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0. Introdução 
Esta dissertação procura tratar o estatuto das crianças órfãs e enjeitadas que residiram na cidade 

ou no termo do Porto no período compreendido entre 1500 e 1580. 

Pretende-se conhecer os mecanismos de protecção a uma infância com situações económicas e 

familiares muito distintas, mas que a legislação coeva engloba na designação de órfãos, ou seja, os 

menores de vinte e cinco anos desprovidos de pai, independentemente de este ter falecido ou ser 

desconhecido e de a mãe estar viva ou morta, num período temporal em que na cidade do Porto e no 

seu termo não existia nenhuma instituição especializada na assistência a estas crianças. A Casa da 

Roda, um espaço financiado pela Câmara Municipal, mas administrado pela Misericórdia onde eram 

abandonadas e assistidas as crianças enjeitadas, só começou a funcionar em 1689; o primeiro colégio 

destinado a meninos órfãos, o Colégio de Nossa Senhora da Graça, foi fundado em 1651 e o 

Recolhimento de Nossa Senhora da Esperança, para meninas, apenas em 1722. 

O espaço privilegiado neste estudo é a cidade e o termo do Porto no período compreendido 

entre 1500 e 1580, mas não se trata de delimitações rígidas e não constituíram um obstáculo à procura 

de respostas em outros lugares, sempre que a inexistência de documentação relativa à área geográfica 

escolhida dificultava a pesquisa ou nos parecia necessário efectuar comparações que a bibliografia 

disponível não possibilitava, e em outras cronologias, quando julgámos importante recuar ou avançar 

no tempo para compreender a evolução histórica e descobrir o início ou o desfecho de determinados 

acontecimentos que ultrapassaram estes limites temporais.  

De uma forma geral as datas extremas que predefinimos não marcam rupturas ou grandes 

mudanças. Mas há alguns acontecimentos que alteram dinâmicas pré-estabelecidas e estão, directa ou 

indirectamente, relacionados com a protecção que é garantida às crianças órfãs e enjeitadas da cidade e 

termo do Porto e, claro, aos bens de que algumas são herdeiras, que ocorrem em datas próximas às que 

balizam este estudo. Referimo-nos mais concretamente à fundação da Misericórdia do Porto (cerca de 

1499), à determinação régia para que, de três em três anos, passasse a ser eleito um Juiz para os órfãos, 

deixando os Juízes Ordinários de acumular funções nesse domínio (1502) e também às disposições das 

Ordenações Manuelinas, algumas das quais verificámos que começaram a ser implementadas antes da 

sua publicação, por constarem dos regimentos dos ofícios de Juiz e Escrivão dos Órfãos que D. 

Manuel havia enviado à cidade e que, em 1504, ela já estava a pôr em prática. 

Quanto à escolha do ano de 1580 como a outra data extrema, além de decorrer da necessidade 

de definir um limite compatível com os prazos estabelecidos para a elaboração da dissertação, 

justifica-se por coincidir com o início do domínio filipino, por todas as mudanças que estão 

subjacentes à nova situação política e por o Porto e o termo, entre 1580 e 1640, terem sido estudados 
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por Francisco Ribeiro da Silva num trabalho muito mais amplo, mas onde também abordou temas 

como a criação de enjeitados e as atribuições do Juiz de Fora dos Órfãos.  

Além desta breve introdução, a dissertação é constituída por cinco capítulos, uma conclusão e a 

apresentação das fontes e bibliografia citadas. 

No primeiro capítulo procura-se abordar as principais instituições locais que, voluntária ou 

involuntariamente, assumiram funções directamente relacionadas com o apoio e a protecção aos órfãos 

e aos enjeitados da cidade e do termo do Porto. Referimo-nos mais concretamente à Câmara e à 

Misericórdia do Porto e aos Juízos dos Órfãos com jurisdição na área geográfica em estudo.  

