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Critérios de edição de texto, 
siglas/abreviaturas. 

No que respeita às transcrição de extractos de documentos que 

utilizamos para, ilustrar as nossas afirmações ao longo do trabalho, seguimos 

as propostas do Pe. Avelino da Costa.1 

No âmbito das citações bibliográficas optámos por utilizar notas de 

rodapé no final de página, de modo a facilitar a leitura do trabalho tomando-o 

mais inteligível, seguindo os critérios enunciados por alguns autores:2 

1- Após uma primeira referência bibliográfica completa de uma determinada 

obra em nota de rodapé, as restantes citações foram abreviadas mantendo 

os elementos essenciais para se manter identificada. 

2- Quando ao longo do texto se expressa a ideia de um determinado autor 

remete-se para a sua obra e antes da referência bibliográfica nas notas de 

rodapé consta a abreviatura Cf. (conferir), à excepção das citações retiradas 

de obras, nesse caso indicámos directamente o autor e a obra de onde foi 

extraída a citação. 

3- Nas obras não publicadas( Dissertações / Teses)referimos concretamente a 

que fim se destinava a obra, e a referência à Universidade. 

No âmbito das fontes e bibliografia resta-nos acrescentar que 

entendemos por fontes impressas aquelas que serviram de suporte (fonte 

documental) ao presente trabalho. A nível das referências bibliográficas não 

nos limitámos a referir as obras citadas no texto. Referimos outras que, 

1 COSTA, Pe. Avelino Jesus - Normas gerais de transcrição e publicações de documentos e textos 
medievais e modernos, 3a Edição, Coimbra , 1993. 
2 AZEVEDO, Carlos A. Moreira; AZEVEDO Ana Gonçalves de -Metodologia Científica: Contributos 
práticos para a elaboração de trabalhos académicos, 3a Edição, Porto, 1996. 
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embora não citadas no texto, foram por nos consultadas e consideradas 

fundamentais. 

As siglas e abreviaturas utilizadas no trabalho foram as seguintes: 

Nos Arquivos e Documentação 

ANTT.- Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
A.N.U.-Arquivo Nacional Ultramarino 
B.N.L.- Biblioteca Nacional de Lisboa 
A.D. P.- Arquivo Distrital do Porto 
A.H.M.P.- Arquivo Histórico Municipal do Porto 
B.M.P.P.- Biblioteca Municipal Publica do Porto 
B.B.M.P.M.- Boletim da Biblioteca Municipal Publica de Matosinhos. 
M.P. - Memórias Paroquiais 
Lv.- Livro 
Foi.-Folio 
Res.- Reservados 
V.- Verso 
Bob.- Bobine 
m. - Maço 

Na Bibliografia 

pag.-Página 
sg.- Seguintes 
Cf.-Conferir 
Vd.-Vide 
Cap. Capitulo 
Vol.-Volume 
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Introdução 

1. Objectivos: 

Após uma primeira etapa que culminou na Licenciatura em História, 

pela Faculdade de Letras de Lisboa, em 1986, desde logo se me enraizou a 

vontade de prosseguir este caminho tão aliciante como é o da investigação 

Histórica. 

Depois de calcorrear pelo "País Real", durante alguns anos, na sempre 

difícil tarefa de leccionar, foi possível, finalmente, dar continuidade ao sonho 

antigo! É neste contexto, que surge a inscrição no Mestrado de História 

Moderna. 

As outras razões que contribuíram para a escolha do tema, são de 

ordem afectiva. Independentemente de não ser originário de Matosinhos, ligo-

me à região por razões de ordem familiar, já que é aqui que trabalho e resido. 

Surge neste encadeamento, a preocupação de conhecer o meio em que vivo, 

na senda do que afirma Michelet " Aquele que se ativer ao presente não 

compreenderá o actual ",1 assim, nesta perspectiva tentaremos compreender 

o presente com base no passado. 

A frequência do Seminário de Estruturas Sócio - Profissionais na Época 

Moderna, alertou-nos para as problemáticas relacionadas com "o mundo do 

trabalho", área ainda inexplorada no contexto português2, em parte devido à 

Cf. BLOCH, Marc - Introdução à história , 3o edição, Publicações Europa-América , 1976, pag.37. 
2 Também em Espanha esta temática tem sido recentemente alvo de estudo. Cf LOPES BARAHONA, 
Victoria, NETO SANCHEZ, José A.- El Trabajo en la enbcricijada: Artesanos urbanos en la Europa 
de la Edade Moderna, Madrid, Madrid, Los livros de la Catarata, 1996, pagl8. 
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"mudez das fontes históricas perante determinados grupos sociais..."3 e 

também em relação à população feminina como verificaremos neste estudo. 

O referido Seminário sensibilizou-nos, ainda, para a necessidade de 

conhecer as ocupações que participavam na produção de bens e serviços. Ou 

seja, como se constituíam as "forças de trabalho" e como se reproduziam? 

Que factores de índole económica e ou outra determinaram a distribuição 

ocupacional? Procurar saber as razões porque são preferidas determinadas 

ocupações em detrimento de outras? Em que medida é que a profissão terá 

condicionado a formação de hierarquias sociais?4 Foram estas, algumas das 

questões que estiveram na base deste trabalho. 

Optou-se, depois, por estudar um espaço restrito habitualmente 

classificado como tendo cabimento na história local. Contudo, tal não 

significa que se pretende ser reducionista, ignorar o contexto nacional. 

Após esta escolha inicial outros problemas emergem entretanto: 

Matosinhos de hoje? Mas, terá alguma correspondência com o espaço 

histórico da época moderna? Nesta caso qual a delimitação a seguir? A 

religiosa (paróquia/freguesia) ou a política administrativa (Concelho)? 

Finalmente que período concreto da "época moderna"? O tempo comporta 

riscos, pois, o alargamento temporal não se coaduna com os prazos impostos 

para um trabalho desta natureza. Nesta perspectiva, optámos por estudar a 

última metade do século XVIII. 

3 SELVA, Álvaro Ferreira da - Família e trabalho doméstico no hiterland de Lisboa: Oeiras 1763-1810. 
In "Análise Social "3a Série, Vol. XXIII, n° 97, 1987, pag.532. 
4Relacionado com esta temática Cf. ROCHA, Maria Manuela - Propriedade e Níveis de Riqueza. 
Formas de Estruturação Social em Monsaraz na Primeira Metade do Século XIX, Ed. Cosmos, Ia 

Edição, Lisboa, 1994, pag.18. Em que a autora cita Adeline Daumard que ao estudar as fortunas 
francesas ao longo do século XIX adopta um critério de análise baseado nas profissões, sugestão que ela 
aproveita para o seu trabalho, utilizando as expressões ocupacionais que constam nas fontes históricas. 
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A freguesia de "São Salvador de Bouças de Matosinhos" na época 

moderna, inseria-se no Julgado de Bouças, unidade de administração civil. A 

este "pertenciam 8 freguesias cuja cabeça era a freguesia do mesmo nome. 

O antigo Julgado não coincide com o actual Concelho de Matosinhos senão 

no núcleo primordial: Bouças, Matosinhos, Leça, e Guifões. Várias freguesias 

que o integravam pertencem hoje ao Concelho e Cidade do Porto (...) Em 

compensação algumas freguesias que faziam parte do antigo Concelho da 

Maia passaram para o de Matosinhos."5 Perante esta situação, de malha 

irregular, de difícil delimitação, que seria objecto de outro trabalho, 

considerando a vasta extensão territorial do Julgado, acabei por optar, por 

me limitar ao estudo da unidade histórica de contornos bem definidos: A 

paróquia,6 comunidade que habita junto da Igreja, elemento aglutinador e 

marcante, espaço vivido e sentido pela comunidade, mesmo que repartido 

por várias jurisdições ( Comarcas, Termos, Concelhos). 

Procuraremos, depois de definida a unidade histórica, testar, neste 

espaço, no contexto deste estudo (estruturas sócio - profissionais), "o mundo 

do trabalho", a partir do qual se pretende articular toda a organização social. 

Como refere Fernando Diez uUn lugar apropiado para observar el desarrollo 

dei complejo mundo das diferenciaciones, en el seno de las clases no 

privilegiadas, es el dei trabajo y las ocupaciones. La poplación trabajadora, en 

la Sociedade dei Antiguo Regimen, está atravessada por líneas, unas guesasy 

Cf. SILVA Francisco Ribeiro da - O Porto e o seu termo 1580-1640, os homens e as instituições vol 1 
Porto, Faculdade de Letras, 1985(dact), [Dissertação de doutoramento], pag.58. 
6 Como se sabe a unidade paróquia e freguesia são sinónimos, de matriz religiosa, até à implantação 
dai republica, lei da separação 1911" que separa as jurisdições, restando a segunda (freguesia) para 
indicar o espaço administrativo menor em que se divide a nação. Cf. DIAS, José Amador Coelho - A 
Vila das Aves: história da Paróquia e sua Toponímia, Câmara Municipal de Santo Tirso 1993 pag 10 
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outras subtiles, no siempre facilmente observables por nós outros que, 

obedeciendo a critérios de ocupación, estabelecem territórios sociales 

devidamente ordenados y jerarquizados."7 É nesta perspectiva, que 

analisaremos o que se passa na paróquia de Matosinhos, embora 

condicionado pelas fontes disponíveis, procuraremos encontrar as 

diferenciações criadas pelo trabalho e por conseguinte ordenar e hierarquizar 

a população activa de Matosinhos recorrendo, na medida do possível, ao 

estudo da micro históría,8 tentando encontrar, também as dinâmicas que se 

estabelecem nesse quadro social. Ou seja, a opção pela unidade histórica 

(Paróquia) vai permitir utilizar como método o cruzamento nominativo ao 

estudar as relações sociais, generalizando-se a todas a fontes susceptíveis de 

permitir a sua aplicação, isto é, a toda a documentação na qual qualquer 

indivíduo é distinguido pelo nome e identificável. Conseguindo, assim, o 

manancial possível de informação referente aos habitantes da paróquia de 

Matosinhos. 

A escolha temporal surge na continuidade das razões anteriormente 

apontadas, nomeadamente, a indefinição dos limites dos Julgados e 

Freguesias ao longo deste tempo, concretamente, da época moderna. Assim, 

na segunda metade do século XVIII sabemos, efectivamente, qual a 

delimitação da Paroquia de São Salvador de Bouças de Matosinhos, que 

era constituída além de Matosinhos pelos seguintes "Lugares": Senhora da 

Hora, Real, Lavadores, Linhares, Bouças, Sendim e Carcavelos.9 Com a 

7FERNANDO DÍEZ, Rodrigues - Viles y Mecânicos, Trabalho y sociedad en la Valencia preindustrial, 
Edicions Alfons El Magnànim, Valencia, 1990 pag. 166. 
8LÓPES BARAHONA, Victoria, NIETO SÁNCHEZ, José A.- El Trabajo en la enbcricijada: Artesanos 
urbanos en la Europa de la Edade Moderna, Madrid, Madrid, Los livros de la Catarata, 1996, pagl6. 
9 ANTT, Memórias Paróquias de 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
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definição dos limites da Freguesia estavam reunidas as condições que 

funcionaram como ponto de partida para a análise das fontes, no âmbito da 

estrutura sócio - profissional e simultaneamente os alicerces que estarão na 

base da realização do presente estudo. Neste contexto, estruturamos o 

trabalho dividindo - o em três partes distintas, mas simultaneamente 

complementares. 

Numa primeira parte, que abarca quatro capítulos, procuraremos 

caracterizar/situar o espaço histórico ( Paróquia) em estudo. Pretendemos no 

1o capítulo determinar a extensão e limites da paróquia de Matosinhos, tendo 

em linha de conta a administração política e religiosa e recorrendo à ajuda 

imprescindível da cartografia. 

Em seguida (2o capítulo) referiremos as características naturais 

(geológicas e climáticas ) que condicionam a existência dos recursos naturais. 

No 3o capítulo procuraremos perceber a posição da freguesia de 

Matosinhos; ou seja .aquilo que determinados autores denominam de - sítio-

"as condições que permitiram a vida do aglomerado e a realização da função 

para que foi destinado..."10 evidenciando nomeamente, a sua localização junto 

ao litoral, a proximidade com a cidade do Porto e a importância estruturante 

das vias de comunicação. 

No 4o capítulo analisaremos a ocupação humana deste espaço, 

recorrendo a algumas fontes que nos prestem informações em cortes 

cronológicos, permitindo uma possível aproximação da evolução populacional, 

10 AMORIM, Inês - Aveiro e a sua Provedoria no Século XVIII (1690-1814): Estudo 
económico de um espaço Histórico, Comissão de Coordenação da Região centro 
Coimbra, 1997. Pag. 18. 
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será apesar de todas as lacunas, a tentativa de aferir o movimento 

populacional e social da comunidade. 

Na segunda parte do trabalho iremos debruçar-nos, tendo em conta a 

caracterização anterior, sobre a estrutura sócio - profissional de Matosinhos 

na 2a metade do Século XVIII. Neste âmbito, apresentaremos uma proposta 

de classificação profissional para a paróquia de Matosinhos, abordaremos a 

estrutura profissional segundo três cortes cronológicos 1764,1790 e 1797. 

Finalmente, na terceira e ultima parte, faremos a descrição da 

actividade profissional e sua projecção no espaço da paróquia ou mesmo fora 

dela; a interpretação da estrutura profissional (manutenção, transmissão, 

visibilidade desta) e como reflexo destas problemáticas trataremos os 

agentes resultantes da dinâmicas sócio- profissional na freguesia de 

Matosinhos. 

2. Caracterização das fontes 

A realização de qualquer trabalho de investigação, está intimamente 

dependente, da criteriosa selecção das fontes e de uma metodologia 

adequada a prossecução dos objectivos. No entanto, até se atingir esse 

desiderato, outros problemas emergem, entretanto resultantes das seguintes 

dificuldades: 

Dispersão dos arquivos; documentação que embora existente, não se 

encontra disponível para consulta, ou por que se encontrar em catalogação 

(foi o que aconteceu no Arquivo Nacional da Torre do Tombo com a 

documentação referente à Alfândega do Porto), ou ainda, por se tratar de 

documentação que se encontra em Arquivos privados (particulares) não estar 
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disponível para trabalhos de investigação;11 expectativas em relação à 

documentação que, acabaram defraudadas em parte como consequência das 

limitações que esta apresenta se comparadas com fontes da mesma índole 

referida por bibliografia estrangeira que consultamos.12 Fontes que não 

existem para a paróquia de Matosinhos no período estudado e que poderiam 

ser um bom contributo para o objecto: Décimas, Cartas de examinação, Róis 

de Confessados... Neste âmbito, achamos por bem, caracterizar cada uma 

das fontes utilizadas, alertando individualmente para as suas lacunas e as 

medidas tomadas para as contornar. 

As fontes adoptadas e que se preferem: 

2.1- Os Livros das Ordenanças 

"As «ordenanças» eram circunscrições de recrutamento e treino militar que 

existiam, em princípio em todo o espaço da monarquia..."13 Foram 

constituídas em 1549 no reinado de D. João III " que tirara lições da 

impossibilidade de defender todas as praças de África, determina as 

obrigações militares gerais, declarando recrutáveis todos os homens entre os 

20 e 65 anos de idade"u. Foram reorganizadas no reinado de D. Sebastião 

em 1570 com o « Regimento dos Capitães-mores & mais capitães». 

11 Referimo-nos concretamente ao Códice n° 3010 (Livro para o Registo da Marinha) pertença do 
Arquivo da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e que é citado por SANTOS; 
Cândido dos- Universidade do Porto: Raizes e Memória da Instituição, 1996, pag.427. Que poderia ter 
sido eventualmente um contributo importante para a realização deste trabalho. 
12 Cf. FERNANDO DÍEZ,Rodrígues,- Viles y Mecânicos, Trabalho y sociedad en la Valencia 
preindustrial, Edicions Alfoins El Magnànim Institucio Valenciana D'estudis I Investigació, Valencia, 
1990 e LOPES BARAHONA, Victoria, NTETO SANCHEZ, José A.- El Trabajo en la enbcricijada: Los 
artesanos urbanos en la Europa de la EdadModerna. Madrid, Los livros de la catarata, 1996. 
13 Cf. HESPANHA, António Manuel - As Vésperas do Leviath . Instituições e Poder Político. Portugal 
-Século XVII, Vol. I, Coimbra, Livraria Almedina, 1994, Pag.262-266. 
14 Cf. MAGALHÃES, Joaquim Romero- A Guerra e os homens de Armas, In MATTOSO,José , dir. , 
História de Portugal, Vol III, Lisboa, Círculo de Leitores, Pag. 109. 
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Posteriormente sofrem nova modificação já no reinado de D. José I. 

Até atingirem " uma reformulação estatizante e autoritária com a acção do 

conde de Lippe."15 Surge neste contexto, o Alvará de 24 de Fevereiro de 

176416 que procuraremos ter em linha de conta na caracterização deste tipo 

de documentação. 

Os Livros das Ordenanças de Matosinhos, são documentos 

manuscritos que de um modo geral se apresentam em bom estado. Estão 

inseridos na documentação referente ao Julgados de Bouças, aparecendo, 

por vezes, atendendo às sucessivas jurisdições no concelho da Maia.17 A 

opção por estas fontes, surge no contexto do trabalho aqui apresentado, 

análise das Estruturas Sócio - Profissionais, tendo em conta o número 

considerável de ocupações profissionais aí referidas. Com efeito, de acordo 

com a legislação, deviam constar, prioritariamente, os seguintes dados: 

"nomeando-se cada morador pelos seus nomes, e sobrenomes, com as 

declarações de seus domicílios, e idade, e de todos os filhos varões, que cada 

hum tiver, com a especificação das idades de cada um deles."18 No entanto, 

ainda, se acrescentaram as ocupações. Consultámos os Livros de 

Ordenanças respeitantes à paróquia/freguesia de Matosinhos nos anos de 

1764, 1790 e 1797.19 Estes 3 cortes, embora, condicionados pelas fontes 

existentes, permitem-nos constatar a evolução profissional na segunda 

15Cf. GOUVEIA, António Camões; MONTEIRO, Nuno G. -Milícias. In MATTOSOJosé, dir. , História 
de Portugal, Vol III, Lisboa, Círculo de Leitores, Pag. 199. 

Cf.Collecção das Leys , Decretos e Alvarás, que comprehende o Feliz reinado dei Rey Fidelíssimo D. 
José I 1761-1769, tomo II, Lisboa , 1790, pag. 161-166V. 
17 Cf. sobre este assunto as considerações sobre as diversas jurisdições na I parte do trabalho (Cap. 
Administração politica e religiosa). 
18 Collecção de LeYs, Decretos, E Alvarás. Art.6 pag. 162. 
19 A. H. M. P. Livros da Ordenanças: 4390, 4391/3, 4400. Existem ainda outros livros de ordenanças 
para os anos de 1794 e 1795. 
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metade do século XVIII. Abdicamos, por esta razão, de livros com datas muito 

próximas dos anteriormente referidos como são os dos anos de 1794/95. 

Normalmente as ordenanças apresentavam-se em forma de listas 

provisórias, rectificáveis duas vezes ao ano (Junho, Dezembro),20 onde 

constavam todas as pessoas sujeitas às ordenanças. 

Embora apresentem o nome e sobrenome dos registados, a verdade é 

que, na maioria dos registos, apenas se apresentavam os nomes, dando 

azo ao aparecimento de "homónimos" o que dificultava uma eventual 

reconstituição de famílias, mesmo que se confrontassem com outras fontes 

(registos paroquiais). Ainda neste âmbito e no que respeita aos filhos, verifica-

-se o mesmo problema, pois, só consta o nome próprio. Por vezes a cônjuge 

poderá ser a primeira forma de identificar a especificidade da família e do 

chefe de família. 

Nas Ordenanças de Matosinhos, constam, não só as profissões dos 

pais, como também as profissões dos filhos, quando estes se encontrassem 

em idade da poderem exercer. Este aspecto contrasta com o que acontecia 

com outros espaços, nomeadamente Valongo,21 evidenciando-se desde logo, 

a riqueza desta fonte para o estudo das ocupações. Muitas vezes, constam 

ainda nesta fonte, o valor dos bens do agregado familiar. 

A partida pareciam ser organizadas por fogos e respectiva localização. 

20 

Nestas alturas do ano as listas eram actualizadas: era dada baixa dos mortos e ausentes 
acrescentavam-se os que tinham casado ou entretanto vieram morar para o local. Cf. Collecção das 
LeYs, Decretos, E Alvarás. No que respeita as Ordenanças em estudo verificamos que as de 1764 (ano 
da reformulação datam de 28 de Abril excepcionalmente ao abrigo da legislação desse ano) As 
Ordenanças de 1790 datam de 22 de Junho e nas de 1797 não consta data. 

Cf. LIMA, Maria Adelaide -A padeira de Valongo entre o mito e a realidade: Caracterização sócio -
-profissional de S. Mamede de Valongo na segunda metade do século XVIII. ( Tese de Mestrado a 
apresentar brevemente à Faculdade de Letras do Porto). Contrariamente ao que acontece nas listas de 
Ordenanças de Matosinhos, segundo a autora, nas Ordenanças de Valongo são raras as referências às 
profissões dos filhos. 
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O quadro seguinte apresenta essa organização: 

Nomes das ruas que constam nas Ordenanças 
na segunda metade do século XVDI. 

1764 1790 1797 
Rua Direita (Matosinhos) 
Rua das Taypas ( Matosinhos) 

Carcavelos Carcavelos Carcavelos 
Sendim Sendim Sendim 
Lavadores Lavadores 
Vilarinha 

Matosinhos(3 e 7a Esquadra) 
Bouças Bouças 
Linhares 
Barranha Barranha 
Esq. Senhora da Hora Senhora da Hora 

Rua do Passo (1o esq. 
Matosinhos) 
2, 3, e 4a esquadra de 
Matosinhos. 
Azenha de Cima 
Real 

Fonte: A. H. M. P., Livros das Ordenanças de 1764,1790 e 1797. 

Quadro 1 

Como se pode constatar pela análise do quadro 1, os critérios da 

elaboração das lista, ao longo deste período, foram alterados. No entanto, as 

Ordenanças só por si, acabam por não nos permitir reconstruir a toponímia 

de Matosinhos na segunda metade do século XVIII.22 

Assim, enquanto, em 1764, este alistamento era feito por ruas; em 

1790 e 1797 esses alistamentos passam a ser feitos por esquadras, que 

embora devessem corresponder a ruas, não temos nenhuma indicação que 

nos permita saber, quais destas, pertencem a cada uma das esquadras.23 

22 Este trabalho é possível através do confronto dos dados referidos na documentação: Ordenanças, 
Registos notariais e Paroquiais. Nesta perspectiva, embora não se insira no âmbito deste trabalho, mais 
à frente demonstraremos o que aqui afirmamos, pois com as informações disponíveis procurámos 
caracterizar o Núcleo Urbano da Freguesia de Matosinhos (Vd. II parte- Cap. Estrutura profissional em 
1764). 
23 As Ruas das Taypas e Rua Direita de Matosinhos não constam nas ordenanças de 1790 e 1797 porque 
possivelmente foram integradas em alguma esquadra. Não sabemos no entanto em qual. 
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Procurámos, ainda, cercear esta dificuldade, através de uma 

comparação das listas nominais das diversas Ordenanças, tentando assim, 

reconstituir, partindo dos nomes e local de residência, a constituição das 

esquadras enumerando as ruas que lhe pertenciam. No entanto, nem assim foi 

possível. Pois, os nomes que numas das Ordenanças constam numa 

determinada esquadra, nas ordenanças seguintes surgem numa outra 

esquadra completamente diferente, sem que nós saibamos quais as 

razões(critérios) que estão por detrás desta reorganização. 

Além desta dificuldade, esta documentação de índole militar, evidencia 

outras limitações para responder aos nossos objectivos: 

1. Nestas listas não constam "Clérigos, nem Frades e menos molheres 

solteiras"24 Trata-se portanto, de uma fonte que inclui fundamentalmente a 

população masculina, ignorando as mulheres à excepção das casadas e 

viúvas; 

2. Embora pretendam ser listagens da população masculina tão 

completas quanto possível, caracterizam-se por serem uma enumeração 

provisória, a partir da qual se " sorteará" 25 uma parte da população que 

constituirá efectivamente a Recruta e por conseguinte o Exército. Ficava, 

desde logo, de fora a outra parcela: os que não foram sorteados 

(seleccionados); 

3. Não aparecem também nesta lista e por isso não são 

contabilizandos26 aqueles que se incluem no rol dos "Privilégios" ( que ficam 

24A.H. M. P. Livros das ordenanças: 1764, 4390. 
25 Cf. Collecção das LeYs, Decretos , E Alvarás. Art. 13 e sg. pag. 163/4. 
26 É o que se pode depreende da análise da documentação que se segue : "Diz Joaquim Luis da Rosa 
...de Leça da Palmeira que tem noticias que o Capitão o alistará na procura para ser recruta para 
soldado: porem o suplicante he filho filho único, he bem procedido, e morigerado sem ser vadio , tem 
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isentos), dependentes do critério do Rei, sendo seleccionados "Conforme a 

maior, ou menor necessidade, que délies houver no dito Exercito; e a 

abundância, ou falta de gente, que o tempo mostrar."27 É admissível que na 

segunda metade do século houvesse uma maior necessidade de gente no 

exército, atendendo à conjuntura bélica que se vivia. Daí que se note algum 

rigor no apuramento para a recruta . No entanto, de entre "os privilegiados" 

podemos referir: 

Estudantes; Comerciantes, Caixeiros e Feitores; Homens Marítimos; 

Filhos únicos dos Lavradores; Artífices; Filhos Únicos de Viúvas; Estanqueiros 

do tabaco;28 

Analisemos, então, alguns casos concretos referentes a esta situação 

nas Ordenanças de Matosinhos. Começa por parecer estranho o elevado 

número de marinheiros que constam nestas Ordenanças. Possivelmente estes 

foram os que não requereram isenção. Para o efeito, só poderiam ser 

considerados isentos aqueles que estivessem registados nos Livros da 

Marinha.29 A confirmar esta situação verificamos que nos Registos 

Paroquiais e Notariais, que também utilizamos e com que cruzamos esta fonte, 

frequentado as aulas de Gramática e presentemente de Filosofia no Convento da Conceição..." Cf. 
A.H.M.P. Documentos individuais das Ordenanças do Concelho de Bouças 1782-1822, 1 Maço de 50. 
espécies, 4481, na20. Pelas razões enunciadas apresenta uma certidão datada de 5 de Novembro de 
1790, o que acontece com a generalidade dos espécies pertencentes a este maço, onde constam diversas 
certidões e outro documentos todos com a data de Novembro, possivelmente com o intuito, por parte dos 
interessados de não serem incorporados nas listas de Dezembro. Voltaremos a este assunto mais à 
frente. 
27 Collecção das LeYs, decretos, E alvarás. Art.20, pagl65. 
28 Idem, Art. 20,21, e sg. Pag. 165/6 
29 É neste contexto que em 1790, João Ribeiro Maltes, filho de Bernardo Ribeiro Maltes e Josefa Maria, 
pede ao Ex. mo Senhor da Superintendência da Ribeira do Ouro que lhe passe a certidão da matricula 
que o suplicante tem na lista da gente da tripulação Nossa Senhora da Oliveira na viagem que fez do 
Porto para o Rio de Janeiro em 1787. Cf. A. H. D. P. 4481, ( documentos avulsos), n° 24. Era também 
o que acontecia normalmente com os Marinheiros do "Terço", pois estavam registados nos livros da 
matricula da marinha e por conseguinte isentos da recruta (Ordenanças) Cf. A.H.M.P. Registo Geral, 
Volume III, fol. 441-444V, Alvará Regimento de 1673, Marinheiros do Terço. 
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apareceram homens marítimos que não constavam nas Ordenanças.30 

Ainda nesta perspectiva, verificamos que a legislação que regulamenta 

as Ordenanças não se limita a isentar os marinheiros, mas todos os homens 

marítimos, o que pressupõe a existência de isenções de outras profissões 

ligadas ao mar como são os Calafates e Carpinteiros da Ribeira.31 Elucidativo, 

deste último caso, é a situação de Manoel Francisco, de Ramalde, 

pertencente ao Julgado de Bouças que, em 1790, sendo Carpinteiro da 

Ribeira, apresenta uma Certidão da Ribeira do Douro a atestar a sua 

matrícula e assim pede isenção do Serviço Militar.32 

No que respeita aos estudantes, verificam-se inúmeras situações da 

mesma índole: João da Silva Apolinário, filho de Apolinário da Silva e de 

Maria Josepha é referenciado como estudante de Gramática no Colégio de 

Nossa Senhora da Conceição de Matosinhos33 e por esta razão o seu nome 

nem sequer consta nos livros da Ordenanças;34 António Barbosa, Cirurgião, da 

Barranha, aparece em 1790 a queixar-se do Capitão das Ordenanças, José de 

Sousa e Melo, que tem procurado apanhar os seus filhos para soldados 

pagos, independentemente destes serem estudantes de Gramática Latina no 

mesmo Colégio.35 Efectivamente os seus filhos constavam nas listas de 

30 ú 
E o caso de Inácio José Falcão e seu irmão Vitorio Falcão que não consta nas Ordenanças de 1764 

no entanto, nos Registos Notariais de 1764 aparecem a fazer uma procuração em função de sê 
ausentarem reivindicando anteriores soldadas, conferir A. D. P. P06° Lv. na 33, 2a Série Fol 38V De 
acordo com a legislação sobre as Ordenanças, deveriam constar como ausentes,' excepto'se estivessem 
registados nos Livros da Marinha. 
31 A. H. M. P. Registo Geral, Vol.III (2086), foi. 157/59- Em 6 de Junho de 1656 é publicado um Alvará 
Régio em resposta aos calafates que solicitam isenção do exercício de guerra, desde que estejam 
matriculados. Não sendo assim importunados pelos capitães das milícias. 
32 A.H.M.P. Documentos individuais das Ordenanças do Concelho de Bouças 1782-1822 4481 1790 
n°39. ' 
33 A H. M. P. Idem, 1790, n°18. 
34 AH. M. P. Livros das Ordenanças de 1790: 4391. Apenas aparecem indicados dois filhos de 
Apolinário da Silva: António e José. 
35 A.H. M. P. Doe. Individuais. 4481, 1790, n° 48. 
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Ordenanças desse ano. No entanto, o mesmo já não acontece em 1797, pois 

apenas aí aparece registado um dos filhos, o qual já se encontra a trabalhar 

com o pai.36 

Os filhos únicos das viúvas também usufruem do privilégio da isenção 

nas ordenanças, como confirma Manoel Alves de Matosinhos, que em 1790 

alega que foi preso para soldado por "senistras informações de seos 

inimigos" não o devendo ser, porque era filho único e amparo de mãe e 

além disto "Hé mancebo Matriculado na Ribeira da Naos, e anda no serviço da 

marinha, como se verifica pela certidão inclusa..."38 Ao nível dos artífices dos 

"fabricantes" a situação é semelhante. Muito embora alguns constem nas 

listas das ordenanças, é provável que não fossem incorporados na recruta 

depois de analisadas as opiniões dos donos das fábricas.39 

Para terminar, deviam ser ainda contabilizados no rol dos 

"privilegiados", os filhos únicos dos lavradores "que lavrarem com dous até 

quatro bois "40e também aqueles que beneficiavam do "privilégio das Bulas do 

tabaco."41 Referências que aparecem com alguma frequência nas Ordenanças, 

O Filho que aparece referencia do com a ocupação de "Praticante" possivelmente dando 
continuidade a profissão do pai (cirurgião) estando na fase de aprendizagem. A.H.M.P Livros das 
Ordenanças de 1797: 4400. 
7 A.H.M.P. Documentos individuais das Ordenanças do Concelho de Bouças 1782-1822 4481 1790 

n°38 ' 
38 Idem, 4481, 1790, n° 38. 

Ibidem, 4481, Doe. n° 5/15/25. No âmbito desta documentação não encontramos nenhuma referencia 
relativamente a freguesia de Matosinhos, mas várias referentes à vizinha freguesia de Leça da 
Palmeira (possivelmente em Matosinhos a situação seria semelhante). Estes documentos emanados pelos 
donos das fabricas descrevem a aprendizagem desenvolvida pelos trabalhadores (fabricantes), 
respeitando o capitulo XII dos Estatutos da Real Fábrica das Sedas da Cidade de Lisboa o que culminará 
com a isenção ao recrutamento para as Ordenanças. Conf. Doc.(n°5) 
40 Collecção das Leys, Decretos, E Alvarás...Art.24 pag. 165. 
41Idem, Art.28. pag.l65.V. 
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nomeadamente nos lugares de Lavadores e Sendim que se situavam no 

interior,42 de cariz fundamentalmente agrícola. 

Observemos, ainda, outras das características que sobressaem das 

Ordenanças de Matosinhos, na análise individualizada de cada corte típico. 

Caracterização dos Livros da Ordenanças 

Ordenanças Total 
População 
que consta 

nas 
Ordenanças 

* 

Número 
de 

cabeças 
casal 
com 

profissão 

Número de 
cabeças de 
casal sem 
referência 

profissional 

Total de 
população 

ausente 

casais 
sem 

filhos 

Viúvas Viúvos 
Número 
de filhos 

com 
referên

cia 
profissio

nal 

Número 
de filhos 

sem 
referên

cia 
profissio

nal 

1764 596 160 27 
43 

(pais 24, 
filhos 19) 

64 20 4 20 289 

1790 600 180 4 
40 

(paisl3, 
filhos 27) 

72 24 8 84 248 

1797 908 243 12 
90 

(Pais 38, 
filhos 52) 

86 37 18 94 383 

Fonte: A. H. M. P. , Livros das Ordenanças 1764,1790 e 1797. 
* Somatório dos pais, mães e filhos que constam nas ordenanças. 

Quadro 2 

Deste confronto das Ordenanças de 1764, 1790 e 1797, alguns aspectos se 

evidenciam. Assim, no que respeita ao primeiro caso (1764), constatam-se 

algumas lacunas: 

Estas ignoram completamente a população feminina, ao invés do que 

acontece para 1790/1797. Isto é: indica que são casados, mas não referem o 

nome das esposas dos cabeças de casal; 

Em 1764, a nível dos cabeças de casal, 14% surgem sem qualquer 

referencia profissional. 

Vd. mapa da "Freguesia de Matosinhos no século XVIII" (-1 parte- Cp. Espaços e eixos de 
circulação). Onde se verifica que estes lugares são dos mais afastados do mar. 
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Comparando os Livros das Ordenanças de 1764 com os 1790 e 1797, 

verifica-se que nos últimos anos diminuem substancialmente os número de 

casos sem referência profissional: apenas 1,8% em 1790e 3,7% em 1797, 

contrariamente ao que acontecia em 1764, com 14% de casos referidos. 

Aparecem, no entanto, em todos os Livros de Ordenanças atrás 

enumerados, bastantes casais sem filhos: 39,9% em 1764, 39,7% em 

1790 e 32,8% em 1797.43 Neste contexto, e sendo estas listas de cariz 

fundamentalmente masculino, ficou claro que muito provavelmente alguns 

desde casais não tinham efectivamente filhos, ou apenas os tinham do sexo 

feminino. Exemplificativo desta situação é o caso de João da Silva Falcão 

que aparece nas ordenanças (1764) sem nenhuma descendência. Porém, nos 

Registos Paroquiais de 1752, aparece a registar e baptizar uma filha.44 Como 

acabámos de verificar, só foi possível chegar a esta conclusão através do 

cruzamento da documentação, designadamente, recorrendo aos Registos 

Paroquiais. Deste confronto, verificámos que aparecem casos nas Ordenanças 

em que não se assinala a existência de quaisquer filho, mas que nos 

Registos Paroquiais esses mesmos casos aparecem com filhos registados do 

sexo feminino. 

No entanto, embora conscientes das limitações das Ordenanças no que 

respeita à população feminina, estas são uma fonte que não devemos 

Este cálculos têm como base os cabeças de casal partindo do principio que cada um destes constitui 
um agregado familiar. 
44 "Ana filha de João da Silva Falcão e de sua mulher Quitéria Bernarda nasceo a 30 de julho de 
1752..." Cf. A. D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, Lv 5 FolJl.V. ... e Manoel 
Ferreira Cardoso que aparece em 1758 a registar uma filha Rita, Cf. A. D.P. Registos Paroquiais de 
Matosinhos: Bobine 225, Lv 5, Foi. 170 v. ) e nas Ordenanças de 1764 só aparecem referidos dois 
filhos. 
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desprezar como se verifica no quadro que se segue: 

Ano 

Relação entre a população que consta em diversa documentação 
para o final do século XVHr e a população referida nas Ordenanças. 

1758 35" 

178846 

1795' 

população 

1028 
(Pessoas) 

1369 
(Almas) 

1373 
(Almas) 

ano 

1764 

1790 

1797 

População nas 
Ordenanças 

596 

600 

908 

% da População das 
ordenanças em 
relação ao total da 
população.  

57,9% 

43.8% 

66,1% 

Quadro 3 

No quadro 3 compararmos os dados populacionais constantes nas 

ordenanças, com dados de datas aproximadas, que compulsámos.48 

Verificamos que nas Ordenanças, aparece registada mais de 50% da 

população, à excepção do ano de 1790 que, com 43,8% se aproxima 

bastante deste número. Se a estes números acrescentássemos a população 

feminina e a população atrás referida, impossível de contabilizar que, por 

estar isenta eventualmente não constam dos livros das Ordenanças, a outros 

dados chegaríamos, quiçá, próximos dos números aqui indicados, pelos 

diversos autores, que referem a população residente em Matosinhos no 

século XVIII. 

Por último e no que diz respeito aos Livros das Ordenanças de 1797, 

possivelmente, no contexto bélico em que se vivia concretamente a 

proximidade das invasões Francesas nota-se uma maior precisão nas 

45 
^ANTT, Memórias Paroquiais de 1758,Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f 633 MF.456 . 
* COSTA, Agostinho Rebelo da - Descrição topographica e Histórica da Cidade do Porto, 1788 

VJJLAS-BOAS, Custódio José Gomes de - Cadastro da Província do Minho, in CRUZ, António 
Geografia e Economia da Província do Minho nos fins do século XVIII, Porto, Centro de Estudos 
Humanísticos, 1970. 
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informações: 

Aumentam os cabeças de casal, com a respectiva actividade 

profissional e muitas vezes os rendimentos; 

Aumentam, também, as referências profissionais dos filhos. 

De um modo geral, diminuem as situações omissas, nomeadamente o 

número de ausentes sem referência profissional. Em 1797 são apenas 

referidos 6 casos referentes aos filhos, embora nem sempre refiram o local 

para onde se ausentavam.49 É ainda de assinalar o número bastante 

elevado de viúvas,50 as quais aparecem normalmente indicadas nesta fonte 

como cabeças de casal, aliás, como prevê a documentação.51 

Embora, as ordenanças pretendam ser listas tão completas quanto 

possível da população masculina, pelas condicionantes que temos vindo a 

apontar, apresentam mesmo algumas limitações no que concerne à totalidade 

da população masculina. 

2.2. Memórias demográficas e Registos Paroquiais 

Para a análise da estrutura populacional da freguesia de Matosinhos na 

segunda metade do século XVIII, utilizamos inicialmente um tipo de 

documentação que denominamos de Memórias demográficas, e ainda os 

registos paroquiais. Esta opção deve-se ao facto de estarmos perante fontes 

coevas, as quais apesar de apresentarem algumas lacunas, como veremos de 

seguida, têm a virtude de serem os dados mais próximos do período 

Sobre as características destas fontes conferir à frente ainda na introdução - Memórias demográficas. 
49Voltaremos a este assunto(ausentes) mais à frente, quando analisarmos a estrutura profissional na 21 

metade do século XVIII, onde esta problemática será mais desenvolvida. 
50 20 em 1764; 24 em 1790 e 37 em 1790. Contrariamente o número de viúvos é apenas de 4 em 1764, 
8 em 1790 e 18 em 1797. 
51 Consultar nota de rodapé n° 24 pag. 11. 
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cronológico estudado e por conseguinte serem fundamentais para a análise 

demográfica de Matosinhos. 

2.2.1- Memórias demográficas Os dados apresentados nestas 

fontes apresentam grandes variações (Vd. I parte - capítulo 4-). Sabemos que 

a contagem da população varia consoante o cariz das fontes.52 Utilizavam-se 

várias terminologias: Fogos, Vizinhos, Pessoas, Almas. Alguns destes termos 

poderão ser entendidos como sinónimos. 

De entre estes, surge nas fontes emanadas pela igreja o termo 

Almas, que não corresponde a habitantes. Além disto, também não sabemos 

se se referem aos maiores de confissão de 7 anos ou de 14, não havendo 

unanimidade quanto ao correcto significado deste termo.53 Aliás, neste 

contexto pudemos verificar que em Matosinhos nos Registos Paroquiais os 

menores de 7 anos só aparecem registados a partir de 1779.54 Nesta 

perspectiva, procurámos ter em consideração a origem e os objectivos de 

cada uma das fontes referidas no trabalho, para melhor compreender a 

oscilações dos números. É essa caracterização sumária das fontes que 

apresentamos de seguida: 

• SOUSA, D. João de - Constiruições Synodaes do Bispado de Porto, 

Coimbra, 1735. Contém os dados das constituições de 1687.Esta fonte 

descrimina a população maior (1291) e a população menor (105), por isso o 

número que apresentamos no quadro é o somatório da população (1396). 

Seé uma fonte elaborada com fins Político/Administrativos ou uma fonte relacionada com a 
Administração Religiosa. 
53 AMORIM, Inês -Aveiro e a sua Provedoria no Século XVIII (1690-1814): Estudo económico de um 
espaço Histórico, Vol.l, Comissão de Coordenação da Região centro, Coimbra, 1997, pagl34/5. 
54 Conferir ainda na Introdução (caracterização dos Registos paroquiais) onde abordaremos este assunto. 
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• LIMA, Luis Caetano de - Geografia dos estados Soberanos da Europa, 

1736. Questiona-se se os dados referidos correspondem, efectivamente, 

ao ano indicado. Há determinados autores que, ao criticarem os dados 

enumerados, referem que estes datam do inicio do século ou, quanto muito, 

incorrem num erro de 10 anos. Romero de Magalhães pôs em causa os 

valores desta fonte, provando que, pelo menos para o Algarve eles são 

datáveis de 1705.55 Ainda no que respeita a esta obra, vários autores56 

demonstram que esta apresenta um elevado índice de concordância com 

outras fontes directas, mas reafirmam que os dados aí apresentados 

poderiam estar a incorrer num erro de 10 anos. 

• CARDOSO, Luis - Dicionário Geográfico, tomo II, Lisboa, 1751. Segundo 

Maria José Chorão,57 os dados incluídos neste " Dicionário " resultam de 

um Inquérito promovido pela Secretaria de Estado em 1732, dando-lhe o 

Padre Luís Cardoso uma redacção pessoal. 

• Memórias Paroquiais de 1758, Dicionário Geográfico Vol.23 m96 f633 

MF.456. (ANTT) Possivelmente os dados aqui indicados remontam a um 

Inquérito promovido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 

1758, junto das Paroquias, sendo a organização dos dados confiada ao 

Padre Luís Cardoso, que veio a morrer antes de concluir o trabalho. 

Foram posteriormente compiladas e encadernados em 41 volumes, acresci

dos de dois volumes suplementares, e um de índices que se encontra 

55 MAGALHÃES, Joaquim Romero de - O Algarve Económico 1600-1773, Vol.Il pag.1702, nota 
III. 
56 CARVALHO, Joaquim, PAIVA, José Pedro -A Diocese de Coimbra no see. XV11L População, 
oragos, Padroado e Títulos dos Párocos " Revista de História das Ideias" ,Vol.II, Coimbra, 1989 
pag.201. 
57 CHORÃO, Maria José Mexia Bigotte - Inquéritos promovidos pela Coroa no Século XV7II, "Revista 
de História Económica e Social", Lisboa, n°21, 1987, pag. 99 
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neste momento no Arquivo Nacional da torre do Tombo.58 

• COSTA, Agostinho Rebelo da, Descrição topographica e Histórica da Cidade 

do Porto, 1788. Embora apresente dados importantes sobre a população 

portuense nos finais do século XVIII,59 é o seu autor que reconhece a 

principal limitação da fonte quando admite que nos seus mapas não 

incluídos o " numero dos religiosos, crianças e outras pessoas que se não 

alistam nos catálogos das sobreditas freguesias."60 Ou seja: restringe o 

interesse do cadastro que elaborou, pois nele não consta a população real 

da freguesia. 

• VILAS-BOAS, Custódio José Gomes de, Cadastro da Província do Minho. In 

CRUZ, António, Geografia e Economia da Província do Minho nos fins do 

século XVIII, Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 1970. Esta obra surge 

no contexto das Memórias em cima referidas e das observações da 

Academia das Ciências no domínio económico. O autor tinha em mente a 

elaboração da "Descrição Geográfica e Económica da Província do Minho", 

sendo os dados recolhidos com base na observação directa e num 

Inquérito que mereceu a aprovação régia em 1799. Este inquérito rematava 

o século XVIII e surgia na continuidade das iniciativas da Academia Real da 

História.61 No entanto, esta obra, iniciada, acabou por não ser concluída, 

porque o autor Oficial (Engenheiro) do Exército Português, foi assassinado 

58CF. CHORÃO, Maria José Mexia Bigotte- Inquéritos promovidos pela Coroa no Século XVIII " 
Revista de História Económica e Social", Lisboa, n°21, 1987, pag. 109. 
* Cf. RAMOS, Luís Oliveira - História do Porto , 2a Edição, P&rto, Porto Editora ,1995, pag.515/6. 

CRUZ, António, Geografia e Economia da Província do Minho nos fins do século XVIII Porto 
Centro de Estudos Humanisticos, 1970, pag.64. 

Cf. CHORÃO, Maria José Mexia Bigotte - Inquéritos promovidos pela Coroa no Século XVIII, 
"Revista de História Económica e Social", Lisboa, n°21, 1987. Pag, 93-119. 
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na sequência das Invasões Francesas em 1808.62 Ficou assim apenas 

parte da obra, que terá sido elaborada com fins militares. Mas nela constam 

além do número dos moradores, os menores, os maiores de 14 anos de 

cada sexo e a totalidade da população da freguesia.63 

2.2.2- Registos Paroquiais. Os documentos a que tivemos acesso 

encontram-se microfilmados64 em estado razoável. 

