos de Entrada 

dos expostos na Casa da Roda de Góis. Também aparecem designados por Livros do 

Tesoureiro e Livros de Entrada e Revista. 

Destinava-se esta série à entrada do exposto e, ao longo do tempo da vida da 

criança, nela se lançavam as notas referentes ao seu estado físico, ao pagamento e 

advertência às amas, e outras informações consideradas úteis e necessárias. 
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Em termos de cobertura cronológica, é a mais completa de todas as séries: começa 

no dia 26 de Março de 1784 e termina no dia 26 de Maio de 1841. Foi, 

consequentemente, a que nos proporcionou a maior quantidade de informações. 

Apesar disso, porém, em alguns casos também o conteúdo desta série é escasso e 

insuficiente, dado que, quase sempre, se resume a expressões como: "foi entregue à 

mãe", mas não indica quem; "foi entregue à ama", mas não explica a razão; "foi 

entregue aos pais", mas não explicita se era filho de uma relação legítima ou 

ilegítima. É insuficiente, porque ao afirmar "findou o pagamento", não esclarece o 

motivo: se foi por morte, se por entrega a familiares ou outras causas. 

Apesar destas e de muitas outras lacunas, esta série proporciona-nos um manuncial 

de informações. Pelo termo lavrado é-nos permitido saber se o exposto foi colocado 

na Roda ou, seguindo os anteriores métodos, abandonado em lugares públicos. Se 

foi em lugar público, qual o sítio, quem o conduziu à Casa da Roda e outras 

particularidades. Se foi deixado na Roda, consta o dia e a hora em que a criança aí 

foi colocada, as palavras do portador (se as houver) os sinais identificativos, o texto 

do escrito que, por vezes, o acompanhava, se era baptizado, quais os padrinhos e 

outras marcas que seriam úteis e necessárias no futuro; amas e mudanças de amas, as 

advertências, pagamentos, baptizante, falecimento, despacho do Juiz de Fora e do 

Juiz dos Órfãos, enxoval, etc. 

Quanto aos livros, enquanto suporte material, encontram-se razoavelmente 

conservados, salvo algumas restrições.106 Cada um dos três livros possuem, cada um, 

a respectiva data do termo de abertura (Livro 28/4/1784; Livro 3/8/1802 e Livro 

6/3/1820). 

1M Sujidade, folhas dobradas, capas danificadas, mas que não afectam o conteúdo. 
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b) Livro da Roda - Arquivo Municipal da Câmara de Góis. 

O que designamos por "Livro da Roda", também conhecido por "Livro do 

Albergueiro" e "Diário da Roda" poderia ser semelhante à série dos "Livros de 

Assentos", acima referida. Seriam os livros escriturados pelo albergueiro (pela 

rodeira em alguns casos), primeiro responsável pela Casa da Roda, que, quando as 

crianças apareciam, fazia de imediato o primeiro registo e, quando os apresentava ao 

escrivão, fornecia os elementos para o termo a elaborar pelo mesmo, constante, 

posteriormente, no Livro dos Assentos. 

Porém o que subsistiu desta série foi apenas a capa de um dos Livros, em 

pergaminho, em bom estado de conservação, com a data de 1784, no Arqurvo 

Municipal da Câmara de Góis. 

c) Livros das Sessões ou Actas da Câmara Municipal de Góis - Arquivo 

Municipal da Câmara de Góis. 

Os livros que compõem esta série são seis e foram sendo elaborados, ao longo dos 

tempos, por vários escrivães da Câmara Municipal de Góis. 

Destinava-se esta série a nela se descrever as "secoins desta Câmara." 

O volume n° 1 encontra-se no Arquivo da Universidade de Coimbra e os cinco 

volumes restantes no Arquivo Municipal da Câmara de Góis. 

Em termos de cobertura cronológica não abrangem todo o espaço temporal que nos 

propusemos estudar. Mas proporcionam-nos algumas informações úteis, embora 
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temamos de reconhecer que, em certos casos, também o conteúdo desta série é 

escasso e insuficiente. 

Apesar das lacnnas referidas, encontrámos nesta série muitas e variadas 

informações: preços dos cereais, legnminosas, vinho, azeite, castanha; número de 

fogos existentes no Concelho; regulamentos e instruções para a Administração dos 

Expostos; Orçamento das despesas do Município, além de outtas. 

Os seis livros mencionados, enquanto suporte material, encontram-se razoavelmente 

conservados no Arquivo Municipal da Câmara de Góis. 

Conforme acima indicado, estes liwos referem-se cronologicamente a nm período 

posterior (1842/1852) ao que é objecto deste estudo (1784/1841). 

Contudo, são insmrmcntos úteis para uma melhor compreensão do desenvolvimento 

global do concelho. 

d) Diário para escrituração a cargo da Comissão Gera! Administrativa dos 

Expostos de todo o Distrito de Coimbra - Arquivo da Universidade de Coimbra. 

Este livro com termo de abertura de 4 de Agosto de 1838 foi elaborado pelo 

Administrador Geral na Secretaria da Administração Geral de Coimbra. 

Abrange o período compreendido entre 1838 e 1843. 

Refere o valor dos custos a pagar pelo concelho de Góis para os expostos. 
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e) Livm de Actas das Sessões da Junta Geral do Distrito de 1836 - Arquivo da 

Universidade de Coimbra. 

Este livro foi dirigido à Administração dos Expostos do Dismto de Coimbra, 

contendo Regulamentos e Instruções. 

Destinava-se às Câmaras Municipais do Dismto de Coimbra e tratava do Decreto de 

19 de Setembro de 1836 relativo aos custos com quotas que os concelhos devem 

contribuir para a sustentação dos expostos. 

O seu contendo refere-se a: Rodeiras, Amas de leite, Amas secas, ordenados, valores 

dos vencimentos, livro das amas liquidação de dividas, tabela do att°. 18, n°. 8 (Real 

d'Agua), número de fogos e outros. 

Encontramos nesta série boas infotmações acerca do contributo econónuco a prestar 

pelos concelhos aos expostos. 

Qnanto ao livro encomra-se em bom estado de conservação no Arquivo da 

Universidade de Coimbra. 

f) Livro Copiador de Ofícios 

Os livros que compõem esta série são dois e no seu tetmo de abertura consta: "Este 

livro hade servir para copiador das circulares, que forem expedidas pela Comnu/ao 

Geral Adminisnativa dos Expostos do Districto Administrativo de Counbra as 

Camarás Municipais do mesmo Districto. As primeiras trez folhas ficam destmadas 

para Indez das mesmas circulares. Coimbra 1 d Agosto de 1838. 



O Presidente da mesma Comissão 

Dr. Guilherme Henriques de Carvalho" 

Do seu conteúdo podemos destacar os seguintes assuntos: roda regular, roda de 

transição, valores de quotas, fogos, criação de rodas nos concelhos, pagamento às 

amas folhas de vencimentos e outros. Todas estas informações são preciosas para 

esclarecimento do nosso objecto de estudo, nomeadamente, para análise de todo o 

aspecto económico e outros da casa da roda de Góis. 

Há aspectos, focados nestes livros, como valores de quotas e pagamentos às amas e 

outros cuja análise poderia ainda ser aprofundada mas que, dada a natureza deste 

trabalho, preferíamos guardar para posteriores estudos. 

Os livros encontram-se em 

de Coimbra. 

bom estado de conservação no Arquivo da Universidade 

g) Livro dos Expostos - Contas Correntes 1838-1856 

Os livros que compõem esta série são dois e do seu termo de abertura consta: 

"Este livro hade servir para o Livro de - Contas Correntes - determinado no art°. 31, 

n° 1 do Regulamento de 10 de Dezembro de 1837; e para o numerar e rubricar, dou 

Commi/ão ao Secretário Geral deste Districto, o qual no fim delle levará a 

competente nota d'encerramento. 
Governo Civil de Coimbra 31 de Dezembro de 1844 

O Governador Civil 
Joaquim José Dias Lopes de Vasconcellos" 
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No seu conteúdo podemos observar os seguintes temas: Á Câmara Municipal de 

Góis, sustentação dos expostos, quota em que foi colectada (Góis), ordem de 

pagamento às amas dos expostos do quadro da extinta Roda de Góis e outros. 

Contém a conta-corrente da Câmara Municipal de Góis, entre 1838 e 1843, para 

com a Junta Geral do Distrito de Coimbra relativa à quota dos expostos - 174$570 

réis por ano. 

Os Livros estão em bom estado de conservação no Arquivo da Universidade de 

Coimbra. 

h) Livro dos Expostos - Copiador - 1845; 1850 -1853 e 1853 - 1855 - Arquivo da 

Universidade de Coimbra. 

Os livros que compõem esta série são três e o seu termo de abertura indica: 

"Este livro hade servir para copiador dos Officios e Circulares que se dirigem pela 

Repartição dos Expostos no Governo Civil, às Câmaras Municipais e 

Administradores dos Concelhos do Districto [...] 

Governo Civil de Coimbra 31 de Dezembro de 1844 

O Governador Civil 

Joaquim José Dias Lopes de Vasconcellos" 

Do seu conteúdo podemos realçar os seguintes temas: 

Quota para a sustentação dos Expostos da Roda de Góis (9$893 réis); quota com que 

o concelho de Góis tem de contribuir para a sustentação dos expostos (123$302 
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réis)- factura de dois livros destinados um para se escreverem os termos das entradas 

dos expostos na Roda e outro para se escriturarem as Contas Correntes com as amas 

q u e os levarem para criar; também haverá um outro livro para escrever o m e 

diano da Roda; folha de vencimento das amas dos Expostos que formam o quadro 

da Roda de Góis; Circular 785 de 08/06/1850, a dizer as qnotas com qne deve 

contribua o concelho de Góis (80S000 réis); Circnlar 791, de 12/06/1850, a dizer 

„ue no dia 20/06/1850 acaba a Roda dos Expostos de Góis; folhas de pagamento as 

amas dos expostos; ama reclama o seu vencimento; que a Câmara de Góis pague 

55S463 réis às amas dos expostos do qnadro da extinta Roda de Góis; mapa de 

anotas para 1852-1853; divtda da Câmara Mnmcipal de Góis relativa às despesas 

com expostos, até 31/12/1846 (150S300 réis) e outros assuntos. 

Encontrámos nesta série muita informação sobre despesas com os expostos, bem 

como a Circnlar u . 791 de 12 de Jnnho de 1850, qne dà por finda a Roda de Górs. 

Os livros encomram-se em bom estado de conservação no Arqnivo da Universidade 

de Coimbra, permitindo uma consulta normal. 

Outras fontes de Informação 

a) Livros de Censos/Tábuas 

Utilizámos, amda, várias fontes auxrlrares para conhecer a população do concelho de 

Góis desde 1708 até 1864. Em termos de cobertura cronológica abrange um penodo 

de 157 anos, o que nos permite tirar algumas conclusões acerca das enanças 

abandonadas, da Roda e seu funcionamento, bem como da população em geral. 
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Porém, mesmo assim, em alguns casos, o seu conteúdo é escasso e insuficiente, pois 

disponibiliza informações exactas e completas. 
nao 

Apesar de muitas lacunas encontrámos neles algumas informações. 

Quanto aos Hvros, como suporte material, apresentam-se razoavelmente 

conservados, consultámos nos seguintes locais: 

Na: 
. AMBPL - Arquivo Municipal da Biblioteca Pública da Lousã. 

• AMCG - Arquivo Municipal da Câmara de Góis. 

. AMCP - Arquivo Municipal da Câmara da Pampilhosa da Serra. 

• AMCP-Arquivo Municipal da Câmara de Poiares. 

• AUC - Arquivo da Universidade de Coimbra. 

. BAR - Biblioteca da Assembleia da República em Lisboa. 

. BGFLUC - Biblioteca Geral da Faculdade de Letras, Universidade de 

Coimbra. 

. BGUC - Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 

• BPA - Biblioteca Pública de Arganil. 

• BPMP - Biblioteca Pública Municipal do Porto. 

. CEPFAM - Centro de Estudos da População e Família, Faculdade de 

Letras, Universidade do Porto. 
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[Nota - Manuscritos] 
• i A "TT Táboas Topográficas e Estatísticas, 

Estatística, Instituto Nacional de - II Taboas lop & 
1801" Assembleia da República, (s/n°). 

toprensa Naciona, - ' « t a s das juntas * ~ - - « 
JLnisttanvos do Reino e Dhas adjacentes r e l v a s aos anos de Í855/86 , 

Lisboa, 1857, pp. 50-51. 
! sn p seo movimento no Distncto 

«Mapa estatístico da população c seo mo 
u 1 « R / 1 839" - Arquivo da Umversidade de Administrativo de Coimbra, 1838/1839 Arq 

Coimbra, (s/n°). 
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2. Expostos entrados na Roda de Góis 

"O que mais impressiona quem estuda o «ema dos Expostos é o seu elevado 

númeto em contradtção eom uma sociedade profundamente religiosa, morahzada 

e de normas de comportamento tão rígidas, como é aquela em que esse fenómeno 

se desenrola"10'. Assim, esse volume revela nma questão social crescente desde 

os tempos modernos até à contemporaneidade, atingindo, no séc. XIX, números 

muito elevados que merecem uma explicação. 

Comecemos por quantificar os expostos goienses e tentar o seu peso face à 

população do Concelho no período proposto para análise (1784 - 1841), 

utilizando, para efeito, os dados demográficos disponíveis relativos aos anos de 

1798, 1801 e 1839. 