 O olhar sobre a Câmara e a Misericórdia incide na relação entre as duas instituições, 

especialmente nos primeiros anos após a fundação da irmandade, e nas atribuições relacionadas com 

órfãos ou enjeitados específicas de cada uma, uma vez que a estrutura organizativa de ambas as 

instituições é conhecida. Pelo contrário a exposição sobre os Juízos dos Órfãos terá necessariamente de 

ser mais extensa por estas serem as instituições com competências mais alargadas e determinantes no 

que respeita aos órfãos, mas também porque a sua organização, modo de funcionamento, relação tanto 

com os poderes locais como com o poder central, articulação entre os diferentes juízos do reino e 

modos de actuação quotidiana ainda estarem por estudar. 

O segundo capítulo é dedicado aos enjeitados. Pretende-se contabilizar os custos da sua criação 

e as soluções encontradas para o seu financiamento; tentar perceber quem eram estas crianças, por que 

motivo eram abandonadas, onde e quando eram enjeitadas, que idade tinham, verificar se o sexo da 

criança podia influenciar a decisão de a abandonar e acompanhar, tanto quanto possível, os seus 

percursos colectivos e individuais durante o período de criação, descobrir quem eram as famílias que 

os acolhiam e quais as suas motivações, conhecer as competências e modos de actuação dos 

funcionários camarários encarregados dos enjeitados, as funções do Juiz e do Escrivão dos Órfãos 

neste domínio, o papel das parteiras e as razões subjacentes à escolha dos padrinhos. 

O terceiro e quarto capítulos são sobre os órfãos e os respectivos bens. No terceiro dá-se 

destaque aos órfãos, nomeadamente os do Julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa, aos tutores e 

curadores e à dotação de moças órfãs efectuada pela Misericórdia do Porto e no quarto expõe-se o 

modo como se procedia à inventariação e à partilha dos bens, as alterações relacionadas com a criação 

dos cofres dos órfãos, a forma como eram geridos os bens e algumas das irregularidades detectadas. 

 No quinto e último capítulo aborda-se a integração social e profissional das crianças após os 

sete anos de idade, independentemente de serem órfãs ou enjeitadas e procura-se esclarecer como se 

processava tanto o início da actividade profissional como a aprendizagem dos ofícios mecânicos e, 

para finalizar, aquela que nos parece ser a última etapa deste processo de integração plena na 

sociedade: o casamento.  
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Na conclusão procura-se fazer uma síntese das principais ideias avançadas ao longo da 

dissertação, ou seja, enunciar aqueles que nos parecem ser os resultados da investigação por nós 

desenvolvida e que gostaríamos de ver avaliados pela comunidade científica. 

Como não existe nenhum corpus documental específico que reúna a documentação relacionada 

quer com os órfãos quer com os enjeitados da cidade e do termo do Porto, no período compreendido 

entre 1500 e 1580, sentimos a necessidade de cruzar fontes muito diferentes, tanto impressas como 

manuscritas, desta área geográfica e, por vezes, de fora dela para obter respostas e estabelecer 

comparações entre o que sucedia na cidade e termo do Porto e em outros lugares do reino. Legislação, 

capítulos de Cortes, provisões régias, actas de vereações, livros de receita e despesas de Câmaras, 

Misericórdias e Juízos dos Órfãos, documentos notariais, sentenças, testamentos, prazos, posturas, 

autos de contas, memórias, constituições sinodais, registos de baptismos, inventários e partilhas 

constituem alguns dos tipos documentais onde reunimos a informação que depois de cruzada, 

organizada, analisada criticamente e enriquecida pela consulta bibliográfica, resultou nesta dissertação. 

Surpreendentemente algumas das informações mais pertinentes surgiram nos documentos e 

localizações menos prováveis. 

Nos arquivos do Porto, a cidade que constitui o cenário principal do nosso estudo, encontrámos 

a maior parte da documentação.  