Esta documentação é manuscrita respeitando um formulário próprio 

definido pela lei Canónica.65 Eram destinados para o efeito livros numerados 

e assinados no alto de todas as folhas pelo Provisor, Vigário Geral ou 

Visitadores. No inicio de cada livro devia constar também o nome da Igreja a 

que se destinavam. De um modo geral, estes livros dividiam-se em três ou 

quatro partes onde se registavam: os baptismos, crismas, casamentos e 

óbitos. Respeitavam um formulário preestabelecido, como ilustra o que se 

segue referente aos baptismos: 

" N— filho de N e N de tal parte nasceo aos tantos dias de tal mês de tal 

ano Baptizado nesta Igreja Paroquial de seos pais aos tantos dias do mês por 

mim abade.... ou substituto ... indicando o nome do pároco e o nome dos 

padrinhos e outras testemunhas ".66 Formulários semelhantes eram aplicados 

nos assentos dos casamentos e óbitos, possibilitando obter, ainda, algumas 

especificidade: Se os baptizados eram de dentro ou de fora da Paróquia, os 

baptizados de ilegítimos, os matrimónios de escravos, as penalizações por 

62Cf. CRUZ, António -Geografia e Economia da Província do Minho nos fins do século XVIII, Porto, 
Centro de Estudos Humanísticos , 1970 
63Cf. CRUZ, António - Idem, pag. 64/65. 
64 A D. P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobines n°225/6, Lv5,6,7 e 8) 
65 SOUSA, Dom João de Sousa - Constituições Synodais do Bispado do Porto ( Dados de 1687), 
Coimbra, Impresso pelo real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1735. 
66 Idem, Tit. Ill, const. 12, pag. 37 sg. 
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incumprimento dos registos e falsificações. Ou seja: dados que, seriados nos 

permitirão obter informações quantitativas e qualitativas. 

Neste contexto, os registos paroquiais são uma fonte que nos dão uma 

ideia sobre o pulsar demográfico da população, enumerando óbitos, 

casamentos e baptizados. Permitem, ainda, dar-nos a conhecer a presença 

acidental de indivíduos exteriores à Freguesia de Matosinhos, quer através 

dos registo de casamentos, quer nos óbitos. Neste ultimo caso, é frequente a 

morte de mendigos, não originários de Matosinhos e ainda de encontrados 

afogados na praia, e posteriormente reconhecidos pelos familiares.67 

No entanto, apesar de todas as directivas institucionalizadas pela Igreja, 

esta documentação apresenta algumas lacunas: 

São frequentes as omissões, os sub-registos e outros descuidos para que 

fomos sendo alertados pelas inspecções dos Visitadores, ao longo da análise 

da documentação, com o intuito de corrigir os párocos que, com alguma 

frequência, fazerem registos desordenados, como os registos de baptizados 

junto dos óbitos ou dos casamentos.68 Muitas destas lacunas poderiam estar 

relacionadas com o grau de instrução do pároco e o seu sentido de cumprir o 

dever.69 Ou eventualmente, com excesso de zelo que pode levar os párocos a 

registar a mesma ocorrência, por mais de uma vez, como aconteceu nos 

registos dos óbitos em 1751, quando apareceu um novo testamento,70 tendo-o 

já registado em 1742. Ainda, no que respeita ao registo dos óbitos, nota-se 

67 Uma mulher de Valongo dirige-se à Igreja de Bouças onde reconhece o marido que tinha morrido 
afogado. Cf. A. D. P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, LV6, fol.472. 
68 A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, LV 6, Foi. 299 referente a 1771 onde 
consta um baptismo entre os casamentos. 
69 sobre este assuntos consultar OLIVEIRA, João Nunes de - A« Beira Alta» de 17000 a 1840, gentes e 
subsistência , Universidade de Coimbra , ( Dissertação de Doutoramento ),1997, Vol.II pag. 442/3 
70AD.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, LV 6, Fol.204. 
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um grande lacuna: a inexistência de registo de óbitos menores. Até 1778, pelo 

menos, aqueles que não atingiram a idade de receber qualquer sacramento 

eram assim considerados. Com efeito, não se assinala a distinção entre óbitos 

maiores ou menores. A partir sensivelmente de 177971 começa a fazer-se 

essa destrinça como se pode verificar no quadro que se segue: 

Comparação total de número de óbitos / total de óbitos menores 

Ano total 
óbitos 

total 
óbitos 
menores 

% de menores 
em relação ao 
total de óbitos 

Ano Total 
óbitos 

total 
óbitos 
menores 

% de menores 
em relação ao 
total de óbitos 

1769 23 0 0% 1785 35 13 37,1% 
1770 20 0 0% 1786 36 12 33,3% 
1771 19 0 0% 1787 34 11 32,3% 
1772 13 0 0% 1788 15 6 40% 
1773 12 0 0% 1789 31 20 64,5% 
1774 19 0 0% 1790 31 13 41,9% 
1775 15 0 0% 1791 41 19 43,3% 
1776 10 0 0% 1792 31 11 35,4% 
1777 15 0 0% 1793 25 10 40% 
1778 12 0 0% 1794 25 6 24% 
1779 27 8 29,6% 1795 34 9 26,4% 
1780 54 34 " 62,9% 1796 40 14 35% 
1781 25 10 40% 1797 38 17 44,7% 
1782 30 11 36,6% 1798 23 6 26% 
1783 25 7 28% 1799 37 19 51,3% 
1784 37 6 16,2% 1800 37 8 21,6% 
Fonte: A. D.P., Registos paroquiais de Matosinhos 1750-1800. 

Quadro 4 

Constata-se que a mortalidade infantil e juvenil ao ser ignorada até 1779 é a 

grande lacuna dos Registos Paroquiais. De facto, a partir do momento em 

que passa a ser registada, de acordo com os dados do quadro 4, verifica-se 

um aumento substancial do total de óbitos. De um modo geral, os óbitos de 

menores que passaram a ser registados, representam em média 35% do total. 

71 É a partir desta época 1779 que começam a aparecer registos de menores de 7anos por ordem do 
Bispo do Porto, Dom João Rafael de Mendonça, A.D.P. livro de óbitos de Miragaia n°l fl 2, citado por 
SANTOS, Cândido dos - A População do Porto de 1700-1820. Contribuição para o estudo da 
demografia urbana , Sep. " Revista de História", Porto, 1978, pag.34 
72 Este numero parece-nos de certa forma exagerado e pode - se inserir no âmbito do eventual excesso de 
zelo dos párocos, pois, não registam os óbitos menores anteriores e agora fazem-no provavelmente de 
forma cumulativa. 
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2.3- Os Registos Notariais 

A importância desta documentação aparece evidenciada na posição 

defendida por Laurence Fontaine quando afirma: "...les archives notariais sont 

riches pour les historiens mais difficiles à utiliser. Leurs nombre, leurs richesse 

et leurs diversité les imposent comme un décalque des activités et des 

comportaments des sociétés qui y ont recours. Portant, elles sont comme tout 

document le produit de négociations et stratégies multiples et elles s'inscrivent 

dans un ensemble de textes."73 Neste perspectiva, conscientes das 

potencialidades e simultaneamente dificuldades apresentadas pelos Registos 

Notariais, analisamos esta documentação tendo em conta sobretudo os 

assuntos directamente relacionado com a Freguesia de Matosinhos. Para tal, 

tivemos que consultar a documentação notarial, pertencente ao Julgado de 

Bouças, no espaço temporal compreendido entre 1750-1800. 

Anos Números de Livros (Somatório Ia e 2a Série) Média de Livros/ Ano 
1750-1759 9 1,1 
1760-1769 9 u 7 4 

1770-1779 10 1 
1780-1789 20 2 
1790-1800 27 2,775 

Fonte: A. D. P., Registos Notariais 1750-1800. 
Quadro 5 

Verificamos que para o período em estudo existem 75 livros notariais, 

grande massa volumétrica de informação, que muito dificilmente poderíamos 

analisar com algum rigor no âmbito do presente trabalho. Assim, optámos por 

estudar dois períodos de 10 anos que permitissem o cruzamento da 

FONTAINE, Laurence - L'activité notariale: note critique, in "Annales ESC" mars-abril n°2 1993 
pag. 483. ' ' 
4 Há determinados livros notariais, fundamentalmente na Io série, que abarcam diversos anos. Por ex- o 

livro n° 86 Ia Série inclui os anos 1762/63/64/65/66/67. O Livro n°87 Io série para os anos 
1767/68/69/70. 

Contrariamente ao que acontecia nos primeiros anos há vários livros para o mesmo ano. 
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informação aí recolhida com informações de outras fontes, utilizadas como 

travejamento base deste trabalho, como são as Ordenanças. Neste 

perspectiva, debruçámo-nos sobre o espaço temporal que decorre entre 

1760/69 e 1790/97. 

Os livros em si incluíam material que se estendia a outros espaços 

(Julgado de Bouças). No entanto, este trabalho implicou uma leitura da 

maioria dos livros Notariais com o objectivo de seleccionar toda a informação 

referente à freguesia de Matosinhos. 

Porém, independentemente da massa volumétrica de informação que 

temos vindo a referir, outro problema emerge deste tipo de documentação. 

Quem vai ao notário? Embora esta documentação seja representativa, há 

muitas práticas negociais entre famílias ou vizinhos de que resultam 

documentos escritos e orais, sem ter necessidade de se recorrer ao notário.76 

Outro aspecto que pode tornar este tipo de documentação de certo 

modo redutora, prende-se com a liberdade da escolha dos notários, o que faz 

com que os actos referentes à comunidade se encontrem dispersos por vários 

notários.77 Ilustrativo, desta situação, é a procuração que faz António José 

Machado, marinheiro, da freguesia de Matosinhos, a sua mulher Rosa da 

Silva de Jesus, no Livro de Notas do Tabelião José Rodrigues Pereira 

6 Elucidativo desta situação podemos indicar o lançamento de duas cartas que faz Pedro Jorge da Silva 
de Sendim, estas cartas tinham-lhe enviadas pelo irmão para a Brasil para ele regressar. Agora o Pedro 
Jorge com o medo que as cartas se destruíssem e porque tinha algumas dúvidas com o irmão resolveu 
passar estas cartas em Notas de Tabelião. Cf. A.D.P. Registos Notariais: P06, LV 35, 2a Série, 1768, 
Fol.9-9V. Conferir, ainda, um documento notarial, em que qie é apresentadoum outro caso no'qual o 
capitão Vitorio Falcão, eml790, apresenta ao tabelião um escrito que quer passar a Nota relacionado 
com aquisição de uma casa. Exigindo-lhe o Tabelião que pague a sisa " porque pode vir em duvida se o 
dito papel he legitimo ou se a falta da siza o pode anullar agora..." Ou seja, como não era um 
documento oficial, neste não constava a sisa acabando o referido capitão por pagar a sisa para mais 
segurança. Cf. A.D.P. Registos Notariais: P06a, LV56, 2a Série, 1794, Foi. 3-3v-4-4V-5. 
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Boralha na cidade do Porto. 78 Provavelmente muitos outros documentos 

notariais como este, se encontrarão dispersos pelos diversos notários. 

Deparámos nos Registos Notariais com uma grande quantidade de 

documentação pautada por uma heterogeneidade de situações, sinal de 

riqueza informativa: 

Dotes de casamento; Doações; Obrigações de dívidas; Distrates e 

Quitações de dívidas; Testamentos; Perdões de querelas; Contratos de 

arrendamento; Aforamentos; Prazos, Actos de compra e venda; Procurações; 

Cartas de Alforria; Petições; Reclamações ; Lançamentos de notas e Notas de 

crédito. 

Tomou-se necessário organizar a documentação no sentido de lhe 

dar alguma coerência de tratamento. Não foi tarefa fácil,79pois qualquer 

classificação é passível de ser considerada artificial, porque um simples acto 

notarial pode aparecer com uma grande variedade de designações. Elucidativo 

deste facto é o exemplo do pagamento das legítimas surgir na documentação 

com as seguintes designações: obrigação de dívida, confissão de dívida, 

distrate de dívida e quitação rasa. Neste contexto, embora conscientes das 

dificuldades, seguimos o critério de agrupar a totalidade dos documentos 

notariais da seguinte forma: Obrigações de dívida / Confissões de dívida -

porque tratam de empréstimos contraídos no momento ou onde se confessa 

terem sido contraídos. 

Cf. ALVES, Jorge Fernandes - Uma comunidade Rural do Vale do Ave . S.Tiago de Bougado 1650-
1849: Estudo demográfico, Dissertação de Mestrado apresentada à FLUP, Porto, 1986 ( Texto 
policopiado), pag.30/31. 
78 Cf. A. D. P. Registos Notariais: P09a, LV 169 4a Série Fol. 44-44V. 
79 Cf. FONTAINE, Laurence -L'activité notarial.... Pag.477. 
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Distrates de dívida e Quitações rasas - porque implicam créditos já 

sanados. 

Arrendamentos e prazos - ligados a bens à volta de terra e bens 

imóveis. 

Transações - incluem documentos de compra/venda e trocas. 

Procurações -

Dotes de casamento e doações. 

Cartas de Alforria. 

Diversos - neste estão incluídos 1 a nota(carta), 4 notas de Crédito, 

1 Reclamação e 1 Treslado de ordens de Sua Magestade relativamente aos 

religiosos de S: Francisco do Convento da Conceição no decénio 1760/69 e 1 

Nota, 1 Petição , 1 Reclamação, 1 Perdão, e uma nota de crédito referente a 

1790/97. Foi a classificação de toda esta documentação que permitiu a 

elaboração do quadro que a seguir se apresenta: 

Classificação dos documentos notariais 
Tipos de Documentos Anos 

1760/69 
% Anos 

1790/97 
% 

Obrigações de dívidas 19 12,2 7181 26,1 
Quitações de dívidas 9 5,7 61 21,3 
Arrendamentos 11 7,1 9 3,2 
Testamentos 8 5,1 21 7,3 
Transações 31 19,9 51 17,7 
Procurações 50 32 32 11,2 
Dotes 19 12,2 31 10,8 
Cartas de alforria 2 1,3 2 0,6 
Diversos 7 4,5 5 1,6 
Total 156 100 287 100 

Fonte: A. D.P., Registos Notariais 1750-1800. 
Quadro 6 

Optamos por inserir aqui o pagamento de legitimas que são normalmente um acerto de contas entre 
familiares. Isto é, resultam do pagamentos de legitimas pelo cabeça do casal ao outros elementos da 
família. Estamos, assim, perante créditos que são sanados. 
81 Neste total estão contabilizadas: Uma escritura de fiança e uma escritura de empréstimo. 
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No que respeita à documentação de Matosinhos, verificamos que 

assumem um peso significativo, no primeiro decénio, as procurações.82 Ao 

longo de ambos os períodos, desempenham um papel de destaque os 

documentos de obrigação de dívida83 e de compra e venda (transações). 

No que diz respeito às procurações, estas aparecem com os mais 

diversos fins: Para reivindicar a cobrança das "soldadas" de familiares;84 Para 

tratar de problemas que possam vir a ter com a justiça;85 Para junto do 

Tesoureiro do Cofres dos Ausentes e Defuntos solicitar o pagamento de 

heranças dos familiares mortos no Brasil;86 Da Confrarias do Bom Jesus de 

Matosinhos a pedir a cobrança de esmolas doadas por defuntos que viviam 

fora de Matosinhos, também no Brasil;87 De pessoas que se ausentavam e 

que nomeavam procuradores ( mulheres ou outros)para administrarem os bens 

na sua ausência. 

Ainda neste contexto, no que respeita aos documentos que constam em 

maior número nos registos notariais, uma referencia para as obrigações de 

dívida, muito frequentes, que surgem geralmente seguidas de documentos de 

compra. Estes documentos completam-se, já que um empréstimo era sinal de 

uma eventual compra, aparecendo muitas vezes estes documentos notariais 

(obrigações de dívida e escrituras de compra) em folhas consecutivas nos 

Livros Notariais. A nível das obrigações de dívidas, são muito frequentes, 

82 Estas mereceram uma análise mais pormenorizada mais à frente neste trabalho( III parte - Os agentes 
menos visíveis - As mulheres -). 
83 Estas entendidas como empréstimos também serão abordadas numa outra perspectiva à frente neste 
trabalho. (III partes - Desempenhos económicos ). 
84 Cf. A.D.P. Registos Notariais: PO60, n° 34, 2a série, Foi..39. 
85 Cf. A.D.P. Registos Notariais:P06,° n° 86 ,1a série , 1765, Fol.36- 36V. 
86 Idem, PO60, n° 32, 2a série, 1761,Fol. 13. 
87Ibidem, P06°, n° 33, 2a série, 1764, Fol.l07V. -108 ou n°86 Ia série Fol.54 sg. 
88 Cf. A.D.P. Registos Notariais : P06, n° 33, 2a série, 1764, F0L6I-6IV. 
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aquelas feitas às Confrarias de Matosinhos, que parecem ter sempre dinheiro 

disponível para satisfazer as necessidades de quem a elas recorre. 

2.4- A cartografia 

Reconhecer o espaço, sustentáculo de dinâmicas sociais, toma-se 

vertente essencial. Neste contexto, a base de trabalho partiu de pesquisa 

realizada aos Serviços Cartografia da Câmara Municipal de Matosinhos com 

o objectivo de nos ser facultada documentação que nos ajudasse na 

compreensão do espaço estudado. 

Perante a inexistência de qualquer representação cartográfica coeva 

que nos indicasse a organização do espaço da freguesia na segunda metade 

do século XVIII, optamos pela planta mais antiga aí existente, datada de 1896; 

planta que se destinava à instalação das canalizações para o abastecimentos 

de água. Embora esta fosse claramente de um período posterior à época 

abordada, foi um preciosa ajuda na medida em que nos orientou na avaliação 

da malha Urbana. Nesta perspectiva foram os arruamentos existentes neste 

suporte de 1896,89 que foram interpretados como "as permanências" (base) 

que nos permitiram reconstituir a possível malha urbana da freguesia de 

Matosinhos no século XVIII(Vd. à frente). 

No que respeita à reconstituição dos limites da Freguesia e à 

identificação dos Eixos de Circulação, utilizamos um mapa de 1926 que 

apresenta como principal vantagem a escala 1/5000. A partir deste, traçámos 

cartas históricas que seguem ao longo do trabalho. 

Planta apresentado em anexo pag. 194. 
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3. - Metodologia 

Na elaboração do presente trabalho debatemo-nos com problemas, como 

referimos atrás, relacionados com aspectos lacunares das fontes. 

A sua realização passou por opções metodológicas distintas, as quais, 

procuraremos aqui descrever. Assim, numa fase preliminar, preocupámo-nos 

com a inventariação dos materiais necessários à elaboração das temáticas 

escolhidas, ou seja, a pesquisa bibliográfica e arquivística. 

O resultado desta etapa inicial foi um manancial de informação que era 

necessário organizar, tendo em conta os objectivos traçados. A diversidade 

das fontes e as suas especificidade por um lado e as sugestões bibliográficas 

por outro, impunham metodologias diferenciadas. Acima de tudo, comparar e 

cruzar as informações, no sentido de construir séries que permitissem 

responder ao percurso delineado. 

O recurso à informática básica (Excel, Word) era felizmente uma boa 

infra-estrutura, mas não bastava. Assim perante a dificuldade de construção 

de bases de dados específicos para a recolha de informação adaptadas a 

nossa documentação,90 os quais teriam que ser criados de raiz e 

posteriormente testadas, o que levaria o seu tempo, optei pela elaboração de 

fichas - tipo91 que respeitassem as características próprias das fontes, 

destinadas à recolha maciça da informação. 

A necessidade de programas informáticos como auxiliares do trabalho histórico adaptado as nossas 
fontes já não é recente, sobre este aspecto conferir ROWLAND, Robert - Âncora e Montaria, 1827: 
duas freguesias do Noroeste segundo os livros de registo das Companhias de Ordenanças, pag.200, 
nota de rodapé n° 3. É também um preocupação do programa PAÇO, mas no momento do arranque 
desta Tese de Mestrado ainda não estavam desenhadas e em elaboração. 
91 Conferir Anexos 1 e 2 ( Fichas tipo). 
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Utilizámos ainda técnicas de análise nominativa, que consistiram no 

cruzamento das diferentes fontes,92 e na comparação das listas nominais de 

que dispúnhamos para anos diferentes;93 técnica que nos permitiria observar 

a progressão na actividade profissional e a formação de hierarquias 

profissionais. 

Após a recolha da informação, esta foi submetido ao crivo da crítica 

histórica, respeitando a sugestão de Inês Amorim " criticar e construir em 

seguida."94 Ou seja: filtrar as fontes, tendo em conta a forma como elas se 

apresentavam. 

Na primeira parte do trabalho iremos debruçar-nos sobre o 

enquadramento espacial e a sua ocupação e apresentaremos um conjunto de 

dados que caracterizem a freguesia de Matosinhos. Estes dados resultaram 

em grande parte de informações retiradas de memórias da época, 

complementadas por consultas bibliográficas, quer por elementos 

cartográficos, quer por elementos recolhidos nos Registos Paroquiais que 

comprovam as características da ocupação humana da freguesia na segunda 

metade do século XVIII. A partir destes dados, procuraremos aferir sobre a 

evolução demográfica (populacional) e colocar hipóteses de mobilidade geo -

gráfica na freguesia de Matosinhos. 

No que respeita à análise da estrutura profissional de Matosinhos, 

Comparação dos listas de nomes que surgem nos Registos Paroquiais e nas Ordenanças elaborando 
quadros como é o caso dos casamentos de naturais da Murtosa ( Anexo 8 -1 parte - ) ou mesmo os 
nomes recolhidos no AS. C. M. M. com os Mesários da Confraria que foram cruzados com os nomes 
de moradores de Matosinhos que constavam nas Ordenanças. 

Podemos apresentar como exemplos as listas de pescadores comparadas em 1790 e 1797 ( Anexo 4 -
III parte-). Este é um bom exemplo da importância que representaria o tratamento informático. 

AMORIM, Inês - Aveiro e a sua provedoria no Século XVIII, pag. 25 
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começaremos por utilizar os Livros de Ordenanças, fonte por excelência95 

para um primeiro levantamento profissional. As informações daí resultantes, 

deveriam ser colmatadas por outras fontes: As Décimas, Livros de maneios e 

livros de arruamentos,96 como era a nossa expectativa inicial. Mas, 

infelizmente, não foi possível localizar este tipo de documentação para a 

freguesia de Matosinhos para o espaço temporal analisado. Tentámos 

recorrer a outras fontes os Registos Notariais e os Registos Paroquiais, já 

caracterizados anteriormente neste trabalho, que enriquecessem e 

dinamizassem a realidade social. 

Este cruzamento parece-nos pertinente em várias ocasiões, quer na II 

parte, quer na III parte. Assim, construiremos um conjunto de quadros e 

gráficos tendentes a colocar questões e a tentar clarificá-las. É o caso da 

reconstituição da estrutura sócio -profissional: da classificação profissional da 

freguesia; da evolução profissional ao longo da segunda metade do século 

XVIII. Para tal, fizemos três cortes cronológicos 1764, 1790 e 1797, conforme 

as fontes proporcionavam, de modo a podermos observar esta evolução e 

hipotéticas modificações ao longo do período em apreço, tendo em conta a 

conjuntura históricas. Na avaliação da transmissão profissional, além da 

organização das informações segundo critérios que nos pareceram os 

Sobre as potencialidades desta fonte conferir ROWLAND, Robert - Âncora e Montaria, 1827: duas 
freguesias do Noroeste segundo os livros de registo das Companhias de Ordenanças. Pag. 200/203. 
96 fontes disponíveis em regiões vizinhas e que denotavam grandes potencialidade no âmbito do presente 
trabalho, nomeadamente, as décimas e os livros de maneio que ao incidirem sobre os bens imóveis (a 
primeira), ou sobre os ordenados e rendimentos ( a segunda), eram pascíeis de apresentar dados 
válidos a nível profissional. Sobre este assunto Cf. AMORIM, Sandra - A Póvoa de Varzim: Obras 
Públicas e crescimento urbano, 1791-1836,Voim, Porto, Faculdadede Letras, 1997. utiliza estas fontes. 
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melhores, apreciámos a proposta apresentada pelo professor Marco Van 

Leeuwen.97 

Ao longo deste trabalho, procuraremos cruzar fontes, colmatar falhas 

documentais, criticar e depois construir. Neste sentido, se as listas de 

Ordenanças se revelaram frias e normativas, os registos notariais 

desempenharam um papel determinante em colmatar e preencher as nossas 

questões de organização social. Com efeito, optámos por seleccionar dois 

períodos 1760-69 e 1790-99, precisamente os 10 anos que envolvem a 

datação das listas de Ordenanças, para que as informações daí resultantes 

pudessem complementar os dados das outras fontes com um grande pendor 

fundamentalmente quantitativo. Nesta perspectiva, começámos por 

seleccionar de entre a multiplicidade de informação notarial, dados 

qualitativos que nos permitissem clarificar as observações obtidas nas outras 

fontes. Assim, optámos por recolher os dados de acordo com as seguintes 

temáticas: referências ocupacionais, confissões de dívida às confrarias e ou a 

particulares, estudos das procurações. Estes elementos permitiram-nos 

retirar dados relacionados com o património móvel e imóvel e, por 

conseguinte, observar hierarquias sócio/profissionais na freguesia de 

Matosinhos. 

As informações recolhidas nos registos notariais foram, ainda, um 

contributo precioso na tentativa de descrever as dinâmicas sociais na 

freguesia Matosinhos, evidenciando em primeiro lugar os grupo mais 

representativo: Os marítimos e lavradores e alertaram-nos para a importância 

97 Professor Marco Van Leeuwen (Departamento de Economia) e História Social da Universidade de 
Amesterdão) - Conferência "Lon term historical social mobility", 18/0571999 - Faculdade de Letras do 
Porto, grelha apresentada sob o titulo " Mobility matrices for province of Utrecht". 
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de grupos sociais menos visíveis: os escravos e as mulheres. No que diz 

respeito a estas últimas, recorrendo sobretudo à análise das procurações, foi 

possível verificar o papel das mulheres na freguesia de Matosinhos, aspecto 

normalmente ignorado nas fontes históricas, em especial nos Livros das 

Ordenanças, atendendo aos seus objectivos eminentemente masculinos. 
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I Parte: 

DEFINIÇÃO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 
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1 - Administração política e religiosa 

A Freguesia de Matosinhos inseria-se no Julgado de Bouça. Os limites 

territoriais deste Julgado passaram por algumas indefinições ao longo dos 

tempos.
98 

A Freguesia de São Salvador de Matosinhos no termo do Porto, no século XVI I I 
\ 
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Forte SILVA, F. Ribeiro da, O Porto » o seu termo 15BO-16640: Os Homens s es Instituições, vol. I 

Carta Administrativa os Portugal (Allas oo Ambiante), escala 1:250.000, Direcção Geral do AmNente, U M 

No século XVIII, dele faziam parte as seguintes Freguesias: S. João da 

Foz, Lordelo, S. Salvador de Bouças de Matosinhos, S. Miguel da Palmeira, S. 

Salvador de Ramalde, Nevogilde, Guifões e Aldoar estendendo-se assim até 

às margens do Douro. 

Cf. SILVA, Francisco Ribeiro da  O Porto e o seu termo 1580-1640. pag.58. E FELGUEIRAS, 
Guilherme; Monografia de Matosinhos, Lisboa, 1958, pag.4 e 5. E ainda MARÇAL, Horácio  Castelos 
e Atalaias Militares do Antigo Julgado de Bouças, In "B.B.P.M. M." n°l 1,1965, pag.61. 
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Desde o reinado de D. João I que o julgado foi doado à cidade do 

Porto que, per si, não era capaz de suportar os encargos prestados ao rei ." 

Passando então a Jurisdição do Julgado de Bouças para a cidade do 

Porto, ficou o senado da Câmara com a obrigação de nomear os oficiais da 

governança do Julgado (Procuradores, Ouvidores, Meirinhos).100 

Esta situação manteve-se na segunda metade do século XVIII 

" Esta Freguesia de Sam Salvador de Bouças de Matosinhos está sita na 

província de Entre Douro e Minho na Comarca da Maya do bispado do Porto 

no Julgado de Bouças do termo da mesma cidade."m Isto é: nota-se a sua 

plena integração, a nível político, no termo da cidade do Porto, não 

abdicando esta da completa jurisdição e senhorio sobre todo os lugares.102 

No entanto, e no que respeita à jurisdição religiosa, a Paróquia de 

Matosinhos, inseria-se na Comarca Eclesiástica da Maia, também ela 

subordinada ao Bispado Porto.103 

A Paróquia/ Freguesia de Matosinhos está intimamente ligada ao antigo 

mosteiro de Bouças e à imagem do Bom Jesus que durante séculos esteve 

exposto à veneração dos fiéis,104 atingindo tal fama, que rapidamente se 

tornou importante lugar de romagem. Neste contexto, é de referir a posição 

do Pe. António Carvalho da Costa, que diz ter assistido à romaria do 

Cf. FELGUEIRAS, Guilherme; Monografia de Matosinhos, Lisboa , 1958, pag.5. 
100Cf.SILVA, Francico Ribeiro da - O Porto e o seu termo 1580-1640. Pag.59/60 sg. 
101 ANTT-Memórias Paroquiais de 1758, Dicionário Geográfico, vol.23 m96 f.633 Mf.456. 
102 Elucidativo desta situação é o facto do escrivão do numeramento de 1527 indicar que este lugar 
( Matosinhos) pertencia a João Rodrigues de Sá que ai recebia os direitos reais e não gozava de 

qualquer jurisdição. Cf. SILVA, Francisco Ribeiro da - O Porto e o seu termo 1580-1640. Pag. 59 sg. 
103 Cf. MOREIRA; Domingos A ; Freguesias da diocese do Porto, Porto, 1973 , pag.194. 
104 Cf. CERQUEIRA, António, Pinto - História da Prodigiosa Imagem de Cristo: O Bom Jesus de 
Bouças, Lisboa, Oficinas de António Isidoro da Fonseca, 1737. 
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Senhor de Matosinhos em 1691, onde estariam mais de 25.000 pessoas.105 

O significado dos seus rendimentos avalia-se no facto de ter sido uma 

das Igrejas do Padroado Real doadas à Universidade de Coimbra por 

D.João III, em 1542, para ajudar a suprir os " avultadíssimos Salários dos 

professores estrangeiros que era necessário pagar."106 Assumiu, a partir daí, a 

Universidade um papel importantíssimo na vida da Paróquia de Matosinhos, 

nomeadamente através da ajuda na construção da Igreja de São Salvador de 

Bouças de Matosinhos em 1550.107 Esta simbiose permaneceu ainda em 

meados do Século XVIII, porque segundo as Memórias Paroquiais " O Pároco 

desta freguesia he Reytor... em concurso da Universidade de Coimbra, a 

quem a mesma Universidade dá de côngrua todos os annos quarenta mil réis 

pella obrigação do Paróco"™6 A mesma Universidade tinha o senhorio dos 

dízimos da freguesia de Matosinhos; ou seja: apesar da freguesia de 

Matosinhos se situar na Comarca Eclesiástica da Maia no Bispado do Porto, 

era administrada pela Universidade de Coimbra, que detinha o seu Padroado. 

A posse deste padroado concedia-lhe o direito de receber os dízimos e 

rendas referentes à Freguesia de Matosinhos e a possibilidade de apresentar 

o clérigo reitor da Igreja que, por conseguinte, zelava pelos bens desta. 

Cf. COSTA , Pe. António Carvalho - Corografia Portuguesa e descripçam topographica do 
famoso Reyno de Portugal, tomo I, 2o Edição, Braga 1869, Pag.319. Parece-nos existir um certo 
exagero, na opinião expressa por este autor. Pois, este número, era 25 vezes maior que a totalidade da 
população de Bouças na altura. Pretendendo, no entanto, reforçar a vinda de um grande número de 
pessoas à freguesia de Matosinhos, por altura da festa do Senhor de Matosinhos à semelhança do que 
acontece ainda hoje. 
106Cf. MADAHIL, António Gomes da Rocha - Livro da fazenda e rendas da Universidade de Coimbra 
[em 1570] organizado por Simão Figueiró de suas rendas e bens publicados, Coimbra, 1940, 
Introdução, pag. IX. 
107 Cf. CLETO, Joel - Senhor de Matosinhos. Lendas, história , Património, Câmara Municipal de 
Matosinhos, 1995, Pag. 49. E ainda LEAL, Augusto Soares d'Azevedo Barbosa Pinho - Portugal 
antigo e moderno: Dicionário Geográfico, estatístico chorographico , Vol. V, Lisboa, Livraria Editora 
de Mattos Moreira e Companhia, 1874, pag. 136. 
los ANTT Memórias Paroquiais 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
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Tais receitas eram normalmente arrematadas a pessoas da 

região, 109 as quais administravam, cobravam os dízimos e arrendavam as 

propriedades da referida Igreja. 

É sobre este espaço e respectiva comunidade que nos iremos 

debruçar ao longo do trabalho ( unida pelo pároco como " Chefe Espiritual "), 

que tem interesses comuns congregados e visíveis através da instituição de 

doze Irmandades: do senhor de Bouças; do Santíssimo Sacramento; dos 

Passos, do Rosário; da Graça; do Salvador; de S. Francisco Xavier; de S. 

André; de S. Miguel; da Senhora do Pranto; de S. Pedro e das Almas.110 

Algumas delas ainda existem na actualidade. 

2-As características do meio: a paisagem 

O estudo do meio implica, em primeiro lugar, um conhecimento 

profundo das características morfológicas, climáticas e vegetais da região de 

Matosinhos, sendo para tal, necessário recorrer ao precioso contributo da 

Geografia Física. 

Nesta perspectiva, deve-se atender ao tipo de vegetação existente, 

associada às características climáticas. O posicionamento de Bouças 

enquadra-a na Província Atlântica do Norte.111 Caracteriza - se por um clima 

ameno, com temperaturas que oscilam entre os 20° em Agosto e 8o em 

109 Em 1758 era rendeiros João da Silva Falcão. Conferir GUERRA , Rui Moreira de Sa -Um incidente 
com o escrivão da dízima do pescado dos lugares de Leça e Matosinhos ocorrido no século 
Will hi O tripeiro", Ano VII, N°12, 1967, pag. 361-362. No ano de 1764 eram rendeiros da 
Universidade de Coimbra, João da Silva Falcão e Manoel Quaresma que aparecem, por sua vez, a 
a r T n l os dízimos da Universidade referentes às freguesia de Matosinhos, Leça e S. Martinho de 
S e s Conferir 1 D P Registos Notariais: P06 n°33 2* série Fol35V,36 e 37-37V. Assunto que 
abordaremos mais à frente neste trabalho. Vd ainda quadro em anexo com os arrendatários da renda da 
Universidade ( Anexo 1 -1 Parte-). 
110 ANTT, Memórias Paroquiais, 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
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Janeiro, acompanhadas de ar húmido durante todo o ano e pela brisa do mar e 

da terra. Os solos apresentam um manto vegetal com elementos 

Atlânticos112 típicos da Freguesia de Matosinhos, os quais aparecem 

reflectidos na predominância da agricultura, patenteada na Informação 

paroquial de meados do Século XVIII "frutos que colhem os moradores desta 

freguesia em maior abundância de milho grande, trigo, sentyo, e vinho em 

pouca quantidade"113 

A esta propensão agrícola, junta-se uma segunda actividade, de 

acordo com a mesmas fonte " Vivem os naturais desta freguesia de sua 

agricultura, e os do lugar pela maior parte da navegação..." m Ou seja, 

estamos perante uma dualidade de funções atendendo ao "sítio" , dedicando-

se uma parte da população à agricultura, a outra parte, a actividades 

relacionadas com o mar. Atentemos o que nos dizem, ainda, as M.P. sobre 

este aspecto: " Esta freguesia pella parte do Poente confina com o Mar, e 

aréas do mesmo Mar, e pella parte do Norte com o Rio Leça por cujo o Rio 

entram e sahem para o Mar barcos alguãs vezes quando o Mar anda 

manso",115 Assim , a intima ligação da população de Matosinhos ao rio Leça 

e ao Oceano Atlântico, cria condições, à partida, para um aproveitamento dos 

recursos extraídos do rio e do mar, através da pesca e de navegação. O rio e 

o mar funcionam então como complementos das actividades agrícolas, pois 

nas "margens do rio em parte se cultivão de milho grande e arvores 

111 Cf. RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, Herman; D AVE AU, Suzanne- Geografia de Portugal, 
Vol. II, Lisboa, Edições Sá da Costa, 1987, Pag365. 
n2Cf. RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, Herman; DAVEAU, Suzanne - Idem, pag.577. 
113 ANTT, Memórias Paroquiais 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
114 Idem 
115A.N.T. T. Memórias Paroquiais 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
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sylvestres, e em parte se não cultivão, por ser aréas junto ao mar.""6 Mesmo 

nas margens do Rio Leça, situavam-se terrenos agrícolas. Junto do mar os 

terrenos atingidos pela erosão ( areias arrastadas e salitre que destói as 

culturas), se são inóspitos para a agricultura, fornecem outros tipo de 

produtos: "Hey por bem que nenhua peçoa possa ir as prayas dos d.tos 

lugares [Leça, Matosinhos ] rapar a criação dos mariscos, com enxadas, 

saxos, e outros instrumentos; e sô se poderão aproveitar do Emgaço que o 

mar lança..."117 Ou seja, marisco e sargaço. Ao primeiro aplicam-se medidas 

de defeso. O segundo, sabemos que pode ser aproveitado como fertilizante 

agrícola.118 Neste contexto, e devido às características próprias da freguesia 

de Matosinhos, em que uma parte é constituída por terrenos agrícolas 

localizados no interior e afastados do mar, o sargaço terá tido tanta 

importância como a que se verifica nas regiões vizinhas: Labruge e Vila do 

Conde. O sargaço era fundamental na valorização e fertilização dos terrenos 

arenosos e, a médio prazo, também factor de receita económica.119 

Nesta perspectiva, em Matosinhos e em consequência o aproveitamento 

dos recursos naturais, é de molde a talhar uma estrutura funcional bipartida: 

116 A.N.T. T. Memórias Paroquiais 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
117 A.H.M.P. "Treslado do alvará de sua alteza em que há por bem que nenhua peçoa possa hir as prayas 
dos lugares de Leça e Mathosinhos rapar os mariscos", 17 de julho de de 1682, Registo Geral, vol. V 
(2088), Fol. 56(V) - 57 . 
118 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; PEREIRA, Bejamim; GALHANO, Fernando -As actividades agro-
maritimas em Portugal, Lisboa , Inst. de Alta Cultura: Centro de Estudos de Etnologia , 1975, pag. 14 
119 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; PEREIRA, Bejamim ; GALHANO, Fernando- As actividades agro-
maritimas em Portugal, Lisboa , Inst. de Alta Cultura: Centro de Estudos de Etnologia , 1975, pag. 14. 
E ainda MARÇAL, Horácio - O Sargaço entre o Leça e afaz do rio Ave, in "B.B.P. M. M.", n°20,1973 
Pag.55-77. 
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uma parte da população aparece ligada às actividades agrícolas e a outra 

presa às actividades marítimas ou agro - marítimas. 12° 

Foi esta perspectiva que, como iremos apurar ao longo deste trabalho, 

condicionou a escolha do tema, e do titulo: "Matosinhos Entre a terra e o 

Mar. 

3 - Espaços e eixos de circulação 

Matosinhos situa-se na margem esquerda do Rio Leça, que a separa da 

localidade vizinha a que o rio dá o nome: Leça da Palmeira. Esta proximidade 

pode dar azo a alguns equívocos, já que a história destas povoações, ao 

longo dos tempos, se confunde, até pelo facto de no século XIX (1832), ambas 

terem sido elevadas simultaneamente à categoria de Vila.121 Nesta 

perspectiva, é perfeitamente natural ao longo deste texto, a existência de 

algumas referências comuns. Ambas se situam junto ao mar, a escassos 

quilómetros da Cidade do Porto, numa posição estratégica. 

A freguesia de Matosinhos localiza-se na confluência devias de 

comunicação terrestres e marítimas. No que respeita às primeiras, podemos 

destacar as ligações com o interior através da Ponte de Guifões, que 

remonta ao tempo de D. Afonso III - Inquirições -122. E ainda, o itinerário do 

Bispo Confalonieri, que na peregrinação a Santiago de Compostela, em 1594, 

refere uma estrada junto ao mar de Matosinhos em direcção a Vila do 

Conde.123 

Conferir quadro " Distribuição das população por lugares e categorias ocupacionais na freguesia de 
Matosinhos em 1764" ( Anexo 7 - II parte -) que ilustra esta situação. 
121 Cf. FELGUEIRAS , Guilherme - Monografia de Matosinhos, Lisboa ,1958, pag. 9 
122 ALMEIDA, Carlos Ferreira de - As Vias Medievais entre Doiro e Minho, Vol. 1, Porto, Faculdade de 
Letras, 1968, [Dissertação de Licenciatura ] (Dact), pag. 167. 
123 Idem, pag. 168. 
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No que concerne às ligações marítimas, "A grande via de comunicação 

é desde sempre o mar, que com a navegação pelos rios, cria uma circulação 

transversal que, as estradas não completam ou insuficientemente articulam."124 

Contudo, no espaço em causa, estas últimas desempenhavam um papel 

fundamental, pela facilidade com que comunicavam com o Porto, 

evidenciada desde o século XV, quando a vereação do Porto se queixa da 

concorrência dos homens de Matosinhos e Leça que importavam sal e o 

vendiam àqueles que o compravam a sua cidade.125 

É inegável, no entanto, que deveremos encarar as vias marítimas como 

os principais elos de ligação com os centros urbanos contribuindo para o 

desenvolvimento do comércio, desempenhando Matosinhos e Leça um papel 

determinante, devido às dificuldades levantadas pelas barra do Douro. 

Perante a quantidade de naufrágios junto da cidade do Porto e para 

cercear a dificuldade de ancorar na barra do Douro, foi tomado um conjunto 

de medidas: Desde tentar eliminar os rochedos que impediam a entrada de 

navios; criar de um corpo de pilotos da barra do Douro, que auxiliassem os 

capitães das naus que viessem de fora a entrar no Porto, 127 e outros 

melhoramentos e projectos de beneficiação da barra. As soluções técnicas da 

época não resolveram o problema de navegação e ancoragem, tendo os 

barcos muitas vezes que se refugiar na praia junto do rio Leça. Este local 

124 Cf. MAGALHÃES, Joaquim Romero de-A estrutura das trocas. In MATTOSO, José, dir., História 
de Portugal, Vol. Ill, Lisboa, Círculo de Leitores, Pag.324/5. 
125 Cf. ALMEIDA Carlos Ferreira de - As Vias Medievais entre Doiro e Minho.Pag.63 
126 Cf. MATOS,Artur Teadoro de - Transportes e comunicações em Portugal 1750-1850, Ponta 
Delgada, 1980, pag.320/321. E Também LOUREIRO, Adolfo - Os Portos marítimos e ilhas 
adjacentes, separata " O porto de Leixões ", Impressa nacional, 1904, Pag.4. sobre o mesmo assunto 
consultar também MARÇAL, Horácio- A Barra do Douro e o Porto de Leixões, In "B.B.P.M.M." 
n°12,1965,pag.l03. 
127 Cf. SILVA , Francisco Ribeiro da - Os Pilotos da Barra do Douro Séculos XVI - XVIII. In "O 
Tripeiro" Série nova, 9 de Outubro 1990, pag 299-305. 
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foi descrito pelo pároco de Leça da Palmeira, Manuel Cruz Ribeiro, nas 

Memórias Paroquiais de 1758: 

" Em distancia de hum quarto de legoa o mar, em direyto da boca do 

rio, está descoberto hua penha de grande eplana área, cabeça de outras que 

se descobrem nas marés baxas, e de lá continuão em volta, com poucos 

apartamento huas das outras, athe às que entram na praya de Fozelhas. 

Dizem os engenheyros, que sepode edificar hum cáys para hir apé enxuto ao 

dito penhasco grande chamado Leyxoes edificar uma boa Fortaleza para 

defesa de hum surgidouro excelente de grande quantidade de Navios, muyto 

util para todo o tempo, muyto mais para o em que não podem entrar a Barra 

do Porto, por seus contínuos perigos."™ Foi aqui, depois de muitos estudos e 

projectos, que surgiu a solução actual, com a construção do Porto de Leixões, 

já no século XIX. 

À partida, a navegação do mar é muitas vezes complementada pela via 

fluvial. Porém, o Rio Leça nunca representou uma boa alternativa à escassez e 

ao mau estado das estradas, embora no século XVI o seu estuário, em maré 

cheia, fosse navegável desde a foz até à chamada Ponte de Guifões.129 

Posteriormente, a construção de açudes e o assoreamento 

inviabilizaram a comunicação fluvial. Foi necessário, entretanto, articular as 

ligações fluviais e marítimas com as vias terrestres, foram construídas algumas 

Cf. MARÇAL, Horácio -A Barra do Douro e o Porto de Leixões. In "B.B.P.M.M" n°12, 1965, pag. 
119. Conferir ainda LOUREIRO, Adolfo - Os portos marítimos e as ilhas adjacentes, Separata " O 
Porto de Leixões ", Imprensa nacional, 1904, pag. 4. 