Percentagem de expostos na população do Concelho de Góis 

(1798,1801e1839) 

Concelho 

A forma mais adequada de analisar o peso relativo dos expostos não é porem, 
através da sua relação com o total da população infantil. A falta de documentação 
nomeadamente de séries completas de registos de baptismos para as vánas 
freguesias que constituem o Concelho não nos permitiu estabelecer esta relação. 
Por enriosidade, verificámos que em Coimbra, entre 1851 e «71, as 
percentagens vanavam entre os 6,2 % e os 9,9 % do total de bapusmos . 
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Movimento estacionai de entrada dos Expostos da Casa da Roda de Góis 
(1784-1841) 

108 ROQUE, João Lourenço - o. c, vol. I, tomo II, p. 
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Movimento estacionai de entrada dos Expostos da Casa da Roda de Góis 
(1784 -1841) 

Ano 
Meses 

Total Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1819 3 2 2 7 
1820 1 1 2 5 3 2 2 1 4 1 22 
1821 1 1 3 1 2 6 2 5 4 2 27 
1822 1 2 3 1 1 3 1 3 3 18 4 
1823 1 4 3 2 1 5 2 2 1 21 

4 6 10 11 12 2 9 12 9 13 1 6 95 
1824 1 4 1 4 2 1 2 3 2 2 22 
1825 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 17 
1826 5 3 1 3 1 1 2 1 1 18 
1827 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 
1828 4 2 1 3 1 2 5 5 3 3 29 

12 7 9 4 10 6 7 4 12 11 9 9 100 
1829 2 5 2 1 3 2 1 16 
1830 2 2 1 2 4 3 2 1 1 18 
1831 1 2 4 1 2 2 1 1 2 16 
1832 3 1 2 1 2 1 1 11 
1833 ?. 1 2 1 1 1 4 2 14 

10 4 7 9 10 5 7 5 4 2 7 5 75 
1834 1 2 1 2 1 7 
1835 3 3 2 1 1 10 
1836 1 1 
1837 1 1 
1838 1 3 1 2 2 9 

2 1 3 4 2 2 4 1 1 4 3 1 28 
1839 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 14 
1840 1 1 1 2 5 
1841 2 1 2 5 

2 1 2 3 4 1 2 2 2 1 3 1 24 
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Entrada de Expostos na Roda de Géis entre 1784 e 1841 

Ano 
1784 
1785 
1786 

N° crianças 

1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

\_ 
4_ 
_2 
_4_ 
J_ 
8 

10 
il 
2 

_13 
6 
7 

Ano 
1813 
1814 
1815 

N° crianças 

1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

TOTAL 

23 

_8_ 
_4 
15 

_7 
_20 
25 
22 
22 
22 
17 
18 
il 
29 
15 
14 
ii 
_13 
ii 
7 
10 

il 
_5 
5 

507 
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Passemos a observar a evolução do número de expostos entrados na roda de Góis 

de fins do século XVIII até meados do século XIX. 

Entre 1784 e 1841, foram abandonadas na Roda de Góis 507 crianças. Numa 

apreciação generalizada, podem destacar-se três máximos e seis mínimos nos 

ingressos: os máximos correspondem aos anos de 1828 (29), de 1821 (25), 1813 

(23); osmínimos ocorreram em 1804 e 1805 (nenhum), 1791 (1), 1820 (1), 1835 

(l)e 1836(1). 

Podemos concluir que a tendência, para o ingresso na Roda, é baixa nos 

primeiros vinte e seis anos (até 1806) aumentando, depois de forma irregular até 

finais dos anos 20, verificando-se, a partir de então nova alteração da tendência, 

com uma baixa pronunciada ao longo dos anos 30 apesar das subidas nos últimos 

anos da década. 
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A partir deste esquema fundamental torna-se possível fixar etapas significativas 

denunciadoras de mudanças de ritmo. Assim, em primeiro lugar, destaca-se a 

etapa de 1784 a 1806, com um total de 75 exposições, caracterizada por uma 

certa irregularidade; uma segunda fase que decorre entre 1807 e 1841 

corresponde a um total de 430 crianças abandonadas, em que se verifica, por 

vezes, um firme crescimento. 

A mesma tendência é destacada por outros estudos realizados em diferentes áreas 

do país. Para Loulé, como refere Nuno Cortes: 

"Com estes dados que reflectem um movimento ascensional, torna-se oportuna a 

pergunta: porque se produz esta tendência de aumento de exposições de crianças? 

A resposta é complexa sendo possíveis algumas conexões com circunstâncias 

políticas e sócio-económicas, tanto a nível nacional como regional"109. 

A apontada irregularidade das exposições de 1784 a 1806 ocorre com o 

estacionamento populacional do concelho de Góis. O incremento das exposições 

de 1807 a 1841 pode reflectir, também, o crescimento populacional do concelho, 

mas outros factores (guerras, pobreza e miséria) não terão deixado de exercer a 

sua influência. 

Entre 1784 e 1841 a tendência geral do movimento dos preços é ascendente o 

que, de certa maneira, tem correspondência com o movimento das exposições. 

Estabelecemos, então, uma aproximação ao período em questão (1784 - 1841) de 

modo a interpretar algumas flutuações de destaque, pela possível conexão com 

outras variáveis explicativas mais evidentes. 

109 CORTES, Nuno Osório - o. c, p. 127. 
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Neste período, devemos começar por destacar as consequências advindas das 

Invasões Francesas e das subsequentes Lutas Liberais u o . A província da Beira 

conheceu a dureza das Invasões Francesas 1U e a crueza dessas lutas sociais e 

políticas que foram as Lutas Liberais. "Quando em 1834 se abriram as 

masmorras, quebrando-se os ferros da tirania e ficando triunfante a causa do 

Sr. D. Pedro IV, verdade é que os liberais cometeram também excessos" . Nas 

Beiras, actuavam, por essa época guerrilhas particularmente violentas, algumas 

das quais ficaram famosas, como a dos Brandões. O ano de 1827 encontra-se, 

neste contexto, entre o levantamento absolutista de 1826 e a revolta liberal de 

1828, sofrendo, assim, a instabilidade social daí decorrente, o que bem pode 

explicar o número mais elevado de exposições, na série, em 1828 (29 crianças). 

Foram muitas as perseguições, os presos 113, as demandas para outros lugares e as 

privações e angústias que muitas famílias sofreram pela confiscação dos seus 

bens 114, "em conjunturas de crise social e política" 115. "Acresce, ainda, 

assinalar, na região, as doenças, as epidemias, deixando, concerteza, as suas 

marcas, embora não tenhamos dados para avaliar a sua repercussão social. 

Entretanto, entre 1828 e 1834, reactivararn-se as lutas civis na província da Beira 

tendo como centro de operações as serras da Beira, dando-se continuidade, 

assim, à instabilidade social" 

É notável a descrição que João Brandão faz dos conflitos sociais ocorridos na 

Beira 117. 

110 RAMOS, Mário Paredes - Arquivo Histórico de Góis, Lutas Miguelistas, vol. 7 - 9 , Torres Vedras: 
[s.n.]. 1958. p. 93 - 98. 

111 RAMOS, Mário Paredes -o.c, p. 88 - 93. 
112 BRANDÃO, João -o.c, p. 12. 
113 BRANDÃO, João -o.c, p. 13. 
114 BRANDÃO, João -o.c, p. VIII 
115 BRANDÃO, João - o. c, p. IX 
116 BRANDÃO, João - o. c, p. 11 - 12. 
117 BRANDÃO, João-o. c.,p. 13-14: 

Depois de 1834 ficara no campo a quadrilha [....] que puseram em convulsão grande parte da 
província da Beira. 
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As invasões francesas, as lutas liberais e as guerrilhas provocaram uma 

instabilidade social, bem como, a destruição de toda a região da Beira. Estas 

convulsões político-sociais levaram a um decréscimo da produção das colheitas e 

das sementeiras da região. 

Resultante destes conflitos, os preços do milho, do trigo, do centeio, da cevada, 

da castanha, do vinho e do azeite são inflacionados. Tal facto, provocará um 

aumento da pobreza que, obrigando a vida da população a condições precárias, 

contribuirá para o aumento do número de expostos até à década de 30. 

Durante a década de 30 podemos assistir a uma tendência da descida do número 

de expostos. Tal informação parece dever-se ao quase estacionamento do número 

de habitantes, ao aproximar do fim das lutas e ao aumento da produção de 

alimentos. 

Depois de analisado o volume de ingressos de expostos na Roda de Góis durante 

o período de 1784 - 1841, toma-se sugestivo passarmos a estudar a procedência 

geográfica dos mesmos. 

Os roubos os assassínios e as devastações sucediam-se [...] Os malvados chegaram a crer que a Beira 
era domínio seu [...]. Essa horda de canibais não recuava ante algum atentado, por mais horrendo que 
fosse 
Aturou por espaço de sete anos este estado de verdadeiro flagelo. A minha família foi a primeira que 
se opôs em campo. Deve-se-nos, portanto, a libertação da Beira, que ficou expurgada daqueles 
malvados [...]. 
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Entrada de expostos, na Roda de Góis, por sexo. 

(1784 -1802) 

Ano 
de Expostos 

Ano Masc. Fem. Total 
1784 2 0 2 
1785 1 1 2 
1786 1 3 4 
1787 1 0 1 
1788 3 3 6 
1789 1 1 2 
1790 1 3 4 
1791 1 0 1 
1792 2 2 4 
1793 2 0 2 
1794 2 2 4 
1795 1 0 1 
1796 3 5 8 
1797 2 1 3 
1798 0 3 3 
1799 2 4 6 
1800 2 3 5 
1801 3 0 3 
1802 1 0 1 
Total 31 31 62 
% 50% 50% 100% 

Apareceram: 
na Roda 54 
à Porta 7 
e outro 1_ 
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Entrada de expostos, na Roda de Góis, por sexo. 

(1802 - 1820) 

Ano 
N° de Expostos 

Ano Masc. Fem. ? Total 
1802 0 5 5 
1803 1 2 3 
1804 0 0 0 
1805 0 0 0 
1806 3 2 5 
1807 9 1 10 
1808 8 5 13 
1809 ? ? 2 
1810 7 5 1 13 
1811 3 3 6 
1812 3 4 7 
1813 7 16 23 
1814 2 2 4 
1815 6 2 8 
1816 3 1 4 
1817 13 2 15 
1818 2 3 5 
1819 3 3 1 7 
1820 0 1 1 
Total 71 58 2 131 

% 53,41% 43,57% 3,02% 100% 

Apareceram: 
na Roda 64 
à Porta 2 
e local desconhecido 65 

131 
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Entrada de expostos, na Roda de Góis, por sexo. 

(1820 -1841) 

Ano 
N° de Expostos 

Ano Masc. Fem. ? Total 
1820 10 8 1 19 
1821 12 12 1 25 
1822 15 7 22 
1823 10 11 1 22 
1824 15 5 2 22 
1825 11 5 1 17 
1826 10 8 18 
1827 8 6 14 
1828 14 14 1 29 
1829 8 7 15 
1830 5 9 14 
1831 7 11 18 
1832 3 10 13 
1833 8 6 14 
1834 1 6 7 
1835 6 4 10 
1836 1 0 1 
1837 0 1 1 
1838 7 2 9 
1839 7 7 14 
1840 5 0 5 
1841 4 1 5 
Total 167 140 7 314 
% 53,18% 44,60% 2,22% 100% 

Apareceram: 
na Roda 308 
à Porta 6 
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N° de Expostos entrados na Roda de Góis entre 1784 - 1841 

Freguesia 

Góis 

V. N. Ceira 

Total 

N° de Expostos 

505 

507 

Numa análise global dos dados do quadro sobressai (1784 - 1841) a freguesia de 

Góis como quase exclusiva na proveniência dos expostos de todo o Concelho, 

enquanto que as áreas mais afastadas da vila têm uma presença praticamente 

nula. 

De facto, a vila de Góis e a sua freguesia representam um centro catalizador de 

expostos. Assim, podemos estabelecer uma classificação de expostos segundo os 

da sua procedência, em 2 grupos: os da vila de Góis e da sua freguesia e aqueles 

que procederam da freguesia de Vila Nova do Ceira (apenas 2). 

No que se refere à freguesia de Góis podemos distinguir dois grupos de 

proveniência: os expostos da própria vila e arredores e os das áreas mais 

afastadas da respectiva freguesia. 

Apesar de a freguesia de Góis constituir o foco quase exclusivo de exposições é 

de supor que a percentagem que lhe é atribuída seja ainda mais elevada, "se 

tomarmos em conta que a proximidade da Roda pode favorecer a tendência para 

uma decisão de um transporte pessoal com carácter oculto. É de admitir pois, que 

muitos dos expostos depositados anonimamente na Roda o tenham sido pelas 
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suas próprias famílias, já que o afastamento da criança não resultava tão 
» 118 

custoso . 

"É necessário, também, ter em conta a morte de Expostos durante a sua condução 

pelos difíceis percursos a que eram sujeitos, os quais acabavam por não ser 

registados, assim como as mães que fugiam dos seus lugares de origem, para, 

despercebidamente, conceberem o seu filho". 

Como resultado desta sucinta análise sobre a procedência dos expostos do 

Concelho de Góis pode salientar-se que a localização dos povoados, assim como 

das vias de comunicação que os servem são um factor determinante na recepção 

e reexpedição de Expostos para a Roda de Góis. 