Do Arquivo Histórico Municipal do Porto salientamos as actas de vereações que nos informam 

sobre as actividades e decisões concelhias, oferecendo-nos a perspectiva da Câmara, mas que 

normalmente omitem conflitos internos e que ao longo do período estudado se vão tornando cada vez 

mais concisas; os livros do Cofre dos Bens do Concelho, onde eram registadas as receitas e despesas 

da Câmara, os livros de Prazos ou da Nota Própria, que incluem certidões do Juiz dos Órfãos a 

autorizar a renegociação de alguns aforamentos, e os livros de Sentenças, que integram documentos 

fundamentais para percepcionar conflitos e que, por incluírem a argumentação das partes envolvidas, 

nos fornecem perspectivas diferentes de um mesmo problema. Mas a Câmara só conservou no 

respectivo cartório sentenças relativas a processos judiciais em que se considerou, directa ou 

indirectamente, vitoriosa, pelo que é importante consultar sentenças conservadas por outras 

instituições. 

Do Arquivo Distrital do Porto realçamos os registos paroquiais, mais precisamente os de 

baptismo, onde procurámos enjeitados, parteiras e padrinhos; diversos documentos notariais como 

dotes de casamento, contratos de compra e venda, testamentos, contratos de serventia, quitações de 

dívidas, procurações, fianças, obrigações e, também, alguns testamentos incluídos nos fundos 

monásticos dos conventos de São Domingos, São Francisco e do Colégio de São Lourenço da 

Companhia de Jesus. 
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Das muitas fontes consultadas no Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 

destacamos os livros das Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, que agrupam 

registos diversificados e desordenados, muitas vezes sem sequência cronológica, efectuados com o 

objectivo de impedir que determinados actos ou decisões da Mesa caíssem no esquecimento, estando 

os mais antigos datados apenas do final da década de Cinquenta; os livros do Mordomo da Casa, 

Despesa Geral e Receita e Despesa do Cofre que integram as receitas e despesas da irmandade, o livro 

da Administração do legado de D. Manuel de Noronha, que é fundamental para estudar a dotação de 

órfãs e o testamento, inventário e carta de partilha dos bens de Afonso Pires Borreco, integrados num 

dos livros intitulados Administrações várias. 

No Arquivo Municipal de Penafiel consultámos o Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de 

Penafiel e Aguiar de Sousa, o único que conhecemos de um Juízo dos Órfãos que se insere na área 

geográfica e cronologia que definimos para este estudo, mas que tem limitações por apenas incluir os 

registos relativos ao resgate de dinheiro ou objectos de valor efectuados a partir de 1571 e não ser 

possível proceder ao seu cruzamento com o livro das receitas, pelo que desconhecemos os montantes 

pertencentes aos mesmos órfãos que já haviam sido levantados e os que ainda permaneciam à guarda 

do Depositário. 

Da Torre do Tombo destacamos algumas provisões régias que integram a Chancelaria de D. 

Manuel, diversos documentos do Corpo Cronológico e, embora não digam respeito à área geográfica 

em estudo, alguns livros dos Juízos dos Órfãos de Chaves, Lourinhã, Palmela, Vale de Cambra e 

Viana, que consultámos na tentativa de esclarecer aspectos relativos à organização e funcionamento 

destas instituições. Gostaríamos de ter consultado os da Feira e os de Lisboa, mas por causa do mau 

estado de conservação, num caso, e por a documentação ainda não estar inventariada, no outro, tal não 

nos foi permitido. 

Do acervo do Arquivo da Misericórdia de Arraiolos há a salientar o Livro dos Enjeitados, 

importantíssimo por conter registos relativos a diversas crianças e jovens entregues à soldada e alguns 

contratos de aprendizagem de ofícios, mas também livros de receita e despesa que incluem gastos com 

enjeitados desde o final da década de Quarenta do século XVI. 

  Consultámos ainda alguma documentação relacionada com o juízado dos Órfãos em Loulé, que 

se encontra no respectivo Arquivo Municipal, para estabelecer comparações entre esta vila senhorial e 

a cidade do Porto, e os autos de contas dos filhos de Lourenço Álvares, existentes na Biblioteca 

Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e que fornecem informações excepcionais sobre a 

gestão dos bens dos órfãos e sobre a actividade dos tutores nas primeiras duas décadas do século de 

Quinhentos. 