Cf. MARÇAL, Horácio - O Rio Leça desde a sua origem o Monte Córdova até à sua foz, em 
Matosinhos. In "B. B.P. M. M." n°14,1967, pag 87. E só deixou de ser navegável porque segundo o 
autor que cita um cronista da época ( Frei Manoel da Esperança in Histórica Seráfica da Ordem dos 
Frades Menores de S,Francisco na província de Portugal, parte II, 1666), porque os barqueiros com os 
seus gritos distraiam os frades nas sua orações, sendo construído um açude de azenhas que impediam a 
passagem dos barcos. 
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pontes130 e barcas de passagem que asseguraram a prossecução destes 

objectivos. São os casos da Ponte do Carro (de origem romana), da já referida 

Ponte de Guifões, da famosa Ponte Matosinhos - Leça, que devido a sua 

importância estratégica, foi reconstruída, no Século XVII, após algumas 

hesitações, sendo adjudicada por três vezes.131 

É esta ponte que aparece descrita nas Memórias Paroquiais de 1758 

como sendo:" Feita de cantaria tem de comprido cento e trinta e cinco varas e 

quatro varas de largo tem 19 arcos."™2 

Acabou por ser destruída no século XX em consequência da 

construção do porto de Leixões.133 (Vd. Mapa Toponímia -Ponte de Pedra-. ) 

130 Cf. MARÇAL, Horácio - Idem. In "B. B.P. M. M." n°14,1967, pag.100. 
131 GONÇALVES, Flávio -A Ponte de Leça. In "O Tripeiro", n°ll, V série , Ano VII, Pag.235/6. 
132 ANTT.- Memórias paroquiais de 1758: Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f. 633 MF. 456. 
133 No entanto, devido ao caracter imprescindível desta ponte, ergueu-se em 1957, um pouca mais a 
baixo, a Ponte Móvel de Leça, que devido as sua características permite conciliar a navegação marítima 
e a circulação terrestre. 
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4 - 0 Quadro demográfico. 
4.1.-A Evolução da população de Matosinhos no século XVIII 

Nunca é fácil chegar a um número preciso da população, para a 

época moderna, no período de pré - estatística.134 

Contudo, através de uma análise da documentação existente 

(memórias demográficas), foi possível reunir alguns dados globais sobre 

estimativas da população da Freguesia da Matosinhos, que constam no 

quadro que se segue: 

População de S. Salvador de Bouças de Matosinhos 
Anos Fogos/Vizinhos Pessoas/Almas Quociente 

Pess./Fogos 
1687136 552 1396 2.5 
1722137 1375 
1732 13B 520 
1758139 413 (vizinhos) 1028 

(Pessoas) 
2.4 

178814U 406 1369 (Almas) 3.3 
1799141 485 1373 (Almas) 2.8 
1801142 446 1910143 4.2 

Quadro 1 

Numa primeira análise, os dados aqui registados parecem representar os 

traços fundamentais da demografia do Antigo Regime, que se caracteriza 

sobre este assunto conferir: SOUSA, Fernando Alberto Pereira de - A população Portuguesa no 
inicio do Século XIX, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras do Porto, Porto, 
1979, Pag. 30 
135 Sobre as características destas fontes (memórias demográficas) de onde foram extraídos os dados à 
seguir apresentados Vd. Introdução. 
136Cf. SOUSA, D. João de - Consumições Synodaes do Bispado de Porto, Coimbra, 1735. 
137 Cf. LIMA Luis Caetano de - Geografia dos estados Soberanos da Europa, 1736, Tomo II, 
pag.480/483. 
138 Cf. CARDOSO, Luís - Dicionário Geográfico, tomo II, Lisboa,1751. 
139ANTT, Memórias Paroquiais de 1758,Dicionário Geográfico Vol.23 m 96 f 633 MF.456. 
140 Cf. COSTA, Agostinho Rebelo da, Descrição topographica e Histórica da Cidade do Porto, 1788 
141 Cf. VTLAS-BOAS, Custódio José Gomes de, Cadastro da Provinda do Minho, in CRUZ, António, 
Geografia e Economia da Provinda do Minho nos fins do século XVIII, Porto, Centro de Estudos 
Humanísticos, 1970. 
142Dados gentilmente cedidos pela Dr(a) Helena Osswald 
143 Verifica-se um aumento substancial em relação aos dados anteriores porque nesta contagem estão 
incluídos os menores de 7 anos e não apenas as almas como era hábito até a época. 
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por um crescimento moderado da população.144 

Os dados apresentados no quadro 1, para 1687 e 1722, não se 

apresentam muito dispares, indiciando uma certa continuidade, com o acentuar 

de uma ligeira diminuição da população hipótese a reter da fonte. Já o de 

1732 é diferente. Essa recessão vem contrariar a evolução que se tinha 

registado no século XVII145 e deve-se em parte às crises do início do século, 

1705/1706, resultantes da Guerra de Sucessão de Espanha e devido à falta 

de alimentos e às epidemias;146 e ainda, provavelmente ao fenómeno 

emigratório que se regista no primeiro quartel do século XVIII em direcção às 

minas de Ouro do Brasil.147 Assim, os dados apresentados para a freguesia de 

Matosinhos, denotam uma oscilação populacional semelhante à do resto do 

país. Registam uma diminuição populacional no inicio do século XVIII, pelas 

razões anteriormente apontadas. 

Todavia, na segunda metade do século XVIII regista-se uma tendência 

para o aumento da população. A excepção parece ser o ano de 1799, devido 

ao desfasamento entre o número de fogos e habitantes. Parece-nos que o 

número de fogos aí registados é exagerado em relação aos dados anteriores. 

No entanto, é possível que a justificação se encontre no cariz da fonte de onde 

os dados foram extraídos, pois trata-se de um levantamento militar que 

contabiliza mais que um agregado familiar, mesmo que vivam debaixo do 

Sobre este assunto conferir NAZARETH, J . Manuel, SOUSA; Fernando - A demografia portuguesa 
em finais do Antigo Regime aspectos sócio demográficos de Coruche. In "Revista de História 
Económica e Social", n°4 , Lisboa, Sá da Costa, 1983. Pag. 5 

Cf. CUNHA D. Rodrigo da - Catálogo dos Bispos do Porto, 1623. Indica que nesta época viviam 
1932 pessoas em Matosinhos. 1701 pessoas de comunhão e 231 menores. 
146 Cf. AMORIM, Inês -Aveiro easua Provedoria no SéculoXVIII (1690-18J4J,pag.l89 
147 Cf. SERRÃO, José Vicente - O Quadro Humano, InMATTOSO, José, dir., História de Portugal, 
Vol.IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993. pag. 52. 
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mesmo tecto. 

Os últimos dados, apresentados no quadro reflectem o aumento 

populacional que se registava em Portugal, no final do século XVIII, tal como 

noutros países da Europa. 

4.2.- A Distribuição da população peia freguesia de Matosinhos em 
1764 

As listas de Ordenanças ao indicarem os fogos onde residiam os cabeças de 

casal e a respectiva localização,149 nomeadamente no que se refere ao ano de 

1764, permitem-nos saber a distribuição/concentração da maioria da 

população. Neste contexto, da observação do mapa que apresentamos na 

página seguinte verifica-se que as ruas Direita e das Taypas (actual Rua 

Conde Alto Mearim ) representavam importantes núcleos habitacionais no 

ano de 1764. Ou seja: 49% dos agregados populacionais concentravam-se 

nessas ruas.150 Tal mancha marca certamente a funcionalidade posterior da 

paróquia. Constata-se uma diminuição da população à medida que 

caminhamos para o interior, à excepção da "aldeia" de Sendim. Porém, é de 

assinalar a localização desta junto de uma das principais vias de comunicação 

que conduzia ao interior: a estrada da ponte de Guifões, assunto que a que já 

nos referimos atrás neste trabalho (Vd. Cap. Eixos de Circulação). Estes 

dados acabam por ser consolidados pelas informações inseridas nas 

Memórias Paroquiais quando se referem à freguesia de Matosinhos 

148Cf. SERRÃO, Jose Vicente - Idem, pag. 52. 
149 Sobre este assunto Vd. introdução ( caracterização das Ordenanças ) pag. 9. 
150 Cf. quadro em anexo com a percentagem dos cabeças de casal por ruas em Matosinhos no ano de 
1764 ( Anexo 2). 
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" cujo lugar hé arruado com bastante povoação, e além desta povoação tem 

mais adjuntas sete aldeias de lavradores a saber Linhares, Bouças, Sendim, 

Senhora da Hora, Lavadores, Real e Cacavelos",™ assinalando - nos com 

alguma clareza, o " núcleo urbano" da freguesia de Matosinhos, que era 

completado por pequenas aldeias (núcleo rural) ligadas à actividade agrícola. 

4.3 - A evolução demográfica nos Registos Paroquiais de 
Matosinhos 1750-1800 

Para o estudo da evolução demográfica toma-se imprescindível o 

recurso aos Registos Paroquiais. Embora se trate de uma fonte com muitas 

potencialidades, não é um instrumento de absoluta fiabilidade, atendendo, às 

graves lacunas e limitações anteriormente referidas.152 

No entanto, e independentemente de todos estes condicionalismo, os 

Registos Paroquiais constituem a base para aquilatarmos da evolução 

populacional na freguesia de Matosinhos ao longo da segunda metade do 

século XVIII. Tentaremos diagnosticar os anos de alguma anormalidade nos 

registos, indiciadores de grandes mortalidade, destacando no movimento 

natural os anos com saldo positivo, bem como os de saldo negativo. 

Os registos dos óbitos enumeram os falecimentos que ocorrem 

dentro e fora da freguesia de Matosinhos. Este último caso, indicia, desde 

logo, que uma parte da população se encontrava ausente (aspecto que 

trataremos mais à frente neste trabalho), o que confere um perfil particular à 

comunidade. Frequentemente parte desta população ausente acabou por 

morrer, a maioria no Brasil, ou nas viagens de ida e regresso, como se vê no 

quadro seguinte: 

51 Cf. ANTT- Memórias Paroquiais de 1758, Dicionário Geográfico, vol.23 m96 f.633 Mf.456. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 

Óbitos de ausentes da paróquia de Matosinhos 
Nome Ano Ocorrência 
Manoel Pereira do 
Livramento 

1751 " nas partes do Brasil por 
noticias que chegaram na 
frota..." 

Bobine n° 225, PMTS06 -Lv5 
Folio 206V. 

Joseph Gomes 1752 " nas partes do Brasil por 
noticias que chegaram na 
frota..." 

Bobine n° 225, PMTS06 -Lv5 
Folio 206 

Lázaro Gonsalves 1758 "faleceu nas partes do Brasil." Bobine n° 225, PMTS06 -Lv5 
Folio 225 V. 

Miguel da Silva 
Santos 

1759 "faleceu na cidade do Rio de 
Janeiro por noticias que 
vieram em cartas da dita 
cidade." 

Bobine n° 225, PMTS06 -Lv5 
Folio 222V 

Francisco Luís da 
Costa 

1760 "Faleceu nas partes do Brasil 
por noticias que vierão em 
hua nau de guerra..." 

Bobine n°225 Lv5 Fol.228V. 

O Reverendo António 
Baptista da Silva 

1775 faleceu no mar vindo do Rio 
de Janeiro. 

Bobine n° 225, PMTS06 -Lv6 
Folio 533 

capitão 
José Martins. 

1779 faleceu no mar vindo do Rio 
de Janeiro. 

Bobine n° 225, PMTS06 -Lv6 
folio546 
Folio 546 

José Fernandes de 
Sousa. 

1781 "faleceu no mar." Bobine n° 225, PMTS06 -Lv6 
Folio 442 

João filho de Manoel 
Domingues. 

1782 "morreo nos Estados do Brasil" Bobine n° 225, PMTS06 -Lv6 
Folio 450 

Manoel Netto 
Fernandes. 

1782 "morreo nos Estados do 
Brasil'"??154 

Bobine n° 225, PMTS06 -Lv6 
Folio 450 

Fonte: A. D. P., Registos paroquiais 1750-1800. 
Quadro 2 

Alguns dos óbitos, porque verificados em pleno mar, eram aí lançados como 

consta do averbamento do Reverendo António Baptista da Silva que: 

"vindo do rio de Janeiro por capelão do Navio Santo António da Estreita 

para a Cidade do Porto sendo sepultado no mar por ainda se encontrar longe 

152Cf. capitulo caracterização das fontes (Introdução) 
153 Ao longo do Século XVII e até meados do Século XVIII era comum estas informações chegarem 
com base nos relatos das Frotas e naus de guerra que chegavam das Colónias Ultramarinas. Não 
indicando, a maioria das vezes, com exactidão, quando morreram e em que circunstancias. Mesmo no 
quadro, aqui apresentado, as datas do óbitos podem não ser correctas, são coincidentes com as chegadas 
das frotas e por conseguinte com a chegada das informações. Com a abolição das Frotas que navegavam 
para a Baia e Rio de Janeiro e mais domínios Ultramarinos em 1765 é possível que se perca muita desta 
informação. Há casos de emigrantes de que se perde o rasto; isto é: não se sabe se morreram ou se ainda 
são vivos porque não há possibilidade de o confirmar. 
154 Pensa-se que terá falecido devido a idade avançada 70 anos e ao facto de não se ter notícias dele há 
mais de doze anos. 
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da terra". 155 Destes apenas se tem conhecimento quando chegam as notícias 

nas frotas ou naus vindas do Brasil. Há, no entanto, casos bem mais 

enigmáticos: 

"Aos vinte sete dias do mês de Novembro de Mil Setecentos e Oitenta e 

Dois se fizerão três ofícios cada hum de doze Padres pela alma de Manoel 

Netto Fernandes filho legitimo de Simão Gonsalves e de Anna Fernandes 

desta Freguesia de Matosinhos que importarão na quantia de Dezanove Mil 

Setecentos Reis os quais pagam o Padre José Luis Sylva coadjuctor desta 

Igreja por ter a legitima do dito Manoel Netto Fernandes desde o falecimento 

da dita sua May Anna Fernandes de quem o dito padre foi testamenteiros e o 

dito filho estava ausentei da sorte que calha de testamento...) nesse tempo 

desta freguesia para os Estados do Brasil sem haver noticias dele há mais de 

doze annos se presente morto por ter de idade mais de setenta annos; e por 

isso na forma da Constituição deste Byspado e ordenações do Reyno se 

destribuio o acréscimo da dita legitima em Missas de Cento e Vinte conforme o 

uso desta Igreja das certidões que se achão em poder do dito Padre José Luis 

da Sylva desta Freguesia...."^56 Embora não se tenha certezas é apresentado 

como morto, devido a longa ausência sem notícias, à idade avançada e por 

não reivindicar a herança que lhe pertencia. Com efeito, o único meio de 

ligação com o Ultramar eram as frotas regulares que faziam o transporte de 

mercadorias. Era nelas que chegavam não só mercadorias mas as boas ou má 

noticias, como é o caso dos óbitos anteriormente referidos. 

A. D. P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, Lv6, 1775,Folio 533. 
A. D. P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, Lv6, 1782 Folio 453. 
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Debruçámo-nos, em seguida, sobre o movimento de baptismos nos 

Registos Paroquiais. A relação entre estes e os óbitos permitiu - nos apurar o 

saldo fisiológico da freguesia de Matosinhos, como veremos à frente. 

No entanto, e no que concerne às informações resultantes dos registos 

de baptismo, estivemos atentos às referências sobre os ilegítimos e expostos. 

Por ilegítimos, entendemos as crianças filhas de mãe solteira e pai casado ou 

ambos solteiros, indicados pelo padre e, por expostos, consideramos aqueles 

que foram abandonados anonimamente. A evolução do número de ilegítimos 

e expostos na segunda metade do século XVIII, em Matosinhos,157 indica-nos 

que estes apenas correspondem a 5% do total de baptismos (2,4% de 

ilegítimos e 2,6% expostos), valor semelhante a outras regiões(Aveiro).158 

Estes dados parecem-nos pouco significativos, atendendo ao facto, no que 

respeita aos ilegítimos, da maioria destes pertencer a escravos e o número 

destes (92)159 ser considerável para Matosinhos. 

A existência de escravos nos Registos Paroquiais desta época, ou em 

períodos anteriores, é normal e têm sido igualmente apontados por diversos 

autores para outras regiões de Portugal.160 A maioria dos aspectos da sua 

vida estavam regulamentados:161 Era permitindo o casamento entre escravos, 

embora no nosso caso raramente se verificassem.162 Apenas aparecem os 

157 Cf. Anexo 4 -1 Parte -. 
158Cf. AMORIM, Inês- Aveiro e a sua Provedoria no Século XVIII, Vol. I, . pag.191. 
159 Conferir quadros em que os Escravos são descriminados cronologicamente nos registos paroquiais 
(Baptismos /Óbitos) anexo 5-1 Parte -. 
160 Cf. OLIVEIRA, António -A Vida económica e social de Coimbra ,1537-1640, Vol.l, Coimbra, 1971 
Pag. 206 sg. 
161 Cf.SOUSA, Dom João de - Contituições Synodais do Bispado do Porto,l735. 
162 Apenas aparece um casamentos de escravos o que é manifestamente pouco se tivermos em conta a 
quantidade de escravos que a parecem a baptizar fílhos(Vd Quadro Anexo 5). Embora permitidos os 
casamentos entre escravos são raros em Matosinhos e no período estudado apenas encontramos um 
caso. Conferir A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 226, LV 7, 1786, Fol.227V. 
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pais a registar os filhos por altura do baptismos. Os pais escravos eram 

frequentemente pertença de diferentes proprietários, como se pode verificar 

nos quadros apresentado em anexo sobre os baptismos/óbitos de 

escravos.163 Surgem ainda registos de filhos de escravas e de homens 

livres.164 Noutros casos omite-se a paternidade "só se declara o nome da 

mãe podendo-se declarar sem escândalo e perigo."™6 O que pressupõe a 

existência (como referimos atrás) de casos típicos de filhos ilegítimos. 

Nesta perspectiva, os escravos mencionados são um elemento 

representativo da demografia dinâmica que nos transmitem os Registos 

Paroquias. 

Vejamos agora o que nos dizem os Registos Paroquiais acerca da 

evolução demográfica da freguesia de Matosinhos (Vd. Anexo 2). 

Evolução demográfica de Matosinhos 1750/1800  
total Baptismos 

Total óbitos 

Total casamentos 

Linear (total Baptismos ) 

Linear (Total óbitos) 

Linear ( Total casamentos) 

Gráfico 1 

Em resultado da análise do gráfico 1, verificamos que os valores nos 

indicam uma tendência de subida quer da natalidade quer da mortalidade. 

Embora a mortalidade apresente valores inferiores à natalidade, também a 

163 Vd. Anexo 5 e também o anexo 6 com os proprietários dos escravos. 
164Conferir sobre este aspecto A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, LV 5 , 1752, 
Folio 72 V. 
165 Cf-SOUSA, Dom João de - Contituições Synodais do Bispado do Porto, 1735. Pag. 37/8. 

<p J <? ,<s\<* ̂  ^ ^ 4 * V <? 4? <f 
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nupcialidade denota uma tendência de subida, sendo, porém, esta menos 

acentuada e demonstrando uma certa estabilidade. 

Verifica-se ainda que a seguir a cada crise de mortalidade se regista um 

aumento da natalidade, por conseguinte regenerando-se a população. 

Com efeito, recorrendo à analise comparativa do gráfico 1, referente à 

evolução demográfica de Matosinhos, com o gráfico 2, que se segue e que 

representa o saldo fisiológico da mesma freguesia, constatámos que, de 

Saldo fisiológico de Matosinhos 
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Gráfico 2 

um modo geral, se regista um aumento da população, à semelhança da 

tendência geral do país para o final do século XVIII, com excepção de alguns 

anos em que se regista uma saldo fisiológico negativo: em 1755/56, 1780, 

1791 , 1795 e 1799. 

No que respeita ao primeiro caso, 1755/56, trata-se de uma crise que 

não se limita a freguesia de Matosinhos mas é extensiva a várias regiões 

do país, tais como às regiões de Aveiro, Beira Alta, Beira Baixa, 
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Trás-os-Montes e Algarve (em 1757).166 Embora não tendo dados sobre as 

razões que contribuíram para o eclodir desta crise, não será de excluir para o 

período em estudo, à semelhança das outras regiões já citadas neste trabalho, 

as falhas na produção agrícola167 e as consequências daí resultantes: fomes e 

epidemias. 

No que respeita a crise de 1780, também ela se regista em outras 

regiões nomeadamente na Beira alta, onde atinge 17 das 25 freguesias 

estudadas por João Oliveira.168 No entanto, em Matosinhos, para esta data, é 

possível afirmar que esta crise de mortalidade afecta principalmente os 

menores de 7 anos, os quais começaram a ser registados em 1779,169 com 

62,9% dos casos. Estamos, assim, perante uma crise de mortalidade infantil e 

juvenil, que também apresenta valores elevados em algumas freguesias 

estudas no Porto, por Cândido dos Santos: A freguesia de Santo Ildefonso, 

apresenta uma percentagem mortalidade infantil de 47,7% em relação ao 

total de óbitos desse ano.170 

As outras crises ocorridas em 1791 e 1795 são também elas uma 

extensão das várias crises que se registam no país. Em relação à de 1791, a 

taxa de Mortalidade infantil mantém-se elevada: 46,3% em Matosinhos, 

registando-se um diminuição desta taxa no ano de 1795, que apresenta o 

valor de 26,4%. 

166 Conferir OLIVEIRA, João Nunes de -A «Beira Alta » de 1700 a 1840: Gentes e Subsistência, 
Universidade de Coimbra, Dissertação de Doutoramento, Coimbra 1997. Vol. II, Pag. 512 sg. 
167 Cf. AMORIM, Inês-Aveiro e a sua Provedoria no Século XVIII, Vol. I, pag.189. 
168 Cf.OLIVEIRA, João Nunes de -A «BeiraAlta » de 1700 a 1840: Gentes e Subsistência. Vol.II, 
pag.523. 
169 Vd. sobre este assunto Caracterização dos Registos Paroquiais - Introdução - pag.24 nota de rodapé 
71. 
170 Cf. SANTOS,Cândido dos -A população do de 1700-1820. Pag. 34/35. 
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Por último, no que se refere ainda à consulta dos Registos Paroquiais, 

recorremos aos assentos de casamento, que nos fornecem um conjunto de 

informações que nos permitem avaliar a mobilidade geográfica no período em 

estudo, para a freguesia de Matosinhos. Nesta perspectiva, nos assentos de 

casamento, procurámos saber a procedência dos nubentes que casam na 

paróquia de Matosinhos. Tarefa que aparece facilitada pelo facto de serem 

feitas normalmente as "denunciações" nas Igrejas das regiões onde os noivos 

vivem ou onde pretendem casar e nas igrejas de onde estes são originários, 

indicando-se também, a maioria das vezes, o local de onde são naturais os 

pais. Os dados resultantes desta consulta foram posteriormente tratados, 

171 

utilizando uma metodologia semelhante a utilizada por outros autores e que 

consistiu nos seguintes passos: 

• Divisão do período temporal, deste estudo, em cortes de 10 anos; 

• Divisão do raio de atracção de Matosinhos através do 

estabelecimento de círculos concêntricos a partir da referida 

Freguesia formando as seguintes áreas: 

1- Freguesia de Matosinhos, 

2- Julgado de Bouças, 

3- Até 30 Quilómetros de Matosinhos, 

4- + de 30 Quilómetros de Matosinhos, 

5- Fora do reino. 

Foi com base nesta demarcação e ainda a distinção dos nubentes por sexos 

que nos permitiu elaborar o quadro que se segue: 

Cf. AMORIM, Inês -Aveiro e a sua Provedoria no Século XVIII. Vol. I, pag.202 
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Lugares de procedência dos noivos 
Noivas Anos Anos Anos Anos Anos Total % 
Procedência 1750-

1759 
% 1760-

1769 
% 1770-

1779 
% 1780-

1789 
% 1790-

1800 
% 

Freg. De Matosinhos 59 84% 64 65% 71 74% 74 72% 86 66,6% 354 71,2 
Julgado de Bouças 6 9% 10 11% 14 15% 13 12% 20 15,5% 63 12,6 
Até 30 Km de 
Matosinhos 

3 4% 10 10,1 
% 

5 5% 9 9% 11 8,6% 38 7,6 

+ de 30 Km de 
Matosinhos 

2 3% 15 14,9 
% 

6 6% 7 7% 11 8,6% 41 8,2 

Fora do Reino 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7% 1 0,4 
Total 70 100% 99 100% 96 100% 103 100% 129 100% 497 100 
Noivos H II l l i» III III lllllllllllll lllllll lllllll lllllllllllll lllllllllllll lllllllllllll lllllllllllll lllllllllllll 111 lllllll 
Procedência 1750-

1759 
1760-
1769 

1770-
1779 

1780-
1789 

1790-
1800 

Freguesia de 
Matosinhos 

25 36% 35 35% 31 32% 29 28% 50 38,8% 170 34,2 

Julgado de Bouças 24 34% 31 32% 34 36% 26 25% 39 30,2% 154 30,9 
Até 30 Km de 
Matosinhos 

12 17% 10 10 12 12% 18 18% 22 17% 74 14,8 

+ de 30 Km de 
Matosinhos 

9 13% 23 23% 18 19% 28 23% 18 14% 96 19,3 

Fora do Reino 0 0 0 0 1 1% 2 2% 0 0 3 1,6 
Total 70 100% 99 100% 96 100% 103 100% 129 100% 497 100 
Fonte : A.D. P., Registos Paroquiais 1750-1800. 

Quadro 3 

A partir da análise do quadro 3 chegámos às seguintes conclusões: 

As regiões com percentagens mais elevadas, no que se refere à 

origens dos nubentes, são a freguesia de Matosinhos, que apresenta no total 

respectivamente 34,2% e 71,2% a nível dos noivos e noivas, seguida do 

Julgado de Bouças, com uma percentagem de 30,9% a nível dos noivos e 

12,6% no que respeita às noivas. Constata-se uma mobilidade diferencial 

entre noivos e noivas, os nubentes que vêm de fora da Freguesia/Julgado são 

173 entre os homens e 80 a nível das mulheres,172 aspecto que melhor se 

evidencia nas representações cartográficas que se seguem: 

Esta tendência masculina em Matosinhos entre os "migrantes" é semelhante ao que se passa na 
vizinha freguesia de Vila do Conde, onde este aspecto se explica pelo facto da Vila estar voltada para 
a projecção marítima. Cf. POLÓNIA, Amélia - Vila do Conde um Porto Nortenho na Expansão 
Ultramarina Quinhentista, Vol. 1, Faculdade de Letras, Porto, 1999, [ Dissertação de Doutoramento], 
pag. 255. 
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Concelhos de origem dos Noivos que casam na Freguesia de Matosinhos, 
no século XVIII 

Julgado de Bouças 

Fonte: A. D. P..RegístosParoquiais(1750-1800) 

\ Naturais da freguesia 
/ de Matosinhos 

® 

Da análise do mapa podemos começar por afirmar que a maioria dos 

noivos que casam na freguesia de Matosinhos, na 2a metade do século XIII, é 

originária da "região norte". Muitos destes ( 20,9%), como já referimos atrás, 

deslocavam-se das localidades mais longínquas(+ de 30 Quilómetros) como 

são os Concelhos de Cabeceiras de Bastos, Aveiro, Valença, Lamego, Braga 

173 e Viseu. E outros, mesmo de fora do reino, como acontece nos decénios 

Conferir quadro com os "Nubentes originários de fora de Matosinhos que casam na Paróquia", 
Anexo 7. 
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de 1770-79, onde aparece 1 Galego174 e 1780-89, onde aparece dois noivos 

Galegos175e um neto de Galegos, que vivem em Aldoar.176 Sendo evidentes as 

relações deste espaço(Galiza) com a freguesia de Matosinhos a semelhança 

do acontece para outras regiões do "norte de Portugal".177 

Concelhos de origem das Noivas que casam na Freguesia de Matosinhos, 
no século XVIII 

Fuma: A. D. p., Registos Paroquiais (1TS0-1800) 

174 Paulo Linhares natural de São Miguel de Cabanas, Arcebispado de Santiago que se casa em 1775. 
Vd A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine n°225 LV6, fol.337. 
175 Um destes é João José, natural de Bem viver (Galiza) , Cf. A.D.P. Registos Paroquiais de 
Matosinhos: Bobine n°225, LV 6, 1783, Fol.407 conferir ainda A.D.P. Registos Paroquiais de 
Matosinhos : Bobine 226, LV7, 1787, Foi. 230. 
176 Cf. A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, LV6, 1782, Foi. 400. 
177 Referimo-nos concretamente a Vila do Conde Cf.POLÓNIA, Amélia- - Vila do Conde um Porto 
Nortenho na Expansão Ultramarina Quinhentista, Vol. 1, pag. 257. 
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No que diz respeito às noivas, estas são originárias, maioritariamente, da 

freguesia de Matosinhos e do Julgado de Bouças, cujo somatório atinge 

83,8% do total das noivas. Ao nível das noivas oriundas dos concelhos a 

mais de 30 quilómetros, apenas registam 8,3% dos casos, ao invés do que 

acontecia com os noivos(20,9%). Porém, no que respeita a estes concelhos 

mais longínquos, embora apresentem valores quantitativos diferentes para 

ambos os nubentes, indiciam uma certa coincidência relativamente aos 

concelhos de onde estes são originários. Com efeitos, sobressai de entre 

estes o Concelho de Aveiro, ao qual pertence a região da Murtosa, de onde 

veio uma importante comunidade, documentalmente demonstrada. Neste 

contexto, pudemos verificar nos Registos Paroquiais vários casamentos que 

se registam na freguesia de Matosinhos, sendo os nubentes ou os familiares 

da região de Murtosa. Começam por se instalar gradualmente em Matosinhos 

a partir de 1768178 e aqui permanecem ao longo do espaço temporal 

estudado. Aparecem designados nos Registos Paroquias e Ordenanças179 com 

a ocupação profissional de Sardinheiros e passam a residir em Matosinhos 

onde constituem família. Posteriormente, os filhos seguem o percurso dos 

pais, a nível profissional, aspecto que abordaremos mais à frente180 e 

curiosamente, depois de se fixarem em Matosinhos, continuam a casar com 

pessoas de Murtosa; 181 ou seja: estamos perante casos de endogamia 

declarada. 

1 8 A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine 225, LV 6, 1768, Fol.275/275V. 
179 Cf. A.D.P. Registos Paroquiais de Matosinhos:Bobine226 LV7 Fol. 193.A. H. P. Ordenanças de 1790. 
180 Conferir III parte Cap 1. A transmissão profissional. 
181Conferir quadro com "Casamentos com pessoas originarias da Murtosa que vivem em Matosinhos", 
Anexo 8. 
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Ainda neste âmbito (origem geográfica dos noivos) resta-nos 

acrescentar que independentemente de Matosinhos se encontrar relativamente 

perto do Porto, centro urbano que exerceria uma considerável atracção 

populacional, verificam-se alguns casos de casamentos nos registos 

paroquiais de Matosinhos, onde constam noivos naturais da cidade do Porto. 

Nota-se, assim, uma certa atracção de pessoas da cidade do Porto por parte 

da freguesia de Matosinhos, à semelhança do que acontece com outras 

regiões, nomeadamente a Galiza e Murtosa, de onde é também proveniente 

alguma da população residente nesta freguesia na segunda metade do século 

XVIII. Esta capacidade de atracção poderá estar directamente relacionada 

com as características similares das regiões referidas; isto é: o facto de todas 

serem comunidades do litoral. 

De um modo geral, os dados demográficos recolhidos com base nos 

Registos Paroquiais permitem-nos constatar uma grande mobilidade 

geográfica em Matosinhos. Pois, como acabámos de referir, estamos perante 

uma comunidade com características do litoral que denota sinais de abertura 

em relação ao exterior. Neste perspectiva, esta comunidade recebe e vive 

com o exterior, como se comprova quer pela população que entra e sai da 

freguesia de Matosinhos. No que respeita às entrada, estas são ilustradas, 

como acabámos de referir atrás, através dos assentos de casamentos e pela 

existência de escravos (também comprovados documentalmente nos Registos 

Paroquiais e Notariais). 

No âmbito das saídas (ausência) de pessoas da freguesia, estas 

depreendem-se através do recurso aos dados referentes aos óbitos de 
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naturais de Matosinhos ocorridos fora,182 sendo no entanto, esta parte da 

população da freguesia de Matosinhos que se encontrava ausente 

(emigrava)183 difícil de contabilizar. 

Em suma, constatámos a existência de mobilidade populacional, 

fundamentalmente a nível da população masculina, que se deslocava para 

Matosinhos por razões de ordem profissional (comércio, como é o caso dos 

sardinheiros da Murtosa, e ligação às actividades marítimas) e quiçá, pela 

deslocação para junto de um grande porto marítimo, por aspirarem a emigrar 

sempre na expectativa de melhorarem o seu nível de vida. 

182 Conferir quadros com os "Óbitos de ausentes da Paróquia de Matosinhos". Pag. 53. 
I83Este aspecto é ainda consolidado por outras fontes, nomeadamente os Registos Notariais, onde a 
existência das procurações corroboram possíveis situações de ausência. 
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II Parte: 

A CLASSIFICAÇÃO OCUPACIONAL/PROFISSIONAL 
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1 - A população activa com base nos Livros de 
Ordenanças de Bouças( Freguesia de Matosinhos) 

Entende-se por população activa toda a população que aparece nesta 

documentação a desempenhar uma actividade; isto é: aquela que exercia uma 

função ocupacional relacionada com o trabalho, pela qual era remunerada. 

Por conseguinte, fazia parte da "população economicamente activa."™4 

Neste contexto, os dados a seguir apresentados resultam do 

apuramento das profissões de todos os participantes nas Ordenanças, quer 

os pais quer os filhos, atendendo à fonte utilizada. Numa segunda fase serão 

tratados separadamente. 

Quando estudámos a evolução profissional ao longo da segunda 

metade do século XVIII, deparamo-nos com um problema geral: Que critério 

classificativo adoptar para agrupar e estruturar as profissões. A 

classificação tradicional, por sectores de actividades? outros tipos de 

classificações?!185 O primeiro caso seria, a priori, a solução mais acessível, 

já que ficaríamos com a caminho facilitado no que respeita ao cruzamento 

futuro da informação com outros trabalhos que utilizassem a mesma 

184 SERRÃO, Joel - [ et ai.] - População activa e população na vida religiosa em Trás - os Montes nos 
finais do século XVIII, In " Análise social ", Vol XII, (47), 1976, pag. 749. 
185 Sobre este assunto conferir FERNANDES, Paula G. de Carvalho -A classificação Sócio-Profissional 
uma questão em aberto In "Revista População e Sociedade" n° 1, CEPFAM, 1995, pag. 177—208. Neste 
trabalho a autora depois de fazer um historial da evolução das classificações profissionais parece 
sugerir que qualquer grelha sócio - profissional se deve basear nas fontes, época e região que é estudada. 
Vd. ainda OLIVEIRA, António - A vida económica e social de Coimbra (1587-1640), Vol.. I, 
Coimbra, 1971,pag. 336 e sg. O autor ao estudar as Estruturas Económicas e Sociais de Coimbra 
classifica as profissões de acordo com os seguintes agrupamentos: Actividades primárias, Agrupamentos 
industriais, Actividades comerciais, Transportes e comunicações, Profissões liberais, Serviços de saúde, 
Funções administrativas e de policia. Procurando nesta proposta de classificação profissional respeitar 
as especificidade da região em estudo. Ainda nesta perspectiva, tendo também em conta as 
características próprias da actividade em estudo Vd. MADUREIRA; Nuno Luis - O Critério 
antropológico Categorias ocupacionais na industria de lanifícios da Covilhã, In "Ler História" , n°30, 
1986, pag.98/99. E ainda as propostas apresentadas por NAZARETH, J. Manuel, SOUSA, Fernando -
A demografia Portuguesa em finais do Antigo Regime: Aspectos Sócio demográficos de Coruche in " 
cadernos da " Revista de História Económica e social", n° 4, Lisboa, Editora Sá da Costa, 1983, pag.60 
Sg. Esta classificação mais próxima da classificação tradicional. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 68 

classificação. No entanto, porque também somos de opinião que "Les villes 

du litoral se distinguem par l'existence de champs profissionnels spécifiques 

et par le gonflement de certaines activités induites",186 optámos atendendo às 

especificidades da região em estudo, por criar um outro tipo de classificação, 

decidindo distribuir a população pelos seguintes grupos relacionados com o 

espaço ocupacional: 

Marítimos. Deste grupo fazem parte os Moços de navios, Marinheiros, 

Mestres, Contramestres, Pilotos e Capitães de navios; 

Serviços de apoio à actividade marítimas. Inclui as profissões de 

Carpinteiro e Calafate que dão um apoio efectivo às actividades de navegação 

e pesca, justificando-se plenamente numa região com as características 

atrás referidas; 

Pescadores; 

Artífices. Nesta categoria ocupacional estão incluídas todas as 

profissões relacionadas com o trabalho artesanal: aquelas que aparecem nas 

fontes tributárias e que são referidas por António Oliveira como se dedicando 

a "ofícios de ganhar".187 Referimo-nos aos fiteiros, fabricantes, sapateiros, 

tamanqueiros, moleiros e alfaiates. 

Serviços. Referem-se fundamentalmente à prestação de serviços 

básicos à população incluindo actividades como Boticário, Vendeiro e 

Cirurgião, Soldado... 

BOUEDEC , Gérard Le -Activités maritimes et sociétés Morales de L'Europe Atlatique 1690-1790, 
Paris , Armand Colin, 1997, pag. 248. 
187 OLIVEIRA, António -A vida económica e social de Coimbra (1587-1640) , Coimbra ,1971, Vol.1, 
Pag.335. 
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Lavradores. Inclui os Lavradores e Caseiros, directamente ligados à 

actividade agrícola. 

Flutuantes188 ou não qualificados. Referimo-nos neste âmbito aos 

jornaleiros e trabalhadores que, segundo o que se sabe, emergem ou 

desaparecem consoante as necessidades especificas da época.189 

Vejamos o resultado desta grelha aplicada aos três cortes cronológicos 

em causa. 

A população activa nos Livros de Ordenanças de Bouças 
Categorias 

ocupacionais190 
1764 % 1790 % 1797 % 

Marítimos 68 38.3 78 28.6 133 38.9 
Serviços de apoio às 
actividade marítimas 39 21.9 36 13.3 33 9.6 
Pescadores 4 2.2 16 5.9 22 6.5 
Artífices 20 11.2 29 10.8 33 9.6 
Serviços 14 7.9 44 16.2 46 13.4 
Lavradores 27 15.1 54 19.8 46 13.4 
Flutuantes 6 3.4 14 5.4 29 8.6 
Total 

1 . 
178 100 272 100 342 100 

Fonte: A. H. M. P., Livros das Ordenanças 1764,90 e 1797. 

Quadro 1 

Na freguesia de Matosinhos, tendo por base o quadro 1, verifica-se o 

predomínio das actividade marítimas com valores na ordem dos 38%, à 

excepção do ano de 1790, com 28,6%, em que se verifica uma quebra nesta 

actividade ocupacional. Com efeito, esta diminuição da actividade marítima 

SHEPHARD, Edward J. Jr. - Movilidad social y geográfica dei artesanato en el sigh XVIII: 
Estúdios de la admisión a los grémios de Dijon, 1700-1790, in LOPES BARAHONA, Victoria; NIETO 
SANCHEZ, José A. - El Trabajo en la enbcrucijada, pag. 47 sg. O autor utiliza este termo 
precisamente no sentido de comparar esta ocupações com algo que surge à tona da água consoante as 
necessidades da época, como é o caso aqui apresentado. 
189 Cf. BAPTISTA João; LIMA, Maria Adelaide - As ordenanças como fonte para a construção de 
classificações profissionais - estudos de casos: A mão - de - obra não qualificada na freguesia de 
Valongo. A Transmissão profissional entre gerações na freguesia de S. Salvador de Bouças de 
Matosinhos, Conferência no âmbito do programa PA. CO. realizada em Outubro de 1999 na Faculdade 
de Letras do Porto, [em vias de publicação ]. 

50 A utilização desta designação prende-se com o facto de algumas das categorias que constam no 
quadro não serem propriamente profissões (Marítimos, Serviços de apoio às actividades marítimas 
Flutuantes) mas são os termos que em nossa opinião melhor se adequaram ao contexto em estudo Vd' 
Anexo 1 onde apresentamos o agrupamento das profissões no âmbito da classificação por categorias 
ocupacionais. 
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poderá estar relacionada com "a crise que afectou os grandes eixos do 

comércio externo português só lentamente debelada e, até 1790, a 

recuperação mostrou ser apenas parcial."191 No entanto, independentemente 

desta quebra, continua a ser a categoria ocupacional dos marítimos a mais 

representativa. Se além disto lhe somássemos a percentagem dos Serviços 

(16.2%) ficaríamos no tradicional sector terciário (comércio e transportes) com 

uma percentagem de 44.8%. 

Obviamente que esta vocação marítima é determinada pelas 

características específicas (localização geográfica) da freguesia de 

Matosinhos. A actividade marítima ou de navegação, em qualquer das 

classificações tradicionais seria sempre incluída no âmbito dos Transportes e, 

por conseguinte, pertencia ao Sector Terciário. O peso desempenhado pelas 

actividades marítimas na freguesia Matosinhos faria, em qualquer das 

situações pender os pratos da balança no sentido dos sector terciário que, 

com 44.8% da população activa, representava um peso significativo deste 

sector na freguesia, ao invés do que acontece em outras regiões já estudadas 

como Coruche, cuja percentagem de população, sensivelmente na mesma 

época e relativamente ao Sector Terciários, era apenas de 18%.192 Na 

Comarca da Feira a percentagem era de 20.7%.193 

PEDREIRA, Jorge Miguel V. - Estruturas Industriais e Mercado Colonial Portugal e Brasil (1780-
1830) , Difel, Lisboa, 1994, pag.51. Ainda neste contexto o autor cita Virgínia Rau - O Movimento da 
barra do Douro durante o século XVIII: uma interpretação, Porto, 1958, tabela II, que exemplifica a 
situação referida quando indica a diminuição da proporção dos navios ingleses em relação à totalidade 
de navios entrados no Porto que caiu de 72% em 1769/73 para 47% em 1779/1783 

NAZARETH, J. Manuel , SOUSA Fernando- A demografia Portuguesa em finais do antigo 
regime pag.6l. Em Coruche a maioria da população activa estava ligadas às profissões agrícolas 
(62.5/o). 
193 AMORIM, Inês - Descrição da Comarca da Feira -1801, Separata da "Revista da Faculdade de 
Letras", Porto, 1994. Pag.249. Na Comarca da Feira também predomina o sector primário com 54 9% 
da população activa. 
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Ainda neste contexto, podemos ir mais longe, se compararmos os 

dados referentes à freguesia de Matosinhos no ano de 1790, com os dados 

referentes à vizinha freguesia da Póvoa de Varzim, também situada a norte. 

Assim, no que respeita à Póvoa de Varzim, em 1792 a população activa 

encontrava - se distribuída desta forma: 

Sector Primário 66,4%; Sector Secundário 15,1%; Sector Terciário 

18,5%.194 

Relativamente a Matosinhos,195 utilizando a mesmo classificação, 

teríamos os seguintes dados: Sector Primário 31,1%;196 Sector Secundário 

24,1%; Sector Terciário 44,8%. Ou seja: embora estejamos perante regiões 

relativamente próximas e com características semelhantes, apresentam-nos 

dados radicalmente opostos, uma vez que em Matosinhos predominam as 

actividade relacionadas com a navegação (transportes), inserida no Sector 

Terciário, contrariamente ao que acontecia na Póvoa de Varzim, onde 

predomina a pesca, inserida no Sector Primário. 

Contudo, esta classificação não nos satisfaz. Pois como verificámos 

uma classificação por sectores de actividade, apresentar resultados 

discrepantes para regiões próximas, independentemente destas apresentarem 

Para uma melhor compreensão das considerações expostas a seguir no texto do trabalho 
apresentamos aqui o agrupamento profissional adoptado por Sandra Amorim para a Póvoa de Varzim 
O sector Primário é constituído pelas seguintes profissões: Lavradores, caseiros, Jornaleiros 
Trabalhadores, Seareiros, Argaceiros, Pescadores. O Sector Secundário Ferreiros Ferradores' 
Moleiros, Fannheiros, Padeiros/as, Carpinteiros, Cordoeiros, Calafates, Pedreiros, Tecelões Alfaiates' 
Tamanqueiros e Sapateiros. E o Sector Terciário: Barbeiros, Estalajadeiros, Cirurgiões, tabeliões' 
Sacristão; Mestre das primeiras Letras, pintores, Caiadores; Marinheiros; Embarcadiços Vareiros' 
Almocreves, Mercadores, Negociantes, Comerciantes, Contratadores de Peixe, Regateiros/as' 
Taberneiros, Vendeiros/as, Tendeiras, Tremoceiras, Boticários, Marchantes, Juiz de Fora Alcaide' 
Oficial do Juiz, Escrivães, Apontador de Obras públicas, Rodeiro, Eclesiásticos, Reitores capitão' 
Soldado. Cf. AMORIM, Sandra -A Povoa de Varzim. Obras publicas e crescimento urbamo (179 í-
1836), Dissertação de Mestrado apresentada à F.L.U. Porto, Vol. Ill, 1997,pag 61/63. 
95 Cf. Anexo 2 "Distribuição da população activa por sectores de actividades em 1790" nesta freguesia. 
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características marítimas idênticas. As diferenças não são, per si, objecto de 

desconfiança; os critérios de classificação é que não permitem avaliar as 

especificidades. 

A classificação que elaborámos excluiu desde logo os marítimos do 

grupo dos Serviços e presta-se a outras leituras. Assim, se somarmos as 

actividades marítimas com os serviços de apoio à navegação, que na nossa 

perspectiva estão mais próximos, chegamos à conclusão de que mais de 40% 

da população trabalhadora197 se integra no denominado grupo de "homens 

marítimos" , acentuando a especificidade da propensão marítima da freguesia 

de Matosinhos. 

No que respeita às outras categorias "ocupacionais" constata-se que 

mantêm valores idênticos ao longo do espaço temporal estudado, com 

pequenas cambiantes: 

Diminuição dos serviços de apoio às actividades marítimas, que 

registam quebras sucessivas de 21.9%, em 1764, para 13.3% em 1790 e 

depois 9.6%, em 1797. Este facto é, no entanto, algo que se passa em todos 

os grupos dos "homens marítimos"; isto é: aqueles que estão mais 

directamente ligados à navegação, entre meados (1764) e finais do século 

XVIII (1797). Simultaneamente à situação atrás relatada, verifica-se um 

aumento de outras ocupações (pescadores), também ela ligada à actividade 

marítima. Os pescadores registam um acréscimo de 2.2% para 6.5%. O 

equilíbrio está neste florescente grupo como contrapartida do declínio das 

Atinge este valor partindo da hipótese que a ele pertencem os flutuantes o que pode não ser a 
realidade, como veremos à frente neste trabalho. 
197 60.2%, 41.9%, 48.5% respectivamente em 1764, 1790 e 1797. Estes números seriam ainda mais 
elevados se incluíssemos os pescadores também eles directamente ligados ao mar. 
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restantes. 