118 CORTES, Nuno Osório - o .c, p. 147. 
119 IDEM, o.a, 143. 
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Nomes de baptismo dos expostos da Roda de Góis 

(1784 -1802) 

Nomes Femininos Nomes Masculinos 

Nome N° 
António 2 
António Joaquim 1 
Anacleto 1 
Benedito 1 
Bernardo 1 
Damasco Piedade 1 
Diamantino 1 
Elias 1 
Francisco 2 
Fortunato 1 
Feliciano 1 
José 3 
Júlio António 1 
Jacob 1 
João 1 
Joaquim 2 
José Joaquim 4 
Leonardo 1 
Manuel 2 
Romão 1 
Robustiano 1 
Raimundo Bernardino 1 

Nome N° 
Ana 2 
Ana Margarida 1 
Ana Nascimento 1 
Bernardina 1 
Bárbara Joaquina 1 
Brígida 1 
Guiomar 1 
Gertrudes 1 
Joaquina 4 
Joaquina Violante 1 
Jacinta 2 
Maria 4 
Maria Rosa 1 
Maria Joana 1 
Maria Eugenia 1 
Maria Helena Selina 1 
Maria Rosário 1 
Maria Martiliana 1 
Rita 3 
Rosa 1 
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Nomes de baptismo dos expostos da Roda de Góis 

(1802 -1820) 

Nomes Femininos Nomes Masculinos 

Nome N° 
Albino 1 
António 3 
António Bento 
Diamantino 
Delfino José 
Aparício 
Camilo 
Estanislau 
Francisco 
Jácomo 
José 
Jacob 
João 
Joaquim 
José Joaquim 
José Ricardo 
Jerónimo 
Manuel 
Manuel de Jesus 
Romão 1 

Nome N° 
Ana 3 
Angélica 
Antónia Conceição 
Antónia de S. José 
Catarina 
Francisca 
Justina 
Josefa 
Josefina Lusitana 
Isabel 
Leonarda 
Libidina Rita 
Maria 
Maria Leonor 
Maria Josefina 
Maria Fortunato 
Rita 
Sinfrónia 



Nomes de baptismo dos expostos da Roda de Góis 

(1820 -1841) 

Nomes Femininos Nomes Masculinos 

Nome N° 
Albino 1 
António 3 
António Joaquim 1 
Constantino 1 
Francisco 2 
Idílio 1 
José 8 
Jerónimo 1 
Luis 4 
LUÍS Rodrigues 1 
Lionelo 1 
Manuel 3 
Raimundo 1 
Joaquim 1 

Nome N° 
Ana 4 
Antónia 4 
Antónia de Jesus 
Constância 
Emília de S. Tiago 
Emília 
Febianda 
Francisca 
Francisca Gomes 
Felicidade 
Inês Francisca 
Joaquina 
Jacinta 
Maria 15 
Maria Teresa 
Maria José 
Maria Piedade 
Maria Neves 
Maria das Dores 
Maximiniana 
Maria de S. José 
Teresa 
Umbelina 

96 



Procedência Geográfica dos Expostos 

(1784 -1802) 

Freg. de Góis 
Vizeu 
V. N. Ceira 
Não Ident. 57_ 91,94% 
T 0 T A L 62 100,00% 

3 4,84% 
1 1,61% 
1 1,61% 

(1802 - 1820) 

Góis Vila 
V. N. Ceira 
Não Ident. 

1 0,76% 
2 1,53% 

128 97,71% 
TOTAL ~ 131 100,00% 

(1820 - 1841) 

Freg. de Góis 
Freg. de Celavisa 
V. N. Ceira 
Cone. de Alvares 1 °>3 2 % 

Não Ident. 

7 2,23% 
3 0,96% 
2 0,64% 

301 95,86% 
TOTAL ~ 314 100,00% 
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Procedência Geográfica dos Expostos 
(1784 - 1802) 

Localidade Quant. % 

Alagoa - porta 1 1,61% 

Ribeira - porta 1 1,61% 

Vizeu (?) 1 1,61% 
, 120 

Monteira - porta 1 1,61% 

Bordeiro (?) 1 1,61%_ 

Não Ident. 57 91,95% 

TOTAL 62 100,00% 

Procedência Geográfica dos Expostos 
(1802 - 1820) 

Localidade Quant. % 
^ 121 

Várzea - porta 2 1,52% 

Góis - Vila 1 0,76% 

Não Ident. 128 97,72% 

TOTAL 131 100,00% 

Procedência Geográfica dos Expostos 
(1820 -1841) 

Localidade Quant. % 
122 

Carcavelos 1 0,32% 
- 122 

Caratao 
1 0,32% 

Portela m 2 0,64% 
122 

Ladeiras 
1 0,32%_ 

122 
Vale de Maceira 1 0,32% 

Celavisa 3 0,96% 
_ 122 
Cortecega 

1 0,32% 
121 

Várzea Grande 2 0,64% 

Alvares 1 0,32% 

Não Ident. 301 95,86% 

TOTAL 3 1 4 100,00% 

120 São lugares, não freguesias. 
121É freguesia. 
122 São lugares. 98 
123 É freguesia de Alvares (concelho de Alvares). 



3 . Os Escritos dos expostos da Roda de Góis 

A maioria das crianças lançadas na Roda do concelho de Góis, isto é, 462 casos 

que correspondem a 93,83 % da totalidade das exposições não vinham 

acompanhadas de qualquer escrito. Os restantes expostos, 45 casos, que dizem 

respeito a 6,17 % do total, vinham acompanhados de alguma informação escrita. 

Foi nos anos de 1815 e 1817, que se verificaram as maiores percentagens de 

expostos acompanhados de escritos. 

Para este estudo foram lidos e analisados os livros de expostos do A.P. (Arquivo 

Particular). As conclusões constam do quadro que a seguir se apresenta. 

Assim, sobre a maioria dos expostos lançados à Roda deste concelho, imperava o 

>mplexo desconhecimento, ou seja, nada se sabia da sua identidade. 
mais coi 

Para 6,17 % dos Expostos (45), os escritos que os acompanhavam constituíam 

uma espécie de identificação, além de outros sinais para futura e eventual 

localização. O bilhete podia conter muita ou pouca informação, na maior parte 

dos casos o seu conteúdo incidia sobre: o nome, o baptismo, os padrinhos, as 

amas e o enxoval. 

Alguns escritos que acompanhavam as crianças, aquando da exposição, também 

referiam que havia a intenção de as procurar, logo que possível e mesmo dar uma 

gratificação se tivessem tratado bem a criança. 

Havia crianças que eram expostas já baptizadas. Eis a transcrição de alguns 

bilhetes. 
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Expostos da Roda de Gois 

Escritos 

Livro de Assentos 1784 - 1802: 

16 escritos (Expostos 62) 25,80% 

Livro de Assentos 1802 - 1820: 

20 escritos (Expostos 131) 15,20% 

Livro de Assentos 1820 - 1841: 

9 escritos (Expostos 314) 2,80% 

0,0% 
Livro de Assentos Lrvro de Assentos Livro de Assentos 

1784-1802 1802-1820 1820-1841 



» A 0 S n de Outubro de ,788, foi exposto ua Roda de Gôis pelas 4 b da tarde um 

I L cour unr esento que dizia: "fora baptizado eut casa coru as palavras do 

I l e e se chamava Gonçalo" e por n,o se cordrecer a leha do esento fora 

novamente baptizado". 

» E m 1 7 de Maio de 1792, foi exposta na Roda de Góis pelas 01 h da madrugada 

1 l e i cour uru esento * . * * - t a ureruua vai baptrzada o uoure e 

Maria. A seu tempo será procurada". 

"Pm 7 de Fevereiro de 1793: 
> w e eu uo lugar de Borderro reconduzuao a Roda [de Gdis, eur 1 sesto cour 
Apareceu no mg<u exr,0sto na Roda um 

^ eambo atado coru urua fita estreita de Pastor (?) . For expost 
m e nrno ebaruado Manuel, cour uur esento que dizia: "Este rueuuro be fi* d 
X pais querem se ebarua Manuel <pre fique toda a clareza aonde se bade 
" t o d o o t e r u p o . e f r z e r e o u t a e s e . b e u r p a g o a c r i a d o r a s e u r s t o P v e r 

cuidado. Afonso Mascarenhas". n 

, *- oc A* n,^hm de 1794 um menino com 
Entrou ua Roda pela Madrugada, do dra 25 de Outubro 
m esento ,ue drzra: "Este rueuruo ba-de ser procurado como suas alvrssaras 

127 
seu nome será Julio António". 

Â 0 S 2 de fevererro de 1796, for exposto ua Roda de G6is pelas 9 b da norte um 

m l o , que , nrma mars de 1 mes, de c a redonda nanz a — , o * 

castanhos claros, cabelo e sobrancelhas louro com um esento que drzra. Es, 

I ^ o foi baptrzado em casa e o seu nome de pia ser, José doaqurm e se a 

l i g u e a pes La de boa gente que o enam com candade e foi uaserdo em dra de 

T s Z Z , em vmte do Conente e ser, procurado por espaço de um » o e sera 

^ Í T S ^ S S S ™ im - mi, fls. s, ass. 23, a / w i m 
«íi*-»,fU.Hv,asS.35,17ra5/1792. 
»/W*m,fls.l3,ass.39,7/2/im 
"Ibidem, fis. 14, «s. 41,25/10/1794. 

124 

1 

1 

1 
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pago bem o trabalho aquém eom earídade o erear, leva o seu enxoval uão é 

conforme a pessoa, mas conforme a ocasião R. N. Francisco ". 

Em 27 de Maio de 1803, foi exposto na Roda de Góis, pelas 02 h da madrugada, 
um menino com um escrito que dizia: "Esta criança nasceu no dia 25 de Mato 
(V ) de 1803, vai por baptizar, ponham-lhe o nome - Epifânio, para por este ser 
buscado e ponham isto no livro para constar pois é filho de pessoas de bem, que a 

129 
todo o tempo pagarão a quem o criar. 

Do anteriormente enunciado podem tirar-se diversas ilações. O facto de apenas 
6 17 % dos expostos na Roda serem acompanhados por bilhetes poderá 
denunciar o baixo nível cultural das pessoas que procediam à exposição. Estamos 
cientes que só aqueles que viviam desafogados e sabiam 1er e escrever se davam 
à preocupação de fazer acompanhar a criança por um escrito. Esta dedução é fe.ta 
a partir das referências frequentes nos bilhetes ao enxoval que acompanhava os 
enjeitados, dado que a maioria esmagadora dos expostos não só não vmham 
acompanhados de enxoval, como eram encontrados embrulhados pobremente. 

- O problema do baptismo, como é apresentado nos escritos, revela a 

religiosidade própria da época, muito comum às gentes da Beira Serra, com 

uma mistura profunda de superstição e religião. 

- Também prova da imensa religiosrdade dos que procediam ao abandono são 

certas expressões utilizadas nos escritos: "peço por piedade", "peço por amor 

de Deus", "por Amor de Deus", etc. 

. As questões relacionadas com o nome, padrinhos, cuidados com a ama a que 

se entregava o exposto, que eram focadas em quase todos os escritos, eram 

atendidas na maioria dos casos. 

128 Ibidem, fis. 15v, ass. 46, 2/2/1796. 
129 B.P. Livro dos Expostos,1802 - 1820, ils 2v, ass. 8, 27/5/1803. 
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É possível que, por vezes, o bilhete que acorupauhava o exposto se extraviasse, 

de uma maneira ou de outra, durante a viagem e domieílio para a Roda, no 

receptáculo, ou mesmo já dentro da casa da Roda. 
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Formas de entrada na Roda de Góis 
1784 - 1841 

Veio à Roda Expostos à porta 
Total Anos í il escrito c/escrito s/escrito c/escrito Total 

1784 0 2 2 
1785 2 2 
1786 3 1 4 
1787 1 1 

1788 4 2 6 
10 2 3 0 15 

1789 1 1 2 
1790 1 3 4 
1791 0 1 1 

1792 2 2 4 

1793 1 1 2 
5 2 3 3 13 

1794 2 2 4 
1795 1 1 
1796 5 3 8l 

1797 1 2 3 

1798 [ 2 1 3 
11 7 1 0 19 

1799 6 6 
1800 4 1 5 

1801 1 2 3 
1802 l 6 6 
1803 2 1 3 

19 4 0 0 23 

1804 I C ) 
1805 C ) 

1806 < £ 

1807 l í 2 > 1( ) 

1808 1] : > i: i" 
2' \ \ < ) ( ) 28| 



Formas de entrada na Roda de Góis 
1784 - 1841 

Anos s 
Veio à Roda Expostos à porta 

Total Anos s / i r r i t o d escrito s/escrito c/escrito Total 

1809 2 2 

1810 10 2 1 13 

1811 4 1 1 6 

1812 5 2 7 

1813 19 4 23 
40 7 4 0 51 

1814 3 1 4 

1815 4 4 8 

1816 4 4 

1817 10 5 15 

1818 5 5 
26 10 0 0 36 

1819 7 7 

1820 L 1 0 1 11 

1821 25 25 

1822 22 22 

1823 20 1 2 22 
84 3 9 0 96 

1824 [ 22 22 

1825 17 17 

1826 16 16 

1827 14 IA r 

1828 29 2S ) 

98 1 1 ( ) 10( ) 

1829 lf ^ li ) 

1830 r i: ( t n 1' 1 

1831 L 1{ l 1 r i 

1832 i i : 2 1 3 

1833 h % 1 1 ̂  
1 í 3 1 0 75| 
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Formas de entrada na Roda de Góis 
1784 -1841 

Anos 
Veio à Roda Expostos à porta 

Total Anos s/ escrito c/ escrito s/ escrito c/ escrito Total 

1834 7 7 
1835 10 10 
1836 1 1 
1837 1 1 
1838 9 9 

28 0 0 0 28 

1839 13 1 14 
1840 5 5 
1841 5 5 

23 1 0 0 24 



4. Sazonalidade da entrada de expostos na Roda de Góis 

(1784-1841) 

A análise da sazonalidade das exposições é fundamental para determinar os 

momentos do ano em que se dava uma maior intensidade de entradas na Roda. 