 Relativamente às fontes impressas, omitindo muitas que também têm importância e que são 

citadas ao longo da dissertação, sublinhamos a legislação (Ordenações Afonsinas, Ordenações 
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Manuelinas, Ordenações Filipinas, Leis Extravagantes e o Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas 

e Lugares destes Reinos), as actas de vereação das cidades do Porto, Braga e Loulé que estão 

publicadas e, claro, o Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium… e os volumes III e IV dos 

Portugaliae Monumenta Misericordiarum. 

Como são fontes muito numerosas e muito diversificadas optámos por fazer uma descrição mais 

pormenorizada e a sua análise crítica, sempre que tal se justificar, nos capítulos em que houver uma 

utilização mais sistemática de alguma. 

Quando as fontes o permitiram, procurámos sempre quantificar a informação, como aconteceu no 

caso dos enjeitados, mas sem a pretensão de considerar os números como absolutos e exactos, até 

porque com alguma frequência o cruzamento de informação com proveniência diferente provou a sua 

fragilidade; mas apenas porque os dados quantitativos fornecem tendências que, quando validadas pela 

análise crítica da fonte e por testemunhos de carácter qualitativo, permitem definir melhor os 

contornos da realidade. Aliás, recorremos ao cruzamento de fontes de forma sistemática com o 

objectivo de reunir diferentes perspectivas e assim construir um conhecimento mais fidedigno do 

passado.  

Em consequência do tempo dispendido na recolha e tratamento de fontes, a atenção dedicada à 

bibliografia, principalmente a estrangeira, foi menor. Temos consciência dessa limitação do presente 

trabalho, que resultou de uma opção plenamente assumida.   

Tanto nas fontes como na bibliografia referimos apenas os livros e os documentos que foram 

citados ao longo da dissertação, apesar de, como habitualmente acontece, haver outros que também 

foram consultados e influenciaram o trabalho agora apresentado. 

No que respeita à produção historiográfica nacional destacamos os inúmeros trabalhos de Isabel 

Sá, Laurinda Abreu e Marta Lobo de Araújo, que para nós foram determinantes, mas sentimos falta de 

estudos relativos ao século XVI sobre as mesmas realidades, nomeadamente sobre os Juízos dos 

Órfãos, que nos permitissem efectuar mais comparações entre o Porto e os outros lugares do reino e 

possibilitassem conclusões mais gerais, dificuldade que tentamos superar recorrendo, mais uma vez, a 

fontes. No que respeita à bibliografia estrangeira alguns estudos de autores como Hélène Tropé, 

Isabelle Robin-Romero, Christiane Klapisch-Zuber, Françoise Michaud-Fréjaville, Giulia Calvi, Guido 

Alfani e Anna Bellavitis, entre outros, foram muito importantes tanto do ponto de vista metodológico 

como para estabelecer comparações.  

É quase inevitável que entre o projecto inicial e o resultado final haja diferenças, que se inicie 

com um propósito mais amplo e ambicioso e se conclua apresentando um trabalho mais realista e mais 

adaptado às  circunstâncias  e  às limitações. Mas, no nosso caso, a diferença entre um e outro parece-  

-nos demasiado grande. Pretendíamos estudar a assistência no Porto, entre 1500 e 1580, 

acompanhando as interacções (ou a falta delas), neste domínio, entre a Câmara e a Misericórdia. Os 
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órfãos e os enjeitados seriam apenas um capítulo (aquele para o qual dispúnhamos de menos 

informações documentais e que por isso se impôs como o mais óbvio para principiar a escrever!) de 

um trabalho onde constaria também a assistência a doentes, pobres, presos e cativos e, claro, as 

relações entre ambas as instituições. Todo o trabalho de recolha da documentação foi efectuado em 

função deste primeiro projecto, mas os cinco anos que esperávamos ter para o concretizar foram 

reduzidos a três e os órfãos e enjeitados levaram-nos à descoberta de outras personagens (amas, 

parteiras, padrinhos, tutores e curadores…) e dos Juízos dos Órfãos. 