Por fim, no que respeita aos Lavradores, mantêm-se sensivelmente os 

mesmos valores, mas, se lhe juntarmos os flutuantes198 (pessoal não qua

lificado a que se recorre frequentemente nas actividades agrícolas para 

suprir necessidades momentâneas de mão-de-obra e que, ao longo do período 

estudado, regista um aumento gradual passando de 3.4% para 8.6%) estas 

actividades juntas atingiriam os seguintes valores 18.5% em 1764, 25.2% em 

1790 e 22% em 1797. Estes aumentos tornavam os Lavradores numa 

categoria profissional também importante e, por conseguinte, ficaríamos 

perante duas realidades distintas: uma parte da população ligada as 

actividades marítimas e outra dependente da agricultura. 

Vejamos, por cortes cronológicos, a distribuição da população activa 

pelos diferentes grupos: 

1.2 - A estrutura profissional da freguesia de Matosinhos na segunda 
metade do século XVIII 

Para a análise das ordenanças, procuraremos apresentar quadros em 

que as profissões de pais e filhos aparecem em colunas separadas. 

Observam-se duas situações: Nem sempre os filhos têm as mesmas 

profissões dos pais. Mas, nalguns casos, tal verifica-se. 

Partindo da hipótese que este grupo ocupacional ( flutuantes) estivesse ligado às actividades 
agrícolas tendo por base um contrato de arrendamento feito entre António Bernardo de Brito e Faustino 
Pereira (caseiro) em que se estabelece que este último tem que substituir anualmente as árvores que se 
perde, comprometendo-se o proprietário a contratar-lhe um jornaleiro para o ajudar nessa actividade 
Conferir A. D. P. Registos Notariais: P06° Lv. n°53, 2a série, Foi. 10-12. Este caso estabelece a ligação 
possível dos Jornaleiros às actividades agrícolas mas não permite excluir a hipótese de estes poderem 
também estar ligados às ocupações marítimas, aspecto a que voltaremos mais à frente neste 
trabalho, (pag. 96) 
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1.2.1. Estrutura profissional em 1764 
Profissões dos 
Pais em 1764 

Total % Profissões dos 
Filhos em 1764 

Total % 

alfaiate 6 3,7 
artilheiro 1 0,7 
boticário 3 1,8 
cabo 1 0,6 
calafate 4 2,5 
capitão 6 3,7 
carpinteiro 33 20,7 carpinteiro 2 10 
caseiro 2 1.2 
contramestre 3 1,8 
escrivão 2 1,2 
estudante 1 0,7 estudante 4 20 
ferreiro 2 1,2 
jornaleiro 3 1,8 
lavrador 24 15 lavrador 1 5 
marinheiros 40 26,4 marinheiro 13 65 
moço servir 1 0,7 
moleiro 1 0,7 
pedreiro 8 5 
pescador 4 2,5 
piloto 6 3,7 
sapateiro 1 0,7 
tamanqueiro 2 1,2 
trabalhador 3 1,8 
vendeiro 1 0,7 
Total 158 100 Total 20 100% 
Fonte: A. H. M. P., Livros das ordenanças 1764. 

Quadro 2 
No que respeita ao ano de 1764, como se pode verificar no quadro 2, 

de entre os pais sobressaem as profissões de marinheiro com 26,4% dos 

casos, carpinteiros com 20,7% e os lavradores com 15% do total das 

referências apresentadas. 

A nível dos filhos dos marinheiros embora o número de referências 

profissionais seja modesta, nota-se que a preferência profissional é 

coincidente com a dos pais; ou seja: 65% dos filhos em que é referida 

actividade profissional, optam pela actividade de marinheiro. 

De entre os marinheiros ainda constatamos que uma parte destes se 

encontra ausente, 14 a nível dos pais (33,3%) e 4 (30,7%) entre os filhos. 
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Aparecem também indicados 25 ausentes sem referência profissional (15 filhos 

e 10 pais).199 

A população ausente ronda 7,2 % do total da população referida nas 

Ordenanças de 1764. No total, 45 pessoas, entre pais e filhos. No entanto, 

apenas 21 destes surgem indicados com a respectiva actividade 

profissional: 18 marinheiros (indicando ainda que um deles se encontra no 

Brasil), 1 carpinteiro, 1 capitão200 e 1 calafate.201 Dos restantes não são 

indicadas as profissões, nem o lugar para onde se ausentaram. É possível, 

no entanto, que o destino dos ausentes fosse o Brasil.202 No que respeita à 

actividade profissional, possivelmente estariam ligados às actividades 

marítimas, à semelhança do que acontecia na Foz do Douro, em que os 

ausentes " São calafates e carpinteiros da ribeira ou filhos de capitães e 

pilotos de navios, tudo indicando que a deslocação se fez como forma 

complementar das actividades de navegação e comércio desenvolvidas a 

partir daqui."203 

Estas ausências conduzem à diminuição da população registada em 

Matosinhos, como verificamos atrás(cap. Estrutura populacional), nesta época. 

E são compreensíveis, tal como já evidenciara Vitorinho Magalhães Godinho 

Não é em vão que nas ordenanças consta a denominação de ausente, prende-se com o facto de os 
ausentes não estarem livres do recrutamento militar, mas devido à ausência deveriam ser substituídos 
sendo reintegrados em próximas recrutas. Cf. Collecção das Leys, Decretos e Alvarás Art 14 pag 163 
V. 

Manoel da Silva Falcão, capitão ausente nas ordenanças de 1764. 
201 Manoel Gonçalves Amorim, Calafete ausente em 1764. 

A confirmar, ainda, esta hipótese, aparece referido Manoel Luís, marinheiro, com dois filhos 
ausentes no Brasil. Ilustrando a emigração maciça para o Brasil é de referir a venda de uma casa que 
faz Benta Gonçalves, Viúva, de Matosinhos, em 1764, pagando a compradora apenas metade do valor 
combinado em virtude da vendedora não ter feito partilhas com os seus filhos José, António , Joana e 
Josefa que se encontravam ausentes nas partes do Brasil, aquando da morte de seu pai e marido da 
viúva. Cf. A.D.P. Registos Notariais, LV. 33, 2a série, 1764, Fol. 96V.-98. 

Cf. ALVES, Jorge Fernandes- Os Brasileiros: Emigração e retorno no Porto Oitocentista, Vol. I, 
Porto, Faculdade de Letras, 1993, [ Dissertação de Doutoramento ], pag. 45. 
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ao afirmar no âmbito da emigração para o Brasil, que " nos primeiros 60 

anos do século XVIII, a diminuição da população portuguesa rondaria os 

600. 000 indivíduos, numa população avaliada em 2 400 000 habitantes, no 

ano de 1732, o que significava uma diminuição sensível da população204 

Tais registos (ausência e profissão de marinheiros ) a nível dos jovens, 

prevêm uma estrutura populacional voltada para o mar, móvel, sustentáculo 

da emigração. A este assunto procuraremos voltar ao longo do trabalho. 

Ainda a análise do quadro 2 e destacando as profissões que se 

evidenciaram: marinheiros, carpinteiros e lavradores permite-nos referir que 

no caso da duas primeiras há uma intima ligação entre elas, pelo facto de os 

carpinteiros darem apoio efectivo à actividade de navegação.205 

Também os lavradores ocupam um papel de destaque, reveladores do 

meio físico já descrito,206 activando o sector agrícola. 

Estas informações surgem-nos consolidadas quando se efectua a 

representação cartográfica da distribuição das categorias ocupacionais pelos 

lugares referidos nas Ordenanças, como se pode apreciar no mapa que 

apresentamos na página que se segue.207 

Cf. GODINHO, Vitorino, Magalhães - Estrutura da antiga sociedade portuguesa, 2a ed., Lisboa 
Arcádia, 1975, pag. 57 
05 sobre este assunto conferir MOLLAT, Michel - La vie quotidienne de gens de mer en Atlantique (IX-

XVI Siècle), Paris, Hachette, pag. 139. Onde refere a ligação entre carpinteiros e marinheiros o que os 
leva a aparecerem juntos, nomeadamente, nas confrarias do Santíssimo Sacramento em Morlaix, dos 
Montuzets em Bordéus. 

Vd. I parte, Cap. 2 - As características do meio: a paisagem. 
Vd. Anexo 7, "Distribuição das população por lugares e categorias profissionais em Matosinhos 

1764." 
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São as ruas Direita de Matosinhos e das Taipas que formam o lugar 

que " hé arruado com bastante povoação",208 que constituem o maior núcleo 

populacional. Situavam-se perto do litoral e a maioria da população aparece 

ligada às actividades relacionadas com o mar, ao invés do que acontece no 

interior, onde predominam as actividades ligadas à terra (caseiro, lavrador, 

trabalhador...) 209diminuindo substancialmente o peso das actividades ligadas 

à navegação, as quais têm ainda algum destaque devido à indefinição do 

termo carpinteiro, pois, este pode assumir simultaneamente os dois 

significados de carpinteiros da ribeira e de carpinteiro em geral. 

Estamos, assim, perante duas identidades ocupacionais que marcam a 

funcionalidade da freguesia. Esta dualidade mantem-se nos finais do século 

XVIII, 1 apesar dos arruamentos anteriormente referidos, que poderemos 

designar de "Núcleo Urbano", pois é ai que se concentram a maioria dos 

Serviços,211 aparecerem nas ordenanças de 1790 e 1797, agrupados em 

Esquadras Militares. É nas áreas destas Esquadras Militares que se concentra 

a maior percentagem da população que persiste maioritariamente ligada às 

actividades marítimas, em contraste, com o interior, com menos efectivos e 

intimamente ligadas às actividades agrícolas. 

Por fim, aproveitamos as diversas referências relativas às ruas na 

documentação manuseada.212 Numa Planta da freguesia de Matosinhos de 

ANTT, Memórias paroquiais de 1758: Dicionário Geográfico Vol. 23 m96 f.633 MF.456. 
Vd. Anexo 3, "Distribuição das profissões pelos respectivos lugares da freguesia em 1764". 

2|° Vd. Anexos 4 e 5 referentes a 1790 e 1797 "Distribuição das profissões por esquadras ou lugares." 
11 Nas esquadras militares de Matosinhos concentra-se grande parte da população que presta Serviços à 

Comunidade: Sapateiro, Boticário, Barbeiro, Ferrador , Cirurgião. Vd. Anexo 7 com a distribuição da 
população em 1764 por categorias ocupacionais. 

Listas de Ordenanças, Registos paroquiais e Registos notariais. 
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1896, ( representação cartográfica cujo data é a mais próxima do período 

aqui estudado, existente no Arquivo da Câmara Municipal de Matosinhos) 

procurámos reconstituir, com os dados disponíveis, a toponímia desta 

freguesia na segunda metade do século XVIII. 

Principais ruas de Matosinhos no século XVIII 

Fonte: Planta da VJKa de Mattosinhos com a canalização para o abastecimento d'égua, escala 1:2000 
Comp.e Générale des Eaux pour L'Estranger, 1896 

Registos Notariais (17SO-1800) 
Uvros daa Ordenanças (1764, 1790 e 1797) 
Registos Paroquiais (17SO - 1800) 

® aup 
SM/O 
Ngi4Nogw*a/1999 

Vd. Anexo 8. Sobre as características desta fonte conferir Introdução - cartografia -. 
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Neste mapa (apresentado atrás) constam as principais ruas do "lugar de 

Matosinhos", evidenciando-se um conjunto de ruas que servem de 

complemento à Rua das Taipas e Rua Direita que, desempenhavam um papel 

determinante pois como verificámos, era nelas que viviam grande parte dos 

agregados familiares da freguesia de Matosinhos no século XVIII. São ainda 

estas mesmas ruas que nos conduzem à ponte sobre o rio Leça que, como 

também já referimos neste trabalho, terá desempenhado um papel importante 

como elo de ligação entre as vias terrestres. 

Sobressai, também o largo do Areal que, independentemente de 

nesta época ainda se encontrar desabitado, vai sofrer algumas modificações 

no que respeita ao florescimento urbano futuro, como se depreende das 

primeiras construções que aí começavam a surgir. Com efeito, é o que se 

conclui da confissão de dívida de 14. 000 reis, em 1792, que faz Joaquim 

Dias da Cunha para fazer um casa de madeira nas areias de Matosinhos.214 E 

de uma venda em 1799 que faz José Rodrigues e sua mulher a António Luís 

dos Santos de uma casa térrea, sita nas areias de Matosinhos, com quintal, 

por 80.000 reis.215 

4 Cf. A.D. P. Registos Notariais, P06 Lv 54, 2a Série, 1792, Foi. 30. 
5Cf. A.D. P. Registos Notariais, P06 Lv 64, 2a Série, 1799, Fol. 22V-23V. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 81 

1.2.2. Estrutura profissional em 1790. 
Da análise do quadro 3 que se segue, referentes às ordenanças de 

Profissões dos 
pais em 1790 

Total % Profissões dos 
filhos em 1790 

Total % 

alfaiate 3 1,6 alfaiate 2 2,1 
artilheiro 2 1,1 artilheiro 1 1.08 
autistas 1 0,6 aulistas 2 2,1 
calafate 2 1,1 calafate 4 4,3 
capitão 5 2,7 capitão 1 1,08 
carpinteiro 19 10,6 carpinteiro 11 11,9 
caseiro 9 5 
cirurgião 3 1,6 
comissário^1" 3 1,6 
contramestre 4 2,2 contramestre 1 1,08 
criado 1 0,6 
escrivão 1 0,6 
estudante 0 0 estudante 12 13,04 
ferreiro 1 0,6 

fiteiro 8 8,6 
jornaleiro 11 6,1 
lavrador 39 21,7 lavrador 5 5,4 
marinheiros 24 13,4 marinheiro 28 30,43 
mestre de navios 1 0,6 

moço navios 9 9,7 
moço servir 1 0,6 moço servir 5 5,4 
negociante 1 0,6 
ordinante 1 0,6 
pedreiro 8 4,4 pedreiro 1 1,08 
pescador 16 8,8 
piloto 2 1,1 
pintor 1 0,6 
sapateiro 2 1,1 
sardinheiro 10 5,5 sardinheiro 2 2,1 
serrador 1 0,6 
tamanqueiro 1 0,6 
trabalhador 3 1,6 
trolha 1 0,6 
vendeiro 3 1,6 
Total 180 100 Total 92 100 
Fonte: A. H. M. P., Livro das Ordenanças de 1790. 

Quadro 3 

Pensamos que se trata de Comissários Volantes (comerciantes com o papel activo no comércio 
externo), que foram proibidos de exercer o seu oficio no âmbito da política económica Pombalina, em 
1755, aspecto a que nos referiremos à frente neste trabalho. Após serem impedidos de comercializar no 
transporte, muitos tentaram estabelecer-se como comerciantes, precisando no entanto, de autorização da 
Junta do Comércio(Cf. MACEDO, Jorge Borges- A situação económica no tempo de Pombal, 2a 

Edição, Moraes Editores, 1982, Pag.70). Um destes Comissário em 1790, João Santos, aparece nas 
Ordenanças de 1797 como negociante e administrador do pescado da Sereníssima Casa de Bragança. 
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Em 1790 a nível dos pais, no que diz respeito à distribuição das ocupações, 

sobressaem de novo as profissões de marinheiros com 13,4 %, carpinteiros 

com 10,6% e lavradores com 21,7% das ocupações referidas. 

Regista-se uma quebra a nível das ocupações de marinheiros e 

carpinteiros que diminuem respectivamente de 26,4% em 1764, para 

13,4 % em 1790 e de 20,7 % em 1764 para 10,6 % em 1790. Estas profissões 

andariam associadas, uma vez que só esporadicamente aparecem 

referenciados os carpinteiros da ribeira.217 Daí ser compreensível, que a 

diminuição de uma destas profissões tenha reflexos paralelos na outra. 

Em contraste com a diminuição das actividades marítimas, verifica-se 

um aumento, em relação a 1764, das ocupações dos lavradores que passam 

de 15% para 21,7%, dos jornaleiros, 218 que passam de 1,8% para 6,1 % do 

total das ocupações referidas, mantendo os trabalhadores sensivelmente os 

mesmos valores, 1,8% em 1764 e 1,6% em 1790. A imagem sugerida é a de 

aumento da população dedicada à actividade agrícola. 

A diminuição da actividade marítima pode ter sido consequência da 

abolição das frotas, registada a partir de 1765. Com efeito, o sistema de 

frotas tinha sido criado no século XVII, para evitar os ataques dos piratas e 

holandeses, de que eram alvos os barcos portugueses 

participantes no comércio externo. Neste contexto, segundo A. J. R. Russel-

-Wood " Uma ordem real de 1660 proibiu as viagens individuais e o sistema de 

Cf. BLUTEAU, Rafael - Diccionario da Língua Portuguesa , reformado e acrescentado por 
António Moraes da Silva; Tomo I, Lisboa, Qfficinas de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, pag.237. 
Carpinteiros - "Official que trabalha em madeiras de construção civil, ou náutica a estes se dizem da 
ribeira:" Ou seja raramente na documentação se faz a destrinça entre carpinteiro e carpinteiro da 
ribeira. 
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frotas acompanhado por navios de guerra sobreviveu (...) No século XVIII, as 

frotas brasileiras deixavam Lisboa em direcção ao Rio de Janeiro, Baía, e 

Recife em três caravanas."219 Obviamente que, para o funcionamento das 

frotas, era necessário pessoal que fizesse parte da tripulação. Pois .segundo 

o referido autor, "A/os finais do século XVII e no século XVIII, as frotas do 

Brasil chegaram a atingir os 100 navios, o que as tornou as maiores do mundo, 

nesse período."220 

A evidente diminuição das ocupações ligadas à navegação em 1790 

parece estar associado à abolição das frotas determinada em 1765. Do 

mesmo modo, aquelas ocupações voltarão a registar uma tendência para 

aumentar em 1797, também em consequência, parece-nos, de uma nova 

instituição das frotas 1797-1801,221 

A diminuição de registo de marinheiros poderá ainda estar relacionada 

com as exigências curriculares de formação impulsionada pela Aula de 

Náutica na cidade do Porto, que começou a funcionar posteriormente a 1764, 

" destinada a formar marinheiros. "222 Ou seja: visando a qualificação 

profissional. Em suma, todas as razões aqui apresentadas servem para 

consolidar a explicação apresentada anteriormente, segundo a qual a quebra 

registada nas actividades marítimas se deve a uma diminuição do comércio 

externo nos anos 90 do Século XVIII.223 

218 
pessoa sem especialização que trabalho ao dia recebendo retribuição o Jornal " Paga de cada dia 

que se dá ao Jornaleiro" Cf. BLUTEAU, Rafael- Diccionario de Língua Portuguesa, Tomo I, pag 745. 
Provavelmente estariam ligado, como já vimos neste trabalho, à agricultura. 

Cf. RUSSEL-WOOD; A. J. R. - Um mundo em movimento. Os Portugueses na África, Ásia e 
América (1415-1808), Difel, 1998; Pag. 49. 
220 Idem, Pag. 49. 
221 Idem, Ibidem 49. 

Cf. SANTOS, Cândido - Universidade do Porto: Raizes e Memória da Instituição. pag.24.e sg. 
~23 Conferir Cap. A população Activa com base nos Livros de Ordenanças de Bouças, nota de rodapé 
191 (Jorge Pedreira). 
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Os pescadores assinalam um aumento percentual de 2,5% em 1764, para 

8,8% em 1790. É, também possível que o aumento dos pescadores esteja 

relacionado com a diminuição dos marinheiros. Segundo Constantino Lacerda 

Lobo, no seu trabalho datado de 1789, os marinheiros de Matosinhos são 

marinheiros velhos, que pouco se arriscam em alto mar "que não podem já 

continuar nos trabalhos dos navios."224 Efectivamente, nos Livros das 

Ordenanças esta hipótese confirma - se. Os pescadores têm geralmente 

idade superior a 40 anos,225 o que representa uma idade avançada em 

confronto com outras profissões, nomeadamente os marinheiros, cuja entrada 

na profissão se verifica, nesta mesma fonte, aos 15 anos. É com essa idade 

em que é comum aparecerem referenciados como Moços de Navios. Podia, no 

entanto, o ingresso na profissão ser ainda anterior a esta idade, como previa o 

Regimento da Matrícula dos Oficiais de Navegação de 1591, que determinava 

a possibilidade de "os filhos dos homens do mar que acompanharem seus 

seus pães na viagem que fizerem nas nãos e carreira da Jndia e em outros 

nauios de minha armada ou de quaesquer outras Viagens em que forem seruir 

per conta da minha fazenda uenção tanto que forem de Idade de dez annos 

soldo e ração como seos pães".226 Ora, neste contexto, percebe-se com 

alguma facilidade o aumento do número de filhos com a profissão de 

marinheiros, 28 no total, encontrando-se 15 (53,5%) destes como marinheiros 

Cf. LOBO, Constantino Lacerda - Memórias sobre as observações feitas em 1789 relativas ao estado 
das pescarias da Província do Douro e Minho, In "Memórias Económicas da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, Para o Adiamento da Agricultura , Das Artes e da Indústria em Portugal, E Suas 
Conquistas (1789-1815)", Tomo IV, Colecção de obras clássicas do pensamento económico português, 
Direcção de José Luis Cardoso, Lisboa, 1991, Pag. 302. 
225 Vd. Anexo 6 - III Parte - "Distribuição dos pescadores pelos diferentes grupos etários." 

26 Treslado do Regimento sobre os offlçiaes de Navegação, e da Ribeira, e Bombardeiros que se hão 
de matricular. Artigo 13a, Fl. 184. Citado por COSTA, Leonor Freire - Os regimentos sobre a 
Matrícula dos oficiais de navegação, da Ribeira e Bombardeiros de 1591 e 1626. In " Revista de História 
Económica e Social", n825, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1989. pag. 103. 
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ausentes. É de realçar, neste ano de 1790, a existência de 9 moços de 

navios, provavelmente filhos de marinheiros que, atendendo às contrapartida 

económicas, acabam por aderir à navegação. É também legítimo admitir, em 

função destes dados, uma certa transmissão profissional inter - gerações.227 

A provar esta transmissão, verificamos que entre os filhos é a ocupação 

de marinheiros aquela que reúne mais preferências (30,4%), seguida da 

ocupação de estudantes(13,4%),228 desempenhando ainda os moços de 

navios, com 9,7%, papel de relevo.229 É, no entanto, curioso o aumento de 

filhos que optam pela profissão de carpinteiros 11 neste ano, o que 

corresponde a 11,9% da população activa dos Jovens, ao invés do que 

acontecia em 1764, com apenas 2 referências. Porém, no que respeita aos 

carpinteiros, este aumento não é resultado da transmissão profissional, pois 

apenas um dos filhos de carpinteiro escolhe a profissão do pai.230 

Ainda no que respeita ao ano de 1790 e a nível dos filhos, 

simultaneamente ao aumento carpinteiros verifica-se o aparecimento dos 

calafates, com 5 referências e dos marinheiros, que aumentam de 13 para 28. 

Em suma, pelas razões aduzidas atrás, nota-se uma clara opção, da 

"segunda geração" pelas actividades marítimas. 

No que respeita à percentagem de ausentes, estes diminuem em 

relação a 1764, passando de 7,2% para 6,6% neste ano. Neste capítulo as 

27 Este aspecto será tratado com pormenor mais à frente neste trabalho, ( III Parte - A transmissão 
profissional). 

28 O número de estudantes embora significativo, não nos parece relevante na situação aqui salientada, 
porque neste grupo estão inseridos menores que aparecem com a denominação "anda na escola" por está 
razão foram inseridos nesta categoria. No entanto, não pertencem à população activa. 

Consideramos esta ocupação tal como consta nas ordenanças, embora, tudo indique que esta 
ocupação contribua para o aumentar da população marítima, já que os moços de navios, são potenciais 
marinheiros no futuro. 

Vd Anexo 1 - III parte - sobre a transmissão dos carpinteiros. 
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Ordenanças do ano de 1790 são extremamente precisas, como se pode 

comprovar no quadro que se segue: 

População ausente de Matosinhos em 1790 
Pais ausentes (13) Filhos ausentes (27) 

Profissões Destino Profissões Destino 
6 Marinheiros 4 Bahia - Brasil 

1 Rio - Brasil 
1 Cádis - Espanha 

15 Marinheiros 7 Rio - Brasil 
1 ? - Brasil 
1 ?-índia 
1 - Lisboa 
4 - Bahia - Brasil 
1- Pernambuco -Brasil 

4 Carpinteiros da 
Ribeira 

4 Bahia - Brasil 5 Moços de navios 2 Rio - Brasil 
1 ? - Brasil 
1 - Norte 
1- abordo de navio 

1 Calafate No Norte 1 Calafate 
2 Carpinteiros da 
Ribeira 

1 Bahia - Brasil 
2 Bahia - Brasil 

2 Capitães 1 Partes do Norte 
1 ? 

4 ? 2 Bahia - Brasil 
2 Rio - Brasil 

Fonte: A.H.M.P., Livro das Ordenanças de 1790. 

Quadro 4 
Como se verifica no quadro 4, nas Ordenanças de 1790 surgem 

indicadas as profissões dos ausentes e os locais onde se encontravam. 

Estes iam desde o Brasil à índia, passando por regiões do Norte.231 A maioria 

da população ausente encontrava-se nas partes do Brasil, constituindo a 

emigração setecentista e do inicio do século XIX, que se dirigiu 

preferencialmente para esta Colónia Portuguesa, à semelhança do que 

aconteceu em outras regiões nortenhas.232 Não obstante, há também algumas 

marcas de um comércio entre o Mediterrâneo (Cádis), possivelmente ao 

serviço das frotas espanholas e o Norte no seu sentido mais lato, que tanto 

pode ser ao serviço de Espanha, para os Países Baixos espanhóis, como 

Pelo Norte poder - se - à entender Espanha. Pois, já no no recenseamento da marinha mercante 
mandado fazer por D. João III em 1552, uma grande parte das embarcações de Matosinhos se 
encontravam em serviço em Espanha muitos deles ao serviço desse país. Cf. AZEVEDO, Pedro A. de -
A marinha mercante do Norte de Portugal in Archivo Histórico Portuguez, Vol.II, 1904, pag.247/8. 

32 ALVES, Jorge Fernandes - Os Brasileiros : Emigração e retorno no Porto Oitocentista, Vol.I, 1993, 
pag.46. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 87 

da Holanda ou Inglaterra, com gente de rotas transatlânticas. 

1.2.3. A estrutura profissional em 1797 

Profissões dos 
Pais (1797) 

Total % Profissões 
dos Filhos 

Total % 

alfaiate 0 alfaiate 3 2,9 
artilheiro 3 1,2 artilheiro 5 4,8 
aulista 0 aulista 2 1,9 
auxiliar 1 0,5 auxiliar 1 0,9 
barbeiro 2 0,8 
varredor do 
castelo 

1 0,5 

boticário 1 0,5 
cabo 3 1,2 
calafate 4 1,6 
capitão 9 3,7 capitão 6 5,8 
carpinteiro 25 10,2 carpinteiro 4 3,8 
caseiro 7 2,8 
cirurgião 3 1,2 cirurgião^ 1 0,9 
contramestre 8 3,2 contramestre 3 2,9 
estudante 0 0 estudante 5 4,8 
fabricante 2 0,8 fabricante 4 3,8 
ferreiro 2 0,8 

Fiteiro 1 0,9 
jornaleiro 13 5,3 
lavrador 32 13,2 lavrador 6 5,8 
marinheiros 45 18,5 marinheiro 53 55,6 
mercador 1 0,5 
mestre 
gramática 

1 0,5 

moleiro 1 0,5 
negociante 4 1,6 
pedreiro 11 4,5 pedreiro 3 2,9 
pescador 22 9 
piloto 7 2,8 
pintor 1 0,5 
sapateiro 2 0,8 
sar. castelo 1 0,5 

Sar. Número 2 1,9 
seareiro 1 0,5 
tamanqueiro 2 0,8 
trabalhador 16 6,6 
trolha 1 0,5 
vareiro 8 3,2 
vendeiro 3 1,2 

Total 243 100% Total 103 100 

Fonte: A. H. M. R, Livro das ordenanças de 1797. 
Quadro 5 

Filho de Cirurgião que aparece com a denominação de Praticante. 
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Da análise das ordenanças de 1797 e a partir da informação estruturada no 

quadro 5, evidencia-se em primeiro lugar uma grande variedade de 

ocupações. Regista-se na generalidade um aumento da profissão de 

marinheiro, quer por parte dos pais, quer dos filhos. No que respeita aos pais, 

estes tinham diminuído nas ordenanças de 1790, atingindo agora os valores 

mais altos 45, que correspondem a 18,5% da população activa referenciada, 

quando em 1764 era apenas de 13,4%. Este aumento resulta da "nova 

organização do comércio, alicerçada num novo aparelho institucional, 

[Companhias comerciais] decerto contribui para que a crise [ assinalada em 

1790 ] fosse sendo ultrapassada."234 Pode ainda ser uma consequência da 

reintrodução do sistema de frotas que, como verificamos anteriormente, 

tinham sido abolidas em 1765 e voltarão a ser instituídas em 1797.235 

Registou-se também um o florescimento da profissão de marinheiro, no grupo 

etário dos filhos, que se consubstanciou agora na existência de 53 marinheiros 

(55,6% do total de ocupações indicadas a nível dos filhos) dos quais 33; ou 

seja: 62,2% deles se encontram ausentes. Por sua vez, no que respeita ao 

grupo etário dos pais, o número de marinheiros ausentes, é menor: 24 dos 45 

marinheiros registados, correspondendo mesmo assim a uma percentagem de 

53,3 %. 

De um modo geral, nestas ordenanças e no que concerne à 

população ausente, verifica-se um aumento em relação a 1790, passando de 

6,6% para 9,9% da população registada nas Ordenanças. 

34 PEDREIRA, Jorge Miguel V. - Estruturas Industriais e Mercado Colonial Portugal e Brasil (1780-
1830) , Difel, Lisboa , 1994, pag.53. 

RUSSEL-WOOD; A. J. R. - Um mundo em movimento. Os Portugueses na África, Ásia e América 
(1415-1808), Difel, 1998; Pag. 49. 
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Infelizmente não mencionam os locais para onde se descolavam, 

como acontecia em 1790. 

População ausente de Matosinhos em 1797 
Pais ausentes (38) Filhos ausentes (52) 

Profissões Profissões 
24 Marinheiros 33 marinheiros 
4 Capitães 4 capitães 
4 Pilotos 4 Pilotos 
2 Contramestres 2 contramestres 
1 Calafate 6 Sem referência profissional 
3 Carpinteiros da Ribeira. 3 Carpinteiros da Ribeira 

Fonte: Livro das Ordenanças de 1797. 
Quadro 6 

Esta tendência para o aumento da população ausente é sobretudo notável a 

nível da segunda geração, em que quase duplica. Isto é: passou de 27 

ausentes referidos em 1790, para 52 em 1797. 

Este assinalável aumento de ausentes pode contribuir para reforçar a 

hipótese abordada ao longo deste trabalho, segundo a qual oingresso nas 

actividades marítimas funcionava como suporte à emigração para o Brasil. 

Ora, segundo Maria do Rosário Pimentel, 236 esta emigração foi de tal modo 

considerável que houve necessidade de se lhe pôr cobro, legislando-se nesse 

sentido no inicio do século XVIII. A partir desta altura, os candidatos à 

emigração tinham de obter licenças para emigrar e " na impossibilidade de 

obter uma licença, muitos indivíduos comprometiam-se como marinheiros, 

evadindo-se assim que chegavam às terras Brasileiras...'237 

Nesta perspectiva, podemos aceitar este aumento de ausentes ligados 

à navegação situação inversa do que acontecia em 1790, que apresentava 

PIMENTEL, Maria de Rosário - Viagem ao fundo das consciências. A escravatura na época 
moderna, Lisboa, Edições Colibri, 1995, pag. 100. 
237PIMENTEL, Maria de Rosário -Idem , pag. 100 
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uma tendência para diminuir como um eventual subterfúgio em relação à 

legislação, de modo a poderem continuar a emigrar. Só que infelizmente não 

podemos provar o tempo de ausência. 

O grupo dos pescadores, na continuidade do que já tinha acontecido 

nas ordenanças de 1790, aumentou para 22, subindo o nível percentual de 

8.8% para 9%. Esta tendência poderá encontrar explicação no facto dos 

antigos marinheiros se dedicarem agora à pesca, 238 como aventava 

Costantino Lacerda Lobo em 1789. " Ocupam-se nela [pesca ] os marinheiros 

já inválidos, e velhos, que não podem sofrer o trabalho dos navios, e a maior 

distância que saem da costa é de duas léguas no Verão, e meia no Inverno"239 

Também poderá ser visto, não como factor de uma certa decadência, mas 

antes do estimulo devido às medidas proteccionistas em relação aos 

pescadores tomadas no reinado de D. Maria I.240 

Os carpinteiros e lavradores continuam a ocupar posição de destaque 

com 10,2 e 13,2% das referências profissionais, respectivamente. No que 

respeita ao primeiro caso, associados aos calafates (1,6%), embora registem 

um ligeiro aumento, não acompanham o acréscimo registado pelos 

marinheiros que passam de 13,7% da população activa em 1790, quanto aos 

pais, para 18,5%. Ainda neste âmbito, no que respeita ao aumento das 

profissões marítimas, evidenciam-se os casos dos contramestres com 8 

238 Vd. Anexo 4 -III Parte- "Pescadores em 1797 que ocupação ocupavam em 1790 ?" 
LOBO, Constantino Lacerda - Memórias sobre a decadência das pescarias de Portugal[1789] In 

"Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, para o adiamento da Agricultura, 
das Artes e da Indústria em Portugal, e suas Conquistas (1789-1815)" , Tomo IV; Colecção de obras 
clássicas do Pensamento económico Português Direcção de José Luis Cardoso, Lisboa, 1991, pag. 263. 
40 Alvará de 07/05 de 1787 que pretende acabar com a grande decadência a que chegaram as pescarias 

do Reino e Ilhas Adjacentes estabelece a liberdade das pescas e concede incentivos fiscais por um 
período de 10 anos aos pescadores...conferir ANTT, Corpo Cronológico, Leis sobre pescadores, Livro 
14, Folha n°94. 
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referências (3,2%), pilotos com 7 ( 2,8%) e capitães com 9 (3,7%) do total das 

ocupações, quanto aos pais, neste ano.241 

Em jeito de conclusão, como resultado do confronto das ordenanças, 

podemos constatar que uma parte significativa da população de Matosinhos, 

se encontrava ausente. Podemos ainda aferir uma especialização profissional 

cada vez maior ou, pelo menos, um maior rigor nas referências inscritas nas 

Ordenanças.242 Nesta perspectiva, surgem em 1790 os sardinheiros, que 

não apareciam nas Ordenanças de 1764,243 associados à função de vender 

peixe (sardinha) pelo interior. Esta mesma profissão aparece nas Ordenanças 

posteriores, em 1797, com a denominação de "vareiros"(8), referindo-se 

sensivelmente às mesmas pessoas que apareciam como sardinheiros nas 

ordenanças de 1790.244 

Situação semelhante é a que se passa com os fiteiros e fabricantes 

em 1790 e 1797, respectivamente. Em 1790 surge a categoria ocupacional de 

fiteiro, com oito referências, quanto aos filhos, com idades compreendidas 

entre os 11 e 19 anos. Ora, no caso de Matosinhos, deve-se entender por 

Tal como acontecia em 1764: capitães (6), pilotos (6); ao invés em 1790 acompanhando a 
diminuição de marinheiros , há uma quebra nestas "profissões " capitães (5), pilotos (2); o mesmo não 
acontece com os contramestres que apresentam os seguintes valores 3, 5, 8 respectivamente em 1764, 
1790 e 1797 e este aspecto poderá estar relacionado com o existência de marinheiros cada vez mais 
jovens, e com responsabilidade do oficio que exigia uma certa experiência. 
242 Vd. Anexo 7 " evolução das ocupações que aparecem na freguesia de Matosinhos ao longo do 
período analisado nas ordenanças. " 
243 Tal como já referimos anteriormente estes instalam-se em Matosinhos a partir de 1768 conferir nota 
de rodapé 175. ( I parte cap. Os registos paroquiais e o movimento demográfica - Casamentos) 
244São exemplos desta situação Manoel Marques, João Marques e Rafael Marques que aparecem nas 
ordenanças de 1790 como sardinheiros e em 1797 como vareiros. Havendo, ainda, o caso de António 
Marques(Vareiro) em 1790 com 22 anos que se pressupões ser filho de um dos nomes anteriormente 
referidos. Filhos de Vareiros, há também, que optam por outra ocupação: Manoel Vareiro, Jornaleiro e 
Damião Vareiro, pescador. Esta comunidade que surge com a designação de Sardinheiros (1790) e 
Vareiros em 1797 eram originários da Murtosa fixando-se em Matosinhos na Segunda metade dos 
século XVIII. Sobre este mesmo assunto conferir, ainda, Cap. Evolução demográfica de Matosinhos 
1750-1800(Registos Paroquiais). 
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fiteiro: "oficial que faz fitas, tecido longo de lã ou seda para atar guarnecer.'245 

Esta mesma ocupação quase desaparece em 1797, com apenas uma 

referência.246 Os restantes fiteiros ou enveredaram por outra ocupação247 ou 

aparecem , agora, com a profissão de fabricantes. É o que acontece com 

José, filho de Thómas Ferreira, fiteiro nas ordenanças em 1790, que aparece 

nos registos notariais, em 1793, como testemunha em dote de casamento com 

a profissão de fabricante de fitas.248Também José Pinheiro, filho de uma 

viúva, Quitéria Pinheiro, aparece como fiteiro em 1790 e fabricante em 1797. 

Ou seja: estamos perante indícios de uma possível especialização numa 

actividade de apoio à navegação, que assumia um papel importante em 

Matosinhos, em 1790, como se depreende de duas notas de créditos que são 

lançadas nas notas do tabelião do julgado de Bouças: "Devo, e pagarei ao 

senhor Crizostemo Pereira da Silva 249a quantia de dozentos e vinte e dois reis, 

digo mil e vinte e oito reis, procedidos de fitas que lhe comprei da sua fabrica, 

cuja quantia de, procedido de fitas, que lhe comprei muito a meo gosto, tanto 

em preço, como em bondade , cujo a quantia de dozentos e vinte dois e vinte 

e oito mil reis pagarei à elle dito senhor ou a quem me mostrar depois da 

BLUTEAU, Rafael- Diccionário de Língua Portugueza, Tomo I, pag. 619. 
Fermiano, filho de João Santos e Joana Maria que aparecia com fiteiros em 1790, aparecendo como 

fiteiro ausente em 1797. 
241 Clemente, fiteiro em 1790, filho de Bernardo Maltes, aparece como marinheiros em 1797. 
48 A. D. P. Registos notariais, PO 6a LV 55 2a Série, 1793, Fol47/48. 

249 Fábrica situada em Leça da Palmeira Cf. A. H. M. P. Documentos individuais das Ordenanças do 
Concelho de Bouças (1782-1822) 1 Maço de 50 Espécies, 4081, n°40. Nesta fonte existem várias 
referências a fábricas de Seda em Leça aspecto ainda confirmado por PEDREIRA, Jorge Miguel V. -
Estruturas Industriais e Mercado Colonial Portugal e Brasil (1780-1830), pag. 96. Não conhecemos 
nenhuma referência a fabricas de Seda em Matosinhos. É possível que fiteiros e posteriormente os 
fabricantes que constam nos Livros de ordenanças de Matosinhos exercessem a sua actividade nas 
fabricas situadas na vizinha Leça da Palmeira ou então se tratasse de trabalho artesanal realizado em 
casa. 
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chegada do Navio Sam João e Sam Lucas a salvamento à este Porto ou ao de 

Lisboa250 Estamos, assim, perante o desenvolvimento da actividade de fabrico 

de fitas, imprescindíveis à navegação, que em consequência do seu 

florescimento poderá ter contribuído para a "progressão na carreira" dos que 

nela trabalhavam e daí o termo de fabricantes em 1797. Segundo Nuno 

Madureira, fiteiro é aquele que fabrica sedas do estreito.251 Esta actividade é, 

ainda segundo o referido autor, uma especificidade da região do Porto para 

ultrapassarem as dificuldades por que passavam os fabricantes de seda. 

Estes começaram por utilizar várias matérias-primas (seda , algodão, fios de 

metais), com as quais fabricavam finos galões com rendas de espiguilha de 

prata e ouro até serem proibidos (decreto de 20 de Março de 1793), limitando-

-se a partir desta data e durante algum tempo a produzir fitas e fumos. 252 

Fitas que, como nós referimos atrás, possivelmente se destinavam à 

navegação. É no entanto admissível que a passagem de fiteiros a fabricantes 

seja encarada como progressão na carreira, após um processo de 

aprendizagem, como se conclui tendo por base um documento para efeitos 

de isenção de recrutamento nas Ordenanças, passado por Manuel Francisco 

Araújo, homem de negócios do Porto e fabricante de tecidos, a António Lopes 

Pinheiros de Leça da Palmeira. O primeiro refere que "António Lopes 

Pinheiros aprendeu fabricante de tecidos de seda do estreito na sua fabrica 

de trinta teares, situada em Leça da Palmeira, durante cinco anos, na forma 

do capitulo doze do Estatutos da Real Fabrica de Sedas da cidade de 

250 250 A D p R e g i s t o s notariais, PO 6a LV109 PSérie, 1799, Fol 18-18V. 
251 MADUREIRAS, Nuno Luís - Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834, 
Editorial Estampa, Ia Edição, Lisboa, 1997, pag. 362.. 

52 Conferir MADUREIRAS, Nuno Luís - Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 
1834, Editorial Estampa, Ia Edição, Lisboa, 1997, pag. 360 
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Lisboa(...) Além desta aprendizagem de cinco anos, tem mais três anos de 

exercício na dita fabrica na administração das facturas dos referidos tecidos."253 

Com efeito, em resultado da aprendizagem aqui descrita, os oficiais do 

fabrico de sedas do estreito passam a designar - se fabricantes. Neste 

contexto, pensamos ser de todo o interesse clarificar os termos 

fabrica/fabricantes. Assim, procurámos ter em linha de conta as definições 

que Jorge Borges de Macedo encontrou numa memória publicada em 1803 

para a região da Covilhã. "Chamam-se fabricas uns agregados de oficinas 

aonde a lã entra em rama e sai convertida em tecido ultimado. Chamam-se 

fabricantes todos os que se propõem a fazer tecidos em branco, para os 

vender neste estado, depois do pisão"254 Nesta perspectiva, atendendo ao 

nível etário referido na fonte (a partir dos 11 anos), parecem-nos serem 

demasiado novos os fiteiros para poderem ter o estatuto de fabricantes, 

surgindo assim com a designação de fiteiros, o que poderá representar a 

forma de ingresso na ocupação,255 pois, parece-nos que fabricar fitas 

implicava um menor grau de responsabilidade do que fabricar o "produto final", 

função do fabricante. No entanto, o facto de ingressarem na ocupação como 

fiteiros não condicionava a legítima ambição de chegarem a fabricantes de 

largo lavor. Contudo como temos vindo a referir, embora apareçam nas listas 

de Ordenanças de Matosinhos fiteiros e fabricantes, não encontramos 

nenhuma referencia à existência de Fábricas nesta freguesia. É no entanto, 

253 A. H. M. P. Ordenanças, Documentos individuais das Ordenanças do Concelho de Bouças ( 1782-
1822) 1 Maço de 50 Espécies, 4081, n°5. 
'4 MACEDO, Jorge Borges de - A situação económica no tempo de Pombal, 2o Edição, Moraes 

Editora, 1982, pag. 115. 
5 Aliás, neste mesmo contexto, é importante destacar que na rendimentos das Ordenanças ( Vd III 

Parte, cap. 2, Rendimentos 1790), em que os fiteiros aparecem no quadro no grupo com menores 
rendimentos desse ano com 30$000 reis. 
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possível que estes trabalhem em algumas das já referidas fábricas, situadas 

na vizinha Leça da Palmeira.256 

Em 1797 outras ocupações profissionais emergem. Como a de 

negociante, que aparece com uma referência em 1790 e com quatro em 

1797. Segundo Jorge Miguel Pedreira, este termo generaliza-se no século 

XIX, para denominar as elites económicas em diversos sectores de actividade 

(comércio por grosso, indústria, fiança e banca). Mas é na segunda metade do 

século XVIII que adquire esta carga semântica, que suporta durante o século 

De entre os negociantes referidos, evidencia-se em 1797 João Santos, 

ao qual já nos referimos atrás neste trabalho,258 que anteriormente aparecia 

referenciado como comissário e que surge agora como negociante, 

desempenhando um papel importante, quer a nível da fiança, quer ainda na 

realização de outras transações.259 

Convém ainda assinalar referência aos trabalhadores, com 16 

menções, 6.6% do total das ocupações da 1a geração, e ao grupo de 

Jornaleiros, com 13 referências, correspondentes a 5.3% das ocupações 

indicadas, registando-se uma tendência para o seu aumento em relação aos 

anos anteriores (1764/90). 

Conferir nota de rodapé 249. 
37 Cf. PEDREIRA, Jorge Miguel - Os negociantes de Lisboa na Segunda metade do século XVIII: 

Padrões de recrutamento e percursos sociais- in "Análise Social" Volume XXVII, 1992 Pag. 410/411. 
258 Conferir nota de rodapé 212. (A estrutura profissional em 1790). 
2i9 A título de exemplo conferir A. D. P. RegistosNotariais: P06° Lv 58, 2a série, 1794, Fol 17V-18 
Confissão de dívida de 79$600 reis que fazem ao referido João Santos ; Foi. 53. Compra que faz João 
Santos de uma morada de casas com quintal por 150$000 reis; Foi. 81. Distrate que faz João Santos de 
uma dívida que lhe deviam de 50$000 reis; Fol. 84V.- 85V. Venda que faz João Santos de uma casa por 
200$000 reis. Fol. 85V Confissão de dívida que fazem a João Santos de 100$000 reis... Sobre os mesmo 
assunto Conferir A.D.P. Po6° 56, 2a série Fol33-34; A.D.P. Po6° 66, 2a série Foi. 2V. - 3V. 
Analisaremos com mais pormenor este caso mais à frente neste trabalho, na III parte Cap. 
Desempenhos económicos. 
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Quer os trabalhadores quer os jornaleiros constituem designações cujo 

conteúdo se mostra impreciso. Tanto podem estar ligados aos trabalhos 

agrícolas, como vimos anteriormente,260 como ao trabalho indiferenciado 

desenvolvido num centro marítimo (como carregadores de mercadorias). 