Com esse fim apresentámos um quadro onde está representado, por meses, o 

movimento de ingressos na Roda de Góis, entre 1784 e 1841. 

O maior volume de entradas pertence aos meses de Março e Maio; aos meses de 

Janeiro, Abril, Julho, Agosto, Outubro e Novembro pertence um volume médio 

de entradas; enquanto aos meses de Fevereiro, Junho, Setembro e Dezembro 

registam um menor contingente de ingressos. 

Segundo Nuno Cortes "Se estabelecermos uma comparação dos valores da 

sazonalidade da entrada de expostos na Roda de Loulé com o de outras 

localidades, vincadarmente agrícolas, do país, como, por exemplo, os da Meda 

(1838 - 1865) e os de Montemos-o-Novo (1806 - 1825), apesar de em períodos 

diferentes, verificámos uma consonância quase perfeita - no Inverno mais 

exposições, no Verão, redução das exposições. 

À semelhança do que acontecia noutras Rodas espalhadas pelo país os meses de 

Verão traziam uma quebra nas exposições, enquanto o Inverno e Primavera 

vinham acentuar esse fenómeno, registando-se nessas estações do ano, os índices 

mais elevados de abandono dos infelizes recém-nascidos. Assim, por ordem 

decrescente, os cinco meses do ano com maior número de ingressos na Roda, 

foram respectivamente: Março, Fevereiro, Dezembro, Abril e Maio. 

O aumento de exposições no Inverno, no nosso entender está ligado à diminuição 

4©s rendimentos das famílias. Sem meios de subsistência e defrontados com o 
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nascimento de mais um filho, não restava outra solução senão abandoná-lo na 

Roda, eventualmente até que melhores dias chegassem. 

Se relacionarmos a exposição com a concepção, tendo em conta que a maior 

parte das crianças abandonadas eram recém-nascidas, ou apenas com alguns dias 

de vida, chegámos à conclusão que, tal como acontecia noutros locais, acontecia 

no mês de "S. João o maior índice de gestações que acabavam em exposição" . 

Santa Maria Maior é a padroeira da Vila de Góis. Desde sempre Santa Maria 

Maior é festejada nesta vila com cantares, danças e arraiais diurnos e nocturnos 

no mês de Agosto. Mas, além de Santa Maria Maior, muitas outras festas há 

espalhadas pelo concelho; pode-se mesmo dizer que nesta região da Beira Serra 

não existe terra que não tenha a sua festa religiosa ou profana, com folguedos e 

namoricos, durante os meses do estio. 

"Ora todo este movimento festivo facilitava o relacionamento sexual, originando 

muita gravidez inoportuna e incómoda, que vinha ao fim dos nove meses 
131 

engrossar o caudal das exposições sempre crescentes" . 

Sumariamente, poderemos dizer que, quantitativamente, o número de exposições 

atinge o seu valor máximo na Primavera, designadamente nos meses de Maio e 

Março. Ao longo do período que investigámos, os meses que acima referimos 

alcançam sempre valores significativos. 

Numa outra perspectiva, isto é, cruzando a exposição com a concepção 

constatámos que os recém-nascidos são gerados, principalmente, em Agosto e 

Junho, meses de Verão. 

Deste modo conjectura-se - devido à falta de documentação - que as festividades 

locais assumam um papel preponderante no inter-relacionamento das suas gentes. 

130 PIOLTO, Adelina -o.c, p. 29. 
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Sendo Góis, um concelho agro-pastoril, as comemorações do solestício de Verão 

e das colheitas, representam períodos de maior abundância e desanuviamento de 

tensões, bem como, de maior interacções entre diferentes grupos sociais. 

131 PIOLTO, Adelina -o.c, p. 29. 
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Sazonalidade da entrada dos Expostos na Roda 
(1784 -1841) 

Quinquénios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

1784 - 1788 0 1 4 0 2 1 0 0 0 3 2 2 15 

1789 -1793 0 2 5 1 2 1 0 0 0 1 1 0 13 

1794 -1798 2 3 1 3 0 1 1 0 1 2 3 2 19 

1799 -1803 5 3 1 1 3 1 0 4 0 2 2 1 23 

1804-1808 0 1 6 1 0 3 1 3 3 4 4 2 28 

1809-1813 4 5 3 9 6 5 4 2 3 1 6 2 L 5 0 

1814-1818 3 1 3 1 3 7 4 5 2 5 2 2 38 

1819-1823 4 6 10 10 13 2 9 12 9 13 1 6 95 

1824 -1828 12 7 9 4 10 6 7 4 12 11 9 9 100 

1829 -1833 9 4 7 9 10 5 7 5 4 2 7 5 74 

1834-1838 2 1 3 4 2 2 4 1 1 4 3 1 28 

1839 -1841 2 1 2 3 4 1 2 2 2 1 3 1 24 

TOTAL 43 35 54 46 55 35 39 38 37 49 43 33 507 



5. Causas de exposição 

A Ilegitimidade 

A abordagem deste tema não é pacífica. Não obstante, pode considerar-se à 

iïegitimidade, juntamente com a pobreza, a causa fundamental para o abandono 

de crianças na roda. Desde logo, surgem problemas pelo facto da ilegitimidade 

ser camuflada. De facto, o que caracteriza os expostos é, sem dúvida, o 

anonimato. 

São raros os casos em que os expostos indicam a sua paternidade. A bem dizer, a 

casa da roda funcionaria, então, como uma instituição social, cujo principal 

objectivo seria "salvar" crianças recém-nascidas marginalizadas de um destino de 

vida incerto. No entanto, não se poderá dissociar os valores morais e as 

concepções religiosas e sociais da ilegitimidade. 

Analisando o próprio mecanismo da roda, verifica-se, facilmente, que foi 

concebido de forma a não denunciar quem praticava a exposição. 

Um segundo aspecto que nos leva a pensar em ilegitimidade prende-se com o 

facto das exposições serem efectuadas, maioritariamente, durante a noite ou 

madrugada. 

À ilegitimidade, certamente, estão relacionados valores e sanções sociais, tais 

como, a vergonha e a rotulagem de impura ou adúltera. Contudo, devido à 

mutabilidade inerente às sociedades, tais concepções são de difícil acesso e 

apreensão. 
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Tendo em conta a quase totalidade da ilegitimidade dos expostos, bem como, 

tomando como critério a sua natalidade, é possível - recorrendo a uma aritmética 

simples - obter um panorama do comportamento sexual de ilegitimidade. 

Distribuição mensal das concepções de expostos por quinquénios. 
1784 -1841. 

Quinquénios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1784-1788 3 2 2 0 1 4 0 2 1 0 0 0 15 

1789-1793 1 1 0 0 2 5 1 2 1 0 0 0 13 

1794-1798 2 3 2 2 3 1 3 0 1 1 0 1 19 

1799-1803 2 2 1 5 3 1 1 3 1 0 4 0 23 

1804-1808 4 4 2 0 1 6 1 0 3 1 i 3 28 

1809-1813 1 6 2 4 5 3 9 6 5 4 2 3 50 

1814-1818 5 2 2 3 1 3 1 3 7 4 5 2 38 

1819-1823 13 1 6 4 6 10 10 13 2 9 12 9 95 

1824-1828 11 9 9 12 7 9 4 10 6 7 4 12 100 

1829-1833 2 7 5 9 4 7 9 10 5 7 5 4 74 

1834-1838 4 3 1 2 1 3 4 2 2 4 1 1 28 

1839-1841 1 3 1 2 1 2 3 4 1 2 2 2 24 

Total 49 43 33 43 35 54 46 55 35 39 38 37 507 

112 



Analisando a representação gráfica, podemos testemunhar, relativamente aos 

períodos de concepção dos expostos, uma intensa actividade sexual na época 

invernosa (Janeiro, Fevereiro e Abril) mas também durante o Verão (Junho, 

Julho e Agosto) decaindo nos mínimos de Outono (Setembro, Outubro, 

Novembro, Dezembro, e também em Março e Maio). 

Também Cândido dos Santos no seu estudo sobre a população do Porto, a 

propósito do que chama "o sacrifício dos inocentes" diz que "um grande número 

de crianças eram [...] filhos ilegítimos" 132. Assim os pais usavam a exposição 

como recurso para encobrirem a sua vergonha. 

A ilegitimidade como causa de exposição aparece muitas vezes aliada à falta de 

recursos económicos. No parecer do mesmo Cândido dos Santos: a pobreza e 

miséria dos pais são tomadas em conta e apresentados, em gráficos, o movimento 

de expostos da Roda do Porto e o índice dos preços do trigo. Com efeito, parece 

existir correlação entre o movimento de expostos e a variabilidade do preço do 

trigo. 

Num estudo relativo à ilegitimidade, Adelina Piloto refere que a ilegitimidade foi 
133 

uma das causas do abandono de muitos mocentes. 

Posteriormente um romance bem conhecido de Aquilino Ribeiro - A Casa 

Grande de Romarigães - narra como Telmo "foi enviado para a roda devido ao 

embaraço e humilhação que o seu nascimento acarretaria a uma família nobre.13 

Damião Peres atribui o abandono dos recém-nascidos ao "fruto de amores 

recôndidos, de damas nobres ou de freiras". 

132 SANTOS, Cândido -A população do Porto de 1700 a 1820. in Revista de História, vol. VI, [S.I.: s.n.] 
1973, p. 203. 

133 PILOTO, Adelina - o. c, p. 39. 
134 MATOS, Sebastião -o.c.,p. 136. 
135 PERES, Damião -História de Portuga., vol. VL Cap. VIII. [S.I.]: Ed Barcelos, s/d p 632. 

113 



No nosso entender, a iïegitimidade e as dificuldades económicas constituíram os 

principais factores que estiveram na base do abandono de crianças quer na Casa 

da Roda quer em lugares públicos. 
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Pobreza (causas de abandono dos Expostos) 

Com certeza, não será despropositado afirmar que a pobreza foi uma das causas 

que contribuiu para o abandono de crianças. 

A diversidade de casos deste tipo é grande e, por isso, impôs-se a necessidade de 

assinalar algumas das situações que mais concorreram para a exposição das 

crianças. 

Assim, deparamo-nos com justificações que vão desde a falta de meios à doença, 

passando pela ausência de um dos cônjuges à orfandade. 

Os fins do século XVni e a primeira metade do século XIX foram 
particularmente férteis em crises de toda a índole, que geraram fome, 
desemprego, instabilidade política, banditismo, descontentamento, numa palavra, 
mal-estar social como assinala Victor de Sá 136. Toda esta conjuntura 
profundamente negativa havia naturalmente de se repercutir na estrutura familiar. 

Métodos contraceptivos desconhecidos e inexistentes, proles numerosas, a 

juntar-se a uma situação económico-política-social de crise, originou um número 

crescente de expostos. 

Da leitura dos três livros de assentos, nos quais se relata, entre outros factores, o 

vestuário, enxoval, que acompanhava o exposto no momento do abandono, 

facilmente se constata, dado o pormenor e realismo da descrição, que a grande 

maioria das crianças vinha nua, ou quase, enfaixada em roupa usada, velha, e por 

vezes envoltos em simples farrapos rotos. 

136 SÁ, Victor de -A crise do liberalismo e as primeiras manifestações das ideias socialistas em Portugal 
(1820-1852), 3" ed. [S.P.S.n], 1979. 
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Pouquíssimas vezes os expostos vinham acompanhados por algumas peças de 

enxoval. Assim passamos a exemplificar: 

"23 de Março de 1807 Faleceu 30 de Outubro 1808" 

"Albino [...] vestido volvedoiro de baeta, fita em camada, 2 coeiros de 

estamanha, 5 de algodão fino com renda na ponta trazeira 2 camisas". 

"27 de Setembro de 1807:" 
"Camisa de linho, lenço na cabeça pequeno em linho. Mantéu de baeta velho, 

envolvedoiro de ganga branco forrada de seda, fita, tudo usado. Trazia a mais 2 
138 

fraldas de linho, 1 camisa por fazer já talhada e 2 coiros." 

No entanto, a regra era a pobreza extrema. 

Vejamos alguns documentos: 

"Nasceu a 23 de Junho de 1786, menino, chamado António, entregue na Roda às 

11 e meia da noite, recém-nascido. Vinha por lavar e cheio de sangue do parto e 

ainda com o envide por atar. Embrulhado em farrapos sem outra coisa. 

Padre Luis Lopes. Escrivão José António de Oliveira" . 

"No dia 6 de Dezembro de 1786, às 11 da noite, apareceu à Porta de António 

Dias, da Ribeira, uma menina, chamada Jacinta embrulhada em farrapos de 

sarapilheira preta e um bocado de Burel Velho. 

Padre Francisco Rodrigues" 

Também podiam aparecer à porta, como se pode verificar no exemplo seguinte: 

L° Assentos 1802 a 1820. 
L° Assentos 1802 a 1820. 
L° Assentos 1784 a 1802. 
L° Assentos 1784 a 1802. 
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Em "9 de Abril de 1810" 
"Apareceu Jerónima das Neves, mulher de Manuel Barata-Sandinha com uma 

criança que fora exposta em casa da nora de Jerónimo Carvalho da Várzea 

Grande havia 8 dias. Embrulhada em 1 cueiro de baeta velho, 1 camisa. 