Apesar da insatisfação por tudo quanto ficou por fazer, pelas dúvidas e questões que ficaram sem 

resposta, pelas interpretações que deveriam ser revistas e reformuladas e daquela sensação de que o 

resultado final poderia ser muito melhor e mais completo, há também o prazer de ultrapassar uma 

etapa, o contentamento das “pequenas descobertas” que fizemos durante um percurso que por si só foi 

compensador, a esperança de fornecer à comunidade científica algumas informações, hipóteses e 

dúvidas que contribuam para o avanço do conhecimento neste domínio e a certeza de que houve 

crescimento pessoal e valeu a pena. 

 

Resta-me lembrar algumas das instituições e pessoas que deram o seu contributo para esta 

dissertação e às quais eu desejo expressar publicamente a minha gratidão. 

Ao Ministério da Educação (Direcção Geral dos Recursos Humanos da Educação) quero 

agradecer a licença sabática de que beneficiei durante o ano lectivo de 2009/2010. As deslocações aos 

arquivos localizados fora do distrito do Porto e a concentração necessária para a escrita eram 

inconciliáveis com todo o trabalho lectivo e não lectivo que qualquer professor acumula e com um 

acompanhamento que frequentemente ultrapassa as obrigações profissionais, mas que é habitual 

quando se trabalha com crianças. Foi também muito importante o apoio pessoal e institucional dos 

Directores das duas escolas onde leccionei durante estes três anos: EB2,3/S de Infias (Vizela) e EB2,3 

de Caíde de Rei (Lousada). 

Porque foram muitas as horas e os dias passados em arquivos a consultar documentação e porque 

a colaboração destas instituições e dos que nelas trabalham é crucial para qualquer investigador, quero 

agradecer publicamente ao Arquivo Histórico Municipal do Porto (Casa do Infante), ao Arquivo 

Distrital do Porto, ao Arquivo Histórico de Santa Casa da Misericórdia do Porto, à Torre do Tombo, ao 

Arquivo Municipal de Penafiel, ao Arquivo Municipal de Loulé, à Misericórdia de Arraiolos e à 

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Em todas estas instituições encontrei 

excelentes profissionais e muita simpatia, o que facilitou bastante o trabalho. 

Ao Prof. Doutor Luís Miguel Duarte testemunho o meu profundo reconhecimento por uma 

orientação que se iniciou muito antes de eu me ter inscrito no curso de Doutoramento e por nunca ter 

cerceado a minha liberdade, nem mesmo quando comecei a afastar-me dos temas e cronologias que lhe 
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são mais caros. Sou-lhe grata pelas questões que formulou, pelas sugestões que fez, pelos livros que 

me emprestou e, principalmente, pela sua amizade. Espero não o ter decepcionado muito! 

 À Mapoteca e ao Dr. Miguel Nogueira agradeço a disponibilidade e o interesse manifestado 

pelo meu projecto, o profissionalismo e rigor na elaboração dos mapas que constam nesta dissertação e 

a boa vontade com que respondeu a todas as minhas solicitações. A generosidade do Dr. Miguel é 

incomensurável e a sua criatividade e os seus conhecimentos técnicos foram decisivos para melhorar 

esta dissertação: além de ter feito os mapas, ele concebeu a capa, aperfeiçoou os gráficos e formatou 

todo o trabalho. Foi muito bom contar com a colaboração de alguém com tantas competências, que 

aprecia desafios e que investe tanto no que faz. 