Como suporte desta nossa alegação, devemos considerar a posição de 

Gérard le Bouëdec quando, num seu trabalho, ao estudar também 

populações do litoral afirma: "... le métier de gens de mer reste un métier 

ouvert. La mer puise dans tous les milieux socioprofessionnels, ceux des 

activités périmaritimes, parmi les jounaliers des villes et des campagnes, dans 

les métiers de l'artesanat, mais aussi chez les agriculteurs."2™ Neste contexto, 

atendendo à especificidade da região de Matosinhos, é perfeitamente natural 

que alguns destes trabalhadores/jornaleiros estivessem ligado às tarefas 

marítimas. Em suma, estamos perante um grupo acupacional que, designamos 

ao longo deste trabalho de flutuantes ou pessoal não qualificado, que realiza 

"qualquer serviço", quando solicitados, com a variante de os jornaleiros serem 

normalmente pagos à "jorna"; isto é: salário pago no final do dia de 

trabalho.262 

Conferir nota de rodapé 198 ( A população activa na freguesia de Matosinhos) pag.73. Em que é 
contratado um Jornaleiro para ajudar nas actividades agrícolas. Conferir Registos Notariais: P06° Lv 
n°53, 2a série, 1790, Foi. 10-12. 
261 BOUËDEC, Gérard Le- Activités maritimes et sociétés Morales de LÊurope Atlantique (1690-
1790), Paris, Armamd Colin, 1997, Pag.257. 

Cf. BLUTEAU, Rafael - Diccionario da Lingua Portuguesa , reformado e acrescentado por 
António Moraes da Silva; Tomo I, Lisboa, Qfficinas de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, pag.745. 
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III Parte: 

AS DINÂMICAS SÓCIO - PROFISSIONAIS 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 98 

1. - A transmissão profissional 

Na tentativa de corroborar a possibilidade da transmissão profissional, 

elaborei vários gráficos263 a partir das profissões mais representativas que 

constam nos listas das ordenanças de S. salvador de Bouças de Matosinhos: 

os marinheiros, os pescadores e os lavradores. 

As características das fontes, ou seja, o registo quer das ocupações 

dos cabeças de casal, quer dos seus filhos, permitem-nos tentar responder às 

questões que emergem quando se aborda a problemática das estruturas sócio-

-profissionais: Até que ponto a aprendizagem em meio familiar é factor de 

transmissão de saberes? 

O quadro que apresentamos a seguir resume o destino ocupacional 

dos filhos dos marinheiros, de que sobressaem alguns aspectos : 

Ocupações desempenhadas pelos filhos dos Marinheiros264 

Profissão escolhida 
Anos n°pais n° 

filhos 
Filhos 

menores 
Sem 

filhos 
Marinheiros Carpinteiro 

ou calafate 
Fiteiros Fabricante Alfaiate Ausentes 

1764 57 63 24 36 0 0 0 0 0 3 2 6 5 

1790 36 37 8 21 7 1 2 0 0 0 

1797 68 74 24 33 12 1 1 1 1 3™ 

Fonte: A. H.M.P., Livros das Ordenanças de 1764,1790 e 1797. 

Quadro 1 

1 - O número bastante elevado de marinheiros sem filhos ou com filhos 

ainda menores: 

Além dos apresentados no texto do trabalho Vd. também Anexo 2 e 3, quadros sobre a transmissão 
geracional das profissões em 1764 e 1790. 
264Inserem - se neste âmbito todas as profissões directamente relacionadas com o mar: Contramestres, 
Mestres, Pilotos, Capitães de navios, Marinheiro, e Moço de navio que representa o inicio de uma 
carreira no mar, ascendendo após um trabalho continuado a marinheiro 
265 Não aparece referida qualquer profissão. 
266 Não aparece referida qualquer profissão. 
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Ambos os aspectos são, pensamos, uma consequência da 

entrada relativamente cedo na profissão, a partir dos 15 anos,267 pois, como 

verificamos através da análise da distribuição dos marítimos pelos 

diferentes grupos etários,268 a maioria dos marinheiros concentram-se nos 

grupos etários 20-30, 31-40, diminuindo a partir dessa idade, ao invés do que 

acontece com outros grupos como os pescadores, cujo grupo etário com mais 

elementos se situa entre os 41- 50 anos. 269 A concentração de marinheiros 

em grupos mais jovens, conduzindo-os a longos períodos de ausência, justifica 

certamente o retardamento das uniões e o adiamento da procriação. 

2- A adopção pelos filhos dos marinheiros , quase em exclusivo, do 

oficio do pai e residualmente por actividades relacionadas com o mar; só 

depois se dirige a outras: 

Este aspecto aparece reforçado quando aplicamos aos dados das 

Ordenanças de 1797270a grelha de trabalho proposta pelo professor Marco 

Van Leeuwen numa conferência realizada em Maio de 1999 na Faculdade de 

Letras do Porto.271 

O Regimento da matricula dos oficiais de navegação de 1591, admitam a possibilidade de se entrar 
na ocupação de marinheiros a partir dos 10 anos (Vd. Treslado do Regimento sobre os officiaes de 
Navegação, e da Ribeira, e Bombardeiro que se hão de matricular. Artigo 13, Fl. 184, in COSTA, 
Leonor Freire- Os regimentos sobre a matricula dos oficiais de navegação, da Ribeira e Bombardeiros 
de 1591 e 1626. "Revista de História Económica e Social", 25, Lisboa,1989, pag. 103. No entanto, nas 
fontes consultadas para a elaboração deste trabalho, só constam indivíduos ligadas à navegação partir 
dos 15 anos. 
268 Vd. Anexo 5. 
269 Vd. Anexo 6 "Distribuição dos pescadores pelos diferentes grupos etários". 

O mesmo já acontecia em relação a 1764 e 1790 como se pode verificar nos quadros apresentados 
nos Anexos 2 e 3 "Transmissão geracional das profissões na freguesia de Matosinhos". Porém 
escolhemos o ano de 1797 para ilustrar esta situação porque nos parece o quadro mais esclarecer. 
271 Professor Marco Van Leenwen ( Departamento de Economia e História Social da Universidade de 
Amesterdão ) - conferência " Long term historical social mobility analysis", 18/5/1999 - Faculdade de 
Letras do Porto, grelha apresentada sob o título " Mobility matrices for the province of Ultrecht". 
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Transmissão geracional das profissões 
na freguesia de Matosinhos, em 1797 

F I L H O S 

p 
A 
I 
S 

1 II III IV* V VI VII 
p 
A 
I 
S 

I 12 3 0 1 0 0 3 p 
A 
I 
S 

II 6 0 0 1 0 0 0 
p 
A 
I 
S 

III 8 1 0 0 0 0 0 

p 
A 
I 
S IV 8 1 0 8 0 0 1 

p 
A 
I 
S 

V 5 1 0 9 6 0 1 

p 
A 
I 
S 

VI 2 0 0 0 0 0 0 

p 
A 
I 
S 

VII 0 0 0 0 0 0 0 

p 
A 
I 
S 

vin 23 4 0 1 0 0 1 

p 
A 
I 
S 

TOTAL 64 10 0 23 6 0 6 
I- Marítimos 
II- Serviços de apoio às actividades marítimas 
III- Pescadores 
IV- Serviços 

V - Lavradores 
VI- Flutuantes 
VII - Ausentes (sem referência profissional) 
VIII -Viúvas/viúvos( filhos de ...) 

Fonte: A.H.M. P., Livro das Ordenanças 1797. 
* Este grupo representa um peso significativo (logo a seguir aos marítimos) porque nele estão inseridos 
os estudantes. 

Quadro 2 

No quadro 2 confirmamos o que dissemos anteriormente. Mais ainda, 

constatámos que os filhos das viúvas, cabeças de casal, optam em primeiro 

lugar pela profissão de marinheiros e em seguida pelas outras actividades 

marítimas. 

Nesta perspectiva tentámos apurar qual terá sido a profissão dos 

maridos das viúvas através do cruzamento dos nomes presentes nas 

Ordenanças anteriores às de 1797, com as de 1790. Porém, esta tentativa 

mostrou-se limitada, devido à escassez dos dados e principalmente devido ao 

problema dos homónimos.272 No entanto, não podemos excluir a hipótese 

destas opções dos filhos das viúvas (por actividades marítimas) poderem estar 

directamente relacionadas com a antiga ocupação dos pais, dando os filhos 

continuidade à ocupação destes, como parecem provar os caso de Lourenço, 

Sobre este aspecto conferir Introdução (caracterização das Ordenanças). 
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filho de Doroteia Maria, viúva em 1797, possivelmente filho de Bento Ferreira 

(marinheiro) em 1790, ou ainda, Joaquim e Lázaro , pilotos, filhos de Antónia 

Maria Almeida, viúva em 1797, filhos de José Vicente Pereira, capitão de 

navios em 1790. 

Voltando ainda ao quadro 2, verificamos que as actividades marítimas 

são atractivas não só para os marítimos, mas igualmente para os grupos 

IV(serviços), V (lavradores) - que analisaremos mais à frente -, e o grupo III 

(pescadores). 

Debrucemo-nos agora sobre este último grupo (pescadores), tentando 

colocar a questão sugerida do pensamento económico e político da época, 

que via neste grupo um alfobre de marinheiros.273 Analisemos o quadro que se 

segue: 

Ocupações desempenhadas pelos filhos dos Pescadores 
Profissões escolhidas 

Anos n°de 
pais 

n°de 
filhos 

filhos menores Sem 
filhos 

Marinheiros Carpinteiros Fiteiros 

1764 4 4 3 0 1 0 0 

1790 16 16 4 7 2 2 2 

1797 22 37 22 5 8 0 1 

Fonte: A. H.M.P. Livros das Ordenanças de 1764,1790 e 1797 

Quadro 3 

As três listas de Ordenanças claramente demonstram que o filho 

de pescador não é pescador - é marinheiro, tal como o quadro 2, apresentado 

anteriormente, já diagnosticara.274 

LOBO, Constantino Lacerda - Memórias sobre a decadência das pescarias de Portugal [ 1789]. In 
"Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa" , T. IV, Banco de Portugal, 1991, 
pag. 241. " as pescarias que são a escola onde se formam os mais hábeis marinheiros... " 

4 Essa constatação é consubstanciada, na grelha anteriormente apresentada referente a 1797 
"Transmissão geracional das profissões na freguesia de Matosinhos" e nos quadros apresentados em 
anexo referentes a 1764 e 1790 (Vd. anexos 2 e 3) 
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Tenhamos em linha de conta a opinião expressa por Constantino 

Lacerda Lobo, no seu trabalho datado de 1789, que define os pescadores de 

Matosinhos como marinheiros velhos, que pouco se arriscam no alto mar " 

que já não podem continuar nos trabalhos de Navios"275 Efectivamente, nos 

livros das Ordenanças esta hipótese confirma-se, pois que, observando e 

organizando os pescadores por idades, verificamos que têm idades 

superiores a 40 anos,276 o que representa uma facha etária avançada em 

confronto com outras profissões, nomeadamente a dos marinheiros, cuja 

actividade se iniciava, segundo as Ordenanças por volta dos 15 anos de 

idade. 

Neste contexto, concluímos que os filhos dos pescadores, embora não 

escolhendo como actividade profissional a pesca, preferiam a antiga 

actividade dos pais; isto é: a profissão de marinheiro.277 

Nesta perspectiva, convém termos presente O Regimento de 

Matricula de oficiais de navegação de 1591,278 em que se permite aos filhos 

dos homens do mar, a partir dos dez anos, acompanharem os pais nas 

viagens Ultramarinas e vencerem "soldo e ração como seos pães.'279 Este 

contexto normativo é um claro estímulo no sentido de aumentar a população 

LOBO, Constantino Lacerda - Memórias sobre as observações feitas em 1789 relativas ao estado 
das pescarias da província entre douro e Minho, in Memórias Económicas da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, Para o Adiamento da Agricultura , Das Artes e da Indústria em Portugal, E Suas 
Conquistas (1789-1815), Tomo IV, Banco de Portugal, 199l,pag. 302. 

Vd. Anexo 6 "Distribuição dos pescadores pelos diferentes grupos etários" onde se pode verificar 
que a maioria dos pescadores se concentram no grupo etário 41-50 anos. 
'7 Vd. Anexo 4 " Pescadores em 1797 que profissão em 1790?" em que procuro regredir no tempo e 

verificar que profissão tinham em 1790 as pessoas que em 1797 são pescadores, como resultados desta 
observação constata-se que os pescadores em 1797 ou já o eram em 1790 ou então eram marinheiros. 

Cf. Treslado do Regimento sobre os offiçiaes de Navegação, e da Ribeira, e Bombardeiros que se 
hão de matricular. Artigo 13a, Fl. 184. Citado por COSTA, Leonor Freire - Ao regimentos sobre a 
matrícula dos oficiais de navegação, da Ribeira e Bombardeiros de 1591 e 1626. " Revista de História 
Económica e Social", na25, Lisboa, Livraria Sá da Costa. 
279Idem, pag. 103. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 103 

ligada às actividades marítimas e, por conseguinte, o reconhecimento implícito 

da importância que desempenhava nesta actividade a transmissão de 

conhecimentos de pais para filhos, num espaço real e vivencial de trabalho. 

A freguesia de Matosinhos era, muito provavelmente, o complemento 

essencial à próxima cidade do Porto, dominada pela sua actividade 

mercantil. A pesca significava apenas um recurso secundário. 

Analisamos ainda, a hipótese de transmissão geracional no grupo dos 

lavradores, tanto mais que, como já vimos atrás (Vd.quadro 2), este grupo 

era também um potencial fornecedor de gentes do mar. Atentemos no quadro 

que se segue: 

Ocupações desempenhac as pelos filhos dos Lavradores 
Profissão escolhida pelos filhos . •• 

Anos 
n° 

pais 
n° 

filhos 
Filhos 

menores 
Sem 

filhos 
Com 
filhos 

maiores 
de 15 anos 

* 

Marinheiros Lavradores Artilheiros 
(Soldados) 

Outras: 

1764 24 42 20 6 19 0 0 0 1 estudante 
3 ausentes 

1790 39 57 20 6 17 8 5 1 (artilheiro) 2 estudantes 
1 trolha 
3 calafates 
1 Carp. 
Ribeira 

1797 32 37 14 13 4 5 6 5 (4 
artilheiros e 
1 soldado) 

1 negociante 
2 estudantes, 
1 trolha, 
1 sargento do 
numero, 1 
ausente, 

Fonte: A.H.M.P. Livros das Ordenanças de 1764,1790,1797. 
* Estes aparecem destacados, tendo como ponto de referência a entrada na profissão dos 
Marinheiros (15 anos), considerando todas as pessoas que têm esta idade como aptas a 
exercer uma profissão. 

Quadro 4 
Após a observação do quadro , verificamos que é menor o número de 

lavradores sem filhos em relação aos quadros anteriores (Quadros 1 e 3). De 

Vd. Anexo 7-1 Parte- " Nubentes originários de fora de Matosinhos que casam na paróquia." 
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igual modo, constata - se que o agregado familiar281 dos lavradores parece 

ser mais numeroso do que o das outras ocupações (pescador e marinheiro). 

Neste contexto, sendo os agregados dos lavradores numerosos, 

verifica-se neste grupo a existência de indivíduos que, estando em idade de 

exercer uma profissão, não são referenciados como tal, com algumas 

excepções. É o caso de Faustino Pereira, lavrador de Sendim, que nas 

Ordenanças de 1790 aparece com dois filhos com idades de 15 e 17 anos, 

sem profissão, mas com a indicação que estão em casa a trabalhar.282 

A profissão de lavrador apresenta a tendência para manter a 

continuidade nos filhos mais velhos.283 A própria legislação favorece esta 

situação, pois isenta os filhos únicos do lavradores da recruta (Ordenanças ) e 

ainda os filhos ou criados dos lavradores que lavrassem com duas ou quatro 

juntas de bois.284 Os outros filhos vêm-se na contingência de optar por outra 

profissão, sendo a preferida na freguesia de Matosinhos a de marinheiro,285 

bem evidenciada nas ordenanças de 1797; ou então, a de Soldado.286 

Estamos assim, como já referi atrás, perante uma situação particular 

quanto ao grupo dos lavradores, pois uma parte destes estão predestinados a 

As ordenanças só nos permitem analisar a nível da população masculina. 
82 Nestas mesmas Ordenanças surge o Nome de Joaquim da Silva que trabalha na mesma fazenda do 

irmão (Manoel da Silva). 
83 Poderíamos enumerar várias situações, ficando aqui duas como exemplo: Nas Ordenanças de 1790 

aparece António da Silva Santos, lavrador de Sendim com dois filhos, optando o mais velho pela 
profissão de lavrador e o mais novo pela de carpinteiro da Ribeira; José Martins, de Matosinhos, em 
1797,com três filhos, optando o mais velho pela profissão de lavrador um dos outros por marinheiro 
ausente e, no que respeita ao último, não aparece referida a profissão mas a indicação de ausente. 
284 Colecção das Leys, Decretos, E Alvarás.Art.24 pag.165. 

Entre os vários exemplos desta situação podemos indicar os casos de António Francisco Falcão, de 
Sendim, que aparece nas Ordenanças de 1790, com 3 filhos referenciados. O mais velhos trabalha em 
casa e os outros dois são marinheiros ausentes na Bahia. Ou ainda, José Martins, também lavrador de 
Linhares, com 4 filhos, de que o mais velho é lavrador e os restante três marinheiros. Vd. ainda sobre 
este assunto Anexo 2 referentes à "Transmissão geracional das profissões na freguesia de Matosinhos" 
com base no Professor Marco Van LeenWen, nomeadamente os referentes a 1790 onde esta preferencia 
é evidente. 

Não será de excluir o período bélico em que se vive e a eminência das Invasões Francesas. 
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manter-se na ocupação (filhos mais velhos), outra parte faz todos os possíveis 

para se manter como lavradores, como refere Jorge Alves, segundo ele, os 

lavradores que não são privilegiados pela transmissão paterna tentam 

conseguir " pecúlio suficiente (a que acresce a sua legítima herança ) para se 

dotar junto à filha de algum camponês que não tenha filhos masculinos ( ou 

que os não tenha presentes em casa e por isso transmite essa herança à 

descendente feminina)...'287 E ainda uma outra parte do grupo de lavradores 

que, por se encontrarem excluídos em relação à terra, acabam por enveredar 

por diversas ocupações,288 entre as quais, no caso de Matosinhos, se incluem 

as ocupações marítimas. A entrada nestas profissões é muitas vezes a porta 

de acesso à emigração, quiçá rumo ao Brasil, voltando posteriormente com 

alguns rendimentos, sendo rotulados de Brasileiros. Esta denominação deve 

ser entendida como indicadora do prestígio social; isto é: o reconhecimento 

por parte da sociedade dos sinais exteriores de comportamento, como 

resultado da emigração. É elucidativo desta situação o caso de Manoel Alves, 

que aparece nas ordenanças de 1764 denominado de "Brasileiro", 

apresentando um rendimento de 600$000 reis, elevado para à altura, como 

veremos a seguir, no contexto dos outros rendimentos referidos nas 

ordenanças. 

Por último, ainda neste contexto, da transmissão profissional, resta-

-nos referir caso dispersos, que se evidenciaram ao longo da analise da 

documentação. 

ALVES, Jorge Fernandes - Os Brasileiros. Emigração e retorno no Porto Oitocentista Vol I 
pag.88. 
88 Idem, pag. 89. O autor indica o artesanato, comércio, trabalho braçal ...via eclesiástica. 
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Nas Ordenanças de 1790, de entre aqueles que aparecem indicados 

como sardinheiros, em Linhares, surgem registadas duas viúvas, 

sobressaindo, Maria, com um filho de 19 anos (Manoel) com a profissão de 

sardinheiro. O facto indicia uma possível transmissão profissional nesta 

comunidade originária da Murtosa,289 que exerce inicialmente esta actividade, 

aspecto também confirmado nos Registos Paroquiais.290 Os sardinheiros 

aparecem posteriormente na documentação com a designação de vareiros, o 

que pressupõe a continuação da ligação à mesma actividade.291 

Ainda neste âmbito da transmissão profissional, podemos referir o que 

se passa com António Barbosa, Cirurgião, residente na Barranha em 1797, 

em que um dos filho(José), de 21 anos, aparece nas Ordenanças com a 

profissão de "Praticante", encontrando-se numa fase de aprendizagem, para 

no futuro dar continuidade à actividade do pai; ou seja: desempenhar a 

ocupação de cirurgião. 

289 

290 
Vd. I Parte Mobilidade dos Nubentes ( referências a Murtosa), pag.63. 
Cf. A. D. P. Registos Paroquiais, Bobine 226 Lv7,Fol.l93, Neste período de tempo abordado no 

presente estudo contámos 8 casamentos em que os noivos são ambos da Murtosa e outros, que embora 
descendentes de pessoas originários de Murtosa, já nasceram em Matosinhos. A ilustrar o primeiro 
caso podemos referir o casamento em 1791 de Serafim José, solteiro, filho de Jacinto Dias dos Santos, 
sardinheiro, e de Maria Marques da Silva naturais da freguesia de Santa Maria de Murtosa e 
assistentes em Matosinhos com Maria Rosa. Solteira, filha de João Marques de Oliveira, sardinheira, e 
de Isabel Silva Cunha, da Murtosa, e assistentes nesta freguesia. Ainda sobre este assunto Vd. Anexo 8 
-1 parte- " casamentos de pessoas originárias da Murtosa que vivem em Matosinhos" 
291 A. H. M. P„ Livro das Ordenanças de 1797. 
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2.- Análise dos rendimentos registados 
nos Livros de Ordenanças de Matosinhos. 

Não conseguimos apurar exactamente quais eram os critérios que 

nortearam a definição dos rendimentos que constam nas Ordenanças: Serão 

valores com base tributável? Ou apenas aproximações com base na avaliação 

subjectiva dos sinais exteriores de riqueza?292 As informações retiradas 

das Ordenanças permitiram-nos reformular estas questões. Serão os 

dados referentes aos rendimentos o resultado da análise do património 

imóvel; isto é: da posse de casas, terras ou outros bens? Terão sido também 

tidos em conta os "bens moventes", já que no caso dos lavradores referidos 

nas ordenanças é comum além dos rendimentos em dinheiro referirem a 

posse de "juntas de bois"?293 Qual o critério utilizado para referir determinado 

valor nos rendimentos das pessoas que não têm nenhum destes bens? 

Independentemente destas circunstâncias, estamos conscientes de 

que os valores aqui apresentados podem não ter tido cariz oficial, pois não 

eram extensivos a toda a população das Ordenanças; ou seja: não coincidiam 

com os das fontes fiscais. Concordamos com Cândido dos Santos que, ao 

referir-se a estas mesmas estimativas, diz"... não deixam de ser um indicador 

e uma fonte de qualidade para a história social."224 Neste perspectiva, achamos 

ser oportuno inseri-las no âmbito do presente trabalho. 

Os rendimentos registados nestas Ordenanças (Vd. Quadro 5 que se 

segue) oscilam entre os 20$000 reis e os 2.200$000 (dois contos e duzentos 

Cf. ALVES, Jorge Fernandes - Uma comunidade rural do vale do Ave, S. Tiago de Bougado: 1650-
]849,Porto, (Dissertação de Mestrado à FLUP), 1986, pag. 31. 
293 Acontece principalmente no ano de 1764. Cf A. H. M. P., Livros das Ordenanças de 1764, (4390) 
294 Cf. SANTOS, Cândido dos-.4 População do Porto de 1700 a 1820. Contribuição para o estudo da 
demografia urbana, Sep. "Revista de História" Porto, 1979, Pag. 13 
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Rendimentos nos Livros de Ordenanças 
Posse de Bens 2 ^ 1764 % 1790 % 1797 % 

20$000 2 2,9 - . . _ 
30$000 - - 7 9,8 2 U 40$000 1 1,5 3 4,2 . 
50$000 15 22,3 9 13,6 25 21,3 
60$000 - - 3 4,2 6 5,2 
80$000 - - 2 2,8 _ _ 

u 100$000 15 22,3 8 11,2 19 16,2 
120$000 1 1,5 1 1,4 _ _ 
130$000 5 7,5 1 1,4 - _ 
150$000 1 1,5 1 1,4 3 2,5 
200$000 10 14,9 5 7 14 11,9 
300$000 5 7,5 1 1,4 8 6,9 
400$000 9 13,4 10 14 6 5,2 
500$000 - - 8 12,2 4 3,5 
600$000 3 4,5 2 2,8 2 1,7 
700$000 - - - - 4 3,5 
800$000 - - 4 5,6 6 5,2 
900$000 - - 2 2,8 3 2,5 
1000$000 - - 1 1,4 7 5,9 
1200$000 - - 2 2,8 6 5,2 
1800$000 - - - - 1 0,8 
2200$000 - - - - 1 0,8 

Total 
1,'...,*... A ir a/r T» T • 

66 100 71 100 117 100 
Fonte: A.H.M.P. Livros de Ordenanças de 1764,1790 e 1797. 

Quadro 5 
mil reis).296 Esta variação é gradual. 

Em 1764 o valor máximo declarado é de 600$000 reis que 

provavelmente seria um valor elevado na época, sinónimo de riqueza.297 

Posteriormente estes valores aumentaram para 1.200$000 e 2.200$000 reis 

em 1790 e 1797,respectivamente. Esta alteração, em que os valores duplicam, 

estará relacionada com o decorrer do espaço temporal que é sensivelmente 

de trinta anos e, por conseguinte, é o acompanhar do preço dos bens.298 

Rendimentos tal como constam nos Livros da Ordenanças. 
Estes valores parecem - nos diminutos se comparar-mos com os valores apresentados para o Porto, 

sensivelmente na mesma época, cujo valor mais alto é 80 000$000. Conferir SANTOS, Cândido dos -Â 
população do Porto de 1700 a 1820. Pag. 14. 

De acordo com informações dos Registos Notariais podia -se comprar uma casa, nesta altura, por 
20$000 reis. Conferir A. D. P. P06 Lv. n°86, Ia Série, 1766, Fol. 47V-48. Onde Josefa dos Santos 
aparece a vender uma casa precisamente por 20$000 reis a Antónia Maria. 

A título de exemplo podemos apresentar a evolução dos preços do alqueire do trigo na cidade do 
Porto no período de tempo estudado. Assim em 1764 o preço do alqueire de trigo era de 620 reis , em 
1790 de 780 reis e em 1797 de 800 reis. Cf. Amorim, Inês - A provedoria de Aveiro... Vol. 1, pag. 790, 
Anexo 7. 
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Os quantitativos por onde se distribui a maioria da população são 

geralmente os mesmos em todos os anos estudados: 50$000 ; 100$000e 

200$000 reis de posse de bens, com excepção do ano de 1790 em que 

26,2% da população se distribuiu entre os 400$000 e 500$000 reis. 

Analisámos em seguida a distribuição dos rendimentos pela respectivas 

profissões como constam nas Ordenanças: 

Rendimentos de 1764 ( Distribuição de acordo com as profissões) 
Posse de bens Total (67) Por Profissões 

20$000 2 2 Marinheiros 
40$000 1 1 Marinheiro 
50$000 15 6 Carpinteiros, 2 Pilotos, 1 Calafate, 2 Marinheiros, 1 cabo, 

1 Lavrador, 2 Viúvas. 
100$000 15 1 Boticário, 2 Capitães, 1 Contramestre, 1 Marinheiro, 

1 Escrivão, 1 Calafate, 4 Lavradores, 1 Carpinteiro, 
1 Viúva , 2 Sem profissão referida... 

120$000 1 Sem profissão referida. 
130$000 5 5 Marinheiros. 
150$000 1 1 Lavrador. 
200$000 10 4 Lavradores, 1 Marinheiro, 2 Capitães ,1 Piloto, 1 Alfaiate, 

1 Sem profissão referida. 
300$000 5 2 Marinheiros, 3 Lavradores. 
400$000 9 6 Lavradores, 3 Viúvas de lavradoreszsa e 1 Capitão. 
600$000 3 2 Lavradores, 1 Sem profissão referida.JUU 

Fonte: A. H.M. P. Livros das Ordenanças de 1764. 

Quadro 6 

Em 1764 as actividades ligadas ao mar (marinheiros, calafates, pilotos e 

carpinteiros) apresentam os rendimentos mais baixos, com excepção de dois 

marinheiros com 300$000 reis de rendimento. A maioria dos carpinteiros 

aparecem com valores idênticos (50$000 reis). Situação semelhante acontece 

com os marinheiros ausentes, que apresentam de rendimento 130$000 reis, o 

Todas naturais de Lavadores, na posse de bens contam como tendo 2 juntas de bois (400$000 reis), P 
prosseguindo, provavelmente estas, a ocupação do marido. É o que se depreende de Águeda Silva, com 
dois filhos: João, 28 anos, Lavrador; Pedro, 25 anos, marinheiro ausente. Conferir A. H. D. P. 
Ordenanças de 1764. 

Embora não apareça com profissão definida, surge com a denominação de " Brasileiro" , o que 
subentende nível de riqueza, derivada de uma possível emigração para o Brasil. Aparecendo este termo 
com uma conotação de Emigrante/Colono que foi ao Brasil e regressou. Cf. ALVES, Jorge Fernandes -
Os Brasileiros: Emigração e retomo ao Porto Oitocentista, Vol. 1 , pag.44. 
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que pressupõe, a saída de Matosinhos, na perspectiva de melhorar as 

condições de vida. Ainda neste contexto é grande a variação de rendimentos 

entre as gentes do mar, pois os marinheiros aparecem distribuídos entre os 

20$000 e 300$000 reis. 

São os lavradores quem apresenta os rendimentos mais altos. EStes 

advinham-lhe quer da posse de terra (propriedades), que era sinónimo de 

riqueza, quer da posse de animais. A maioria dos lavradores declara ter 

gado301 que os auxilia nos trabalhos agrícolas e paralelamente funcionam 

como fonte de rendimento, pois muitos dos lavradores ao declararem os seus 

animais, fazem frequentemente referência à venda de outros animais (bois , 

vacas , bezerros) para o «açougue» da cidade do Porto.302 Entre os animais 

referidos, o mais frequente é o porco, cuja criação é feita geralmente em quase 

todas as casas, para consumo próprio. Elucidativo desta indicação são os 

casos do capitão Manoel Quaresma e Manoel Luís Falcão que, 

independentemente de não estarem ligados as actividades agrícolas, surgem 

na documentação como marítimos e aparecem a declarar dois porcos que 

mataram e mais dois que comparam na cidade do Porto.303 

A posse de duas ou mais Juntas de bois, que frequentemente 

aparecem referidas nos Livros das Ordenanças, confere, aos seus detentores, 

o "privilegio" de não serem obrigados a fazer recruta.304 

Por último, no que respeita aos rendimentos de 1764, convém ainda 

salientar o caso de António Alves, sem referência profissional, mas com a 

301 A. H. M. P. Manifesto do Gado: 1782/83, (333/334). 
302 A. H. M. P. Idem, fl. 46 v. e 47. 
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designação de " Brasileiro ", sendo provavelmente alguém que andou pelo 

Brasil e regressou. O sucesso da sua actividade aparece atestado por um 

conjunto de documentos notariais detectados, como é a quitação de dívida 

passada por Francisca Luisa Nunes, mulher de Miguel Gonçalves da Silva, ao 

seu sobrinho Manoel da Silva, referente ao 800$000 reis que seu tio lhe tinha 

enviado em mão para entregar à mulher. Enviando-lhe ainda algumas cartas 

e dera-lhe também 100$000 reis para entregar à filha Antónia Luisa, 

passando-lhe esta uma quitação como prova de que entregou o dinheiro.305 

Rendimentos 1790 ( Distribuição por profissões) 
Posse de bens Total (70) Por Profissões "" 

30$000 7 2 Fiteiros, 2 Marinheiros, 1 Jornaleiro, 1 carpinteiro, 
1 Moço de servir. 

40$000 3 1 Pescador, 1 Caseiro, 1 Trabalhador. ] 
50$000 9 4 Carpinteiros, 1 Marinheiro , 1 Calafate, 1 Pescador, 

1 Jornaleiro, 1 Pedreiro 
60$000 3 2 Jornaleiros, 1 Lavrador. 
80$000 2 1 Marinheiro, 1 Contramestre. 
100$000 8 1 Piloto, 2 Carpinteiros, 1 Viúva, 2 Lavradores, 1 caseiro, 

1 Marinheiro. 
120$000 1 1 Comissário . 
130S000 1 1 Pescador. 
150$000 1 1 Carpinteiro. ' 
200$000 5 2 Lavradores, 1 Carpinteiro, 1 Mestre de Navios, 

1 Vendeiro. 
300$000 1 1 Aulista. 
400$000 10 9 Lavradores, 1 Piloto. 
500$000 8 6 Lavradores, 1 Alfaiate, 1 Neqociante. 
600$000 2 1 Cirurgião, 1 Lavrador. 
800$000 4 1 Capitães, 1 Marinheiro, 1 Cirurgião, 1 Pedreiro. 
900$000 2 1 Ferrador, 1 Viúvo. 
1000$000 1 1 Lavrador. 
1200$00 2 1 Ordinante , 1 Lavrador. 

Fonte: A.H.M. P. Livro das ordenanças de 1790 

Quadro 7 

Em 1790 mantêm-se uma situação análoga à de 1764, em que as 

profissões relacionadas com as actividades marítimas apresentam rendimentos 

A. H. M. ibidem, fl 46 v. 
Colecção das Leys, Decretos, E Alvarás. Art.24 pag 165. 
A.D.P., Registos notariais, Lv. n°33 2a série, 1764, Fol.l23-123v. 
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menores. A elas associavam-se os Fiteiros e as profissões não 

especializadas: Jornaleiro e Trabalhador. 

Os Lavradores continuam a usufruir dos rendimentos mais elevados, 

aos quais se juntam determinadas profissões que implicam especialização: 

Aulista, Alfaiate, Cirurgião. 

No primeiro caso, o enunciado (Aulista) é um aluno da Escola de 

Náutica à funcionar no cidade Porto, que apresentava um rendimento 

razoável, possivelmente como resultado das várias viagens Ultramarinas que 

tinha de realizar durante a aprendizagem.306 Apresentava, no entanto, 

rendimentos inferiores ao Piloto, posto mais elevado e, por conseguinte, com 

um maior grau de exigência e responsabilidade. Aliás, ainda neste contexto, 

resta-me acrescentar que o aulista, aqui referido, é Joaquim Pereira Pinto, 

que nas ordenanças de 1797 aparece justamente como piloto. 

Os valores mais elevados pertencem aos Lavradores, provavelmente 

pelas razões anteriormente enunciadas. No que respeita ao quadro 3, 

referente a 1790, sobressai uma ocupação que aparece indicada como 

Ordinante, que merece ser referenciada. Trata-se de alguém que, para 

ingressar na vida religiosa (Ordens sacras), teve obrigatoriamente de declarar 

uma renda (Pensão) que fosse suficiente para o sua sustentação anual.307 

Neste contexto, convém termos presente o Mapa demonstrativo dos progressos da aula de Náutica 
que se encontrava debaixo da Inspecção da Companhia Geral da Agricultura das Vinha do Alto Douro, 
a funcionar no Colégio dos Meninos órfãos da cidade do Porto no ano de 1788, onde além dos outros 
elementos identificativos constam os seguintes itens: viagens que tem feito de prática para o Brasil; 
Viagens que tem feito de prática pela Costa; Viagens que tem feito de prática pelos portos abaixo 
declaradosf...]; Aprovado como Capitão e Piloto; Ocupado como Sota - Piloto ; Actualmente embarcado. 
Cf. SANTOS, Cândido dos- Universidade do Porto: Raizes e Memória da Instituição. Pag.27. Refere o 
caso de Lázaro José de Almeida, de Matosinhos, aulista da Aula de Náutica, em 1788, que nesta data 
se encontrava embarcado para o Rio de Janeiro, pois, a frequência da Aula de Náutica implicava a 
realização de aulas práticas ao longo da costa. 

07 Sobre este assunto conferir SOUSA, D. João de - Constituições Synodaes do Bispado do Porto,117,5, 
Coimbra, pag.H7esg. 
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Situação que nos parece ser idêntica à referida anteriormente, é a que vive 

Joaquim Justiniano da Costa Ribeiro no ano de 1798, a quem é concedido 

pelo seu pai um dote de um prazo de que era senhorio, que assegurava ao 

seu filho o rendimento anual de quarenta mil reis, por conta da sua "legitima". 

Concedia este dote ao filho com o objectivo deste "aver de se ordenar de 

Ordens Sacras e tomar o estado clerical."308 Portanto, para entrar na vida 

religiosa; ou seja: ser ordenado clérigo era necessário além de outras 

características como" ser idóneo nos costumes sciencia , idade..." 309 ter 

também um património que permitisse ao candidato a sua sustentação anual. 

Ainda neste contexto, importa expor que o pai do referido Justiniano 

Costa Ribeiro, aparece no quadro 3 como viúvo (Joaquim Manoel da Costa 

Ribeiro), com o rendimento de 900$000 reis, não constando a sua profissão. 

No entanto, verificamos que este mesmo nome aparece nos registos notariais 

com a denominação de Morgado310 e é possível que estejamos perante um 

lavrador abastado. De facto, o mesmo, em 1792, tinha feito uma escritura 

de abonação a outro filho (Manoel Joaquim da Costa Ribeiro) no valor de 

150$000 reis por ano, para que este pudesse ser cavaleiro de Sua Majestade 

na Cavalaria da Praça de Almeida.311 

Por último, uma referência para a ocupação de pedreiro, que aparece 

aqui referida apenas uma vez. Trata-se de João Francisco, com um 

rendimento de 800$000 reis. Isto reforça também o papel desempenhado 

pelos Mestres pedreiros, quer na construção quer na avaliação de casas, que 

308 A.D.P. Registos Notariais: PO60 ,LV 108, Ia série , 1797,Fol.58V.-59 
3io Cf ' S O U S A D J o ã o d e " Constituições Synodaes do Bispado do Porto, 1735, Coimbra , pag. 117 e sg 

A.D.P. Registos Notariais P06°, LV 108,Ia série , 1797,Fol.58V.-59 "dote que faz o Ex.mo senhor 
Morgado Joaquim da Costa Ribeiro..." 
311 A.D.P. Registos Notariais: P06° n°55,2a série, 1792, Fol.lO-lOV. 
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posteriormente são transaccionadas.312 Continuaram a ocupar estes um papel 

de destaque entre as profissões de Matosinhos na segunda metade do século 

XVIII. 

Rendimentos 1797 ( Distribuição por profissões) 
Posse de bens Total 1 Por Profissões 

30$000 2 2 Trabalhadores. 
50$000 25 2 Caseiros,5Marinheiros,4 Pescadores, 1 Contramestre, 

2 Trabalhadores, 5 Viúvas, 2 Cabos, 2 Pedreiros, 
1 Carpinteiro, 1 Piloto. 

60$000 6 1 Trabalhador, 1 Marinheiro, 2 Caseiros, 2 Carpinteiros. 
100$000 19 5 Marinheiros, 1 Carpinteiros, 3 Capitães, 1 Lavrador, 

1 Auxiliar, 2 Viúvas, 1 Tamanqueiro,1 jornaleiro, 
1 Pedreiro, 1 Contramestre, 1 Neqociante,1 Seareiro, 

150$000 3 1 Carpinteiro, 1 Marinheiro, 1 Ferreiro. 
200$000 14 2 Lavradores,3 Contramestre, 2 Pescadores, 1 Mercador, 

2 Pilotos, 1 Mestre de Gramática, 2 Contramestres, 
1 Marinheiro. 

300$000 8 1 Capitão, 1 Cirurgião, 3 Viúvas, 1 Lavrador 
1 Negociante, 1 Sem profissão definida. 

400$000 6 1 Negociante, 1 Capitão, 3 Lavradores, 1 Sem profissão 
referida. 

500$000 4 3 Lavradores, 1 Sem profissão referida. 
600$000 2 2 Lavradores. 
700$000 4 1 Sargento, 3 Lavrador, 
800$000 6 5 Lavradores, 1 Sargento. 
900$000 3 3 Lavradores. 
1000$000 7 5 Lavadores, 1 Ajudante, 1 Sem profissão referida. 
1200$000 4 2 Lavradores, 1 Cirurgião, 1 Sarqento. 
1800$000 1 1 Viúva de um pintor. 
2200$000 1 1 Viúva de um capitão de navios. 

Fonte: A. H. M. P. Livro das Ordenanças de 1797. 

Quadro 8 

Em 1797 a situação é muito semelhante às anteriormente descritas (1764 e 

1790): 

As actividades marítimas e não especializadas continuam a apresentar 

os rendimentos inferiores, mas vão aumentando gradualmente consoante a 

especialização: pilotos, capitães e outros. 

Em 1790 Ana Joaquina viúva vendeu a casa em que vive com a condição de viver nesta enquanto for 
viva, sendo no entanto a casa avaliada por dois louvados: Um mestre carpinteiro, outro Mestre pedreiro 
que a avaliam em 80$000 reis. Conferir A. D. P. registos Notariais, LV, n° 64 2o Série 1790 Fol 44V -
45V. ' 
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Os lavradores, continuam em situação de destaque e as viúvas registam 

os valores mais elevados. No que diz respeito às viúvas, devido à sua 

relevância, optámos por analisar individualmente cada um dos casos mais 

significativos:313 

No que respeita ao primeiro caso, com rendimentos de 1.800$000 reis, 

temos Maria Joaquina, viúva de Adriano de Oliveira, que aparece nas 

Ordenanças de 1790 com a ocupação de pintor. No segundo caso, temos 

de Maria Gertrudes, viúva do capitão de navios Joaquim Gomes dos Santos. 

Estes dados reforçam a opinião anteriormente defendida, de que os 

rendimentos mais elevados estão directamente relacionadas com a 

especialização em determinadas ocupações. Sobressai neste contexto, em 

1797, as ocupação de capitão de navio e pintor, à semelhança do que 

acontecia em 1790, em que as profissões com rendimentos mais elevados 

eram: pedreiro, capitães, cirurgião, ferrador. Todas elas implicavam uma certa 

especialização. 

Por todas estas razões, embora não saibamos exactamente quais os 

critérios subjacentes à declaração dos rendimentos que, constam nas 

ordenanças. Parece-nos (independentemente destes não terem sido atribuídos 

de forma linear a toda a população referida nas Ordenanças) que na base 

desta definição estiveram razões de ordem tributária, porque como vimos são 

os lavradores aqueles que aparecem entre os possuidores de maiores 

rendimentos, seguidos de outras profissões cujo a posse de bens lhe advêm 

do "maneio" e de outros desempenhos económicos. 

313 Comparámos os nomes constantes nas ordenanças de 1797 com os das Ordenanças de 1790, 
procurando saber os nomes dos maridos. 
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3.- Desempenhos económicos 

Obviamente que pelo seu peso na estrutura profissional, com uma 

percentagem média na ordem dos 30% da população activa,314 era obrigatório 

salientar o papel desempenhado pelos marítimos na vida quotidiana de 

Matosinhos do Século XVIII. Procuraremos simultaneamente, responder a 

algumas questões que entretanto foram ficando a "flutuar" ao longo do 

trabalho. 

Em primeiro lugar, podemos reafirmar que constatámos que na 

paróquia de Matosinhos a ocupação de marinheiros é de cativante acesso 

para a maioria da população provenientes das mais variadas 

ocupações.315 Ou seja: ficou evidente neste estudo que a maioria dos jovens, 

independentemente da profissão dos pais, enveredaram pela profissão de 

marinheiros.316 Esta situação remetemo-nos para uma questão: Porquê a 

opção da maioria dos jovens pela ocupação de marinheiro? 

Não se apresenta tarefa fácil a resposta a esta questão. No entanto, 

para encontrarmos um possível explicação, temos que ter em linha de conta a 

evolução histórica de Portugal, recuando até à época dos Descobrimentos 

(séculos XIV e XV), altura em que se acentua a propensão marítima dos 

portugueses, e por conseguinte, se começa a fazer sentir uma necessidade 

premente de recrutamento de pessoal. Neste contexto, é principalmente nas 

314 Em 1764 os mareantes correspondiam a 38,3% da população activa, 28,6% em 1790 e 38,9% em 
1797. 
15 Sobre este mesmo assunto conferir BOUEDEC , Gérard Le -Activités maritimes et sociétés Morales 

de L'Europe Atlatique 1690-1790 , Paris , Armand Colin, 1997, pag. 257. Onde o autor refere que " le 
métier de gens de mer reste un métier ouvert.." e onde entram pessoas oriundas das mais variadas 
ocupações como jornaleiros e de actividades relacionadas com o artesanato e a agricultura. 
316 Conferir atrás os quadros sobre a transmissão nas profissões de Pescador, Lavrador (III parte - A 
transmissão profissional) e Carpinteiros este ultimo em anexo 1. 
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actividades ligadas ao mar que os portugueses vêem a possibilidade de 

viverem períodos de prosperidade.317 Assim, de entre toda a população que 

faz parte da tripulação das Naus dos Descobrimentos, os marinheiros têm um 

peso muitos significativo.318 " Muitos marinheiros embarcam com o único 

objectivo, justificado ou não, de conseguir um meio rápido de enriquecimento, o 

que explica muitas das lamentações produzidas quanto ao seu 

desempenho..."™ Verifica-se que não existe uma grande preocupações 

quanto à formação dos marinheiros (aspecto que abordaremos mais à frente 

neste trabalho). Grassou, porém, a ideia de que ser marinheiro possibilitava 

enriquecer rapidamente. Nesta perspectiva, os participantes na actividade 

marítima, cientes das contrapartidas económicas da sua actividade, contraíam 

empréstimos antes da realização da viagem, que só satisfariam após a sua 

conclusão. É o que se constata de uma nota que mandou lançar Vicente José 

Rosa , em 1795, nos registos notariais, onde declara uma dívida de João José 

de Leça, resultante de um empréstimo, que ele lhe fizera de 112$000 reis 

para este último preparar uma viagem que ia realizar a Pernambuco. Afirma, o 

devedor: "Levando-me Deus a salvamento e trazendo-me até parte de Lisboa 

317 Sobre este assunto conferir GUERRA, Rui Sá - Subsídios para a História Económica de Bouças nos 
séculosXVI eXVII In " Arquivos Histórico - Culturais de Matosinhos" Ano I, n°l, 1995, pag.24-43. 
Onde refere alguns habitantes de Matosinhos que se evidenciaram nas actividades de navegação, 
nomeadamente nos séculos XVI e XVII. 
318 A titulo de exemplo indicar que de entre 130 tripulantes de uma nau a sua constituição era a 
seguintes: 45 marinheiros, 48 grumetes 11 bombardeiros, 4 pagens, 2 estrincheiros, 2 carpinteiros, 2 
calafates, 1 mestre, 1 piloto, 1 contramestre, 1 guardião, 1 sota-piloto, 1 tanoeiro, 1 meirinho, 1 
dispenseiro,, 1 condestável, 1 capitão, 1 barbeiro-cirurgião e o capelão. Conferir Guinote, Paulo; 
Frutuoso, Eduardo; Lopes, António - Naufrágios e outras perdas da " Carreira das índias" séculos XVI e 
XVII,, Ia Edição, Grupo de trabalho do Ministério da Educação para a Comemoração dos 
Descobrimentos Portugueses, 1998, Pag. 50/51. 
319 Cf. GUINOTE, Paulo; FRUTUOSO, Eduardo;LOPES, António - Naufrágios e outras perdas da " 
carreira das índias" séculosXVI e XVII,, Ia Edição, Grupo de trabalho do Ministério da Educação para 
a comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1998, Pag. 51. 
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satisfarei ao dito senhor a sua Ordem"320 São evidentes as expectativas em 

relação aos "ganhos" resultantes da actividade marítima. 