Vigário da Várzea José Feliciano Soares' ,141 

A pobreza, também, podia vir acompanhada pela doença de um dos cônjuges. 

Deste modo, curioso é o requerimento de subsídio: 

"Em 4 de Maio de 1820 apareceu na Roda uma menina chamada Jacinta que se 

verificou ser filha de Maria Teresa e de António Rodrigues da Portela." 

Causa da exposição: "A mãe por se achar com grave a athe incurável moléstia 
que lhe sobreveio ao parto da dita menina como tão bem pella sua suma pobreza 
mandou expor esta menina metendo para isso requerimento ao Doutor 
Corregedor da Câmara o qual mandou que fosse secorrida por espaço de 6 

meses 

NOTA: "O tempo foi prorrogado por 6 meses por Despacho do Corregedor. Isto 

em5/01/821"142. 

Em "3 de Janeiro de 1833, Angelino, filho de Jacinta Joaquina do Nascimento 

Carneira e de José Gonçalves (Cortecega)". 

Causa da exposição: "mãe doente dos peitos' 

"Juiz Lourenço Carneiro" 

L° Assentos 1802 a 1820, fis 12, ass. 44. 
L° Assentos 1820 a 1841. 
L° Assentos 1820 a 1841. 
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Acrescente-se que a viuvez também é uma causa de abandono (exposição); 

muitas vezes alegada nos pedidos de subsídio Camarários: 

"Foi entregue na Roda a 2 de Fevereiro de 1823 uma menina chamada Maria. 

Suma pobreza da mãe da menina. A ama entregou-a à mãe a 23 de Dezembro de 

1823"144. 

"8 de Setembro de 1821" 
Uma menina "Ama Maria de Almeida-Carcavelos (viúva) era a sua própria 

~ ,,145 
mae 

"15 de Julho de 1820" 
"Era filha de Joaquina Maria, já defunta, Ladeiras e de António Rodrigues". 
Causa: "pela suma pobreza mandou expor pedindo por hum requerimento ao Sr. 
Doutor Corregedor da Camará o qual mandou fosse socorrida por espaço de seis 

meses como os mais expostos". 

"Continuou a ser socorrida" 
"Ama Jacinta Cameira-Ladeiras" 

Abandono pelos pais: 

"9 de Setembro de 1797". 
"Foi levado para a Roda já com cerca de 8 meses. Os pais fugiram". 

147 

Nascimento de crianças gémeas, dificultando, assim, a criação dos mesmos. É o 

caso de: 

144 L° Assentos 1820 a 1841. 
145 L° Assentos 1820 a 1841. 
146 L° Assentos 1820 a 1841. 
147 L° Assentos 1794 a 1802. 
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"28 de Maio de 1826" 
"Albino, filho de Manuel das Ladeiras. Por a mãe ter 2 filhos de 1 só parto e não 

ter sustento". 
"Ama Maria Carneira. Ganha 1000 reis por mês. Foi entregue a 15 de Setembro 

de 1827".148 

"17 de Dezembro de 1825" 
"José e Francisco Gomes, [gémeos], filhos de Francisco Xavier Longuinho e de 

Antónia Lopes. Falecida de parto do 2o filho. 
Ama: Mulher de António Henriques, Villa, tomou conta do José. Morreu. 
Ama: Jacinta, mulher de António Simões Lopes, Villa, tomou conta de 

Francisco. 
Ambos morreram. Um morreu em 31 de Maio de 1826" . 

A orfandade do pai e da mãe é, por vezes, outra situação que, ligada à miséria 

pode determinar a exposição de crianças. Assim aconteceu: 

"13 de Dezembro de 1810" 
Um menino de nome "Joaquim já teria 3 anos que se achou sem Pai nem mãe. 

Vestido com calças e camisa. 
Ama: Joana Maria da Alagoa" . 

O relato de todos estes casos é suficiente para afirmar que a pobreza é uma 

condição que pode conduzir à exposição de crianças, embora não seja a causa 

principal. Ligada a ela, o exposto vai sempre acompanhado por uma trama de 

desgraças. 

L° Assentos 1820 a 1841. 
L° Assentos 1820 a 1841. 
L° Assentos 1802 a 1820. 
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É bem possível que a alegação, de pobreza tivesse actuado, em grande número de 

casos, como encobridora da honra perdida. Por isso, acresce sublinhar que 

devemos ter em conta a existência de alguma falsidade nas declarações de 

pobreza. 

Assim temos de considerar a possibilidade da existência de algumas situações 

ocultas por exemplo: 

- a mãe da criança, sendo solteira, vivendo com seus pais em sofríveis 

circunstâncias; 

- ou, a mãe da criança, embora solteira, vivendo amancebada com alguém em 

circunstâncias económicas que a possibilitem criar o seu filho. 

Convém salientar que as causas de exposição não deverão ser estudadas 

isoladamente, mas sim, num contexto relacional, uma vez que são múltiplas e 

interligadas as causas que denunciam o abandono. 

De uma forma geral o nosso olhar recaiu sobre a pobreza, mas não descorando as 

alterações das condições familiares, como também as implicações sociais e 

económicas inerentes a um novo nascimento, como ainda as estratégias de 

sobrevivência. 

Situações de pobreza, doença, abandono e outras continuam a subsistir nos 

nossos dias, apresentando-se, sob outras formas. 
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6. Da Vida e morte dos expostos da Roda de Góis. 1784 - 1841. 

"Em cada ano eram lançados na roda várias centenas de expostos, no distrito de 

Coimbra [...] A regra seria a exposição (directa) no estabelecimento próprio,, mas 

continuava a haver quem se decidisse em abandonar as crianças em locais 

diversos. Umas vezes [...], com a preocupação do seu fácil achado [...] à porta 

das casas [...] outras em condições e em sítios que o contrário se desejaria" . 

A procedência geográfica dos expostos não se confinava meramente ao quadro 

concelhio (contudo o principal fornecedor), já que acontecia serem eles 

conduzidos não apenas de zonas limítrofes (Celavisa, Arganil, Lousã e Alvares) 

mas até de grandes distância (Viseu), quer para fugir a encargos, quer para 

apagar possíveis rastos comprometedores. 

"As práticas contraceptivas tradicionais [naturalmente muito rudimentares] 

procuravam resolver - muitas vezes, sem êxito - , a gravidez incómoda, social ou 

economicamente. Os fetos eram "voluntariamente abortados para evitar-se a 

disgraça da honra" antes que as justiças tomassem conta da "prenhez" das 

mulheres. Se sobreviviam ás práticas abortivas, ao nascer, eram mortas, ou [...] 

abandonadas. Assim acontecia com os povos de muitas regiões da Beira, em 

relação a Coimbra" . 

Chegando de perto ou de longe, os expostos - "innocentes, que apparecem no 

mundo, sem naturalidade certa, sem pães, sem família, sem nome; filhos do 

prazer, bastardos do amor"153 - carregavam um destino de anonimato. Apenas 

alguns, muito poucos, vinham acompanhados de bilhetes (recomendando nomes 

de baptismo, etc.) enxovais e dinheiro para ajuda da sua criação, havendo 

também quem procurasse ir sabendo notícias a seu respeito. 

151 ROQUE, João Lourenço -o.c, p. 724. 
152 SOUSA, Fernando Alberto Pereira de - o. c, p. 290 - 291. 

ROQUE, João Lourenço -o.c, p. 725. 153 
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Recolhidos no estabelecimento da roda, os expostos eram aqui confiados a amas, 

internas que os amamentavam, praticando-se também a lactação artificial dada a 

escassez de amas de leite. Por vezes, a acumulação das crianças tornava 

particularmente insuficiente o número daquelas. Muitos expostos encontravam a 

morte na própria Roda. 

A assistência aos enjeitados deixava muito a desejar. "A carência ou má 
administração dos fundos (...) o desleixo e até desprezo das autoridades locais 
para com tais intuitos de caridade, não impediram que se continuasse a fazer 
sentir uma violentíssima mortalidade entre as crianças abandonadas" 54. 

Em toda a Europa Ocidental a mortalidade infantil chegava aos 50 % do total de 

falecimentos. Portugal não era excepção: a má alimentação das crianças 

sobretudo após o período de aleitação, "alimentadas com carnes gordas, 

toucinho, carnes defumadas, papas de farinha não fermentadas, caldos de 

hortaliça e outros alimentos vegetais grosseiros", 155 bem como as doenças 

próprias da infância, aliadas à falta de vacinas, higiene e outros cuidados básicos, 

contribuíam para a elevada taxa de mortalidade dos expostos que a lei de 24 de 

Maio de 1783 156 procura minorar, dada a necessidade sentida do aumento da 

população. 

Apesar da legislação, a falta de meios era uma constante nas diversas Rodas. 

"As privações dos expostos avolumavam-se particularmente nas épocas em que o 
pagamento dos salários das amas [...] andava consideravelmente atrasado. 

154 SOUSA, Fernando Alberto Pereira de -o.c, p. 290. 

- O SÍfesso^FemJ.do de Sousa e o Dr. Sebastião de Matos indicam para esta lei a data de 10 de Maio 
de 1783. 
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[... ] muitas amas se portariam como mercenárias [... ] não faltariam [... ] as que 

generosamente se devotavam às crianças" 157 

Dentro do Concelho de Góis a grande maioria das amas era recrutada no próprio 

Concelho. 

Como se pode verificar, os valores numéricos anuais de exposição não eram 

bastante expressivos, salvo os anos de 1813, 1821 e 1828 e no total dos 58 anos 

considerados, os Expostos de ambos os sexos entrados na Roda somaram 507 

(média anual de 8,71). 

ROQUE, João Lourenço, o. c, p. 727. 
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Mortalidade dos Expostos com referência ao ano de ingresso na Roda. 

(1784 -1802) 

Anos 

Ingressos 

na 

Roda 

Transferidos 

para 

Coimbra 

Criados na 

Roda de 

Góis 

N° Óbitos 

% Óbitos 

s/ ingresso 

1784 2 0 2 2 100 % 

1785 2 0 2 1 50% 

1786 4 0 4 2 50% 

1787 1 0 1 0 0 % 

1788 6 0 6 3 50% 

1789 2 0 2 1 50% 

1790 4 0 4 1 2 5 % 

1791 1 0 1 1 100 % 

1792 4 0 4 1 2 5 % 

1793 2 0 2 1 50% 

1794 4 0 4 1 2 5 % 

1795 1 0 1 1 100 % 

1796 8 0 8 4 50% 

1797 3 0 3 2 66,6 % 

1798 3 0 3 3 100 % 

1799 6 0 6 1 16,6 % 

1800 5 0 5 2 40% 

1801 3 0 3 1 33,3 % 

1802 1 0 1 1 100 % 

Total 62 0 62 29 45,7 % 
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Mortalidade dos Expostos com referência ao ano de ingresso na 

(1802-1820) 

Anos 

Ingresso 

na 

Roda 

Transferidos 

para 

Coimbra 

Criados na 

Roda de 

Góis 

N° Óbitos 

1802 5 5 3 

1803 3 3 1 

1804 0 0 0 

1805 0 0 0 

1806 5 5 2 

1807 10 8 2 1 

1808 13 7 6 2 

1809 2 2 0 0 

1810 13 7 6 2 

1811 6 3 3 3 

1812 7 6 1 0 

1813 23 14 9 3 

1814 4 2 2 0 

1815 8 7 1 0 

1816 4 2 2 0 

1817 15 6 9 1 

1818 5 4 1 0 

1819 7 1 6 0 

1820 1 0 1 1 

Total 131 69 62 19 

NOTA- O baixo número de óbitos ao longo de vários anos deve-se ao facto de, por falta 
de amas de leite na Roda de Góis muitos dos Expostos terem de ser 
transportados para a Roda de Coimbra. Não sabemos o que lhes acontecia 
posteriormente, nem sequer se lá davam entrada vivos, dadas as circunstancias 
do transporte. 
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Mortalidade dos Expostos com referência ao ano de ingresso na 

(1820-1841) 

Anos 
ingresso 
na 
Roda 

Transferidos 
para 

Coimbra 

Criados na 
Roda de 
Góis 

N° Óbitos 

1820 19 11 8 1 
1821 25 14 11 1 
1822 22 13 9 0 
1823 22 12 10 0 
1824 22 15 7 2 
1825 17 15 2 2 
1826 18 13 5 0 
1827 14 11 3 2 
1828 29 18 11 1 
1829 15 14 1 0 
1830 14 13 1 0 
1831 18 13 5 0 
1832 13 10 3 0 
1833 14 3 11 3 
1834 7 6 1 1 
1835 10 8 2 0 
1836 1 1 0 0 
1837 1 1 0 0 
1838 9 9 0 0 
1839 14 14 0 0 
1840 5 5 0 0 
1841 5 5 0 0 
Total 314 224 90 13 

NOTA: Ver nota anterior (1802-1820). 



Expostos falecidos por espaços temporais (decénios). 

Anos Expostos 

Transferidos 

para 

Coimbra 

Criados na 

Roda 

Falecidos % 

1784 - 1793 32 0 28 13 43,75 % 

1794-1803 38 0 42 20 50% 

1804-1813 95 47 32 13 13,7 % 

1814-1823 187 72 60 4 5,3 % 

1824-1833 131 125 49 10 3,8 % 
ITS—7" 

1834-1841 24 49 3 1 0 n*% 

507 293 214 61 12% 

158 Ver nota do quadro L° Ass. 1802-1820. 
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Mortalidade dos Expostos por sexo 

(1784 -1802) 

Anos Ingressos 
Masc. 