 Foram também muito importantes algumas conversas informais com as Professoras Doutoras 

Amélia Polónia, Helena Osswald (a quem agradeço também os dados sobre a evolução da 

ilegitimidade no Porto entre 1540 e 1581, que utilizei para clarificar os motivos que levam ao 

abandono de crianças), Isabel Sá, Inês Amorim, Marta Lobo de Araújo e Maria Antónia Lopes, bem 

como as palavras de estímulo e incentivo dos Professores Doutores Gaspar Pereira Martins, Cristina 

Cunha, Arnaldo Melo, Amândio Barros, José Marques e Francisco Ribeiro da Silva. A todos muito 

obrigada!   

 Agradeço ainda às amigas Sandra Machado, Isabel Rangel, Emília Baltazar e Luz Lima o apoio 

e o interesse que sempre demonstraram pelo meu trabalho. 
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1. As Instituições 
As instituições locais que durante a durante o período cronológico deste estudo assumiram um 

papel de relevo no apoio e protecção às crianças órfãs e enjeitadas da cidade e do termo do Porto 

foram a Câmara, a Misericórdia e os Juízos dos Órfãos com jurisdição nessa área geográfica.  

 As fontes trabalhadas quase não fornecem informações sobre a acção dos bispos neste domínio, 

mas alguns, como aconteceu com D. Baltazar Limpo, concederam esmolas à Misericórdia com o 

intuito de apoiar a criação de enjeitados. 

 É importante sublinhar que durante todo o século XVI e a primeira metade do século XVII não 

existiu no Porto nenhuma instituição especializada na assistência nem a órfãos nem a enjeitados. O 

Colégio de Nossa Senhora da Graça, destinado a meninos órfãos, foi fundado em 1651; o 

Recolhimento de Nossa Senhora da Esperança, para as meninas, foi fundado em 1722 e a Casa da 

Roda, para acolher os enjeitados, começou a funcionar em 1689.1 

1.1 A Câmara e a Misericórdia do Porto 

 Parece-nos importante para compreender o modo como a Câmara e a Misericórdia do Porto 

lidavam com os órfãos e enjeitados da sua área de influência abordar de forma sucinta a evolução das 

duas instituições ao longo do período em estudo e a forma como ambas interagiam. 

Em 1499, D. Manuel escreveu aos Juízes, Vereadores, Procurador, fidalgos e homens-bons da 

cidade do Porto a manifestar a sua vontade de que, à semelhança do que acontecera em Lisboa, se 

fundasse na urbe uma Confraria da Misericórdia.2 O apelo à prática das catorze obras de Misericórdia 

e a defesa da sua importância para a salvação das almas já constava nas Constituições Sinodais da 

Diocese do Porto de 1496, feitas pelo bispo D. Diogo de Sousa.3 

 Não há, no entanto, a certeza de que a Confraria tenha sido, realmente, fundada de imediato. 

Magalhães Basto, na sua História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, considera que se foi 

fundada em 1499, como apontam o historiador setecentista Manuel Pereira de Novais e o 
                                                 
1 MOREIRA, Ana Dorinda Soares Martins e ALVES, Patrícia Alexandra Lopes – Zelar, Vigiar, Governar: os mecanismos 
de controlo e fiscalização na Casa da Roda do Porto, no século XVIII in A Solidariedade nos Séculos: A Confraternidade e 
as Obras. Actas do I Congresso da Casa da Misericórdia do Porto. Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto / Alêtheia 
Editores, 2009, pp.163-164; SÁ, Isabel dos Guimarães – A Casa da Roda do Porto e o seu funcionamento (1710-1780) in 
Revista da Faculdade de Letras História, II Série, Vol. II, Porto, 1985, p. 161 e SILVA, Francisco Ribeiro da – Tempos 
Modernos in RAMOS, Luís A. de Oliveira (dir. de) História do Porto, 2ª Edição, Porto, Porto Editora, 1994, p. 366. 
2 O documento foi reproduzido no Compromisso da Misericórdia do Porto de 1646 (Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Compromisso de 1646. Porto, Oficina Tipográfica do Conde Ferreira, 1946, pp.10-11) e foi também publicado por Costa 
Goodolphim e Magalhães Basto (GOODOLPHIM, Costa – As Misericórdias, 2ª Edição, Lisboa, Livros Horizonte, 1998, p. 
275 e BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa 
da Misericórdia do Porto, 1997, pp.164-165). 
3 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, Vol.3, Lisboa, 
União das Misericórdias Portuguesas, 2002, p. 31. 
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Compromisso da Misericórdia de 1646, os primeiros anos da instituição foram de grande incerteza, 

não tendo ficado vestígios da sua acção anteriores ao ano de 1503, data de uma doação de Branca 