Aliás, se tivermos em linha de conta os regimentos que contemplam ,las 

gentes do mar", 321 verificamos o cuidado sistemático em proteger a 

navegação, usufruindo os marítimos além da "soldada" de outras 

contrapartidas: "O capitão mor haverá de seu ordenado para toda a viagem 

seiscentos mil reis, trezentos por hida, e trezentos por vinda ... e poderá trazer 

de liberdades quinze caixas de valor de trezentos mil reis cada hua , doze 

escravos , cem quintais de lacar de formiga , trinta de trincai e trezentos 

quintais de pao preto... cada hum dos estrincheiros haverá de soldo por toda 

a viagem de hida e volta dezouto mil reis, a rezam de mil reis por mês, de que 

receberá logo cinco mil e outocentos reis, e poderá trazer de suas liberdades 

hua caixa de valor de cento e vinte mil reis, doze fardos de canella de quintal 

cada hum, e se lhe daram quinze mil reis de favor na meza das drogas, 

descontandosse-lhe dos direittos que dever das que troucer. Cada hum dos 

marinheiros haverá o mesmo que o estrincheiro."322 É lhes ainda facilitada a 

obtenção de escravos323 e de outras mercadorias que poderiam comercializar. 

Nesta perspectiva, muitas vezes as actividades de marinheiros e negociantes 

surgem intimamente ligadas. É o que se pode constatar por exemplo numa 

obrigação de dívida que fazem Manoel Francisco, de Bouças e Manoel 

Francisco Rocha de, Santa Cruz do Bispo, " ambos marítimos e negociantes" 

" u A.D.P. Registos Notariais : P06°, LV 58, 2asérie,1794, Fol.93-93V. 
Cf. PERES , Damião - Regimentos das Casas das índias e da Mina , Universidade de Coimbra, 

1947, pag. 155 e seguintes. 
322 Idem, 154/156. 
323 Conferir III parte cap.5.2. - Os escravos, em que se refere este aspecto. 
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que, para tratarem de seu negócio, pedem um empréstimo de 915$000 reis a 

João Santos, de Matosinhos.324 

Conseguiram ainda, pelo facto de estarem ligados à actividade 

marítima, a obtenção de privilégios concedidos pelo rei; como eram a isenção 

de servirem por mar e terra em paz ou em guerra; Do pagamento das peitas, 

fintas, talhas ao Rei e aos Concelhos e do pagamento de sisa.325 

Este conjunto de Regimentos e Alvarás de protecção aos marinheiros, 

implementados no séculos XVI e XVII, tem continuidade no século XVIII, no 

tempo da governação Pombalina, numa altura em que se procurava 

desenvolver o comércio externo, procurando cercear alguns dos seus 

entraves: Combate ao contrabando; Proibição dos Comissários Volantes 

(pequenos mercadores que faziam comércio com o Brasil); Abolição das 

Frotas.326 Entrou-se, por conseguinte, num novo período, que é caracterizado 

por Jorge Borges Macedo como o triunfo dos comerciantes monopolistas 

(companhias comerciais) e do grande comércio e o aniquilamentos do 

pequeno comércio livre dos «comissários volantes» ( alvará de 6 de Dezembro 

de 1755 e 7 de Março).327 Assim, enquanto o pequeno comércio até então 

estabelecido é rigorosamente delimitado (os pequenos comerciantes 

-Comissários Volantes- são impedidos de comercializar no transporte) os 

Cf. A.D.P. Registo notarial: P06°, LV 105, Ia Série, 1793, Fol.l9-20V. 
325 Alguns desses privilégios estão expressos na carta de privilégios concedida aos pilotos a partir do 
século XVI ,Cf. Carta passada a Vicente Machado de Matosinhos , A. H.. P. Registo Geral , Vol V 
(2088) Fol. 76 -79 sobre o assunto conferir no A.H.P. Registo Geral, Vol.III, fol. 441-443V. e ainda na 
B.N. Lisboa ,Ley sobre marinheiros 1676, Res 3678. V. 
326 Sobre este assunto conferir SERRÃO, José Vicente - O quadro económico, configurações estruturais 
e tendências de evolução. In MATTOSO, José , dir., História de Portugal, Vol. IV, Lisboa Círculo 
de Leitores, Pag. 108 sg. 
327 Cf. MACEDO, Jorge Borgesde - A situação económica no tempo de Pombal, T Edição, Moraes 
Editora, 1982, Pag. 70. E SERRÃO, José Vicente - O quadro económico, configurações estruturais e 
tendências de evolução. In MATTOSO, José, dir., História de Portugal, Vol. IV, Lisboa Círculo de 
Leitores pag. 109 
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" homens do mar" podem continuar a transportar, por sua conta e risco, 

produtos miúdos.328 Com efeito, embora nos pareça que estas mercadorias 

teriam eventualmente pouca importância comercial, permitiam aos marítimos 

continuar a beneficiar de algumas vantagens a nível económico. 

Neste âmbito, vão para marinheiros os filhos da generalidade dos pais 

referidos, quer eles tenham ou não ligação à actividade marítima. Sintomático 

é o caso concreto dos filhos segundos do lavradores.329 

Em Matosinhos, no que respeita à sucessão dos lavradores, acontecia 

o mesmo que noutras regiões do país, em que os lavradores raramente 

eram proprietários da terra que cultivavam, e em que, após a sua morte, quem 

lhes sucedia na posse da casa, leira, casal e, eventualmente, nos prazos 

que o lavrador detinha, era normalmente o filho primogénito.330 É, aliás, o 

que se conclui da análise dos Registos Notariais, nomeadamente um dote que 

fazem, em 1796, Manoel Martins e sua mulher a seu filho Manoel Martins, 

de uma fazenda de casas e terras de prazos de vidas em Lavadores "por nam 

terem outro filho varam ",331 Ou ainda, o caso de uma quitação raza dada por 

Cf. ANTT, Lei de Marinheiros 1756, Maço 4 de Leis n"172. Produtos miúdos transportados de 
Portugal: Presuntos, Paios, Chouriços , Queijos do Alentejo, Ceiras (cerejas) de passas, Figos e 
Amêndoas do Algarve; Sardinha, Castanhas piladas, Ameixas, Azeitonas; alhos, Alecrim, Louro e 
Bassouras de Palma do Algarve. Produtos que podiam trazer do Brasil: Farinha de Mandioca, Cocos, 
Louças fabricadas no Brasil, Papagaios e mais aves não só vivos mas cheios de algodão e as pernas 
delas para flores e bordaduras, Búzios, Sanguins e toda a casta de animais que se possam transportar, 
Abanos de penas e folhas de arvores ... 
329 É o caso de Águeda Silva, viúva de um lavrador em 1764. Tem dois filhos: João, 28 anos, Lavrador; 
Pedro, 25 anos, marinheiro ausente. Cf. A. H. D. P. Livro das Ordenanças de 1764 e Conferir também 
quadro sobre o cap. Sobre a transmissão profissional no que respeita aos lavradores. 

Sobre este assuntos Cf. SILVA, Álvaro Ferreira da - A solução de um paradoxo entre duas 
abordagens da família: a composição do grupo doméstico e as trajectórias familiares, in« 1er história » 
n°29, 1995, pag. 55/57. Ainda sobre este assunto conferir ALVES, Jorge Fernandes - Os Brasileiros: 
Emigração e retorno no Porto Oitocentista, Vol. 1 pag. 88. O autor descreve, nomeadamente, a 
situação dos filhos não primogénitos que procuram em último caso conseguir pecúlio suficiente para 
se dotar junto de algum camponês que não tenha filhos masculinos ( ou que não os tivesse presentes 
em casa e por isso transmitiam essa herança à descendente feminina). Procuravam assim continuar 
ligado ao campo. 
331 A. D. P. Registos Notariais: P06, LV 60, 2a Série, 1796, Foi. 67-68. 
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José da Costa e sua mulher, de Sendim, após a morte dos pais, os quais não 

tinham deixado testamento. Através desta quitação, João da Costa o seu 

irmão mais velho comprometia-se a pagar a legítima aos irmãos " em razão 

de ficar em cabeça de casal e senhor dos bens.'332 

Nesta perspectiva, " Com a selecção e a exclusão em relação à terra 

de uma grande parte dos rurais, os destinos desses indivíduos obedecem à 

diversificação (artesanal, comércio, trabalho braçal, ou em casos especiais, a 

via eclesiástica ou burocrática)".333 Os filhos dos lavradores que não tinham 

fontes de rendimentos eram obrigados a enveredar por uma outra ocupação, 

recaindo essa opção na a maiorias das vezes, no que respeita à freguesia 

de Matosinhos, pela ocupação de marinheiros, que lhe permitiria sustento 

económico334 e simultaneamente abria perspectivas de promoção social. 

Assim, alguns dos filhos dos lavradores acabam por emigrar para o 

Brasil. É o que se depreende da leitura de duas cartas mandadas lançar nos 

Registos Notariais de Bouças por Pedro Jorge da Silva, de Sendim, em 28 de 

Fevereiro de 1768. As referidas cartas tinha sido enviadas pelo seu irmão, 

Padre António da Costa, para o Brasil onde ele se encontrava (provavelmente 

pelas razões anteriormente mencionadas), solicitando-lhe que regressasse 

332 A. D. P. Registos Notariais , Lv. 103, Ia Série, 1793 44-47. 
333 ALVES, Jorge Fernandes -Os Brasileiros: Emigração e retorno no Porto Oitocentista, Vol. 1 pag. 89 
334 Os Registos notariais permitem observar a realização de muitos negócios em consequência do 
dinheiro ganho nas viagens de navegação( soldadas). É ainda comum os mareantes pedirem 
empréstimos como acontece com José Moreira em 1766 que pede um empréstimo à Confraria do Bom 
Jesus de Bouças de 57.600$000 reis, para a aquisição de uma casa que tinha de amortizar com os 
rendimentos resultantes da sua actividade profissional , apresentando como fiadores um capitão de 
navios ( Lázaro Alves da Silva) e outro homem ligado à navegação, João da Silva Falcão. A. D. P. 
Registos Notariais: P06°, LV 86, Ia série, 1766, Foi 54v. -56. Nota-se aqui a possibilidade de melhorar 
as condições de vida através dos rendimentos da actividade marítima, bem como a solidariedade entre 
marinheiros. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 122 

" Com aquilo que tem se tiver algo e com negros335 se os tiver para trabalharem 

na fazenda os homens e algua negra para nos servir de modo a tomar conta 

da casa...'336 Porque naquele momento já só era vivo o irmão e um tio 

abade. Estamos assim perante uma situação típica de sucessão, em que a 

pessoa que em principio não seria o herdeiro por não ser o primogénito, teve 

de procurar novos "rumos", recorrendo à emigração. Sendo-lhe agora 

solicitado que regresse para para continuar à actividade da família 

(agricultura). 

Nesta perspectiva, convém frisar que, na escolha de qualquer 

ocupação, se deve ter em linha de conta, entre as demais razões, a ânsia de 

melhorar as condições de vida, desempenhando os factores de ordem 

económica um papel determinantes na escolha da profissão. No entanto, no 

caso concreto de Matosinhos, à semelhança de outras regiões do litoral em 

que a população se divide entre as ocupações ligadas à terra e ao mar, é bem 

provável, como acontece noutras áreas litorais europeias, que "devenir 

matelot est un moindre mal quand ne peut pas devenir laboureur."337 Ou seja: 

quando não é possível continuar ligado à terra, como seria em principio o seu 

desejo, dirigem-se para a ocupação de marinheiro, tendo em consideração os 

aspectos até aqui explanados (privilégios/possibilidade de emigrar/ 

Refere concretamente uma das formas de adquirir escravos, resultantes da emigração para o Brasil. 
Devido a quantidade de escravos que constam na documentação sobre Matosinhos justifíca-se abordar 
este aspecto à que voltaremos mais à frente. 
336 A.D.P. Registos Notariais: P06°, LV 35, 2a série, 1768, Foi. 9- 9V. 
337 BOUEDEC , Gérard Le -Activités maritimes et sociétés litorales de L'Europe Atlatique 1690-1790, 
Paris , Armand Colin, 1997, pag.261. 
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possibilidade de participarem no comércio), e assim se percebe a razão 

porque se tornou uma ocupação tão aliciante e atractiva. 

No entanto, a actividade de marinheiro não é tarefa fácil, pois os 

marinheiros têm que enfrentar uma dura realidade "o lugar onde o homem se 

encontra, que está rodeado por meia dúzia de tábuas entre o mar e o ceo."33* 

A actividade implica, um trabalho continuado de aprendizagem no mar, de 

modo a que se possa progredir na profissão. 

Os marinheiros iniciam-se na profissão, muitas vezes levados pelos 

próprios pais, como Moços de Navios.340 Segundo Leonor Freire da Costa, 

tendo como base os Regimentos da matrícula dos Oficiais de Navegação de 

1591 e de 1626, " nas disposições relativas aos pilotos ensinarem os 

marinheiros, constituíam uma reprodução, agora de iniciativa do Estado, 

principal interessado em que os pais encaminhassem os filhos a singrar na 

vida do mar. Obriga-se desta forma, os mestres do ofício a iniciarem os 

marinheiros na prática de tomar o sol, de cartear e demarcar agulha. No 

regresso teriam de prestar contas nos Armazéns dos sucessos obtidos na 

viagem, fornecendo informações sobre os mais expeditos"™ Estávamos, 

perante o ingresso na profissão que, como verificámos, se processava de uma 

Alguns marinheiros beneficiando da possibilidade de trazer determinadas mercadorias nas viagens 
que realizavam que acabaram por ser rotulados de " marítimos e negociantes", Conferir A.D.P. 
Registo notarial: P06°, LV 105, Ia Série,1793, Fol.l9-20V. 
!39 Cf. PEREIRA, J. M. Dantas - Memorial para a História do Marquês de Pombal no que concerne à 
marinha, Lisboa, Ac. Real da Ciência de Lisboa, 1832. Pag.47. 

António Lopes ( Moço de Navio) de Matosinhos acompanhado por sua mãe passa uma procuração ao 
Capitão Francisco Sousa Pereira para arrecadar e cobrar a sua "soldada" que ganhou na viagem a 
Pernambuco no Navio Senhora da Boa Fé. A. D. P. registos Notariais: P06°; LV 32, 2a série 1763 
Fol.l22-122V. 
341 Cf. COSTA, Leonor Freire - Os regimentos sobre a matrícula dos oficiais de navegação, da Ribeira 
e Bombardeiros de 1591 e 1626. In " revista de História Económica e Social", na25, Lisboa, Livraria Sá 
da Costa, pag. 94. 
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forma empírica através do trabalho quotidiano no mar.342 Era evidente a 

preocupação da transmissão da profissão de pais para filhos, processo que 

culminava com a matricula na Ribeira das Naus,343 dando assim entrada no 

grupo sócio - profissional dos mareantes. O ingresso neste grupo funcionava 

muitas vezes como o ponto de partida para uma eventual carreira na 

navegação. É esta a conclusão a que chega Amélia Polónia no seu estudo 

sobre os Mestres e Pilotos das Carreiras Ultramarinas. A referida autora, ao 

analisar os cargos ou profissões ocupadas anteriormente pelos agora 

candidatos a Mestres e pilotos, constata que a maioria eram 

mareantes sendo " perceptível uma tendência para a especialização, a qual 

transformaria muitos mareantes em pilotos."3AA 

Porém, se o ingresso na carreira não representa nenhum obstáculo, o 

mesmo já não se pode dizer, no que respeita a uma possível progressão. O 

acesso aos cargos de técnicos de navegação encontra-se regulamentado no 

Regimento do Cosmógrafo-Mor de 1592: "£y por bem que nenhu dos officiais 

acima nomeados (pilotos, sotapilotos, mestres, contramestres e guardiões), 

daqueles que de novo ouuerem dentrar nos ditos officios, daqui em diante 

possa usar de seu officio sem primeiros ser examinado e aprouado na mesa do 

almazem(...) o qual se não estenderá nos que agora seruem, por se auerque 

Conferir em anexo o quadro sobre a distribuição dos marítimos pelos diferentes grupos etários onde 
se verifica que ao categorias ocupacionais de contramestre, piloto ... capitão são ocupados pelos 
marinheiros mais idosos, por conseguinte com mais experiência. 
343sobre este assunto conferir no A. H.D. P. Registo Geral: Volume 111(2086) Foi. 441-444 ( Alvará / 
Regimento de 1673 - Marinheiros do Terço -). Em que só são admitidos os marinheiros com alguma 
experiência que já tenham navegado nas Armadas da Naus da índia. Obtendo com este serviço o direito 
de serem considerados marinheiros. Pois, passam a estar matriculado podendo a partir daí navegar 
livremente em qualquer navio e usufruem doutros direitos/privilégios, nomeadamente, no que respeita 
às Ordenanças, isenção (escusos) de participar na recruta. 
344 Cf. POLÓNIA, Amélia - Mestres e Pilotos das Carreiras Ultramarinas (1596-1648), Separata da 
"Revista da Faculdade de Letras" II série, VOL.XII, Porto; 1975, pag.299. 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 125 

tem bastante curso de mar, e o que lhe faltar na speculativa poderão alcançar 

acondindo a lição quando o poderem fazer..." 345 Nota-se obviamente uma 

preocupação com a formação dos oficiais náuticos que, para continuarem a 

realizar viagens marítimas, têm que se sujeitar à realização de um exame 

prévio à sua nomeação. A passagem implicava conhecimentos teóricos e 

práticos ; ou seja: a realização de um determinado número de viagens.346 

As exigências cada vez maiores no que respeitava à formação dos 

oficiais de navegação, eram compreensíveis, atendendo ao facto de serem 

estes os principais responsáveis pela condução das embarcações e, 

consequentemente, pelas mercadorias e tripulações.347 

A partir de meados do Século XVIII, precisamente para suprir a 

necessidade de pessoal qualificado,348 foi criada uma aula de Náutica no 

Porto (1762), destinada a formar marinheiros. Os alunos desta Escola eram 

denominados de Aulistas e a frequência da escola, além de os formar como 

marinheiros, abria-lhe perspectivas de promoção profissional/social. É o que 

acontece com o percurso desenvolvido por Lázaro Almeida: aparece na lista 

45 Cit. In POLÓNIA, Amélia -Mestres e Pilotos das Carreiras Ultramarinas (1596-1648), Separata da 
"Revista da Faculdade de Letras" II série, VOL.XII, Porto; 1975, pag. 272. 

Cf. VASCONCELOS, Frazão de - Pilotos das navegações portuguesa dos séculos XVI-XVII, 
Lisboa,Ed. Subsidiada pelo Instituto de Alta Cultura, 1942, pag.60/61. E também a carta de Piloto de 
Manoel Luis Falcão, passada em 1758, portanto, obedecendo a esta regulamentação. ANTT, Chancelaria 
de D. José I ; Livro 2, Fol.223V. 

47 Sobres as funções deste técnicos de navegação conferir Polónia, AMÉLIA- Mestres e Pilotos das 
Carreiras Ultramarinas (1596-1648). pag.291/292. 
348Cf. II parte cap. Estrutura profissional em 1790 onde é perceptível a existência de duas estruturas 
profissionais ligadas ao mar, a anterior à criação da Escola Náutica do Porto e a posterior. Assim, no 
quadro verificamos simultaneamente a existência de Moços de Navio (que apenas aparecem referidos 
neste ano) com Aulistas, ambas as ocupações marcavam o inicio da carreira marítima, embora 
encarnando perspectivas diferentes de encarar a actividade marítima. Ou seja, podemos estar perante 
duas carreiras paralelas, uma com base no conhecimento empírico, a outra em que não se despreza este 
mas que o complementa com conhecimentos apreendidos na Escola. Neste mesmo quadro constam ainda 
as outras ocupações ligadas à actividade marítima: Marinheiro, Contramestre, Mestre de Navios, Piloto, 
Capitão. 
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dos alunos da escola em 1788349 e confirmado no livros das Ordenanças de 

1790 350 pos te r jo rmente, nas Ordenanças de 1797,351 é registado já como 

Piloto.35^ Tal carreira pressupõe que, como estudante da referida escola, 

teve que desenvolver não só conhecimentos teóricos, como também que 

realizar determinadas viagens ultramarinas,353 de modo a que lhe fosse 

passada a carta de examinação. 

Com efeito, a promoção na marinha é gradual: de Autista a 

sotapiloto, depois Piloto e finalmente Capitão. Este percurso evidencia-se 

em Vitorio Falcão que, em 1764, registou no notário uma procuração com o 

seu irmão Inácio Falcão, para que o seu procurador cobrasse as soldadas da 

viagens a Pernambuco. Neste documento o irmão desempenhava o cargo de 

Dispenseiro e ele o de Sotapiloto.354 Posteriormente, nas ordenanças de 

1790, é referenciado como Capitão de Navios.355 Este percurso ao mesmo 

tempo que permitia a aquisição de habilitações técnicas, possibilitava 

também percursos económicos. Aliás, nesta época, como refere Jorge Miguel 

Pedreira ao estudar a evolução dos negociantes de Lisboa na carreira,356 uma 

rápida progressão implicava uma passagem pelo Brasil ou por outra parte do 

Império ( India, Macau, África), antes do estabelecimento de casas de 

negócios na capital. Era comum, neste âmbito, as pessoas procurarem 

viagens " É gente de ofícios ou do mar, são barbeiros que vão como 

349 SANTOS , Cândido dos - Universidade do Porto. Raizes e Memória de uma Instituição, pag.24. 
350 A.H.M.P. Livro das Ordenanças: (4391). 
351 A.H.M.P. Livro das Ordenanças: (4400). 

52 Situação idêntica é a vivida por Joaquim Pereira Pinto, aulista nas Ordenanças de 1790 e Piloto nas 
de 1797. 

Conferir nota de rodapé n° 306 ( viagem como forma de aprendizagem de marinheiros Cap. 
Rendimentos 1790)... pag. 112. 
354A.D.P. Registos Notariais: PO 6, LV 33, 1764, Fol. 38V. 
355 A. H. M. P. Livro das Ordenanças: (4391). 
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cirurgiões, são calafates e marinheiros, pilotos de navios, soldados, enfim, o 

pessoal das Naus da índia ou de Macau. Abre-se, assim, o contacto com o 

mundo dos negócios, e alguns sobretudos os que conseguem chegar a 

capitães de navios não deixam escapar a oportunidade.'357 Como resultado da 

realização destas viagens, nota-se uma certa valorização profissional, 

tendo como consequência, perfeitamente natural, que se verifique uma 

melhoria da situação económica358 e, eventualmente, um reforço do prestígio 

social. 

Voltando às contrapartidas económicas resultantes das viagens 

marítimas, convém referir a acção de João da Silva Falcão, que nos aparece 

nas Ordenanças de 1764 como "homem do mar", e do capitão Manoel 

Quaresma. Ambos associados "arrematam" as rendas dos dízimos referentes 

às freguesias de Matosinhos, Leça e São Martinho de Guifões pertencentes à 

Universidade de Coimbra, relativamente aos anos de 1768/72, pelo preço de 

um conto e nove centos e quarenta mil reis.359 Podiam Subarrendá-las por 

sua vez, a outras pessoas da região, como foi o caso do arrendamento que 

fazem ao Alferes Manoel Pereira de Brito das dízimas para a Universidade 

de Coimbra, referentes a Guifões, com excepção da São Joaneira, que andava 

alugada, pagando este 700$000 reis anualmente.360 Todavia, já em 1764, se 

tinha registado a mesma situação. João da Silva Falcão e o capitão Manoel 

356 PEDREIRA, Jorge Miguel- Os negociantes de Lisboa na Segunda metade do século XVIII: Padrões 
de recrutamento e percursos sociais, In " Análise Social" Vol. XXVII, 1992, Pag. 407-440.. 
357 Idem, Pag. 431. 

Na distribuição dos rendimentos, anteriormente abordada, os capitães de navios apresentam 
rendimentos muitos razoáveis, ao invés, dos que acontece com os marinheiros, que aparecem 
normalmente entre os que apresentam os rendimentos mais baixos. Aliás, com já foi referido ao longo do 
trabalho, a viúva com rendimentos mais elevados em 1797, era viúva de um capitão de navios. Nesta 
conjectura, abordaremos mais à frente o papel dos capitães de navios como negociantes. 
359Conferir A. D. P. Registos notarias: LV 87, Ia série, 1768, Foi. 39- 40. 
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Quaresma, depois de conseguirem o contrato das rendas da Universidade de 

Coimbra, subarrendam a renda São Joaneira de Guifões a Domingos Pereira 

e António Pereira, do Freixieiro, 361 e as outras ao Alferes Manoel Pereira de 

Brito.362 Ou seja : estamos, como referimos anteriormente, perante a situação, 

no caso concreto de Manoel Quaresma, de um capitão de Navios que, além 

de desempenhar a sua actividade profissional, não perde a oportunidade de 

se dedicar a outras actividades negociais, embora ligadas à terra. 

Ainda, no do mundo dos negócios, optámos por estudar um dos 

documentos mais significativos nos Registos Notariais: as obrigações de 

dívidas. 

Obrigações de dívidas nos Notariais de Matosinhos. 

1760/69 1790/99 
AQUÉM SÂO 

ENDEREÇADAS 
n°de 

documentos 
% Total 

Quantitativos 
n°de 

documentos 
% Total 

quantitativos 
As Confrarias 11 57,8% 1.177S800 

reis 
12 16.9% 2.183$573 

reis 
A Capitães de navio 3 15,7% 400$000 reis 4 5.7% 393$680 reis 

A Viúvas363 0 0 - 9 11.3% 1.682$000 
reis 

A Particulares 5 26,5% 526$446 reis 47 66.1% 6.927$500 
reis 

total 19 100% - 71 100% -
Fonte: A. D. P. , Registos Notariais. 

Quadro 9 

No quadro 9 sobressaem como principais detentores de crédito na freguesia 

de Matosinhos na segunda metade do século XVIII: as confrarias364 

A. D. P. Registos notarias: LV 87, Ia série, 1768, Foi. 49-50. 
361 A. D. P. Registos notarias: Lv 33, 2a série, 1764, Fol. 35V-36. 
362 A. D. P. Registos notarias: LV 33, 2a série, 1764, Fol. 37-37V. 
63 As viúvas são Quitéria Bernarda de Brito, viúva de João da Silva Falcão, com 5 obrigações de dívidas 

que perfazem 890$000 reis; Francisca Rosa da Cruz, viúva do Capitão Vitorio Falcão, com 3 
obrigações de dívida que totalizam 762S000 reis e Joana Maria, viúva do Cap. João Martins, com um 
obrigação de dívida no valor de 200S000 reis. 
364 Tratam-se da Confraria do Santíssimo Sacramento com um total de empréstimos no valor de 
820S000 reis e a Confraria do Bom Jesus de Bouças com um total de 1363 $573 reis. 
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que estudaremos mais à frente, os capitães de navios e as viúvas facto que 

também abordaremos à frente neste trabalho (Vd. capítulo sobre as mulheres). 

Evidenciou-se assim e desde logo, o papel activo desempenhado pelas 

mulheres, na vida económica de Matosinhos. E, por fim, os particulares, com 

um acréscimo significativo no último período estudado, o que denota uma 

melhoria do nível de vida, quiçá em resultado de viagens ou emigração para 

o Brasil. 

Assim, no que respeita à concessão de empréstimos feitos por 

particulares no final do século XVIII em Matosinhos, desempenham papel 

destaque alguns negociantes. É o caso de Adrião Rocha de Carvalho com 4 

obrigações de dívida correspondente a 8.5% do total das endereçadas a 

particulares. Estes empréstimos atingem o valor de 626$6000 reis. Sobressai 

ainda João Santos, a quem são dirigidas 10 obrigações, correspondentes a 

21.2% dos documentos endereçados a particulares, e que perfazem na 

totalidade a quantia de 2.136$100 reis. Estes quantitativos colocam-no como a 

principal fonte de créditos no final do século XVIII, apenas superado 

ligeiramente pelas confrarias, com 2.183$763 reis. João Santos foi antigo 

comissário volante(1790) e aparece como negociante e administrador do 

pescado da Sereníssima casa de Bragança nas Ordenanças de 1797. É, no 

entanto, nos registos notariais que se evidencia a sua acção, principalmente 

no segundo decénio por nós estudado: 1790-97, pois surge frequentemente a 

conceder empréstimos365 e a participar activamente noutras transações. Com 

365 A. D. P. Registos Notariais: LV 105, Ia série, 1793, Fol. 19V.- 20V. que refere o empréstimo feito 
por João Santos de 915$000 reis que faz a Manoel José e Francisco Rocha, de Santa Cruz, ambos 
marítimos e negociantes para tratarem de seu negócio. Ou ainda o empréstimo de 50$000 reis a 
Joaquim Correia dos Santos, piloto, para este preparar a Viagem para o Rio de Janeiro. Conferir A. D. 
P. Registos Notariais, Lv, na 105, Ia série, 1795, Fol. 98V.- 99. 
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efeito, podemos apresentar titulo de exemplo destes frequentes negócios a 

compra de uma casa com seu quintal, na rua do Burgal em Matosinhos, em 

1794, por 150$000 reis.366 E também a venda dessa mesma casa, ainda no 

ano de 1794, a António Francisco dos Santos (preto forro), por 200$000 

reis.367 

Quanto aos capitães de navios, regista-se um número sensivelmente 

idêntico de obrigações de dívidas em ambos os períodos estudados, embora 

no último período possamos considerar um ligeiro aumento, se 

contabilizarmos os capitães com as suas viúvas. Nomeadamente Francisca 

Rosa Cruz viúva do capitão Vitorio Falcão, com uma acção importante neste 

domínio ( vd. nota de rodapé n° 363 ), mas que provavelmente continuava a 

administrar o património familiar. Estes valores são representativos de algum 

poderio económico. Aplicavam os capitães o seu dinheiro em empréstimos a 

juros a particulares. 368 No que respeita a esta última situação, podemos 

apresentar o exemplo do capitão Vitorio Falcão que, nos registos notariais, 

em 1791, aceita uma Quitação de dívida referente ao pagamento de um 

empréstimo de 1.230$000, que tinha feito a juros de 5% a António Pacheco e 

José Pacheco, do Peso da Régua. 

É ainda frequente em Matosinhos os capitães investirem na aquisição 

de propriedades (terras). Aliás, à semelhança do que acontecia na cidade do 

366 A. D. P. Registos Notariais, Lv, na 58, 2a série, 1794,Fol. 53 sg. 
367 Conferir A. D. P. Registos Notariais, Lv, na 58, 2a série,1794, Fol. 84V.-85. 
368"Quitação raza que da Ana Joaquina viúva do capitão José Ferreira a Manoel Gomes de Sendim, da 
quantia de 120$000 reis que o se marido lhe tinha emprestado para a construção da casa nova..." A.D.P. 
P06° Registos Notariais, Lv. na108, Ia série , 1799, fol.87. Poderíamos apresentar vários exemplos desta 
situação, mas apenas destacamos diversos empréstimo feitos pelo capitão José Ferreira dos santos, 
Conferir A. D. P. Registos notariais, P06a LV 59, 2a Série, 1795, Foi. 31-3IV. (208$000 reis); AD.P. 
POóa, LV 104, Ia Série, 1792, Foi. 30-31(90$000 reis); AD.P. P06, LV 102, Ia Série, 1790, Foi. 93-94 
(200$000 reis)... 
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Porto no século XVIII.369 Poderemos citar, a titulo de exemplo, o caso do 

capitão Manoel Quaresma, que compra um casal em 1762, em Labruge, por 

325$000 reis. 370 Estas propriedades adquiridas eram utilizadas quer para 

usufruto próprio, quer para arrendar.371 Apresentavam os capitães, um 

património fundiário tal, chegamvam a confundir-se com os lavradores.372 

Esta aquisição de terras pode também ser um reflexo da melhoria de condição 

de vida, em consequência do desempenho da ocupação de marinheiros, que 

levava estes a comprar casas373 e terras nos locais de onde eram oriundos. 

Exemplificativo desta situação, é o caso de Custódio Lopes da Graça, piloto 

em Lisboa na Ribeira das Naus, no ano de 1797 que, através de um 

procurador compra um pedaço de terra junto ao quintal da casa da mãe.374 

Nesta perspectiva, parece-nos existir uma certa analogia entre a freguesia de 

Matosinhos e as populações do litoral estudadas por Gérard Le 

369 sobre este assunto vide SILVA ; Francisco Ribeiro - Tempos Modernos : A sociedade portuense. In 
RAMOS, Luis Oliveira, dir., História do Porto, 2a edição, Porto Editora, 1995. pag.322. 
370 A. D. P. Registos Notariais : Po6°, Lv 32, 1764, Foi. 72-73. E também, AD. P. Registos notariais, 
Lv n° 105, lasérie,1763, Foi. 30-33V. Testamento do capitão Joaquim Gomes dos Santos, feito em 
1794, que entre outros bens declara vários prazos; campos e leiras por comprou durante o matrimónio, 
nomeando a mulher como testamenteira. E ainda outros documentos A.D.P. Registos Notariais: P06° 
LV 62, 2a Série, 1797, Foi. 46-48 , onde o Capitão José Francisco da Silva refere a compra de uma 
propriedade em Barcelos por 400$000 reis. 
371É o que faz Manoel Quaresma ao casal que tinha comprado, cuja compra foi referida na nota anterir 
(346), que arrenda a António Fernandes em 1764. Conferir A.D.P. Registos Notariais: P06°, LV 33, 
2a Série, 1764, Foi. 111-11IV. ou ainda o arrendamento que faz Francisca Rosa da Cruz, em 1798, a 
João da silva Maya, de Alvarelhos, de uma propriedade de que era possuidora por seis anos, pagando o 
Caseiro de renda anual cento e dois alqueires de milho grande, treze alqueires de centeio , cinco 
alqueires de feijão branco ... ficando o vinho, a fruta e a cortiça para o caseiro que tinha como obrigação 
pagar a décima. Conferir A.D.P. Registos Notariais: PO60, LV 64, 2a Série,1798, Fol.8V-9V. 
372 Conferir o dote de casamento em que o cap. António Francisco Ramalho doa uma fazenda a seu 
filho com um valor de 950.000 reis...A.D.P., registos Notariais: P06°, LV 52: 2a Série, 1790, Fol.28V 
33. Ou ainda, a compra que faz o capitão José Vicente Pereira a António Pereira de Perafita e outros 
herdeiros de uma Bouça de Mato e Pinheiros....A.D. P., Registos Notariais: P06a, LV 54, 2a Série 
1792, Fol.25V-26-26V... 
373 Compra que faz Manoel José da Silva, marítimo, solteiro, a José Joaquim do Valle de uma morada 
de casas térreas com seu quintal por 60$000 reis. Conferir A. D. P. registos Notariais: Po6°, LV 106 
Ia Série, 1795, Fol.71-72. 
374 AD.P. Registos Notariais: P06, LV 62, 2o série, 1797, Fol.lV-2-2V 
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Bouëdec,375 nomeadamente em à Sarzeau et Saint - Gildas -de- Rhuys, onde 

o grupo ocupacional dos marinheiros cresce com o contributo dos lavrado

res, os quais são obrigados a tornarem-se marinheiros.376 Dando azo, devido 

à sua ligação à terra, ao aparecimento dos "Paysans-maris, Ils ne vivent pas 

excluvement de la mer et ne semblent pas s'y résigner. Ils gardent un réflexe 

paysan pour acquérir un lopin de terre377 Neste contexto, também em 

Matosinhos este constante investimento na aquisição de terra pelos marítimos 

pode indiciar o regresso de alguns dos filhos dos lavradores que tiveram que 

enveredar pelas ocupações marítimas e que, quando têm oportunidade, 

investiram na aquisição de propriedades. 

375 BOËDEC, Gérard Le- Activités maritimes et sociétés litorales de LÉurope Atlantique (1690-
77P0),Paris, Armamd Colin, 1997. 
316 Por razões semelhantes às apresentadas anteriormente neste trabalho, ou seja, a exclusão da terra por 
não serem filhos primogénitos conferir III parte Cap . 1- A Transmissão profissional - Os Lavradores -. 

77 BOUËDEC, Gérard Le- Activités maritimes et sociétés litorales de LÉurope Atlantique (1690-
1790),Paris, Armamd Colin, 1997. pag. 261. 
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4. - Formas de identidade social e cultural 

Pelo que acabámos de expor no capitulo anterior, percebe-se com 

alguma facilidade o porquê da opção da maioria da população jovem (filhos) 

pelas actividades marítimas. Pois, além das contrapartidas económicas, o 

ingresso nesta ocupação funciona muitas vezes como o ponto de partida 

numa carreira profissional que lhes trará reconhecimento social (prestígio). 

Conduzem muitas vezes ao desempenho de funções com alguma 

importância no futuro, como são o cargo dirigentes das confrarias da região, 

aspecto a que voltaremos um pouco mais à frente neste capitulo. 

O reconhecimento destes índices de sociabilidade também se 

depreende pelo facto de muitas das vezes os capitães de navios 

aparecerem como procuradores nos registos notariais.378 

Assim, no que respeita ao prestígio social, este pode ser uma 

consequência, com acabámos de referir, da valorização profissional. Pode 

advir do nascimento, através dos laços de parentesco, ou pode ser ainda 

consolidados através do casamento. Neste contexto, é comum em Matosinhos 

os filhos de capitães de Matosinhos casarem entre si. Como acontece, a titulo 

de exemplo, em 1782, com o casamento de Manoel Luis Falcão, filho do 

capitão Agostinho Falcão e Susana Luísa da Costa, com Ana Rita Theadoras, 

São muitos os casos que ilustram esta situação. Por isso, optámos por apresentar aqui outro caso 
bem elucidativo desta situação: o facto do Capitão de Mar e Guerra Manoel Quaresma, aparecer como 
síndico dos Frades do Convento da Nossa Senhora da Conceição a nomear Manoel Teixeira 
Guimarães, de Mesão Frio, par lhe cobrar uma dívida na região. Conferir A.D.P. Registos Notariais: 
Lv. 34, 2a série, 1765, F0I.6-6V. É ainda comum serem os Capitães de navios nomeados procuradores 
para reivindicaram as soldadas de pessoas falecidas junto de diversas instituições (Tesoureiro dos 
Órfãos e ausentes ) ou em terras do Brasil. 
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filha do capitão Luís Falcão e Maria Joaquina de São José.379 

O estatuto social continuava a desempenhar um papel de relevo na 

sociedade hierarquizada do século XVIII, notando-se inclusive uma propensão 

para se registar um certo nivelamento e sociabilidade. Sintomático desta 

situação é o que se passa com a família de João Beleza de Andrade de 

Matosinhos, Capitão de Granadeiros do Terço, cujo pai tinha sido Guarda da 

Costa do lugar de Matosinhos380 que, após alcançar um determinado 

"estatuto", tudo faz para o conservar. É o que se depreende do seu testamento 

no qual, ao nomear como seu testamenteiro o filho Florêncio, impõe algumas 

condições: " nam casara com peçoa de menor esfera que ele dito, nem 

habitará neste lugar de Matosinhos mas sim poderá abitar na cidade do Porto 

ou em outras cidades sem nunca em lugares ou W/as."381 Era evidente aqui a 

expectativa, em relação ao filho, de este poder vir a desempenhar cargo 

públicos com alguma importância na cidade do Porto, contribuindo assim para 

aumentar o reconhecimento social da família. 

Ilustrativo ainda, da importância que tem o prestígio social, para o 

desempenho de determinados cargos, é como veremos de seguida o 

processo de escolha dos mesários das Confrarias. 

A. D. P. Registos Paroquiais de Matosinhos: Bobine n° 225, LV 6, Fol.397. Poderíamos ainda 
apresentar outros exemplos: em 1788 casa Francisca Rosa filha, do capitão Theodozio da Cruz, com 
Vitorio Falcão, filho do capitão Agostinho Falcão... A. D. P. Registos Paroquiais de Matosinhos: 
Bobine n° 226, LV 7, Fol..234. 
380sobre este assunto conferir GERRA, Rui Moreira de Sá - Genealogia dos Beleza de Andrade, Braga, 
1966, pag.44. 
381 A.D.P. Registos Notariais : P06, LV 32, 2a Série, 1764, Foi. 121-122. Ainda neste âmbito podemos 
apresentar como exemplo também, no contexto dos casamentos anteriormente referidos, o casamento 
em 1790 entre Manoel Francisco Ramalho, filho do capitão António Francisco Ramalho com Ana 
Maria Joaquina de São José, filha do Cirurgião António Barbosa, da Aldeia de Barranha. Os pais do 
noivo dotam o filho com fazenda onde vivem, solicitando a sua avaliação pela Fazenda Nno entanto, o 
pai da noiva dá para a entrada da dita fazenda 950$000 reis, verba que não estava ao alcance de 
qualquer um, reforçando assim a ideia de nivelamento e sociabilidade. Cf. A. D. P. Registos Notariais: 
PO 6; Lv 52, 2a Série, 1790, Fol.28V.-33. 

http://Fol.28V.-33
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4.1. A confraria ou confrarias de mareantes ? 

De entre a plêiade de Confrarias enumeradas para Matosinhos, neste 

trabalho, 382 vamo-nos deter fundamentalmente sobre duas das que temos 

conhecimento e cuja documentação existe no Arquivo da Santa Casa da 

Misericórdia de Matosinhos: A Confraria do Santo Crucifixo de Bouças e a 

Confraria do Bom Jesus de Matosinhos. 

A selecção destas deve-se ao facto de em ambas se evidenciar o papel 

desempenhado pelos mareantes. No que respeita à primeira, foi mesmo 

criada em 1680 pelos mareantes de Matosinhos,383 categoria ocupacional 

representativa na época na freguesia de Matosinhos. 

Por sua vez, no que respeita à Confraria do Bom Jesus de 

Matosinhos, criada em 1607,384 a acção dos mareantes, tendo por base os 

estatutos, não parece ser tão perceptível. No entanto, o cruzamento das listas 

nominais dos elementos que constituem as mesas desta confraria385 com 

outros dados disponíveis, resultantes dos Livros de Ordenanças, permitem-

-nos concluir que entre estes constam muitos mareantes.386 Este facto leva-

Cf. I parte Cap. Enquadramento espacial: administração política e religiosa. ( Dados resultantes das 
Memórias Paroquiais que referem a existência de doze confrarias no Século XVIII). 
383 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria do Santo Cruxifixo de Bouças, Livro 17. 
384 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria do Bom Jesus de Bouças de Matosinhos, 1890. 
São os estatutos mais antigos desta confraria que conhecemos onde consta uma referência à possível 
criação desta Confraria em 1607. 
585 A.H.S.C.M. Matosinhos: Rol dos Mesários da Real Confraria do Bom Jesus de Matosinhos , Desde o 
Ano de 1644 a 1910. Elaborado por Fátima Maria Oliveira Gomes e Maria conceição Azevedo 
Oliveira Osório. Pag. 11 e sg. 

A título de exemplo podemos apresentar os Mesários da Confraria do Bom Jesus de Matosinhos, 
referentes ao anos de 1763/64, coincidente com o primeiro ano estudado nas ordenanças: 

Tesoureiro : Manoel Quaresma - Capitão de Mar e guerra. 
N/ tesoureiro: Caetano Ferreira do Vale - S/ profissão referida. 
Tesoureiro: Capitão José da Costa Neto - Surge como Piloto nas Ordenanças. 
Escrivão : José dos Santos taboado -Piloto. 
Mesários: João da Silva Falcão - Surge nas Ordenanças "como homem do mar" 

João da Silva Fogaça - S/ profissão referida. 
João pereira de Sousa - Contramestre. 
Manoel Luis dos Santos - S/ profissão referida. 
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-nos a formular algumas questões: Por que razão foi que, havendo uma 

confraria criada por mareantes, estes aparecem como mesários noutra? Serão 

estas confrarias, que aparecem com nomes diferentes, a mesma ? Ter- se - ão 

acabado por fundir numa única? Não é nossa intenção resolver este intricado 

problema, o qual deve eventualmente ser solucionado no âmbito de um outro 

estudo sobre as Confrarias de Matosinhos. Porém, com os dados disponíveis, 

poderemos admitir a hipótese de uma possível fusão ou simples evolução do 

nome das referidas confrarias. Esta hipótese tem algum fundamento se 

considerarmos em primeiro lugar a semelhança dos nomes: Confraria do 

Santo Crucifixo de Bouças / Confraria do Bom Jesus de Bouças de 

Matosinhos. Ambas se caracterizam pela veneração da imagem do Bom 

Jesus de Bouças.387 Ainda, neste contexto revelou-se importante a informação 

extraída dos Estatutos do Santo Crucifixo de Bouças, pois neste mesmo livro 

esta confraria aparece com a denominação de Irmandade do Bom Jesus de 

Bouças, quando é reconhecida por Alvará Régio como Real Confraria em 

1688.388 Ora, como não faz sentidos duas confrarias terem o mesmo nome, é 

portanto admissível uma possível fusão destas ou a alteração da designação, 

tendo em conta a adoração da cruz. Esta mesma hipótese sai reforçada 

quando o pároco informante da paróquia em 1758389 apenas refere a 

existência da Confraria do Senhor de Bouças. Estamos assim perante uma 

única Confraria que foi evoluindo ao longo do tempo, reformulando-se em 

Estes nomes vão - se sucedendo nos anos seguintes e em 1790 era tesoureiro o capitão António 
Francisco Torres e escrivão o capitão Joaquim Gomes dos santos. 
387 A qual estará na origem da formação da Paróquia de Matosinhos. Sobre a lenda da imagem do 
Senhor de Bouças Vd. CERQUEIRA, António, Pinto - História da Prodigiosa Imagem de Cristo: O 
Bom Jesus de Bouças,, Lisboa, Oficinas de António Isidoro da Fonseca, 1737. 
388 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria , Livro 17, Foi. 40. 
389 ANTT- Memórias Paroquiais de 1758, Dicionário Geográfico, Vol. 23 m96 f.633 Mf.456. 
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função da conjuntura. Sintomático desta situação são os estatutos mais 

antigos conhecidos (1680),390 que analisaremos com algum pormenor a seguir, 

onde é evidente o papel desempenhado pelos mareantes, como grupo 

ocupacional representativo na vida de Matosinhos no séculos XVII - XVIII. O 

seu papel parece esvaziado no período posterior (1890),391 pois nestes 

estatutos já não constam referências aos mareantes. 