Óbitos 
Masc. 

Ingressos 
Fem. 

Óbitos 
Fem. 

1784 2 2 0 0 
1785 1 0 1 1 
1786 1 1 3 1 
1787 1 0 0 0 
1888 3 2 3 1 
1789 1 1 1 0 
1790 1 0 3 1 
1791 1 1 0 0 
1792 2 0 2 1 
1793 2 1 0 0 
1794 2 0 2 1 
1795 1 1 0 0 
1796 3 2 5 2 
1797 2 1 1 1 
1798 0 0 3 3 
1799 2 0 4 1 
1800 2 0 3 2 
1801 3 1 0 0 
1802 1 1 0 0 
Total 31 14 _ . 31 15 
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Mortalidade dos Expostos por sexo 

(1802 -1820) 

Anos Ingressos 
Masc. 

Óbitos 
Masc. 

Ingressos 
Fem. 

Óbitos 
Fem. 

1802 0 0 5 3 
1803 1 0 2 1 
1804 0 0 0 0 
1805 0 0 0 0 
1806 3 1 2 1 
1807 9 1 1 0 
1808 8 0 5 2 
1809 l i y ? y 0 ? 9 0 
1810 y 7 2 1 5 0 
1811 3 2 3 1 
1812 3 0 4 0 
1813 7 0 16 3 
1814 2 0 2 0 
1815 6 0 2 l ° 
1816 3 0 1 0 
1817 L 1 3 1 2 0 
1818 2 0 3 0 
1819 y 3 0 3 0 
1820 0 0 1 1 
Total 70 7 57 12 

Sem identificação de sexo. 



Anos 

1820 TOT 

1821 -w 
1822 
1823 TIT 

1824 TTT 

1825 TU~ 

1826 
1827 
1828 Tïï~ 

1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
Total 

Mortalidade dos Expostos por sexo 

(1820 -1841) 

Ingressos 
Masc. 

10 
12 
15_ 
10 
15 
11 
10 

14 

0 

167 

Óbitos 
Masc. 

1 
0 
0 

% 

10% 
0 % 

_0_ 
2 

0 % 

Ingressos 
Fem. 

8 

0 % 
13,33 % 
18,18% 

0 

0 

0 % 
12,5 % 
7,14% 

0 % 
0 % 

0 

0 
0 
_0_ 
0 

0 % 
0 % 

25% 
0 % 
0 % 

0 
0 
0 
0 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
5 % 

12 

11 

14 

11 
10 

0 

0 
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Óbitos 
Fem. 

0 
1 
0 
0 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

% 

0 % 
8,33 % 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

16,67 % 
0 % 
■ 0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

16,67 % 
16,67 % 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
3 % 

No quadro que se apresenta sobre a mortalidade dos Expostos por sexo, 

facilmente se constata que ao longo de cinquenta e oito anos (1784 a 1841) a que 

se reporta este trabalho, a média da mortalidade, dos Expostos por sexo é similar, 

isto é, óbitos masculinos trinta e óbitos femininos trinta e um. 

Sem identificação de sexo. 
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É certo, que também foram os rapazes que ingressaram em maior número na 

Roda como já vimos oportunamente, mas esse facto por si só não era condição 

sine-qua-non para morrerem mais. 

O sexo feminino sempre foi considerado o sexo fraco, mas talvez neste caso, 

como em muitos outros, a sua força estivesse mesmo na fraqueza, mais frágeis, 

requeriam cuidados especiais e dessa forma ousavam sobreviver em maior 

número. 

Resumidamente, e cingindo-nos, mais uma vez, aos dados do quadro, não se 

poderá procurar uma justificação da mortalidade dos expostos fundamentada no 

género. 

Contudo, os falecimentos na roda são de origem diversa. Apenas para referir 

alguns exemplos, urge salientar que muitos enjeitados eram já portadores de 

deficiências congénitas, repare-se igualmente que o abandono e a separação da 

mãe, muitas vezes prolongada, são causas, por si só, suficientes para explicar a 

mortalidade na roda. Quer se queira quer não, a alimentação insuficiente e 

doenças adquiridas da convivência próxima, também são responsáveis pelos 

valores apresentados. 

Mortalidade estacionai dos expostos: 

Na ausência de documentos fiéis e completos não é possível apresentar esta 
estatística. No entanto, é nos meses de Verão que a mortalidade atinge o seu 
nível máximo. Com efeito, o intenso calor do estio acelerava a deterioração dos 
alimentos, as técnicas existentes para a sua conservação (salga e seca) não eram 
apropriadas para a alimentação infantil; a congelação dos alimentos era 
desconhecida apesar da existência de poços da neve na Serra da Lousã, os 
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métodos eram arcaicos e pouco eficazes, dando origem a terríveis moléstias 

gastro-intestinais, vindo muitos dos expostos a perecer em consequência desse 

flagelo. 

Também era nos meses estivais que mais se faziam sentir as más condições de 

habitabilidade das casas, a falta de instalações sanitárias, saneamento básico e 

água canalizada, factores responsáveis por epidemias de cólera, varíola, tifo, e 

tantas outras doenças fatais e altamente contagiosas, que encontravam entre os 

expostos, devido a todo o contexto que os rodeava, condições propícias a um 

rápido alastramento. 

Assim, e como conclusão, é lícito afirmar que quanto ao calendário da 

mortalidade, serão bem patentes nos gráficos relativos à Roda de Góis, os 

agravamentos da mortalidade estival e outonal - aliás à semelhança do que 

acontecia noutras partes do país (Loulé 1820/1884; Vila do Conde 1835/1854). 

O Verão e Outono viam crescer a mortalidade dos Expostos, provocada em 

grande parte por disfunções intestinais. 

Por falta de documentação adequada não é possível apresentar elementos 

estatísticos sobre este assunto. Porém, os falecimentos na Roda de Góis 

ocorriam, no decurso do mês do ingresso, antes dos expostos serem entregues a 

uma ama externa. Não raras vezes, na mesma folha do livro de assentos do 

exposto, encontra-se, à margem a notícia do seu falecimento. Por vezes, 

acontecia mesmo que os expostos, quando eram lançados na Roda, já vinham 

mortos, não só devido às condições do transporte, mas também ao facto de serem 

conduzidos de longe, durante o frio da noite ou da madrugada. 

Outras vezes, sucedia que os expostos, por variadas razões, eram entregues pelas 

amas da Roda, onde vinham perecer. De qualquer modo, e em termos gerais, a 
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taxa de mortalidade na Roda será inferior à das amas, o que não admira, visto que 
o Exposto apenas devia permanecer na Roda o tempo estritamente necessário. 

A falta de pagamento às amas gerava, por vezes, a acumulação dos expostos na 

Roda, sujeitos à mingua de alimento e às deficientes condições de habitabilidade 

da casa da Roda. 

Como já foi focado oportunamente, as easas que albergavam os expostos não 

reuniam as condições aceitáveis para esse tipo de estabelecimento. As instalações 

eram exíguas e pouco sadias. 

Havia períodos em que escasseava quase tudo na casa da Roda e as amas internas 

e externas eram muitas vezes insuficientes para alimentar todos os Expostos que 

aí apareciam. 

Mortalidade nas amas: 

A mortalidade nas amas ocorria no decurso dos sete anos de criação, mas com 

maior incidência nos primeiros meses e até aos dois anos de idade. A partir dos 

24 meses de idade os óbitos eram diminutos. 

Eram variadas as causas da mortalidade dos expostos nas amas: escassez de leite 

ou leite de fraca qualidade para alimentar os expostos, bem como o recurso ao 

leite de cabra não devidamente preparado, ausência de uma alimentação cuidada 

(deficiência na higiene dos expostos) concorria para o aparecimento e 

propagação de diversas doenças; os maus tratos, e as sucessivas transferências 

dos expostos, de ama para ama. 
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Mas cremos que uma das principais causas foi os inúmeros atrasos no pagamento 

dos salários às amas, pois todas elas, conforme já foi dito, eram muito pobres. 

Outras causas da mortalidade: 

Para além das causas já referidas, ainda havia todo um outro conjunto de factores 

que influenciavam a mortalidade dos Expostos. 

Nos documentos que analisámos, não é especificada a causa da morte dos 

Expostos, aparecendo a alusão genérica de que "faleceu" e "findou". Por essa 

razão, englobam-se neste ponto todas as doenças próprias dos recém-nascidos, as 

infecto-contagiosas e muitas outras, do foro das doenças gerais, que encontraram 

neste período de investigação (1784 a 1841) condições favoráveis a uma rápida 

disseminação, devido essencialmente às muitas movimentações militares e à 

crise social reinante. 

Analisemos as doenças e causas de morte dos expostos: 

Anasarca: "inchaço" - edema de todos os tecidos incluindo as vísceras. 

Ascife: existência de líquido extra-peitoral. 

Bronquite, catarros agudos: inflamação dos brônquios. 

Disenteria: na altura era sinónimo de diarreia grave. 

Enterocolite crónica: estado de diarreia... 

Estomatite aftosa (sapinho): inflamação da boca... 

Febres intermitentes: malária, paludismo, brucelose. 

Gasto-enterite: vómitos, diarreia... 

Oftalmia: infecção ocular. 

Otite: dor ouvidos. 

161 ANJO A. César - Amatus Lusitanus, Revista de Medicina e Cirurgia, vol. VII, n° 10. Assistência às 
ciranças Expostas em Portugal. Lisboa: Livraria Portugal, 1950, pp. 442 - 443. 
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Prematuridade: recém-nascidos com menos de 37 semanas de gestação. 

Sarna: parasitase... 
Tumor lácteo: seios inchados... 
Veneres: mal gálico (gonorreia), sífilis. 

Vermes: 

Zagre: crosta 
Eritema nas coxas: eritema de fermentação amoniacal. 

Febre de dentição: 

e outros... 

A partir deste estudo sobre as condições materiais de vida e a morte dos 

enjeitados da Roda de Góis não podemos deixar de acrescentar factores a que 

hoje chamariam de psico-sociais: "nesse século de Oitocentos, acrescenta-se para 

os expostos as inerentes ao seu estatuto de ... criança renegada pelos pais, privada 

de uma família autêntica, de uma identidade, completamente entregue à mercê de 

alheios"162 

PILOTO, Adelina, o. a, p. 111. 
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Expostos que completaram sete anos de criação 

Segundo Rui Feijó e Caroline Brettel estes autores 163 bem como dados 

suficientes que permitiriam estudar o percurso dos sobreviventes depois dos sete 

anos de vida - altura em que entrariam no "mundo do trabalho". Contudo esse 

"vasto campo de investigação" não foi explorado. 

Gostaríamos de ter acesso a dados semelhantes, em número e qualidade, no 

âmbito dos documentos relativos à Roda de Góis. Infelizmente a realidade é bem 

diferente neste campo. 

Sabemos que as crianças abandonadas à nascença permaneciam sob a alçada do 

Estado muito par além da infância. Aos sete anos, se não tivessem morrido, sido 

reclamadas ou adoptadas, ficavam sob a tutela do Juiz dos Órfãos. Algumas das 

crianças que atingiam os sete anos, constantes dos registos que estudámos, 

continuaram, ao cuidado da ama. Não se sabe se a ama continuava, ou não, a 

receber algum subsídio. É provável que as amas utilizassem os serviços das 

crianças como paga para o compromisso de olharem por elas. 

163 BRETTEL, Caroline, FEIJÓ, Rui - A Roda de Viana do Castelo no séc. XIX: Apoio Social e 
Estratégias Familiares, Câmara Municipal. Viana do Castelo: Trad. Manuela Malhado. 1990. 
p. 15 - 16. 
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Expostos que completaram os sete anos de criação 

Ano Total 

anual 

Ano Total 

anual 

Ano Total 

anual 

1784 0 1802 1 1820 2 
1785 0 1803 1 1821 1 
1786 0 1804 0 1822 1 
1787 0 1805 0 1823 1 
1788 0 1806 1 1824 0 
1789 0 1807 1 1825 0 
1790 1 1808 0 1826 0 
1791 0 1809 0 1827 0 
1792 0 1810 1 1828 1 
1793 0 1811 0 1829 0 
1794 1 1812 0 1830 0 
1795 1 1813 0 1831 1 
1796 0 1814 0 1832 0 
1797 0 1815 0 1833 0 
1798 0 1816 0 1834 0 
1799 2 1817 0 1835 0 
1800 3 1818 0 1836 0 
1801 0 1819 0 1837 0 
1802 2 1820 0 1838 0 
Total 10 Total 5 1839 0 

1840 0 
1841 0 
Total 22 
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Dos expostos criados pela Roda de Góis, desde 26 de Março de 1784 até 26 de 

Maio de 1841, atingiram a idade dos sete anos previstos pela lei164, em números 

reais de 22 expostos e em termos percentuais 4,33 % . 

Em Barcelos, "na grande maioria dos casos, quando os expostos atingiam os sete 

anos de idade, o albergueiro dava conhecimento ao Dr. Juiz dos órfãos que ficava 

encarregado de os distribuir "pelas herdades", pelos particulares, por quem os 

quisesse para trabalhar" 

Verificámos assim que o Estado considerava finda a sua responsabilidade 

relativamente à criação e educação dos expostos, ficando estes, daí em diante à 

mercê de si próprios e dos seus empregadores. 