Dinis, viúva de Rodrigo Álvares, cavaleiro, à Confraria de Santa Maria da Misericórdia, sita na Sé.4 

Por sua vez, Ivo Carneiro de Sousa considera a possibilidade de a Misericórdia ter sido fundada no ano 

de 1499 e reactivada posteriormente, depois de 1502.5 

O Compromisso de 1646 refere que a Misericórdia do Porto foi, efectivamente, fundada no ano 

de 1499, mas só se instalou na Sé no dia 7 de Agosto de 1502.6 Independentemente de ter sido ou não 

fundada em 1499, nesta data o monarca efectuou uma proposta nesse sentido, a qual foi equacionada 

na Vereação. 

Simultaneamente o ano de 1499 assinala uma primeira tentativa frustrada de D. Manuel de 

impor à Vereação do Porto um Juiz de Fora. Embora não seja um ano excepcional, 1499 é uma data 

significativa na história de ambas as instituições e tem uma importância simbólica não negligenciável: 

no mesmo ano, D. Manuel intercede a favor da fundação de uma Confraria da Misericórdia no Porto e 

ensaia uma das suas medidas centralizadoras que mais cerceou o poder municipal da mesma cidade. 

Esta e outras iniciativas régias que contrariavam os interesses da edilidade não devem ser alheias à 

falta de empenho com que a Câmara parece ter recebido o projecto de D. Manuel.7  

 Na sequência da sua passagem pelo Porto, em 1502, D. Manuel tomou outras decisões que não 

agradaram à Vereação: revogou o privilégio da não residência de fidalgos na cidade e deu instruções 

para que passasse a ser eleito um juiz específico para os órfãos, deixando os Juízes Ordinários de 

acumular competências nesse domínio. Mas não é conhecida nenhuma iniciativa do monarca para 

impulsionar a Misericórdia, o que não significa que ela não tenha existido uma vez que, como refere 

Isabel Sá, as deslocações do Monarca eram aproveitadas para promover as misericórdias, de tal forma 

que estas foram inicialmente fundadas nos locais onde a Corte se instalava ou passava.8 É provável que 

o rei, durante a breve passagem pelo Porto, além de se informar sobre a cidade e sobre o 

funcionamento da Vereação, também se tenha interessado pela instituição que mandara fundar em 

1499 e que, a crer no compromisso de 1646, recentemente se instalara numa das capelas da Sé.9  

                                                 
4 BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1997, pp. 163-167 e 214-215.  
5 SOUSA, Ivo Carneiro de – Da Descoberta da Misericórdia à Fundação das Misericórdias (1498-1525). Porto, Granito, 
1999, p. 175. 
6 Santa Casa da Misericórdia do Porto. Compromisso de 1646. Porto, Oficina Tipográfica do Conde Ferreira, 1946, pp.10-
11. 
7 Em 1500, D. Manuel ordenou que os róis da eleição concelhia efectuada nesse ano fossem enviados à Corte, motivando 
protestos da Vereação (MACHADO, Maria de Fátima – D. Manuel e o Porto: o fim da autonomia municipal in Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor José Marques, Vol. 3, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 
338-343). 
8 SÁ, Isabel dos Guimarães – As Misericórdias: monarquia, senhorios e comunidades locais no reinado de D. Manuel I in 
A Solidariedade nos Séculos: A Confraternidade e as Obras. Actas do I Congresso da Casa da Misericórdia do Porto. 
Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto / Alêtheia Editores, 2009, pp. 208-213.  
9 Isabel Sá refere que, nos primeiros anos, as Misericórdias praticavam uma caridade à margem das instituições de 
assistência já existentes, instalando-se nas capelas claustrais das principais igrejas da localidade e praticando e efectuando 
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Em 1504, D. Manuel mandou que os treze irmãos da mesa da Misericórdia do Porto, tal como 