De um modo geral, devem entender-se as confrarias como 

" associações religiosas, erectas à maneira de corpos orgânicos, pelas 

autoridades eclesiásticas, com o fim de exercerem alguma obra de piedade ou 

caridade e de promoverem o incremento do culto publico."392 

As Confrarias, embora não sendo fundadas pelas autoridades 

eclesiásticas, estavam dependente destas, pois só com a sua autorização 

poderiam ser aprovados os seus estatutos. 

As confrarias que aqui apresentamos, e em especial a Confraria do 

Santo Crucifixo de Bouças, que tivemos oportunidade de conhecer melhor 

através da consulta dos estatutos,393 norteiam-se pelos princípios gerais da 

Confrarias: Têm base cristã e, além do culto do patrono, obrigam-se a 

praticar obras de misericórdia para como os confrades incapacitados394 e 

caídos em pobreza, sufragando ainda os confrades falecidos pertencentes à 

instituição. Ou seja: estamos perante, algumas das características típicas, 

A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria, Livro 17. 
391 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria do Bom Jesus de Bouças de Matosinhos, 1890. 
392 BEIRANTE, Maria, A. G. V. Rocha - Confrarias Medievais Portuguesas, Lisboa , 1990 pag.l 
393 Cf. A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria , Livro 17. No que respeita à Confraria do 
Bom Jesus de Bouças os estatutos existentes são recentes e por esta razão não foram analisados 
remontam a 1917. 
394 Os estatutos da confraria preconizam a visita do tesoureiro aos irmãos "pobres" doentes, dando-lhe 
mesmo uma esmola. A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria, Livro 17,Fol. 26. 
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das confrarias medievais, que segundo Maria Angela Beirante são: Ajuda, 

Sociabilidade, Funções religiosas.395 

Esta Confraria, para prossecução dos objectivos acima referidos, 

recorre às esmolas oferecidas pelos mareantes, bem como por outros 

navegadores e devotos cristãos.396 Assim , independentemente de ter sido 

criada por mareantes, não é composta exclusivamente por estes ou por 

pessoas com outras profissões relacionadas com o mar, ao invés do que 

acontecia na Confraria de S. Pedro de Miragaia da cidade do Porto,397 mas é 

muito mais abrangente, admitindo todos os devotos cristãos. 

Realizava-se geralmente a festa do santo Crucifixo na Segunda Oitava 

do Espirito Santo. Era normalmente por esta data que eram eleitos os 

dirigentes da confraria. A eleição era presidida pelo Juiz da Confraria e pelo 

Reverendo Reitor da Igreja, " este por ser irmão letrado e também para poder 

aconselhar e conhecer as pessoas mais beneméritas da freguesia para 

servirem os cargos."396 

A nível dos dirigentes eleitos, convém destacar o papel a desempenhar 

pelo tesoureiro e escrivão pois, segundo os estatutos é destes que depende o 

"bom governo e aumento da confraria11,399 devendo estes cargos ser sempre 

desempenhados por "mareantes, de acordo com os fundadores e costumes 

antigos e devem ser de boa consiência, dos mais authorizados da terra, mais 

395 Cf. BEIRANTE Maria, A. G. V. Rocha - Confrarias Medievais Portuguesas, Lisboa , 1990 pag.21sg. 
396 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria - Introdução-, Livro 17. Conferir, ainda, A. D. P. 
Registos Notariais de Matosinhos: LV. na 34, 2a série, 1767, Fol. 93V - 94. Em que os oficiais da 
confraria passam uma procuração a António da Silva Pinto de Viana para cobrar e arrecadar da mão de 
D. Isabel Maria Sampaio Viúva e testamenteira de seu marido Manoel oliveira a quantia de 40$000 
reis que este deixou ao senhor de Matosinhos. 
397 BARROS , Amândio -A confraria de S. Pedro de Miragaia do Porto no século XV; ( Dissertação de 
Mestrado) Univ. do Porto, 1991, pag.78. 
398 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria - Introdução-, Livro 17 
399Idem,pag.l3. 
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ricos e que melhor conta tenham dado de si e se prezuma délies a darão boa 

da confraria"400 Exigia-se, pois, para esses cargos pessoas com uma 

determinada independência económica e prestígio social. Sintomático, ainda 

do reconhecimento que tinham na freguesia de Matosinhos as pessoas que 

ocupavam estes cargos nas Confrarias, nomeadamente o tesoureiro, é o facto 

de anualmente, quando era rematado a talho de " açougue" da Vila de 

Matosinhos, o rematante se comprometer " ... a dar um boi bem gordo para o 

Thesoureiro do Bom Jesus conforme costume antigo."401 

Atendendo ao facto de uma parte da população, fundamentalmente os 

mareantes, se encontrar ausente da Freguesia de Matosinhos, era frequente 

os "oficiais velhos "; isto é: aqueles que já tinham desempenhado cargos da 

confraria, poderem continuara desempenha-los, nomeadamente manterem-

-se como tesoureiro e escrivão "até que venham alguns irmãos de fora que 

sejam mareantes ..."402 Nesta perspectiva, embora os estatutos da confraria 

admitam como dirigentes outros elementos sem serem mareantes, os cargos 

de tesoureiro e escrivão eram obrigatoriamente desempenhados, como já 

referimos, por mareantes pois que estiveram na origem da Confraria. Estes 

cargos implicavam algumas responsabilidade, já que eram eles que 

supervisionavam a administração de todos os interesses da Confraria. 

Assistiam eles à mesa da Confraria; Cobravam as esmolas dos 

devotos, que registavam nos livros respectivos; Procurando, ainda novos 

irmãos para a confraria nas partes mais remotas, para aumentar as rendas. 403 

400 ibidem, pag. 14 
401 A. D. P. Registos Notariais: P06°, LV 108, Io série, 1797, Foi.. 53- 53V. 
402 "Se não for possível servirem homens mareantes, sirvam outros desde que sejam fundadores e 
instituidores desta confraria ." Cf. A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria, Livro 17, Pag. 14. 
403 A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da Confraria . Pag20/21. 
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Por esta partes mais remotas, deve-se entender possivelmente o Brasil. Era 

nesta atribuição que se evidenciava a importância da relação da Confraria com 

os mareantes, pois estes tinha possibilidades de realizar imensas viagens e, 

por conseguinte, eram os representes dos interesses da Confraria quando era 

necessário arrecadar os rendimentos que eram deixados à Confraria nas 

partes do Brasil. Com efeito, é o que se depreende das procurações que 

fazem os Mesários da Confraria ao capitão Domingos Rocha Ferreira para 

cobrar em Minas Gerais 300$000 reis que lhe tinham sido deixados pelo Padre 

Baptista da Silva.404 E ainda a procuração também passada pelos 

representantes da Confraria, em 1777, a José Martins Bandeira, na cidade da 

Bahia, para este cobrar e arrecadar 400$000 reis, que foram deixados ao 

Senhor de Matosinhos, por aviso que lhe fez o Reverendo Feleciano Abreu de 

Souto Mayor, residente na dita Vila.405 

O dinheiro angariado pela confraria (capital social) resulta, como 

acabámos de constatar, das doações e legados,406 dos pagamentos de 

entrada,407 das cotas anuais e ainda das contribuições ocasionais.408 Estas 

receitas concediam à confraria o desafogo necessário ao cumprimento das 

suas obrigações de ordem social e espiritual. Tal património deveria ser 

convenientemente administrado; ou seja: nunca perdê-lo e, se possível 

acrescentá-lo. Perante a natureza dos bens em dinheiro e perante a legislação 

condicionadora da transmissão de bens fundiários, restava às confrarias a 

404 Cf. A. D. P. Registos Notariais: P06, Lv 32 2a Série, Fol.l5V.- 16 
405 Cf. A. D. P. Registos Notariais: P06, Lv 34 2a Série,1777, Fol. 114V.-115. 
406 No que respeita a doações e legados conferir A. H. S. C. M. Matosinhos, Livro de testamentosl723-
1911, Ficha 297, bastante minucioso. 
407 Entrada de irmãos até 30 anos casados ou solteiros pagará 200 reis e pela morte 1000 reis... se não 
pagar até seis anos seguidos será riscado da confraria. Conferir A. H. S. C. M. Matosinhos, Estatutos da 
Confraria, Cap.VII, art.2. Foi. 24. 
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possibilidade de estas funcionarem como instituições de crédito, como se 

conclui dos empréstimos que fazem (Vd. Cap. Os Desempenhos 

Económicos.)409 

Nesta perspectiva, no que concerne aos aspectos económicos, é 

comum verificar que muitas das obrigações de dívidas nos Registos 

Notariais, são endossadas às confrarias com 57.8% destes documentos entre 

1760/69, correspondentes a um valor de 1.177$000 reis de empréstimos e 

com 16.9% das obrigações de dívida em 1790/99, que atinge o quantitativo 

de 2.183$573 reis.410 São estes números bem representativos da importância 

económica das confrarias, aparecendo como uma importante fonte de crédito 

a que a população recorre para resolver as necessidades decorrentes do seu 

quotidiano.411 

Embora não possamos afirmar que esta confraria tenha sido um 

exclusivo dos mareantes de Matosinhos, pois estava receptiva aos contributos 

de todos os cristãos, não podemos ignorar o eventual papel desempenhados 

pelos mareantes na segunda metade do século XVIII nesta instituição, que 

continua a ter um papel importante na vida económica e social de Matosinhos 

na actualidade. 

Esmolas na festa do Senhor de Matosinhos. 
409 A titulo de Exemplo conferir . A.D.P. Reg. Notariais: P06, LV 32, 2a série, 1761, Foi. 13 V.-14 e P06a 

LV 33, 2a série, 1764, Fol.38-38V. 
410 Conferir Quadro Obrigações de dívidas (cap. Desempenhos económicos). 
411 Aparecem os mais diversos fins referenciados para estes empréstimos: Comprar casa, terrenos, para 
pagar as legitimas , para obras, sendo a mais comum "para remir vexações". 
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5- Os agentes menos visíveis e novos grupos. 
5.1. As mulheres na freguesia de Matosinhos. 

Ao encararmos, como referimos atrás, a declaração de rendimentos e 

os desempenhos económicos como informações de qualidade para a história 

social, ficámos sensibilizados para uma análise mais atenta destes dados. 

Nesta perspectiva, desde logo se evidenciou a partir do estudo das 

Ordenanças, a emergência de um grupo significativo de viúvas e seus filhos. 

Estas aparecem em plano secundário na primeira parte do presente 

trabalho. Aliás, outra coisa não seria de esperar, atendendo ao facto de 

algumas fontes utilizadas terem um cunho masculino. Referimo-nos, 

concretamente, às Ordenanças. 

No entanto, o cruzamento com outro tipo de fontes, os registos 

notariais, permitiu-nos clarificar e tornar mais visível a sua actuação na 

freguesia de Matosinhos, na segunda metade do século XVIII. De entre os 

documentos notariais, analisámos com especial atenção as procurações, pois 

é o tipo de documento que melhor evidencia o papel das mulheres. 

Procurações estudadas nos Registos Notariais de Matosinhos 

Procurações endereçadas 
a mulheres 

Procurações endereçadas 
a homens 

Anos número proc. % número proc. % total % 

1760/69 29 58 21 42 50 100 

1790/99 21 65,6 11 34,4 32 100 

Fonte: A. D. P., Registos Notariais. 

Quadro 10 
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Como se pode verificar no quadro 10, a maioria das procurações são 

endereçadas às mulheres em ambos os períodos estudados. Estes dados 

confirmam a ausência dos homens, como se verifica no quadro 2, que se 

segue . Ao analisar os tipos de procurações, onde sobressai o factor viuvez e 

ausência. 

Tipos de procurações endereçadas a mulheres 

Tipo de procuração 1760/69 1790/99 
De homem para mulher (ausência) 7 24,3% 6 28,4% 
Mulher reivindicando herança 13 44,8% 13 61,9% 
De mulher para lhe tratarem assuntos 
diversos 

3 10,3% 2 9,7 

Para lhe cobrarem soldadas 6 20,6% 0 0 
Fonte: A. D. P., Registos Notariais 

Quadro 11 

Da análise do quadro sobressaem as já referidas procurações 

passadas por marinheiros. Nelas são dados plenos poderes às mulheres 

para " vender, pedir empréstimos nas confrarias e outros negócios,"412 perante 

a necessidade premente que os maridos têm de se ausentarem, em 

consequência do desempenhos da actividade profissional a que estão ligados. 

Transferiam todos as decisões importantes para as mulheres, ou outras 

pessoa da sua confiança, que os substituíam durante a ausência, quer nos 

negócios, quer ainda no seio da família. Isto se depreende na procuração 

deixada pelo Capitão José da Sousa Cavadas a sua mulher Teresa Francisca 

do Livramento, em 1790, dando-lhe plenos poderes para tratar de todos 

412 Conferir A.D.P. Registos Notariaias:PO 6o, LV 31, 2aSérie,1760, Fol.78-78v. Conferir ainda A.D:P. 
Registos Notariais: PO60, LV 86, Ia Série, 1762, Fol.36V-37 Em que Bento António dos Santos, em 
1765, deixa uma procuração à Mulher Maria Francisca dos Santos nos mesmos termos. Neste sentido é 
frequente ver as mulheres a realizar todos os tipos de negócios: Compra , venda pedir e conceder 
empréstimos.... 
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os assuntos, inclusive dar consentimento para que os seus filhos ou filhas 

casem.413 Portanto, até uma das atribuições que era típica do homem (pai) na 

sociedade da época onde " as desigualdades naturais dos sexos, que fazem 

com que a mulher esteja sujeita ao poder do seu marido, o que se traduz na 

faculdade generativa de a dirigir, de a defender e sustentar e de a corrigir 

moderadamente,"414 era, dizemos nós, na ausência do marido, exercida pela 

mulher. 

Neste contexto, em virtude dos poderes que lhe eram conferidos, 

através das procurações, poderemos qualificar a acção das mulheres em 

situações distintas: 

a) - Papel passivo - quando se limitam a cobrar as dívidas que lhe 

ficaram por ausência ou morte de familiar e ou a reivindicar herança. 

b) - Papel activo - porque executam efectivamente as tarefas de que 

foram incumbidas nas procurações, quer como fontes de crédito, 

quer ainda como administradoras do património familiar, que culmina 

na valorização e reforço deste. 

No que respeita à primeira situação, os dados do quadro 2 indicam 

que, de entre as procurações, as que apresentam os valores mais elevados 

são aquelas em que as mulheres reivindicam heranças com 44,8 % no 

primeiro período estudado e 61,9% entre 1790 e 1799. Muitas destas 

413 Conferir A. D. P. Registos Notariais , LV 101, Ia Série , 1790, Foi. 61-62. 
414 Cf. HESPANHA, António Manuel - Fundamentos antropológicos da família de antigo regime: Os 
sentimentos familiares. In MATTOSO, José, dir., História de Portugal, Vol.IV, Lisboa, Círculo de 
Leitores,1993, pag.277. 
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destinavam-se a cobrar e arrecadar os rendimentos dos familiares mortos nas 

partes do Brasil.415 

Ainda neste contexto, também nos registos notariais, como se constata 

no quadro 2, as viúvas e restantes familiares surgem a reivindicar as 

"soldadas" ganhas pelos seus maridos nas viagens ultramarinas,416 com 

20,6% do total das procurações entre 1760/69 e que desaparecem 

surpreendentemente no período seguinte (1790/99),417 ndiciando uma possível 

diminuição do comércio com o Brasil, ou a fixação no Brasil (mobilidade). 

Por sua vez, no âmbito da segunda situação anteriormente referida: o 

papel activo das mulheres, é elucidativa a declaração de Inácia Clara que 

diz que tinha uma casa com quintal no "lugar de Lordelo do Ouro " e que 

resolveu vende - la porque o seu marido lhe deixou " hordem para hiso e para 

tudo o ma/s,"418 exercendo um direito legitimado pela procuração notarial. 

Verifica-se, ainda, que são muitas das vezes, as mulheres as únicas 

representantes nos negócios, substituindo os maridos que se encontravam 

ausentes. É o caso da venda de uma casa por 20$000 reis, que faz Josefa 

dos Santos, mulher de António Francisco Lemos, a Antónia Maria, mulher de 

415 A.D.P. Registos Notariais: P06, LV 32, 2a Série, 1762, Fol. .44V e 91. 
416 AD.P. Livros Notariais: P06°, LV ° 32,2a Série, 1762, Foi. 97 em que Ana Luisa Ribeiro Va aparece 
a reivindicar a cobrança de todas as "soldadas" que o seu defunto marido João Ribeiro Maltes tiver 
merecido e vencido. 
417 No entanto, é possível que algumas continuem a existir, embora em menor numero, como se 
concluí na nota mandada lançar por Antónia Almeida de Matosinhos, nos livros do tabelião de Bouças, 
em 1792, quando fez uma petição, solicitando ao escrivão da Junta das Fragatas, uma certidão com o 
tempo que o falecido marido tinha servido como marinheiros na Corveta Nossa Senhora da Vitoria e 
saber se tinham pago ou não algum soldo. Recebendo como resposta que o marido tinha servido 
durante 14 meses e 24 dias, a cinco mil reis por mês, o que importava em setenta e três mil novecentos e 
noventa e quatro reis, que lhe não pagaram passando-lhe para o efeito uma certidão. Conferir A.D.P. 
Registos notariais: P06, Lv. 104, Ia série, 1792, Fol.21V.-23. 
418 Conferir A. D. P. Registos Notariais, P06 , LV 36, 2a Série, 1769, Fol.41. 

http://Fol.21V.-23
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António de Almeida, estando ambos os maridos ausentes nas partes do 

Brasil.419 

A maioria das vezes as viúvas, já como testamenteiras, continuam a 

administrar os bens dos defuntos. Neste caso, com base nos registos notariais 

e ao analisarmos a quem eram endereçadas as obrigações de dívidas,420 

apuramos que se evidencia o papel de duas viúvas Quitéria Bernarda de 

Brito, viúva de João da Silva Falcão, com 5 obrigações de dívida e Francisca 

Rosa da Cruz , viúva do Capitão Vitorio Falcão, com 3 obrigações de dívida 

o que perfaz 8 do total das obrigações entre 1790/99. Portanto, 10,6% dos 

empréstimos deste período pertenciam às mulheres que continuavam a 

administrar os bens do casal. Poderemos ainda destacar como esclarecedor 

desta mesma situação, o exemplo de Dona Luisa Beleza, viúva do capitão 

João Beleza de Andrade, que se assinala nas Ordenanças de 1797421 com o 

rendimento de 300$000 reis e que continua a dirigir, em conjunto com o filho 

( Hipólito Beleza de Andrade), os negócios do defunto marido. Surge ainda a 

nomear, nos registos notariais,422 um procurador para ajustar contas com a 

administração da Família Sagrada Nossa Senhora da Estrada existente na 

cidade de Setúbal das despesas e lucros de 1/4 do "hiate"423 que era pertença 

do seu marido. Foram provavelmente situações semelhantes a estas que 

419 A. D. P. Registos Notariais: PO 6o, LV 86, Io Série, 1764, Foi. 47V.-48.Representativo ainda desta 
mesma situação é a confissão de dívida que faz Maria Joaquina com a consentimento de José Valter 
(ausente) a Quitéria Bernarda de Brito no valor de 70$000 reis para consertarem a sua casa na rua 
velha de Matosinhos. Conferir A. D. P. Livros Notariais: P06°, LV 58, T Série,1794, Fol.28V.-29. 
420Conferir Quadro sobre as Obrigações de Dívidas na III parte Cap. 3. "Desempenhos económicos". 
421 A.H.M.P. Livro da Ordenanças:4400. 
422 A. D. P. Registos Notariais: PO60, LV 53, 2a Série, 1790, Foi. 38,38 v.,39 
423 Eram normalmente navios de comércio, constituídos por dois mastros latinos. Conferir AMORIM; 
Sandra - A Póvoa de Varzim : Obras Públicas e crescimento Urbano (1791-1836). pag.75/76. 

http://Fol.28V.-29
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levaram Edward J. Sherphard a contabilizar as viúvas entre a população 

activa, atribuindo-lhe a ocupação ou posição social do marido.424 

Ainda nesta perspectiva, é comum as mulheres investirem o dinheiro 

que recebem, como acontece com Isabel Francisca que, em 1764, comprou 

uma casa com o dinheiro de sua " measão", que cobrou sendo viúva por 

morte do marido.425 No entanto, como não tem possibilidade de a consertar, 

uma vez que esta estava arruinada e a cair, acaba por vendé-la por 20$000 

Este destaque que damos às viúvas, no tocante aos rendimentos, como 

verificámos atrás neste trabalho, aquando da distribuição dos rendimentos, em 

que elas surgem nas Ordenanças com os valores mais elevados,427 é apenas 

um reflexo do papel desempenhado pelas generalidade das mulheres, viúvas 

ou não, na vida quotidiana de Matosinhos. 

Neste encadeamento, atendendo à especificidade de Matosinhos, que 

se caracteriza pelo predomínio das actividades marítimas e, por conseguinte, 

por um elevado número de população ausente, as mulheres assumem um 

papel relevante na gestão patrimonial e familiar. Representativa desta última 

situação podemos indicar Francisca Rosa da Cruz, viúva de Vitorio Falcão 

que, após a morte do marido, continua a administrar os bens da família, 

SHERPHARD Edward J. Jr- Movi lid social y geográfica dei artesanato en el siglo XVIII: Estúdio de 
la admisión a los grémios de Dijon, 1700-90, in Lopes Barahona, Victoria, Nieto Sánchez, José A.- El 
Trabajoen la enbcricijada, pag.47 
425 Possivelmente esta mulher seria beneficiária de uma pensão por morte dos marido marinheiro. As 
quais estão previstas na legislação: " hei por bem e mando que se de a cada viuva dos marinheiros que 
morrerem nas viagens da índia a ida ou volta daquele estado vinte mil reis de ajudas de custo de uma 
vez somente do dinheiro das consignações do dito terço..." conferir A. H. P. Registo Geral Volume III 
(2086) Alvará Regimento de 1673 Regimento do troço fol.443 V. 
426 AD.P. Registos notariais: Lv. 33, 2a série, 1764, Foi.. 3IV.-32 V. 
427 Conferir II parte Cap. Análise dos rendimentos registados nos Livros de Ordenanças de 
Matosinhos. 
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sendo nomeada para o efeito pelo próprio marido, pois é indicada no 

testamento dele como testamenteira e tutora dos filhos e administrará os seus 

bens até à idade de 25 anos.428 Continuará inclusive a realizar desempenhos 

no âmbito da gestão patrimonial, fazendo empréstimos, como se verifica na 

confissão de dívida de 400$000 reis que faz Maria Gertrudes, viúva do 

capitão Joaquim Gomes dos Santos a Francisca Rosa da Cruz, a juros de 

5%, no ano de 1795. 429 Mais o arrendamento que faz à mesma Francisca 

Rosa da Cruz, em 1798, a João da Silva Maya, de Alvarelhos, de uma 

propriedade de que era sub - rendeira por seis anos, pagando o caseiro de 

renda anual cento e dois alqueires de milho grande, treze alqueires de centeio, 

cinco alqueires de feijão branco ... ficando o vinho , a fruta e a cortiça para o 

caseiro que tinha como obrigação pagar a décima.430 Estamos perante dados 

inequívocos que nos permitem desenhar o perfil de uma das mulheres com 

um papel activo na freguesia de Matosinhos. 

Conferir A. D. P. Registos notariais:P06, LV 56, 2a série, 1793, 8V-10V. 
Conferir A. D. P. Registos Notariais, Lv, na 59, 2a série, 1795, Fol. 79V. - 80. 
Conferir A.D.P. Registos Notariais: P06°, LV 64, 2a Série, 1798, Fol.8V-9V. 
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5.2. -Os escravos em Matosinhos. 

São evidentes na freguesia de Matosinhos os reflexos internos de 

uma cultura material decorrente das relações com além-mar. Referimo-nos 

concretamente à existência de escravos. 

Assim, do manuseamentos das fontes, nomeadamente os Registos 

Paroquiais e Notariais referentes à freguesia em estudo, sobressae o número 

de escravos que viviam em Matosinhos na segunda metade do século 

XVIII.431 Segundo Maria de Rosário Pimentel " o número de escravos negros 

em Portugal continuava a ser grande, não só porque os filhos herdavam dos 

pais a mesma condição, mas também porque as importações continuaram até 

à década de 60 desse século..."432 Sendo previsível a presença de escravos 

em grandes aglomerados populacionais (Coimbra no século XVI e XVII 433 e 

naturalmente de Lisboa e Porto), já o mesmo não se passa relativamente a 

aglomerados mais pequenos, como o de Matosinhos, com aproximadamente 

1400 habitantes434 no final do século XVIII. Contudo, a conjugação dos dados 

indicia um peso notável dos escravos no seu quadro demográfico. 

A que se deve este número elevado de escravos em Matosinhos? 

Deve-se procurar a explicação na grande relação de Matosinhos com o mar. 

Mas mais do que o seu peso, é o seu significado que mais conta. 

Quem (tem) possui escravos? 

431 92 casos entre Baptismos e Óbitos. Vd. Anexos 5 ,1 Parte e Anexo 8, III Parte . 
432 

PIMENTEL, Maria de Rosário - Viagem ao fundo das consciências. A escravatura na época 
moderna. Edições Colibri, Lisboa, 1995, pag.57 
'33 Cf. OLIVEIRA, António- A Vida económica e social de Coimbra 1537/1640No\.\, Pag.206. 
434 concretamente 1373 almas em 1795. Cf. VTLAS-BOAS Custodio José Gomes de - Cadastro da 
Província do Minho, in CRUZ, António - Geografia e Economia da Província do Minho nos finais do 
século XVIII, Porto,Centro de Estudos Humanísticos, 1970. 
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Nem todas as pessoas poderiam ter escravos, de acordo com a 

opinião de Luís Filipe Tomaz, pois a aquisição de um escravo podia redundar 

numa má aplicação do capital. Segundo este autor, a mão-de-obra escrava 

não era mais económica que a assalariada, independentemente de ao 

escravo ser apenas subministrado o mínimo vital, sendo esse inferior ao jornal 

de um trabalhador. Com efeito, a utilização de mão-de-obra escrava 

implicava um considerável investimento inicial: o preço de compra, no caso 

do escravo adquirido no mercado; os custos da sua criação até à idade de 

produzir serviço, no caso dos nascidos em casa. 435 Neste contexto, não 

andaremos longe da verdade, se afirmarmos que, tal como "nos primeiros 

tempos da expansão, enquanto os escravos eram caros só os teriam ao seus 

serviço as casas senhoriais, os institutos religiosos, os mercadores 

afazendados, um ou outro eclesiástico, algum lavrador rico:"436 É esta também 

a conclusão a que chegámos ao observarmos os proprietários de escravos em 

Matosinhos. Estes encontravam-se nas posse de alguns padres e capitães,437 

que, como já vimos anteriormente, era prática corrente aceitarem escravos, 

em resultado do pagamento das viagens Ultramarinas (como consta do Alvará 

de 11 de Março de 1652, que regulamentava os privilégios da gente do mar 

e navegação da carreira da índia).438 Também os marinheiros, pilotos e outros 

mareantes estavam incluídos neste rol. Contudo, recebendo escravos e 

sendo provável que não tivessem condições para os manter, os vendessem, 

435 TOMAZ , Luís Filipe -A escravatura em Malaca no século XVI, In " Revista Studia"Vol,53, Lisboa, 
1994, pag.297/298. 
436 Cf. GODINHO, Vitorino Magalhães - Os Descobrimentos e a economia Mundial, 2°Edição, Vol. IV, 
Editorial Presença, Pag. 197. 
437 Vd. Anexo 6 -I Parte - Proprietários de escravos. 
438 Cf. PERES, Damião - Regulamento das casas das índias e Mina, Universidade de Coimbra, 1947, 
Pagl54/159. 
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de modo a aumentarem os seus rendimentos. Incluem-se neste grupo as duas 

referências à venda de escravos: um na vizinha povoação de Leça439 e outro 

em Matosinhos.440 

Encontramos ainda escravos na posse de algumas viúvas, como é o 

caso de Francisca Rosa da Cruz, viúva do Capitão Vitorio Falcão que nos 

registos notariais, em 1793, passa carta de alforria a dois escravos, que 

tinham sido do marido.441 É também de salientar o caso de Maria Silva, que 

tem um filho que é capitão de navios e consequentemente poderá ter obtido 

os escravos por esta via. Outros adquiriram os escravos enquanto 

emigrantes no Brasil e, quando regressaram, trouxeram-nos consigo.442 

Nesta perspectiva (posse de Escravos), poderemos comparar 

Matosinhos a outras terras ribeirinhas ao longo da principal via fluvial entre 

Lisboa e Abrantes, pois já no Século XVI se caracterizavam pela existência de 

um número bastante elevado de escravos.443 Esta analogia ajuda-nos a 

explicar a sua importância geo - económica, pois é junto das principal vias de 

comunicação fluviais e marítimas, condicionantes da estrutura sócio -

-económica, que geralmente encontramos um numero elevado de escravos. 

A.D.P. registos Notariais: P06, LV 33,2a Série, 1764, Fol, 145V-146.em que Maria Angelica Rosa 
Viuva de Manuel da Silva Santos aparece a vender unia preta (Maria ) a Manoel Teixeira por 48$000 
reis. 
440 A.D.P. Registos Notariais: P06: LV 56 , 2a Série,1793, Foi. .10V-11-11V em que António José da 
Silva, Viúvo, de Matosinhos, em 1793 vendeu um escravo ao cap. Caetano Ventura da Silva de Leça 
por 38$000 reis. 
441 Conferir A. D. P. , Registos notariais: P06° LV 59, 2a série, 1795, 95 V - 96. 
442 É o que deixa antever o documento anterior mente citado de por Pedro Jorge da Silva de Sendim, 
A.D.P. Registos Notariais: P06, LV 35, 2a série, 1768, Fol.9-9V e outros documentos notariais que 
entre as riquezas vindas das regiões Ultramarinas indicam os escravos. E ainda a procuração mandada 
do Brasil pelo padre José Baptista da Silva para o Irmão padre António Baptista fogaça que entre os 
demais bens declarados admite a existência de escravos. A. D. P. Registos notariais: P06a, LV 34, 2a 

Série, 1766, Foi. 52-52V. 
443Cf. GODINHO, Vitorino Magalhães - Os Descobrimentos e a economia Mundial .Pag. 201. segundo 
este autores e com base no «Livro das fianças dos Escravos 1549-1556» era nesta linha que se 
concertavam um número razoável de escravos, muitos deles a trabalhar para outrem , distribuindo-se os 
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tal Aliás, neste contexto, Maria de Rosário Pimentel, embora reconheça a 

existência de escravos um pouco por todo o país, afirma que "convém 

distinguir o litoral do interior, os centros urbanos das áreas rurais. Os escravos 

existiam em maior número no litoral, onde eram desembarcados para o 

mercado, do que nas regiões interiores do país444. 

A função dos escravos prendia-se na sua maioria com os trabalhos 

domésticos Assim, nos Registos Paroquiais da freguesia de Matosinhos445 

aparece referenciado um número elevado de mulheres escravas, quer a 

trabalharem para padres, quer para capitães. Surgem ainda escravos a 

trabalhar nas fazendas de ricos lavradores. É o que se constata na escritura 

de alforria e liberdade que dá José da Silva Santos e mulher, em 1795, ao seu 

escravo, Custódio José dos Santos. Nesta, dizem que são senhores do 

referido escravo " em razão de seu pai e sogro Bartolomeu da Silva o ter 

comprado há trinta e quatro anos...sérvio o dito seu pai e sogro enquanto elle 

viveo é délies desde o seu falecimento em lhe apresentou no ofício de lavrador 

com muita deligencia no serviço, caridade, amor e felicidade e de sorte que 

em tudo bem He tem mercido a liberdade do cativeiro. Para viver a sua 

liberdade e descansar dos mais anos que os serviu delle fazem menção e por 

em 20 anos a esta parte mais elle tem forrado hum mosso de soldadas de 

20$000 reis por cada hum ano e que na dita conveniência dos ditos anos e 

ainda por algumas que receberão dos anos atrasados estão bem pagos e 

seus donos pelas seguintes localidades: Abrantes 8, Alcochete 13, Barreiro 3 , Golegã 1 , Lisboa 16, 
Vila frança 1... 

PIMENTEL, Maria Rosário - Viagem ao fundo das consciências. A escravatura na época moderna. 
pag.51 
445 Vd. Anexo 9 "proprietários de escravos". 
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satisfeitos do seu custo por onde o tinham em cativeiro. 446 Esta situação tem 

alguma semelhança com o que acontecia com alguns escravos colocados a 

trabalhar "nos trabalhos de artífices que os compradores, propositadamente 

lhe faziam aprender. Impunha-se esta aprendizagem, sobretudo quando o 

senhor pretendia alugar o serviço do seu escravo. Neste caso, o escravo 

recebia um salário como trabalhador livre, com a diferença que revertia para o 

dono".447 Esclarecedor desta ultima situação é o caso do escravo, António 

Francisco dos Santos, também ele filho de uma escrava, que serve o seu 

dono durante vinte e quatro anos, fazendo inclusive viagens ao Brasil, das 

quais o seu dono (Domingos Alves da Cruz) recebe as soldadas. A este 

escravo é lhe reconhecido posteriormente mérito, já que o seu dono que " se 

considera bem pago..."446 lhe concede escritura de alforria e liberdade. Este, 

após adquirir a liberdade, continua a exercer a actividade em que realizou a 

aprendizagem enquanto escravo, como se constata através da procuração, 

onde surge como homem marítimo e por que deu plenos poderes à mulher, 

Ana Francisca de Jesus, para tratar de todos os seus assuntos, negócios, 

pensões,449 o que indiciava desde logo uma provável ausência. Em 1764, o 

mesmo António Francisco dos Santos (preto forro) aparece-nos a adquirir 

uma casa térrea com o seu quintal, em Matosinhos, por 200$000 reis.450 

Ao invés da situação anteriormente relatada, em que o escravo depois 

de lhe ser concedida a carta de alforria se integra na sociedade, levando um 

vida em perfeita liberdade, outros escravos optam por contratos de 

446 A.D.P. Registos Notariais: P06, LV 106, Ia série, 1795, Fol.69v.-71 
447 PIMENTEL, Maria de Rosário - Viagem ao fundo das consciências. A escravatura na época 
moderna, pag.43 
448 A. D. P. Registo Notarial: PO 6, LV 101, Ia série, 1790, Foi.. 47/47 V. e 48. 
449 A. D. P. Registo Notarial: PO 6, LV 101, Ia série, 1790,Fol.76 

http://Fol.69v.-71
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assalariado, como se conclui da análise da escritura de contrato e obrigação 

que faz Eusébio da Silva Aroso e sua mulher, lavradores de Vilarinha, com 

João da Silva (preto), com eles morador na mesma casa. 

" Os primeiros se obrigava a dar ao dito João da Silva preto enquanto 

ele puder trabalhar dois mil reis cada hum ano enquanto o dito preto puder 

trabalhar e mais se obrigavam a sustenta-lo, vestilo, calça-lo a uso de 

lavrador e também se obrigavam a curalo nas doenças e internallo caso o dito 

preto queira hirpera o Convento que se não poderá impedir, porém não levara 

traste nem roupa que a caza lhe tenha dado, pois, tudo quanto lhe dá hé pêra 

elle usar e tudo naquela casa e não fora em outra parte e sendo caso que o 

dito preto saia pêra fora de casa contra vontade dos outorgantes ficara nulo 

este contrato, do se de novamente entre todos quizerem reformar e mais lhe 

darão facilidade de ter dois domingos de cada mes pêra as suas confíções ou 

para o que quiser, porém o dito preto odirá na fez fora porque fazendo lhe 

conveniência não hirá naquele Domingo e hirá noutro porque hão de dois 

domingos cada mês (...) e havendo sucessão que esta e obrigação a 

estranhos serão obrigados as satisfazer as mesmas obrigações assim 

declaradas sendo obrigados a lhe dar enquanto o dito preto for vivo 1 carro de 

milho, casa para viver, orta, nabal, e "fraseai" como pensão nesta casa e não 

fora dela (...) ai trabalhara o dito preto e os seus herdeiros cumprindo elles 

todos as obrigações explicadas... Aceitando o dito preto estas condições."451 

Neste contrato está subjacente uma nova forma de encarar os escravos, 

os quais inicialmente, devido à sua condição, chegaram a ser equiparados " á 

450 A. D. P. Registo Notarial: PO 6, LV 58, 2a série, 1794, Fol.84V.-85V. 
451 A. D. P. Registos Notariais: P06, LV 105, 2a série, 1794, Fol. 62V-64. 

http://Fol.84V.-85V
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condições das bestas, facto evidente nos testamentos onde, por regra, 

surgiram enumerados no fim ou no meio dos animais domésticos. "452 

Aparecem neste contrato definidos os direitos e os deveres das partes 

intervenientes em condição de igualdade, pois ambas as partes podiam 

rescindir o contrato. Estamos perante um trabalhador com vinculo contratual 

que vive com a família a quem presta trabalho, correspondendo assim, ao 

perfil de criado453 e reforçando a possível importância do trabalho doméstico 

na actividade agrícola em Matosinhos. 454 

No final do século, mesmo com a abolição da escravatura, os escravos 

continuam a ter como ponto de referência os seus antigos donos. Isto é: são 

conhecidos não pelo nome próprio, mas como escravos de Sr X Ou Sr Y.455 

Estas ligações (relações) são compreensíveis, atendendo ao facto de muitas 

vezes as relações que inicialmente eram de algum distanciamento: dono/ 

escravo , com o decorrer dos anos levam a uma aproximação entre as partes, 

dando azo ao aparecimento de alguma afinidade (reconhecimento), que 

culmina de um modo geral com a atribuição da carta de alforria. Esta 

aproximação chega a assumir contornos de amizade ou mesmo familiaridade, 

como se comprova pelo facto dos escravos não serem ignorados em alguns 

testamentos: "...Item declaro que tenho hum preto José a qual já mandei pacar 

PIMENTEL, Maria de Rosário- Viagem ao fundo das consciências. A escravatura na época 
moderna. Pag. 54. 
453 Sobre este assunto conferir SELVA, Álvaro Ferreira da - Família e trabalho doméstico no hiterland 
de Lisboa: Oeiras, 1763-1810. In " Análise Social " , 3a Série, Vol. XXIII, n°97, Lisboa, 1987. Pag. 538. 

A hipótese da existência de trabalho domestico na actividade agrícola em Matosinhos já foi 
abordada neste trabalho quando se referiu a possibilidade de trazer escravos para trabalhar " na 
fazenda" Vd. III parte Capitulo sobre Desempenhos Económicos, pag.122 Notas 335 (A. D. P. 
Registos Notariais: P06, LV 60, 2a Série, 1796, Foi. 67-68). No entanto, sobre as vantagens do trabalho 
doméstico na actividade agrícola conferir SILVA, Álvaro Ferreira da - Idem pag. 549-552. 
455 Vd. Anexo 5 -1 Parte - nomeadamente no que se refere aos óbitos do final do Século. 
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carta de fonação quero se lhe de mas morte do ultimo de nos vinte alqueires 

de milho enquanto elle dito José for vivo."456 

Conferir A.D.P. Registos Notariais: Po6aLv n° 101, Ia Série, 1790, Foi.95.(Testamento do capitão 
Manoel Quaresma). 
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Conclusão: 

O nosso objectivo foi o de observar a sociedade como um espaço social. Ou 

seja, colocando-nos no quadro de uma unidade histórica, uma freguesia que se 

manteve inalterável nos seus contornos até aos finais do século XVIII, tentámos 

observá-la como o espaço social onde a população vivia e construía o seu próprio 

território, e o seu mundo do trabalho. Situando-nos numa perspectiva em que o 

factor trabalho/profissão era o foco primordial da nossa atenção. Neste contexto, 

mesmo tendo em conta que nos colocam no âmbito da história local/regional. Tal 

não obstou a que procurássemos não ter apenas em conta o contexto nacional, mas 

também sempre que possível a realidade vivida em outros espaços regionais, 

tantas vezes quantas as temáticas abordadas o justificavam. Ou seja, tendo em 

conta os factores de crescimento e não crescimento económico, a evolução dos 

mercados (os mais próximos e os coloniais) e o intervencionismo régio. 

Nesta perspectiva, este trabalho deve ser encarado como um subsídio para o 

estudo da realidade sócio - económica de um dos múltiplos espaços inseridos no 

Julgado de Bouças (a freguesia de Matosinhos), espaço marítimo na proximidade do 

segundo centro urbano do Reino - a cidade do Porto-. Trata-se assim do contributo 

para refazer a memória histórica da paróquia/freguesia de Matosinhos e de uma 

sociedade marítima, peça deste imenso puzzle que é a construção da História de 

Portugal. 

A nossa abordagem comportou três partes fundamentais: 

1- Em que começámos por destacar as características próprias da freguesia 

de Matosinhos, colocando a ênfase na importância da sua localização geográfica, 

criadora de perspectivas sociais. Com efeito, evidenciaram-se as actividades 

directamente relacionadas com um efectivo aproveitamento dos recursos naturais: os 

do litoral (mar) e os do interior (terra). Aliás este aspecto surge reforçado com a 

utilização de fontes como as Ordenanças que, serviram de base para a elaboração 

desta dissertação devido à excelência de informações no âmbito profissional, 

sobressaindo na freguesia de Matosinhos a nível profissional, uma dualidade de 

ocupações reflectidas na funcionalidade desta: as ligadas à terra (agricultura) e as 

viradas preferencialmente para as actividades marítimas (navegação/ comércio 

marítimo/pesca). 

Recorremos também para a elaboração deste trabalho a outras fontes: os 

Registos Paroquiais, que nos permitiram constatar o crescimento populacional na 
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freguesia de Matosinhos na segunda metade do século XVIII e simultaneamente nos 
elucidaram no que respeita à mobilidade geográfica da população. Neste contexto, 
verificámos que esta freguesia atraiu população quer do interior do país, quer do 
litoral. Assim no que respeita ao primeiro caso, registaram-se situações concretas de 
migrações internas que, viam eventualmente na deslocação para Matosinhos a 
possibilidade desta ser um trampolim para a o ingresso na actividade marítima. A 
admissão nestas ocupações além das vantagens remuneradas poderão ter ainda 
funcionando como um subterfúgio para emigrar para o Brasil, fundamentalmente na 
segunda metade do século XVIII, altura em que as restrições à emigração eram 
óbvias. Atraindo ainda a freguesia de Matosinhos população vinda do litoral como foi 
o caso da população originária da Murtosa que, acabou por formar uma comunidade 
com identidade própria: os "sardinheiros/vareiros" e em menor quantidade população 
da vizinha Galiza. 

2- Em que tentámos fazer uma radiografia da organização social: onde se 
identificaram agrupamentos ocupacionais de trabalho e a mobilidade entre 
profissões. Debatemo-nos com uma questão actual: a necessidade de adoptar uma 
classificação profissional. Nesta perspectiva, como nenhuma das propostas de 
classificação existente nos satisfazia, pois apresentam sempre um elevado grau de 
subjectividade; isto é: indicam resultados discrepantes para regiões próximas com 
características semelhantes. Optámos por elaborar uma proposta de classificação 
profissional, embora conscientes da polémica que poderá suscitar, procurámos no 
entanto que esta sugestão de classificação profissional respeitasse as fontes, a 
época e a região. 

De acordo com esta classificação, evidenciaram-se em Matosinhos as 
categoria profissional dos lavradores e a dos marítimos. Estes últimos com mais 
30% da população activa no período de tempo analisado, com a excepção do ano de 
1790 com 28.6%. Estas actividades marítimas implicavam longas ausências: uma 
inerência profissional. Neste encadeamento ficou claro ao longo da segunda metade 
do século XVIII que, uma parte da população fundamentalmente masculina, se 
encontrava ausente da freguesia de Matosinhos. Isso o comprovam os Livros de 
ordenanças, pois 7,2% da população estava ausente em 1764, 6,6% em 1790 e 
9,9% em 1797. Elucidativo ainda destas situações de ausência são o número de 
mortos registados nos Registos Paroquiais que ocorrem fora da freguesia. Por sua 
vez a necessidade premente dos marítimos se ausentarem por razões de índole 
profissional, acabavam por ter reflexos a nível social, nomeadamente entre os 
marinheiros como se constata pelo reduzidos número de filhos que registam em 
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relação às demais profissões. Ou seja, em resultado destas situação de ausência 

verificava-se um retardar das uniões e o adiamento das procriações. 

No que respeita à mobilidade entre as profissões constatámos que ao longo 

da segunda metade do século XVIII se registam poucas oscilações: assim registámos 

uma quebra nas actividades marítimas por volta de 1790 em consequência de uma 

crise no comércio externo que será superada em 1797. Os Lavradores apresentam 

sensivelmente ao longo do espaço temporal abordado os mesmos valores. Regista-

-se um acréscimo da actividade piscatória nos finais do século em consequência do 

ingresso de antigos marinheiros nesta actividade e ainda do proteccionismo régio em 

relação à pesca. Por últimos é de assinalar também um aumento dos flutuantes 

Oornaleiros, trabalhadores) que por constituírem designações imprecisas (não 

implicando especialização) tanto podem estar ligados às actividades marítimas como 

à agricultura obedecendo à conjuntura; isto é: às necessidades momentâneas de 

mão-de-obra em qualquer destas actividades económicas numa determinada espaço 

temporal. 