Algumas crianças permaneciam nas amas para além dos sete anos, 

nomeadamente por doença, pelo que casos havia em que não estavam ainda em 

condições de angariar o seu próprio sustento. 

Em Góis, dos casos aqui estudados (507) apenas 22 crianças lograram atingir 

com vida os sete anos de criação, findo os quais foram entregues às autoridades 

orfanológicas para que os encaminhassem conforme bem entendessem, de acordo 

com legislação vigente, visto que ninguém se apresentara para os requerer para 

sua companhia. 

A roda de Góis, no período compreendido entre 22 de Junho de 1807 e 26 de 
Maio de 1841, transferiu 293 dos seus expostos para a roda de Coimbra. Tal 
facto prende-se com a falta de amas de leite, circunstância muito usual na região 
e na época. Após a sua saída - da roda de Góis - não temos documentação 
alusiva à aceitação e permanência dos expostos na roda de Coimbra. 

164 A lei da 31 de Janeiro de 1775 reduziu o tempo de criação de nove para sete anos. Isto continuou em 
vigor com a publicação da Ordem Circular de 10 de Janeiro de 1783. 

165 MATOS Sebastião - o. c. p. 160. 
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Igualmente no período de 1785 a 1835 verificou-se a saída de mais 116 expostos 

da roda de Góis, não existindo qualquer documentação elucidativa da sua 

presença e do seu destino na roda. 

Dos 507 expostos entrados, na roda, ao longo de quase seis décadas, se levarmos 

em consideração os processos de transferência para Coimbra e os enjeitados cujo 

destino foi incerto, facilmente se entenderá uma taxa de mortalidade de 68,4 %. 

Depois do acto de entrega, confirmando o pagamento à última ama que o criara e 

o registo "findou", não temos qualquer outra anotação que nos permita saber do 

destino destes Expostos. 

Pelo quadro supra e pelo gráfico, sabemos dos Expostos que em cada ano 

atingiram o fim da criação, quer em números absolutos quer em termos 

percentuais. 

De acordo com o Alvará de 31 de Janeiro de 1775, as Câmaras eram obrigadas a 

fazer distribuição dos Expostos com a idade de sete anos pelos Juízes de Paz de 

cada concelho, e estes, feita a distribuição, tinham de os inscrever nos livros 

competentes e nomear-lhes tutor. Ordenava também o referido Alvará que 

fossem conservados em poder das amas que os criaram, no caso de os quererem, 

ou dados a outrem nos termos do mesmo Alvará . 

Pelas notas marginais exaradas nos livros, o membro da família que mais 

procurou o exposto, ou a quem, à força, se entregara para que o criasse, foi à 

mãe. A mãe que o expôs, a mãe que se apresentou na Roda e se candidatou a 

166 PILOTO, Adelina - o. c. p. 93. 
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ama, a mãe que recebeu o salário pela criação 167 dada a extrema pobreza de 

maior parte da população. 

Abandonada a criança, depois dos primeiros tratamentos e alimentação, o 

albergueiro procurava uma ama. Algumas vezes aparecia uma mulher 

oferecendo-se para levar o exposto, pelo soldo estipulado e, mais tarde, 

descobria-se que era a própria mãe. O facto de a ama se oferecer para ser a 

primeira ama não constitui dificuldade. A mãe, durante a noite, colocava ou 

mandava colocar o seu filho na roda e, na manhã seguinte, com normalidade, 

vinha perguntar se não havia uma criança para aleitar. O albergueiro, com toda a 

normalidade, entregava-lhe um exposto que por sinal era o filho daquela mulher. 

Temos pouca documentação para comprovar que várias crianças foram entregues 

a amas que eram as próprias mães. 

Assim, no anos de: 1796, 1816, 1820, 1821, 1822, 1823 e 1830, 14 Expostos, da 

Roda de Góis, foram entregues às amas que eram as próprias mães, como 

posteriormente se veio a verificar. 

"Muitas mães eram casadas, notando-se este facto com mais incidência nos anos 

de 1790 a 1798 e em 1819, 1820 e 1823. Nestes anos poder-se-á associar ao acto 

de expor a escassez de produtos, crises cerealíferas e a falta de pão que se 

verificava" 168, agravados pela instabilidade política (lutas liberais). 

As duas crianças entregues à sua própria mãe (1796) foram-no por iniciativa 
, • 169 

propria 

167 MATOS, Sebastião -o.c, p. 165. 
168 MATOS, Sebastião -o.c, p. 166 - 167. 
169 Livro Assentos. 1784 - 1802. 
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As doze crianças entregues à própria mãe que as criava na qualidade de ama, foi-

o de forma imposta. 

Obrigadas pelas autoridades competentes que descobriam a fraude cometida, a 

receberem os seus filhos, por vezes algumas ainda tentavam negar que tal criança 

fosse fruto do seu ventre, mas de pouco lhes valia, porque sujeitas a rigoroso 

interrogatório acabavam por confessar a sua falta. 

Expostos da Roda de Góis recuperados pela família 

1784-1841: 

Entregue na Roda 

02/02/1796 

22/06/1796 

01/08/1816 

22/05/1816 

15/10/1820 

04/07/1821 

12/05/1821 

08/09/1821 

20/10/1821 

25/10/1821 

23/08/1822 

28/08/1822 

01/01/1823 

16/05/1823 

Tomado pela mãe 

06/03/1796 

29/06/1796 

01/01/1822 

a ama era a própria mãe" tomado 23/01/1822. 

"baixa 01/01/1822. 

"baixa 12/02/1822. 

"baixa . 

"baixa 01/01/1822. 

"baixa 23/01/1822. 

Foi entregue à mãe" em 19/03/1823. 

Tomou conta a mãe" em 01/07/1824. 

Por se mãe" 31/03/1824. 

A ama é a mãe" . 

141 



Conclusão 



Conclusão 

As referências do acolhimento dos expostos em Portugal, remontam ao século 

XIV. Todavia, é em finais do século XVIII, pela Ordem Circular de 24 de Maio 

de 1783, que se determina a criação de casas de recolha de expostos em todas as 

vilas do país. Assim, o objectivo primordial desta Circular não é senão o de 

salvar a vida de recém-nascidos, enjeitados pelos pais, com vista a um aumento 

da população para serviço do Rei. Se esses objectivos foram ou não alcançados, 

só poderia ser verificado através de um estudo comparativo dos dados das 

diversas Câmaras, em cujos Concelhos funcionavam as rodas. 

A roda dos expostos de Góis, parece ter aberto as suas portas um ano após a 

publicação da Circular de 24/05/1783 e ao longo de toda a sua existência reflecte 

a conjuntura sócio-económico-política da época. 

Por um lado, o comportamento da população dos expostos relativamente à sua 

distribuição pelo Concelho em estudo, a bem dizer, denota que a localização 

estratégica dos povoados, assim como as vias de comunicação, determinam a 

condução dos expostos à roda. Convém salientar, portanto, que o concelho de 

Góis, onde estava localizada a roda é, assim, o centro catalizador dos expostos 

oriundos das várias freguesias. 

Por outro lado, as exposições praticavam-se na sua quase totalidade nas horas da 

madrugada, enquanto que ao longo do ano davam-se com maior intensidade 

durante os meses de Maio e Março. 

Desde logo, há que referir as dificuldades inerentes à prática das exposições. 

Neste contexto, poderemos salientar, a dureza extrema das longas viagens a que 

as crianças eram sujeitas, tal como, as condições do próprio transporte. Na roda, 

as crianças encontravam ainda outras dificuldades que poderiam condicionar a 

143 



sua luta pela sobrevivência: insuficientes condições de acolhimento no interior da 

casa; precaridade e insalubridade das instalações; falta de amas internas 

suficientes que garantissem o aleitamento necessário aos expostos-chegados até 

que fossem entregues ás amas externas e, por fim, insuficiente controle sobre 

estas por parte do poder político. 

Dos 507 expostos entrados na roda, ao longo de quase seis décadas, e se 

levarmos em consideração os processos de transferência para Coimbra e os 

enjeitados cujo destino foi incerto, facilmente se entenderá uma taxa de 

mortalidade próxima dos 70 %. 

Porque se enjeitaram tais crianças, porquê o acto do abandono, foram questões 

formuladas a todo o momento, ás quais, tanto quanto possível, procuramos dar 

resposta. Em alguns casos, poucos, as crianças vinham aconchegadas em rico 

enxoval, donde se pode concluir que foram razões além da pobreza que levaram 

ao abandono. Provavelmente, o fruto do ventre da donzela abastada, seduzida e 

abandonada ou, de arrependimento de pai rico, lavrador importante e sedutor de 

jornaleiras. Contudo, o usual seria os expostos chegarem à roda enrolados em 

simples farrapos rotos demonstrando claramente as suas origens. 

Conhecer os funcionários, quer os que serviam dentro de portas (rodeira, amas 

internas), quer as amas externas e ainda outros personagens ligados e 

empenhados na administração, que tinham responsabilidades nestes serviços, foi 

outra das nossas preocupações. Saber do seu interesse no desempenho das 

funções e adequado cumprimento das suas obrigações e residência, esteve 

sempre na nossa mente. Importa salientar o papel das amas (internas e externas), 

sempre consideradas as principais responsáveis pela vida ou pela morte dos 

expostos. Dos elementos que possuímos apenas uma ama externa foi advertida 

(mas é provável que a situação normal fosse, tal como acontece noutros 

contextos, a de uma maior ou menor indiferença pela morte dos enjeitados). 
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Porém, não podemos esquecer que estiveram envolvidas nesta tarefa algumas 

centenas de mulheres, levando estas até ao fim, a criação do enjeitado que lhes 

fora confiado. 

Ao longo do período em estudo (1784 - 1841) foram contabilizadas 576 amas. A 

maior parte era oriunda, sobretudo, do Concelho de Góis, mas também as havia 

dos concelhos vizinhos. 

Resta, todavia, realçar que a existência de um estabelecimento da roda no 

Concelho de Góis contribuiu, não obstante as inúmeras dificuldades, para que os 

abandonos de crianças inocentes à porta de particulares ou em sítios públicos 

diminuíssem de forma significativa. Ao longo dos cinquenta e oito anos em 

estudo % dos expostos foram directamente abandonados na roda. 

Efectivamente, se há Câmaras que possuem material abundante para possibilitar 

este estudo (como se pode observar na bibliografia) tal não acontece em relação à 

roda de Góis. Deparámo-nos, portanto, com algumas dificuldades em chegar, por 

vezes, a conclusões sistemáticas, objectivas e claras. 

Por último, para concluir, pensámos que este estudo, limitado no espaço e no 

tempo, embora não sendo exaustivo, permitirá um melhor conhecimento da roda 

de Góis e do fenómeno da exposição de crianças no período analisado. 
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3. Casa da Roda de Góis 
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4. Decreto de 19/09/1836 

D E C R E T O . 

endo chegado ao Meu conhecimento o estado lastimoso a que se acham redu
zidas us diversas rodas de Expostos em todo o Reino; e Querendo Eu remover a cau
sa principal de que procede a borrivel .mortandade destas innocentes victimas de aban
d o n o , a quem desde os primeiros momentes de sua existência falta o amparo e amor 
maternal : Attendendo a que o Corpo Legislativo já tentara prover <obre este impor
tante objecto , e que só as occorrencias politicas obstaram a que tão virtuosa tenção 
fosse levada a effeiío : Hei por b e m . em quanto as Coites Geraes não tomam na devi
da consideração a sorte daquelles infelizes, Decretar provisoriamente o peguinte: 

Art igo 1.* A despeza das rodas , e criação dos Expostos será feita por Distri-
ctos Administrativos á custa de todas as Municipalidades de que cada um délies se 
compõe. 

Ar t . £ . e Lof-o que os Administradores Geraes tiverem obtido O r ç a m e n t o s , e in
formações exactas da receita e despeza das rodas dos Expostos do reu Distiicto, o Go
verno fará reunir extraordinariamente na respectiva Capital cada nma das J u n t a s Ge
raes (ie Distr icto para os seguintes 6ns : 1.* Determinar o numero , e local das rodas 
que devem existir no Distr icto, supprimindo . criando, ou transferindo estes Estaòete-
cimenics como lhe oarecer conveniente: £.c Designar, á vista dos Orçamentos , a ouai:< 

emoro l ! a c o : r ^ ( j e c a r } 2 u m QOS Concelhos de Districto neve concorrer para a m a n u t e n ç ã o 
d o s ExDCS'-OS. 

Ari'. o.c -O Administrador Gera! remelterá Jogo ás Camarás M u n i c i p a e s cópia 
da acta da reíerida 5e?s?.o da Junta . , para que immediatamente preencham a quan t i a 
que lo: arbitrada a cada Concelho. 

A_rt. -t.c Os Administradores dos Concelhos debaixo das direcções da C a m a r á 
eny:ara-j por sem-stre, n reler,da quantia ao Cofre do Dis t r i c to , ou áquelle uue lhe fór 
indicado ;,r-u> Administrador Gera i . -

— "t. •-." i\o ÍD;:J":0 C;..r^ entrarão quaesquer rendimentos que ao presente s ã o . 
ou para o futuro "ore::; aoplicr.dos a benericio dos Exoostos. 