3- Decorrente do diagnóstico do ponto anterior analisamos: a transmissão 

profissional, a projecção interna dos marítimos que se concretiza na participação no 

comércio e negócios -desempenhos económicos-, a mobilidade social e finalmente 

em resultados dos aspectos aqui abordados, da utilização dos Registos Notariais 

como fontes, surgiram na freguesia de Matosinhos "agentes" directamente 

relacionados com o mundo do trabalho que aqui denominamos como os agentes 

menos visíveis: As mulheres e os escravos. 

As ocupações marítimas surgiram como a primeira opção ocupacional da 

maioria da população activa, conclusão a que chegámos aquando da análise da 

possibilidade de transmissão profissional. Neste âmbito, constatámos que, mesmos 

entre os filhos dos lavradores, com excepção dos filhos mais velhos, a principal 

escolha profissional recaia sobre as ocupações marítimas. Esta opção percebe-se 

segundo cremos em consequência do regime sucessório não igualitário, que vigorava 

na época e que restringia o acesso à exploração agrícola, obrigando os "filhos 

segundos" a sair da sua terra (emigrar), ou a optar por outras ocupações. No 

espaço em questão foi-nos difícil avaliar a emigração, mas ficou claro que os filhos 

dos lavradores preferiam as ocupações ligadas às actividades marítimas. 

No caso da transmissão profissional e perante a questão: até que ponto a 

aprendizagem familiar é factor de transmissão de saberes, concluímos que os 

marinheiros adoptavam quase exclusivamente os ofícios dos pais e só 

residualmente outras actividades marítimas (calafates, carpinteiros). Era óbvia a 
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preocupação de transmissão de saberes para tal, muito contribuiu a legislação que 

vigorava nesta época, pois possibilitou que os filhos dos marinheiros, a partir dos 10 

anos, acompanhassem os pais na actividade marítima e vencessem o mesmo 

soldo e demais regalias que estes. Verificámos que um número bastante elevado de 

filhos de viúvas, optavam também pelas actividades marítimas (navegação). Embora 

não tivesse sido possível saber em todos os casos qual a profissão dos pais, é de 

admitir que alguns deles tivessem estado ligados às actividades marítimas, o que 

reforça a ideia de transmissão profissional por parte dos marítimos. 

Procurámos ao longo deste estudo encontrar explicação para a opção 

profissional da maioria da população. Em suma: porquê a escolha pelas actividades 

marítimas? Em primeiro lugar, esta preferência é indissociável das características 

geográficas da Freguesia de Matosinhos. De entre as razões que conduziam à 

ocupação de marinheiro, não serão de menosprezar as oportunidades de tipo 

económico propiciadas pelas ocupações marítimas, nomeadamente através das 

viagens realizadas. As quais além de propiciarem ascensão a quem enveredasse 

pela carreira de marinheiros, abriam as portas à entrada no mundo dos negócios. 

Com efeito, a consulta da documentação Notarial respeitante a indivíduos de 

Matosinhos nos dois períodos seleccionados(1760/69 e 1790/99) comprovam a 

presença de capitães de navios de viúvas destes ou de ambos. Isto é: verificam-

-se melhorias a nível económico que se aquilatam pela aquisição sistemática de bens 

imóveis (casas e propriedades) e "semoventes" como sejam os escravos. Os bons 

desempenhos económicos, tinham os seus reflexos no prestígio social, que se 

consubstanciavam no desempenho de cargos nas Confrarias da freguesia de 

Matosinhos. Estávamos assim perante a formação de hierarquias que após 

adquirirem algum prestígio social faziam tudo para o perpetuar como acontecia com 

os capitães de navios ao casarem os seus filhos entre si. Registando-se em 

Matosinhos uma propensão para um certo nivelamento e sociabilidade. 

Na população da freguesia de Matosinhos as ausências inventariadas 

acarretavam claramente o reforço do papel desempenhado pelas mulheres na vida 

quotidiana de Matosinhos, pois elas assumiam o papel dos maridos ausentes. 

Infelizmente muitas vezes esta temática está quase omissa na documentação, daí 

termos utilizado a denominação "os agentes menos visíveis". De facto, temos 

indícios que nos permitem destacar o papel das mulheres na vida económica da 

freguesia de Matosinhos. Pois, era a elas que eram endereçadas a maioria das 

procurações em ambos os períodos estudados nos Registos Notariais. Este aspecto 

evidencia o papel activo das mulheres na administração dos bens do agregado 
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familiar. Neste contexto aparecem a comprar, vender e a pedir empréstimos. É ainda 
comum aparecerem também as mulheres a conceder empréstimos, os quais 
atingem a percentagem de 10,6% do total dos empréstimos registados nos Registos 
Notariais entre 1790/99. 

No que respeita aos escravos, estes tiveram um peso significativo na 
freguesia de Matosinhos na segunda metade do século XVIII, a existência destes era 

um reflexo da especificidade da freguesia ( litoral) e das suas relações com além-mar 
(África/Brasil). Os escravos embora não constem nas Ordenanças acabaram por 
desempenhar um papel importante a nível profissional: quer como assalariados 

(recebia o proprietário destes o salário do exercício de determinada profissão) quer 
como criados (quando os escravos tinham um vínculo contratual e viviam na casa da 
família para quem trabalhavam). 

Por último, resta-nos acrescentar que na freguesia de Matosinhos poderemos 
eventualmente estar, atendendo às características próprias da região e à conjuntura 
da época em se vivia (comércio com o Brasil), perante uma comunidade de 
agricultores/marinheiros. Ou seja : embora seja evidente a dualidade terra/mar, os 
naturais de Matosinhos só optam por actividades relacionadas com o mar como 
recurso, quando não podem ficar ligados à actividade agrícola. Convém, neste 
contexto, termos presentes os rendimentos que constam nos Livros das 
Ordenanças, onde os lavradores surgem entre os que têm maiores rendimentos. No 
entanto, os marinheiros demonstram não esquecer as origens e, depois de 
angariarem o seu pecúlio (acumularem alguma riqueza) acabam por regressar e 
investir na freguesia de Matosinhos, onde adquirem na maioria das vezes bens 
imóveis - terras e casas -. 
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ANEXO 1 

Cota: Folio: Ano: 
Tipos de documento 

Obr.divida Quit.divida Arrendamento Testamento Transações Procuração Dote Cart.Alforria Diversos 

Contratantes 

Autorgantes 

Tabelião 

Ficha Tipo Documentos Notariais 

Fonte: Cota: Folio: Ano: 

DADOS 

Nome 

do 

pai 

Idade Profissão Nome da 

mulher 

Número 

de filhos 

Nomes dos 

filhos 

Idades Profissão Observações 
(rendimentos) 

Ficha tipo Livros das Ordenanças 
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ANEXO 2 

Registos paroquiais (Casamentos) Ano Cota 
Naturalidade Pais do Noivo Naturalidade Pais da Noiva 

Freguesia de 
Matosinhos 

Julgado 
de 

Bouças 

Concelhos 
até 30 Km 

Concelhos 
a mais de 

30Km 

Freguesia 
de 

Matosinhos 

Julgado 
de 

Bouças 

Concelhos 
até 30 Km 

Concelhos 
a mais de 

30Km 

Foi. 

Totais Totais Totais Totais Totais Totais Totais Totais 

Ficha Tipo Casamentos (Registos Paroquiais) 

Registos Paroquiais (Óbitos) Ano Cota Foi. 
Maior 
Sexo 

Masc. Femi. 

Menor 
Sexo 

Masc. Femi. 

Ausentes Observações Profissão 

Total Total Total Total Total 

Ficha Tipo Óbitos (Registos Paroquiais) 

Registos Paroquiais Baptismos Ano Cota Foi 
Sexo 

Masc. Femi. 
Sexo 

Masc. Femi. 
Ilegítimos Expostos Observações 

Total Total Total Total Total Total 

Ficha Tipo Baptismos (Registos Paroquiais) 
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Anexos 
I parte ( 1 a 8) 
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ANEXO 1 

Pessoas a quem foram arrematas as rendas da Universidade de Coimbra 

ano arrendatários ano sub-arrendatários fonte 
1758 João da Silva Falcão Guerra , Rui Moreira 

de Sá - Um incidente 
com o escrivão da 
dízima do pescado 
dos lugares de Leça 
e Matosinhos 
ocorrido no século 
XVIII, 
In " O tripeiro" , Ano 
VII, N°12, 1967, pag. 
361-362. 

1764 João da Silva Falcão e 
Capitão Manoel Quaresma 

A. D. P. Registos 
Notariais, P06 Lv n° 
32 2a Série, Foi. 142 
v-143. 

João da Silva Falcão e 
Capitão Manoel Quaresma 

1764 
1768 

Domingos 
Moreira, António 
Pereira e o Alferes 
Manoel Coelho de 
Brito 

A. D. P. Registos 
Notariais, P06 Lv n° 
33a,2a Série, Foi. 35-
36Ve37-37V. 

1 M 

1792 Manoel Luis Cardoso 1792 
1796 

Alferes Manoel 
Coelho de Brito 

A. D. P. Registos 
Notariais, P06 Lv n° 
55, 2a Série, Fol.26V-
27. 

ANEXO 2 

Quadro com a percentagem dos cabeças de casal por ruas na freguesia de Matosinhos em 1764 

Lugares Rua das Taypas Rua 
Direita 

Carcavelos Sendim Lavadores Vilarinha 

numero de 
cabeças de 
casal. 

45 62 33 41 17 20 

% 20,6% 28,4% 15,2% 18,8% 7,8% 9,2% 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 177 

População nos Registos Paroquiais. ANEXO 3 
Ano total Baptismos Total óbitos Total casamentos 

1750 45 18 7 
1751 21 20 9 
1752 48 20 7 
1753 38 18 7 
1754 40 33 8 
1755 22 23 4 
1756 35 35 4 
1757 32 21 11 
1758 25 17 9 
1759 34 26 7 
1760 36 24 11 
1761 36 13 10 
1762 28 25 10 
1763 33 18 9 
1764 40 17 12 
1765 26 12 7 
1766 28 20 6 
1767 39 15 7 
1768 41 18 16 
1769 29 23 10 
1770 33 20 6 
1771 21 19 11 
1772 44 13 11 
1773 38 12 9 
1774 36 19 14 
1775 41 15 9 
1776 39 10 5 
1777 29 15 5 
1778 49 12 15 
1779 45 27 9 
1780 46 54 10 
1781 48 25 5 
1782 40 30 11 
1783 40 25 13 
1784 47 37 14 
1785 34 35 7 
1786 50 36 6 
1787 38 34 9 
1788 40 15 15 
1789 41 31 13 
1790 57 31 14 
1791 36 41 13 
1792 43 31 14 
1793 48 25 14 
1794 42 25 9 
1795 29 34 7 
1796 47 40 17 
1797 43 38 20 
1798 54 24 10 
1799 35 37 10 
1800 55 37 7 
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Os Filhos ilegítimos e expostos ANEXO 4 
Ano total nascimentos Filhos ilegítimos1 Filhos expostos ' Total 
1750 45 3 0 3 
1751 21 0 0 0 
1752 48 3 0 3 
1753 38 1 0 1 
1754 40 3 1 4 
1755 22 0 0 0 
1756 35 2 2 4 
1757 32 1 1 2 
1758 25 0 0 0 
1759 34 2 2 4 
1760 36 3 0 3 
1761 36 2 0 2 
1762 28 1 0 1 
1763 33 3 1 4 
1764 40 2 0 2 
1765 26 1 2 3 
1766 28 2 1 3 
1767 39 0 2 2 
1768 41 1 2 3 
1769 29 1 0 1 
1770 33 1 1 2 
1771 21 0 6 6 
1772 44 2 1 3 
1773 38 0 2 2 
1774 36 0 1 1 
1775 41 0 3 3 
1776 39 0 1 1 
1777 29 0 1 1 
1778 49 0 3 3 
1779 45 0 2 2 
1780 45 2 3 5 
1781 48 0 1 1 
1782 40 0 2 2 
1783 40 1 1 2 
1784 47 1 2 3 
1785 34 0 2 2 
1786 50 0 0 0 
1787 38 0 1 1 
1788 40 0 1 1 
1789 41 0 0 0 
1790 57 0 0 0 
1791 36 0 1 1 
1792 43 1 0 1 
1793 48 4 0 4 
1794 42 0 0 0 
1795 29 0 0 0 
1796 47 0 0 0 
1797 43 0 0 0 
1798 54 1 2 3 
1799 35 0 0 0 
1800 22 0 0 0 
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Escravos descriminados cronologicamente nos registos paroquiais (Baptismos) ANEXO 5 
Nome Sexo 

M F 
Nome dos 
Pais 

Pertença Ano Livro 5 
Folio 

? X Quitéria Cap. Manoel G. Rosa 1750 55 V. 
? X Narcisa Theresa Josepha 1750 57 
? X Clara Maria Silva 1750 58 V. 
? X Narcisa Theresa Josepha 1752 65 V. 
? X Maria e457 

Domingos 
Pedro Gonçalves458 

Joseph Pereira 
1752 66 

? X Narcisa João da Silva Fogaça459 1752 72 V. 
Thomasia X Luzia João da Silva Falcão 1752 75 V 

? X ? João Ribeiro Trindade 1753 76 
? X ?460 António Pereira da Cruz 1753 81 V. 
? X Joseph e461 

Luisa 
Maria 

1753 82 V. 

? X ? Luis Francisco 1754 86 
? X Ana João Ribeiro 1754 89 
? X Isabel Miguel Silva Santos 1756 107 
? X Narcisa Theresa Josepha 1756 108 
? X Rosa António Pereira 1757 109 V. 

Joana/Ana 
462 

X Padre João Alvares 1758 119 

? X ? ?? Filha de escravos 1759 230 V. 
? X Ana ? 1759 230 V. 

Joaquim463 

Preto 
X ? ? 1759 232 V. 

Ana Preta X Joana Cap. José Costa Neto 1759 233 
? X ? José Ribeiro Malta 1760 236 V. 
? X ? Filho legitimo escravos 1760 237 V. 
? X ? Filho de uma escrava 1760 239 

Custódio X ? Filho de uma escrava 1760 241 
? X Narcisa ? 1761 228 V. 
? X ? Cap. José Costa Neto 1761 241 V. 
? X Joseph dos Santos 1762 243 

Contrariamente a maioria dos filhos dos escravos este é legitimo, pois surgem ambos os pais 
indicados. 
458 Filho legitimo resultante de um casamento de dois escravos pertencentes a donos diferentes. 
459 Esta filha é fruto de uma relação de João da Silva Fogaça e da Sua escrava Narcisa, não sendo 
escândalo a luz das "Constutuições Synodais" foi registada. Conferir Sousa Dom João de - Obra Cit. 
pag.37 
460 Escrava adulta que aparece a receber o Baptismo. 
461 Filha Legitima de "Joseph Francisquo Preto e de sua mulher Luisa Maria Mulata". 
462 Escravas adultas que recebem o Baptismo. 
463 Enjeitado em Bouças. 
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ANEXOS 

Nome Sexo 
M F 

Nome dos 
Pais 

Pertença Ano Livro 6 
Folio 

Custódio X Ana Bartolomeu da Silva 1762 3 V. 
Custódio X ^464 cap. Joseph da Silva 1763 9 

? X ? António Pereira Pinto 1763 9 
Custódia X ? Rosa Maria e Miguel 1763 9 

Margarida X ? João de Sousa 9 
? X r̂ 465 Luisa Maria Joaquina 1763 10 
? X ? Cap. José Costa Neto 1763 10 

Custódio X ? Cap. José da Silva 1764 12 
? X ^466 Cap. José Costa Neto 1764 13 

Manoel X ^467 António de Sousa Pires 1764 16 
Joaquim 

Preto 
X d e l 

escrava 
Cap Theodosio da Cruz 
Velosa 

1765 29 

Custódia X Ana Padre João Alvares 1766 31 
? X Mariana Domingos Alvares 1766 36 
? X Ana Padre João Alvares 1767 40 

Maria X ? Manoel Domingues 1769 68 
? X Isabel Cap. Manoel de Sousa 1770 75 
? X Escrava 

Manoel 
Francisco 

José Pacheco Pereira 
Luis Ferreira Pacheco 

1771 LV6 
F1299 

Custódio X Josepha Padre Manoel dos 
Santos 

1772 109 

Joaquim X Joana Cap. Joseph Martins 1772 110 
Eufemia X ? ^468 1774 161 

Luis X Joseph e de 
sua Mulher 

Cap. Manoel 
Quaresma469 

Padre João Alvares de 
Ceia 

1778 235 

T • 470 
Joaquim 

X ? Cap. José Pereira Neto 1782 LV7 9V. 
Bento X Eugenia 

Preta471 
João Luis Cortelhos 1793 152 

464 Filhos legitimo de escravos. 
465 Filho legitimo de escravos. 
466 conferir nota anterior 
467 Idem 
468 Filha de uma escrava e um não escravo (Homem Livre) sem descriminar. 
469 Filho legitimo resultante de um casamento de dois escravos pertencentes a donos diferentes. 

471 
Baptismo adulto de Joaquim, de 12 anos, que disse ser da Costa da Mina. 
Filho de Eugenia Preta que fora assistente com sua mãe de João Luis Cortelhos ( enuncia o Fim da 

escravatura.) 
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Escravos descriminados cronologicamente nos registos paroquiais (óbitos) ANEXO 5 

Nome Sexo 
M F 

Pertença Ano Livro 5 
folio 

? X Cap. João Beleza 1751 201 
? X ? 1751 202 V 
? X Luis Alvares 1751 203 V. 
? X cap. João Beleza. 1753 208 

Manoel X Eusébio dos Santos 1753 208 V. 
? X Luís Nunes 1754 210 V. 
? X ? 1754 211 V 
? X Luís Alvares de Ceia 1755 213 
? X Mariana Alvares das Flores 1755 213 V. 
? X Luís Alvares 1756 217 
? X Capitão Manoel Quaresma 1756 217 
? X ? 1757 218 
? X ? 1757 219 

Timóteo X ? 1757 220 V. 
? X Luisa Pereira 1758 221 
? X Capitão José da Costa Neto 1758 222 
? X Padre Alvares de Carvalho 1758 222 
? X ? 1760 225 Liv.6 
? X ? 1761 226 Liv.6 

Maria X Jeronima Francisca 1769 507 
Teresa X ? 1770 511 

Mariana X Josefa do Inocêncio 1770 512 
Roza X Caetano Ferreira 1770 513 

? X Roza Maria (Parda) 1771 517 
? X Custódio 1773 521 
? X Quitéria Parda 1778 540 

Teresa X Maria Fraducha 1779 543 
José X Maria Narcisa da Silva 1779 544 

? X Padre Ignócio Fogaça 1780 554 
Maria X Mariana Luisa 1781 438 
Joana X Padre João Alves de Ceia 1782 445 

Maria Preta X António das Flores 1782 451 
Maria X Manoel Domingues da Eira 1783 457 

Custódia X Maria do Adro 1784 464 
Theresa X Padre José Sobral 1784 474 
Maria X Rosa Maria 1785 488 
Josefa X Padre José Lopes do Vale 1789 216 Liv.8 

Mariana X Maria Dias da Eira 1789 218 
Custódio 
Manoel 

X Manuel da Silva do Outeiro 1792 183 

Ana X José dos Santos Taboado 1795 131 
? X Bernardo Valente da Eira 1797 132 
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Proprietários de escravos. ANEXO 6 
Nome do escravo Sexo M F Baptismos Óbitos Pertença (1) 
? X X 
? X X ? 
Teresa X X ? 
? X X ? 
? X X ? 
Timóteo X X ? 
? X X ? 
? X X ? 
? X X ? 
? X X ? Filha de escravos 
Joaquim Preto X X ? 
? X X ? 
Maria Preta X X ? 
Manoel X X António das Flores 
? X X António de Sousa Pires 
? X X António Pereira da Cruz 
? X X António Pereira da Cruz 
Custódio X X António Pereira Pinto 
? X X Bartolomeu da Silva 
Roza X X Bernardo Valente da Eira 
Joaquim Preto X X Caetano Ferreira 
? X X Cap. João Beleza 
? X X cap. João Beleza. 
Custódio X X Cap. José da Silva 
Joaquim X X Cap. José Pereira Neto 
Joaquim X X Cap. Joseph Martins 
? X X Cap. Manoel de Sousa 
? X X Cap. Manoel G. Rosa 
Eufemia X X Cap. Manoel Quaresma 
? X X Cap. Theodosio da Cruz Velosa 
? X X Cap.Joseph da Silva 

X X Cap.Manoel Quaresma 
? X X Custódio 
? X X Domingos Alvares 
Manoel X X Eusébio dos Santos 
? X X Filho de uma escrava 
Custódio X X Filho de uma escrava 
? X X Filho legitimo escravos 
Maria X X Jeronima Francisca 
Thomasia X X João da Silva Falcão 
? X X João da Silva Fogaça 
Margarida X X João de Sousa 
Bento X X João Luis Cortelhos 
? X X João Ribeiro Trindade 
? X X João Ribeiro Trindade 
Ana José dos Santos Taboado 

José Pacheco Pereira/ Luis F.Pacheco 
X X José Ribeiro Malta 

? X X Josefa do Inocêncio 
? X X Joseph dos Santos 
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ANEXO 6 

Nome do escravo Sexo M F Baptismos Óbitos Pertença (2) 

? X X Luis Alvares de Ceia 
? X X Luís Álvares de Ceia 
Mariana X X Luís Álvares de Ceia 
? X X Luis Francisco 
? X X Luís Nunes 
? X X Luisa Maria Joaquina 
? X X Luisa Pereira 
? X X Manoel Domingues da Eira 
? X X Manoel Domingues da Eira 
Maria X X Manuel da Silva do Outeiro 
Maria X X Maria Dias da Eira 
Custódio Manoel X X Maria do Adro 
Mariana X X Maria Fraducha 
Custódia X X Maria Narcisa da Silva 
Teresa X X Maria Silva 
José X X Mariana Álvares das Flores 
? X X Mariana Luisa 
? X X Miguel Silva Santos 
Maria X X Padre Alvares de Carvalho 
? X X Padre Ignacio Fogaça 
? X X Padre João Alvares de Ceia 
? X X Padre João Alvares de Ceia 
Joana/Ana X X Padre João Alvares de Ceia 
Custódia X X Padre João Alvares de Ceia 
? X X Padre João Alvares de Ceia 
Luis X X Padre José Lopes do Vale 
Joana X X Padre José Sobral 
Josefa X X Padre Manoel dos Santos 
Theresa X X Pedro Gonçalves Joseph Pereira 
Custódio X X Pertença (2) 
? X X Quitéria Parda 
? X X Rosa Maria 
Maria X X Rosa Maria e Miguel 
Custódia X X Roza Maria (Parda) 
? X X Theresa Josepha 
? X X Theresa Josepha 
? X X Cap.José Costa Neto 
? X X Cap. José Costa Neto 
Ana Preta X X Cap. José Costa Neto 
? X X Cap.José Costa Neto 
Custódio X X Cap. José Costa Neto 
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ANEXO 7 

Nubentes originários de fora de Matosinhos que casam na paróquia. 

ORIGEM ( Paróquias) NOIVAS NOIVOS 
Arouca 0 1 
Aveiro 4 5 
Barcelos 0 1 
Braga 3 14 
Cabeceiras de Bastos 0 1 
Chaves 0 1 
Coimbra 2 0 
Custoias 4 7 
Esmoriz 0 1 
Feira 16 37 
Galiza 1 3 
G rijo 0 1 
Guifões 4 13 
Guimarães 1 1 
Lamego 2 7 
Lavra 0 2 
Leça do Balio 1 3 
Lobão 0 2 
Lordelo do ouro 2 5 
Lourosa 0 1 
Maia 1 3 
Murtoza 11 9 
Ovar 1 4 
Penafiel 0 6 
Perafita 2 4 
Porto 9 36 
Povoa de Varzim 1 0 
Rio Tinto 0 1 
S. João de Ver -o- mar 0 3 
S. Mamede de Infesta 1 3 
S. Miguel da Palmeira 22 30 
S.Pedro da Cova 0 1 
Santa Cruz do Bispo 1 8 
Valença 0 1 
Valongo 0 2 
Vila do Conde 1 4 
Vila Garcia 1 0 
Vila Real 0 2 
Viseu 0 1 
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ANEXO 8 
Casamentos Com pessoas originárias da Murtosa que Vivem em Matosinhos 

Ano Noivo Noiva Fonte 
1768 Rafael Marques filho de António 

Marques e sua mulher Mariana de 
Oliveira da freguesia de Mortoza. 

Casa com Joaquina da Silva filha de 
Francisco da Silva e Isabel 
Gonçalves também de Mortoza. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 225, LV6 
Fol.275-275V. 

1772 Manoel Joseph filho de Francisco 
da Silva e de Isabel Gonçalves 
naturais da freguesia da Mortoza e 
moradores nesta freguesia de 
Matosinhos. 

Casa com Ignacia Marques de 
Oliveira filha de António Marques e 
de sua mulher Mariana de Oliveira 
naturais de Mortoza e moradores em 
Matosinhos. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 225, LV6 

Foi. 307. 

1781 Mathias da Silva filho de 
Francisco da silva e Isabel 
Gonçalves de Santa Maria de 
Mortoza... 

Casa com Cristina Marques viúva 
natural de Mortoza e assistente nesta 
freguesia filha de António Marques 

e Mariana de oliveira. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 225, LV6 

Fol.389 

1787 João Francisco filho de Manoel 
Francisco e de sua mulher 
Theresa Rodrigues da freguesia de 
Leça da Palmeira. 

Casa com Chaterina João filha de 
Domingos João e de sua mulher 
Maria André assistentes nesta 
freguesia de Matosinhos mas 
naturais de Mortoza. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV7 

Fol.227V 

1788 António Venâncio filho de 
António Fernandes e de Maria 
Rodrigues de Mortoza 

Casa com Maria Marques da Silva 
viúva que ficou de Jacinto Dias dos 
Santos assistente nesta freguesia 

mas era natural de Mortoza filha de 
Francisco da Silva e Isabel 

Gonçalves. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV7 

Fol.232V. 

1791 Serafim José filho de Jacinto Dias 
dos Santos, sardinheiro, e de 
Maria Marques da Silva das 
freguesia de Santa Maria da 

Mortoza. 

casa com Maria Rosa filha de João 
Marques de Oliveira, sardinheiro, e 
de Isabel da Silva Cunha da Mortoza 

e assistentes nesta freguesia... 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV7 

Foi. 193 

1792 Gualter José filho de José 
Mindinho e de Ignacia Marques 
naturais da Mortoza e assistentes 
na freguesia de Matosinhos. 

Casa com Polónia da Silva filha de 
Francisco Marques da Vilarinha 
e Maria Gonçalves da Mortoza 
assistente em Matosinhos. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV7 

Foi. 196. 

1793 Domingos da Cunha natural de 
Matosinhos, filho de Gualter José e 

de sua mulher Angelica ambos 
naturais da Mortoza e assistentes 

em Matosinhos. 

Casa com Anna Joaquina filha de 
Joaquim Afonso da freguesia de 

Sendim 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV7 

Foi. 172 V. 

1794 José da Silva Santos filho de 
Jacinto Dias dos santos e de Maria 
Marques da Silva ambos de 
Mortoza 

Casa com Maria Marques de 
Oliveira, viúva, também de 

Mortoza. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV7 

Foi. 166. 

1796 Manoel José filho de Bento Alves 
e Maria silva de Guifões . 

Casa com Maria caetana Viúva 
Gonçalo António ambos da 

Mortoza. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV8 

Fol.86. 
1796 Manoel José marques filho de 

Miguel dias Lopes e Maria 
Marques da Mortoza. 

Casa com Apolinaria Maria filha de 
José Marques de Oliveira e de Isabel 
naturais da Mortoza e assistentes em 

Matosinhos. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV8 

Foi. 87-87 V. 

1797 António Fernandes Galhetas viúvo 
de Maria Marques naturais de 
Mortoza. 

Casa com Florencia Gonçalves 
viúva que ficou de Bartholomeu João 

da Silva também originários da 
Mortoza. 

Registos Paroquiais, 
Bobine 226, LV8 

Foi. 89 V. 
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Agrupamento das profissões era categorias profissionais. ANEXO 1 

Profissões nas lista de 
Ordenanças 

Categorias profissionais onde foram 
inseridos 

capitão A - Marítimos 
contramestre A 
marinheiros A 
mestre de navios A 
moço navios A 
piloto A 
aulistas A 
calafate B- Serviços de apoio à actividade marítima 
carpinteiro B 
pescador C- Pescadores 
alfaiate D - Serviços 
artilheiro D 
auxiliar D 
barbeiro D 
varredor do castelo D 
boticário D 
cabo D 
cirurgião D 
comissário D 
escrivão D 
estudante D 
mercador D 
mestre de gramática D 
moço de servir D 
negociante D 
ordinante D 
sardinheiro D 
sargento do castelo D 
sargento do número D 
vareiro D 
vendeiro D 
caseiro E Lavradores 
criado E 
lavrador E 
seareiro E 
jornaleiro F Flutuantes 
trabalhador F 
Fiteiro G - Artífices 
Fabricante G 
ferreiro G 
moleiro G 
pedreiro G 
pintor G 
sapateiro G 
serrador G 
tamanqueiro G 
trolha G 
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ANEXO 2 

Distribuição da população activa por sectores de actividades em 1790 

Sector Primário total (80) Sector Secundário total (54) Sector 
Terciário 

total 
(131) 

caseiro 9 carpinteiro 30 alfaiate 5 
jornaleiro 11 ferreiro 1 artilheiro L 3 
lavrador 41 fiteiro 8 autistas 3 
pescador 16 pedreiro 9 calafate 7 
trabalhador 3 sapateiro 2 capitão 6 

serrador 1 cirurgião 3 
tamanqueiro 1 comissário 3 
trolha 1 contramestre 5 
pintor 1 escrivão 1 

estudante 12 
marinheiros 46 
Mestre de 
navios 

1 

moço servir 6 
negociante 1 
moço navios 9 
ordinante 1 
piloto 2 
sardinheiro 12 
vendeiro 3 
criado 1 



Matosinhos Entre a Terra e o Mar 189 

ANEXO 3 

Distribuição da profissões pelos lugares da Freguesia de Matosinhos(1764) 472 

Rua Direita de Rua das taipas Carcavelos Lavadores Sendim Vilarinha 
Matosinhos 
Marinheiro Marinheiro Marinheiros Carpinteiro Lavrador Lavradores 

12 27 6 4 10 7 
carpinteiro Carpinteiro Lavradores Lavrador Carpinteiro Carpinteiros 

9 6 5 4 8 6 
Boticário Piloto Contramestre Caseiro Marinheiros Pedreiros 

3 3 2 2 7 2 
Piloto Capitão Alfaiates Pedreiro Pedreiro Artilheiro 

3 3 2 1 6 1 
Pescador Estudantes Capitão Calafate Caseiro 

2 3 2 1 1 
Ferreiro Pescadores Carpinteiro estudante Trabalhador 

2 2 2 1 1 
Jornaleiro Trabalhador Vendeiro 

2 2 1 Alfaiates 
Contramestre Calafate sapateiro 1 

1 2 1 
Moleiro Alfaiates Tamanqueiro 

1 1 1 
Calafate Escrivão Jornaleiro 

1 1 1 
Alfaiate 

1 
Sapateiro 

1 
Capitão 

1 
Escrivão 

1 

Moço de Servir 
1 

Cabo 
1 

Alfaiate 
1 

Sapateiro 
1 

Capitão 
1 

Escrivão 
1 

Moço de Servir 
1 

Cabo 
1 

Alfaiate 
1 

Sapateiro 
1 

Capitão 
1 

Escrivão 
1 

Moço de Servir 
1 

Cabo 
1 

Alfaiate 
1 

Sapateiro 
1 

Capitão 
1 

Escrivão 
1 

Total 40 52 23 13 34 16 

472 Neste quadro apenas constam as ocupações profissões referidas nas Ordenanças. Não aparecem 
contabilizados aqueles casos sem referência profissional, rtem aparecem registados os ausentes também 
sem referência. 
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ANEXO 4 

Distribuição das profissões pelos lugares e esquadras da Freguesia de 
Matosinhos(1790) 

Lista n° 3 Esq. n°°7de Carcavelos Sendim Barranha Bouças Senhora da Hora 
Matosinhos Matosinhos 

Marinheiro Marinheiro Lavrador Lavrador Lavrador Lavrador Lavrador 
10 9 1 7 4 4 12 8 

Pescador Pescador Artilheiro Jornaleiro Jornaleiro Carpinteiros Caseiro Lavrador 
6 9 1 4 4 2 7 7 

carpinteiro 
5 

Piloto 
2 

Carpinteiro 
1 

Carpinteiro 
3 

Marinheiro 
2 

Contramestre 
1 

Carpinteiro 
3 

Carpinteiro 
5 

capitão Pedreiro Sardinheiro Vendeiro Carpinteiro Calafate Marinheiro Marinheiro 
3 2 1 1 1 1 2 2 

Pedreiro Comissário Caseiro Cirurgião Trabalhador Serrador Jornaleiro 
3 1 1 1 1 1 2 

Contramestre 
3 

Aulista 
1 

Pedreiro 
1 

Comissário Pedreiro Pedreiro 

trabalhador Cirurgião 

Pedreiro 
1 1 1 

Criado 
2 

Pescador 
1 1 Marinheiro 1 1 

Mestre de Navios Artilheiro Ordinante 1 Trabalhador 
1 

Mestre de Navios 
1 1 Capitão 1 1 

sapateiro Jornaleiro 
1 

Negociante 
1 

1 Sapateiro 
1 

sapateiro 
Ferrador 

1 
Alfaiate 

1 
1 

Sardinheiro 
1 

Vendeiro 
sapateiro 

1 
Pintor 

1 
Alfaiate 

1 

Jornaleiro 
1 

Trabalhador 
1 

Tamanqueiro 
1 

calafate 
1 

trolha 
1 1 

1 1 sapateiro 
1 

Pintor 
1 

Alfaiate 
1 

Jornaleiro 
1 

Trabalhador 
1 

Tamanqueiro 
1 

calafate 
1 

trolha 
1 1 

sapateiro 
1 

Pintor 
1 

Alfaiate 
1 

Jornaleiro 
1 

Trabalhador 
1 

Tamanqueiro 
1 

calafate 
1 

trolha 
1 1 

Jornaleiro 
1 

Trabalhador 
1 

Tamanqueiro 
1 

calafate 
1 

trolha 
1 1 

Jornaleiro 
1 

Trabalhador 
1 

Tamanqueiro 
1 

calafate 
1 

trolha 
1 1 
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ANEXO 5 

Distribuição das profissões pelos lugares e Esquadras da Freguesia de Matosinhos(1797) 

!* csquara 2' 3' esquadra 4° Sendim Barranha Senhora Carcavelos Bouças Lavado Azenha Real 
de Matosi Esquadra de Esquadra da res de Cima 
nhos de Matosi

nhos 
Matosinhos de Matosi

nhos 
Hora 

Pescador Marinhei-o Marinheiro Lavrador Jornaleiro Lavrador Caseiro Artilheiro Lavrador Lavra Carpin Lavrador 
13 10 13 11 6 4 2 1 8 dor 4 teiro 2 

Marinheiro Pescador Trabalhador Vareiro Lavrador Calafate Vendei Trabalhador Mari Caseiro 3 Traba
9 7 4 8 5 1 ro 1 nheiro 2 Sapatei-ro lhador 

trabalhador piloto Carpinteiro Marinheiro Carpinteiro Carpintei 1 Varredor do 2 Carpin 1 1 
7 4 2 7 4 ros Carpin Castelo Cabo teiro Ajudante Artilhei

Contra Capitão Pedreiro Carpinteiro Pedreiro 1 teiro 1 1 1 1 ro 
mestre 4 2 7 3 Jornaleiro 1 Carpin Pedreiro Caseiro 1 

2 Carpintei Contramestre Pedreiro Marinhei 1 teiro 1 1 
capitão ro 2 2 ros Sargento 1 Sarg 

2 3 Capitão Negociante 2 castelo Auxiliar 
trolha Taman- 2 1 caseiro 1 Contra 1 

1 queiro Cabo Pescador 1 Cirurgião mestre Calafate 
Carpinteiro 2 1 1 Vendeiro 1 1 1 

1 Pedreiro Cirurgião Piloto 1 Marinhei Negoci
Pedreiro 2 1 1 Capitão ro ante 

1 Negociante Calafate 1 1 1 
Auxiliar 2 Piloto 1 Seareiro 

1 Cirurgião 1 Jornaleiro 1 
sapateiro 1 Pescador 1 

1 1 Sapateiro 
Pintor 

1 
Artilheiro 

Vendeiro 
1 

1 Pintor 
1 

Artilheiro 

Vendeiro 
1 

1 Cabo 

1 

Jornaleiro 
1 

M. Gra

Cabo 

1 

Jornaleiro 
1 

M. Gra

Cabo 

1 

Jornaleiro 
1 

M. Gra
mática 

1 
Contra

mática 
1 

Contra
mestre 

1 
calafate 

1 
Fabricante 

1 
Barbeiro 

1 
Boticário 

1 
Ferrador 

1 
Auxiliar 

1 
Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-

mestre 
1 

calafate 
1 

Fabricante 
1 

Barbeiro 
1 

Boticário 
1 

Ferrador 
1 

Auxiliar 
1 

Trabalha-
dor 

1 
Mercador 

1 
sapateiro 

1 

dor 
1 

Mercador 
1 

sapateiro 
1 

dor 
1 

Mercador 
1 

sapateiro 
1 
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ANEXO 6 
Evolução das ocupações que aparecem na freguesia de Matosinhos ao longo do 
período analisado nas Listas de Ordenanças. 

Profissões 1764 1790 1797 
alfaiate X X X 
artilheiro X X X 
aulistas X X 
auxiliar X 
barbeiro X 
barr. castelo X 
boticário X X 
cabo X 
calafate X X X 
capitão X X X 
carpinteiro X X X 
caseiro X X 
cirurgião X X 
Comissário X 
contramestre X X X 
estudante X X 
ferreiro X X X 
fiteiro / fabricante4'" X X 
jornaleiro X X X 
lavrador X X X 
marinheiros X X X 
mercador X 
mestre de gramática X 
mestre de navios X 
moço navios X 
moço servir X X 
moleiro X X 
negociante X 
ordinante X 
pedreiro X X X 
pescador X X X 
piloto X X X 
pintor X X 
sapateiro X X X 
sardinheiro / Vareiro *'" X X 
seareiro X 
sargento do número X 
sargento do castelo X 
serrador X 
tamanqueiro X X X 
trabalhador X X X 
trolha X X 
vendeiro X X X 

Em 1797 quase desaparece a ocupação de fiteiros(apenas com uma referência) sendo substituída pela 
denominação de fabricante. 
474 Geralmente as mesmas pessoas que apareciam em 1790 como sardinheiros surgem em 1797 como 
vareiros. 
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ANEXO 7 

Distribuição das população por lugares e categorias profissionais em Matosinhos 1764 

Rua Direita de 
Matosinhos 

Rua das taipas Carcavelos Lavadores Sendim Vilarinha Categorias 
profissionais 

17 33 10 0 7 0 
Marítimos 

10 8 2 5 8 6 
Ser. Apoio à 
Navegação 

2 2 0 0 0 0 
Pescadores 

9 6 5 2 7 3 
Serviços 

0 0 5 6 11 7 
Lavradores 

2 3 1 0 1 0 
Flutuantes 

40 52 23 13 34 16 
Total 
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Anexo 8 
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ANEXO 1 

Ocupações desempenhadas pelos filhos dos Caminteiros 
Profissão escolhida pelos filhos ... 

Anos 
n° 

pais 
n° 

filhos 
Filhos 

menores 
Sem 

filhos 
Com filhos 
maiores 

de 15 
anos475 

Marinheiros Carpinteiros Outras : 

1764 33 23 10 16 7 0 1 2 Ausentes 476 

1790 19 13 6 11 2 4477 1 1 esta a 
servir 
3 Estudantes 

1797 25 25 10 12 3 q 478 0 1 Negociante 

75 Estes aparecem destacados tendo como ponto de referência a entrada na profissão de marinheiros 
(15 anos) considerando todas as pessoas com esta idade aptas a exercerem uma ocupação. 
416 Sem referência profissional. 

Um destes ainda é Moço de navios. 
478 Três destes estão ausentes. 
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ANEXO 2 

Transmissão geracional das profissões na freguesia de Matosinhos, em 1764 479 

F I L H 0 s 
I II III IV V VI VII 

p I 0 0 0 0 0 0 2 

A II 0 1 0 0 0 0 3 

I III 1 0 0 0 0 0 0 

S IV 2 0 0 1 0 0 2 

V 0 0 0 1 0 0 3 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 1 0 0 1 0 0 1 

VIII 9 1 0 1 1 0 4 

TOTAL 13 2 0 4 1 0 15 

I- Marítimos 
II- Serviços de apoio às actividades 
marítimas 
III- Pescadores 
IV- Serviços 

V - Lavradores 
VT- Flutuantes 
VII - Ausentes (sem referência 
profissional) 
VIII -Viúvas/viúvos( filhos de ...) 

Professor Marco Van Leeuwen ( Departamento de Economia e História Social da Universidade de 
Amesterdão ) - conferência " Long term historical social mobility analysis", 18/5/1999 - Faculdade de 
Letras do Porto, grelha apresentada sob o título " Mobility matrices for the province of Ultrecht". 
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ANEXO 3 

Transmissão geracional das profissões na freguesia de Matosinhos, em 1790480 

F I L H 0 S 

I II III IV V VI VII 

p I 7 3 0 1 0 0 2 

A II 5 1 0 4 0 0 2 

I III 2 4 0 1 0 0 1 

S IV 6 0 0 6 0 0 0 

V 8 3 0 4 5 0 1 

VI 2 2 0 3 0 0 1 

VII 0 0 0 0 0 0 0 

VIII 11 9 0 4 0 0 1 

TOTAL 41 23 0 23 5 0 8 

I- Marítimos 
II- Serviços de apoio às actividades 
marítimas 
III- Pescadores 
IV- Serviços 

V - Lavradores 
VI- Flutuantes 
VII - Ausentes (sem referência 
profissional) 
VIII -Viúvas/viúvos( filhos de ...) 

480 Professor Marco Van Leeuwen ( Departamento de Economia e História Social da Universidade de 
Amesterdão ) - conferência " Long term historical social mobility analysis", 18/5/1999 - Faculdade de 
Letras do Porto, grelha apresentada sob o título " Mobility matrices for the province of Ultrecht" 
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ANEXO 4 
Pescadores em 1797 que ocupação ocupavam em 1790 ? 

Nomes Idade Profissão em 
1790 

Nome Pescadores 
em 1797 

Idade Nome 
Mulher481 

António da Mora 25 Marianna Silva 
Manoel da Silva 65 Anna Nogueira 

Domingos Ribeiro 48 Pescador Domingos Ribeiro 55 Anna Maria 
João dos Santos 37 Marinheiro João dos Santos 45 Joanna maria 

Bernardo pereira 61 Maria 
Alexandre Pereira 41 Pescador Alexandre Pereira Maria Parda 

António Ferreira 43 Ignes Maria 
Bernardo José 33 Josepha de 

Sousa 
Manoel José 40 Anna da Silva 
Manoel Alves da Cruz 60 Josepha de Silva 
João Gomes 40 Narcisa Maria 
Luis José 60 Viúvo 
Bento Rodrigues 33 Francisca 

Thereza 
Bernardo Ribeiro 
Maltes 

41 Bernardo Ribeiro 
Maltes 

49 Josepha Maria 

António de Jesus 32 
Joaquim José dos 
reis 

31 Marinheiro Joaquim José dos reis 41 Francisca Rosa 

Thomaz ferreira 
da luz 

41 Pescador Thomaz ferreira da luz 51 Thereza rosa 

Manoel 
Gonçalves 
camaxo 

46 Pescador Manoel Gonçalves 
camaxo 

53 Josepha Maria 

Francisco 
Veríssimo 

48 Pescador Francisco Veríssimo 51 Anna rosa 

Manoel dos 
Santos 

41 Pescador Manoel dos Santos 47 Anna Joaquina 

Damião Vareiro 25 Sabina Vareira 

A utilização do nome das mulheres funcionou par identificarmos as pessoas quer numas quer nas 
outras Ordenanças. Pois como referimos no trabalho os homónimos são uma das dificuldades das 
Ordenanças e recorrendo ao nome das mulheres solucionamos este problema. 
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ANEXOS 

Distribuição dos marítimos pelos diferentes grupos etários 

Ano/1764 idades/20-30 131-40 41-50 51- + S/ referencia Itotal 
marinheiros 17 10 6 5 3 41 
contramestres 1 1 1 0 0 3 
piloto 2 1 4 0 0 7 
capitão 0 2 1 1 2 6 
total 20 14 12 6 5 57 

marinheiros 3 11 9| 1 0 24 
contramestres 0 2 1 2 0 5 
piloto 0 0 1 1 0 2 
capitão 0 0 2 3 0 5 
Total 

Ano/1797 

3 

idadesI/20-30 31-40 

13 13] 7 o| 36 Total 

Ano/1797 

3 

idadesI/20-30 31-40 

13 13] 
11II ill ■■■M Total 

Ano/1797 

3 

idadesI/20-30 31-40 

13 

41-50 151-+ S/ referencia Itotal 
marinheiros 19 15 7 3 1 45 
contramestres 0 2 5 1 0 8 
piloto 1 1 3 2 0 7 
capitão 0 0 6 2 0 8 
Total 201 18 211 8 l | 68 

ANEXO 6 

Distribuição dos pescad ores pel OS » diferentes grupos etár ios 
Ano/1764 idades /20-30 31-40 41-50 51- + S/ referencia total 
pescadores 0 2 2 0 0 4 
Ano/1790 idades /20-30 31-40 41-50 51- + S/ referencia total 
pescadores 0 1 13 2 0 16 
Ano/1797 idades /20-30 31-40 41-50 51- + S/ referencia total 
pescadores 2 3 8 8 1 22 
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ANEXO 7 

Procurações endereçadas a homens 

Tipo de procuração 1760/69 1790/99 
Para lhe tratarem dos diversos 
assuntos 

11 53,4% 7 63,6% 

De confrarias para se cobrar dinheiro 
no Brasil (Esmolas) 

5 23,8% 0 

Para reivindicar herança 3 14,3% 4 36,4% 
Para cobrar soldadas 2 9,5% 0 
Total 21 100% 11 100% 
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