Y:%-^-~*" S. A Administrayito part icular de cada um dos estabeleci me-atos de Ex
postos fjcc incumbida :'LS Gdmaras .Municipaes dos Concelhos aondí estiver a r o d a . s 
S- e r a^>U S C a ' ' -S a° a P e ' o s Corpos, e Authoridides Superiores Ad mi ni strati vas do Di s t r i c to . 
Us ^omir.issarios d- Parocbia ú-caiisarão o bom tractamento dos E x p o s t o s 
criam UÚ rreguezi-a, e darão Jogo parte ás Camarás Municipaes de qualquer 
cia que encontrarem a este respeito. As amas serão pagas, no Concelbo da r-o 
pectivo Districto mais próxima á sua residência. 

Art. ,-.° Fica ext.incto o Logar de Mordomo dos Expos tos , creado p 
de L8 ae Ou tubro de 1806. Cessará a competência que em algumas terras > 
es-tava-incumbida ás Santas Casas de Misericórdias a respeito de Expos tos , t o rnando 
se a sua acminis t ração conforme em toda a p a r t e , pelo modo prescripto no presente 
iJeereto , cumpnndo- ïe fielmente as disposições do citado Alvará , .que aqui não ncam 

c • 
^ Art . S. A desig-naçâo das quotas dos Concelhos para sustentação dos E x p o s t o s , 

fara u m ^ o s objectos expressos da deliberação das Jun tas Geraes dos Dis t r ic tes na i 
suas Sessões annuaçs. O Administrador Geral lhes apresentará miu.Jas contas da ad 
tntmstraçao de cada uma das rodas , e as Jun tas darão as providencias que cons ide 
rarem convenientes na^conformidade das Leis e Decretos regulamentares., que o G o -
vt-rno p romulga r , decidindo tudo o que pertencer ao melhoramento desta A d m i n i s t ração . , . . . . 

_.,p -^vl- °-° _Eicam revogadas quaesquer disposições em. cont rar io . = C Secre tar ie 
d . t s íado dos Negócios do "Reino assim o "tenha" entendido ', e faça executar . = Pa l ác io 
aas Necessidades, em dezenove de Setembro de mil oitocentos trinta e seis. = R A I X H A-
= Manoel da Silva Passos. 
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9. Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1784 -1802 

N° Nome da Ama 
001 

002 
003 

A. Jacinta Rosa 
Ana Vitória 
Ancangela 

Residência 
Vila de Góis 

Lagoa 
Várzea Grande 

004 Ana Margarida 

005 
006 Rita Maria 

007 Josefa 

008 Joaquina  

009 Catarina Neves 

Várzea Grande 

Exposto 
Baptizado 

27/03/1784 

Piães 

Josefa 
Maria Fernandes 
Catarina Neves 

0 1 0 
0 1 1 

Maria Josefa 

Ponte Sótam 
Outeiro 

25/06/1786 
8/12/1786 
10/12/1786 
22/03/1787 

Vale Boa 
Ponte Sótam 

Conhais 

Josefa Maria 

012 
013 

Maria Josefa 

014 
Maria das Neves 

Maria Antunes 

015 Teresa Maria 

0 1 6 

Maria de Figueiredo 
Jerónima 

Outeiro 

Conhais 

13/04/1788 

Várzea Grande 
Monteira 

017 Mariana Rosa 

0 1 8 
019 
0 2 0 

Maria Madalena 
Teresa 

Maria Antónia 
Maria Carneira 
Rosa Fernandes 

Folgos a 
Vila 
B ordeiro 

Vila 
Vila 

Vila 
Várze 

Monteira 

021 Luis a Maria 

022 
023 

Jacinta Maria Carneira 
Isabel Maria 

024 Tereza Duarte 

Alagoa 

Nogueiro 
Samora 

Vila 

025 Maria Roiz 

026 Joana Maria 

027 Maria Francisca 

028 Luiza Maria 

029 

030 

Josefa Figueiredo 

Vila 
Vila 

Casal Loureiro 

Cortecega 

Josefa Rodrigues Tarrastal 

13/04/1788 

26/05/1788 
20/12/1788 
26/10/1788 

8/03/1789 
14/06/1789 
31/03/1790 
31/03/1790 
9/04/1790 

5/05/1790 

1/04/1792 

Ano 

21/04/1792 

22/10/1792 

1784 
1784 

19-11-1972 
6/02/1793 

9/07/1793 

1784 
1785 

Observações 
Faleceu 20/08/1784 

Ama mulher José 
Ama solteira 

1786 
1786 

20/07/1794 

16/11/1794 

1786 
1787 

Ama mulher Francisco Simões 

Ama solteira 

1787 Ama mulher LuisS. 

1788 
1788 

Teve quatro Amas 
Ama mulher de Manuel 

1788 

Faleceu 8/06/1788 
Ama mulher de José António 

1788 Ama mulher de Feliciano Francisco 
Ama mulher de Luis Neves 
Faleceu 9/11/1798 
Ama mulher de António Antunes 

Teve duas amas 
Faleceu 24/11/1789 
Ama mulher de Vicente Ferreira  
Faleceu 10/02/1792 
Ama mulher de Manuel Marques 

Descrição do rosto 
Três amas 

1791 

Faleceu 25/06/1791 
Descrição do rosto 

1792 

1792 

1792 

Descrição do rosto 
Faleceu 20/07/1794 
Ama mulher de José F. Claro 
Faleceu 2/01/1793 
Ama mulher de José Fernandes 

1792 Faleceu 11/07/1796 

1793 Ama mulher de Manuel Lopes 

1793 

1794 

Faleceu 11/02/1793 
Ama mulher de António Barata 

Descrição do rosto 
Ama mulher de José M. Almeida 

Descrição do rosto 
17 94 Mulher de Aurélio Luis 



Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1784 -1802 

N° 

031 
032 

Nome da Ama 

Teresa Duarte 
Antónia Caetano Silva 

Residência 

Vila 
Vila 

Exposto 
Baptizado 

22/12/1794 

Ano 

1794 
1794 

Observações 
Faleceu 5/05/1795 
Mulher de José F. Claro 

033 

034 

035 
036 
037 

Maria Rosa 

Maria Folgosa 

Ana Luis 
Maria Madeira 

Folgosa 

8/02/1796 

1795 

Falecido 9/11/1796 
Mulher de Manuel R. Garcia 

1796 

Folgosa 

038 

039 

Teresa 

Maria Francisca 

Josefa 
040 Mulher de António Rodrigue 

041 

042 

043 

Antónia Maria 
Ana Costa 

Vila 

Casal Loureiro 

Vila 

14/2/1796 

16/04/1796 

23/04/1796 

Mulher de Manuel Duarte 
Descrição de rosto 

1796 
1796 

Mulher de José Madeira 
Faleceu 13/09/1797 
Mulher de Manuel Duarte 

1796 

1796 

Cortecega 
Vila 

Antónia Caetano  
Maria Duarte 

Anna 
Mulher de 

António Nog. Manilha 

044 

045 

046 

Leonor, solteira 
Maria Rita 

Josefa Rodrigues 

Vila 
Vila 

Vila 

Vila 

Anna 

Teresa de Jesus 

047 

048 

049 
050 
051 

Isabel 

Ponte Sótam 
Caselhos 
Tarrastal 

1796 

Mulher de José Francisco Claro 
Mulher de Manuel Lopes 
Faleceu 4/11/1796 
Faleceu 26/04/1797 
Mulher de José Marques 

1796 A mãe tomou posse 29/06/1796 

Faleceu 16/03/1797 

1796 Teve quatro amas 

3/12/1797 

Vila 

Vila 

Isabel 
Leonarda (solt) 

Luiza Maria 
Maria Teresa 
Maria (solt) 

Caselhos 

Caselhos 

1797 

Tinha "Escrito" 
Ama mulher de Manuel Nogueira 

1797 

1797 

Faleceu 5/12/1797 

Os pais fugiram... 

Teve três amas 

Ponte de Sótam 
Ponte de Sótam 

Folgosa 
Carvalhal Miúdo 

052 

Maria Rita (solt) 
Josefa Rodrigues 

Caselhos 
Tarrastal 

1798 

Mulher de Manuel Nogueira 
Faleceu 27/01/1798 

1798 

Mulher de António Nogueira 
Faleceu 24/08/1803 

1798 

1799 

Mulher de Manuel António 
Faleceu 22/11/1798 
Mulher de Manuel António 

Faleceu 7/02/1799  

1799 

Filha de António Simões 

Teve duas amas 

1798 
1799 

1799 

Filha de Manuel Carneiro 

Teve duas amas 



Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1784 -1802 



Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1802 -1820 

Foi para a Roda de Coimbra 



Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1802 -1820 

1813 Foi para a Roda de Coimbra  



Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1802 -1820 

Exposto 
Baptizado Ano Observações 



N° 
099 
100 
101 

102 
103 
104 

105 

106 

108 

109 
110 
111 

112 

113 

114 
115 

116 
117 

118 
119 
120 
121 
122 

128 
129 
130 
131 

Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1802 -1820 

Nome da Ama 
Joaquina Maria 

Antónia Henriques 
Falta de Ama em Góis 
Falta de Ama em Góis 

Residência 
Vila 
Aigra 

Maria Soares (mãe) 

Falta de Ama em Góis 
Falta de Ama em Góis 

Coimbra 
Coimbra 

Exposto 
Baptizado 

Monteira 
Coimbra 
Coimbra 

Falta de Ama em Góis 

Rita Fernandes 

Ana Carneira 

Joaquina Maria (mãe) 

Coimbra 

Conhais 

Joseja(avó) 
Falta de Ama em Góis _ 
Falta de Ama em Góis 

Falta de Ama em Góis 

Falte de Ama em Góis 

Falta de Ama em Góis 
Falta de Ama em Góis 

Ana Maria 
Falta de Ama em Góis 

Ana Maria 
Ana Maria Rosa 

Getrudes Maria (solt) 
Falta de Ama em Góis 
Falto de Ama em Góis 

Maria Franca 

123 Falta de Ama em Góis 
124 _ Falta de Ama em Góis 

m 
126 
127 

Falta de Ama em Góis 
Falta de Ama em Góis 
Falta de Ama em Góis 

Maria Josefa 
Ana Rosa (solt) 

Falto de Ama em Góis 
Ana Rita 

Vila 

Vila 

Vila 
Coimbra 
Coimbra 

Coimbra 

Coimbra 

Coimbra 
Coimbra 

Caselhos 
Coimbra 

S. Martinho 
S. Martinho 

Vila 
Coimbra 
Coimbra 
Caselhos 
Coimbra 
Coimbra 
Coimbra 
Coimbra 
Coimbra 

Pião 
Vila 

Coimbra 
Arganil 

Ano 

1815 
1816 

Observações 
Escrito. 
Morreu 17/08/1815 

1816 

1816 
1817 
1817 

Foi para a Roda de Coimbra  
Foi para a Roda de Coimbra  

Escrito. 
Ama própria mãe 
Foi para a Roda de Coimbra  
Foi para a Roda de Coimbra  

1817 

Escrito. 
Foi para a Roda de Coimbra 

1817 

15/05/1816 

7/10/1815 

1817 

1816 

Faleceu 1/08/1817 

Mulher José Barata 
Ama a própria mãe. 
Mulher de José Bento da Vila 
Viúva de Manuel Costa da Vila 

Era a mãe. 

1815 
1817 
1817 

Filho de Clara (solt) e de António 
Ç Silva. Pobreza f. 13/02/1822 

Foi para a Roda de Coimbra 
Foi para a Roda de Coimbra 

1817 

"Escrito" 
Foi para a Roda de Coimbra 

1817 

1817 

'Escrito" 
Foi para a Roda de Coimbra 

"Escrito" 
Foi para a Roda de Coimbra 

27/05/1817 

1817 Foi para a Roda de Coimbra 

1817 

Mulher de Marcelino Martins 

Um Escrito 
Foi para a Roda de Coimbra  
Filho de mãe solt.e de pai 
incógnito. A 1' ama tratava-o mal 

1818 Própria mãe 

1818 
1818 
1818 
1818 
1819 

Foi para a Roda de Coimbra  
Foi para a Roda de Coimbra 

Foi para a Roda de Coimbra  
Foi para a Roda de Coimbra 

1819 Foi para a Roda de Coimbra 

1819 Foi para a Roda de Coimbra 

1819 
1819 
1819 
1819 

Foi para a Roda de Coimbra 
Já não era de leite 

Foi para a Roda de Coimbra 

1820 Faleceu 30/09/1821 
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Residência 
P. Sótam 

Exposto 
Baptizado Ano Observações 



Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1820 -1841 

Observações 
Pni para a Roda de Coimbra 

Foi para a Roda de Coimbra 

1824/ 
1825 Foi para a Roda de Coimbra 

Foi para a Roda de Coimbra 
Gémeos: José Morreu 
A mãe morreu de parto 

Francisco morreu 
A mãe morreu de parto 

Foi para a Roda de Coimbra . 
Vence por mês 480 reis 
Ama ganhava 1000 réis por 

mês. Mãe teve gémeos 
Mulher de Jorge Mourão 
Morreu 30/01/1890 
Recebia por mês 1000 reis 

Foi para a Roda de Coimbra 

Foi para a Roda de Coimbra 
Filho legitimo de 
Manuel Barata da Alagoa 
Mulher de Marcolino 

Foi para a Roda de Coimbra 

Foi para a Roda de Coimbra 

Mulher de José A.Marques 
Filha de Luis Nogueira 
Mulher de Joaquim S. Ribeiro 
Exposta filha de José Henriques 
Foi para a Roda de Coimbra  

Mãe é demente 
Filha de António Antunes (Vila) 

Por baptizar 
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1 

Amas Externas da Casa da Roda de Góis 
1820 -1841 

Observações 

183<^ 
1841 Foi paia a Roda de Coimbra 
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