acontecia em Lisboa, não fossem obrigados a servir qualquer ofício concelhio e que fossem escusados 

de aposentadorias e do pagamento de peitas, fintas, pedidos e empréstimos e, no mesmo ano, solicitou 

aos Juízes, Vereadores, Procurador e homens-bons da cidade que favorecessem e ajudassem Nuno 

Rodrigues que “teem tomado por sua devaçam muy grande cuidado das cousas da confraria da 

Misericórdia e que ho teem assy beem feyto que Nosso Senhor he muyto servido”.10 Magalhães Basto 

identifica este Nuno Rodrigues como sendo um picheleiro que se mantém ao serviço da Misericórdia 

até ao final da década de Vinte.11   

 A carta de doação de Branca Dinis sugere que em 1503 a Misericórdia, localizada na Sé, era 

ainda uma instituição frágil e pouco consolidada, uma vez que ela considera a hipótese de a confraria 

se desfazer.12 Mesmo depois de ultrapassadas as dificuldades com que durante as duas primeiras 

décadas se debateu, a Misericórdia permaneceu na Sé, tendo ainda sido equacionada a sua 

transferência para o Hospital dos Palmeiros em 1543; mas acabaria por permanecer na Sé até à 

mudança para a Rua das Flores, onde em 1550 já funcionava a Casa do Despacho da irmandade.13  

 Em resposta a um pedido que o Provedor e irmãos da Misericórdia do Porto lhe fizeram chegar, 

em 1511, D. Manuel ordenou que em cada ano o irmão que havia exercido as funções de Provedor no 

ano anterior pudesse julgar, sem apelo nem agravo, todos os processos relacionados com legados feitos 

à Misericórdia por via testamentária até ao valor de 1 000 reais. Com este privilégio o monarca 

pretendia poupar tempo e despesas à irmandade na arrecadação de esmolas que lhe eram deixadas em 

testamento, mas ao atribuir funções judiciais ao Provedor cessante deve ter desagradado aos Juízes 

Ordinários, que perderam essas competências. Este privilégio foi confirmado por D. João III em Maio 

de 1529, mas ele recusou-se a permitir que tais processos pudessem ser redigidos pelo Escrivão da 

                                                                                                                                                                       
visitas aos presos nas cadeias, aos doentes nos respectivos domicílios ou nos hospitais e às habitações dos pobres 
envergonhados e relaciona estas visitas com a simbologia da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, comemorada no 
dia 2 de Julho que é o dia da irmandade, aquele em que se iniciam os anos administrativos das Misericórdias (SÁ, Isabel 
dos Guimarães – Devoção, caridade e construção do Estado ao tempo de D. Manuel: o exemplo das Misericórdias in III 
Congresso Histórico de Guimarães. D. Manuel e a sua Época, Vol. II, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, 2004, 
pp. 324-327). 
10 BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1997, pp. 215-216 e Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o 
Reinado de D. Manuel I, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 271-272. 
11 BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia..., pp. 212-213. 
12 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, coord. de José 
Pedro Paiva, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 453-454. 
13 Um documento datado de 17 de Agosto de 1543 refere que o licenciado André de Mendanha, Juiz dos Órfãos, estava 
“ymtendendo na dellygencia que ho dito senhor lhe mandou fazer acerqua do mudar se a Caza da Mizerycordia da dicta 
cidade ao esprytall dos Pallmeyros della ou se não mudar per ahi” [MELO, Arnaldo Sousa – Apontamentos para a história 
da Confraria dos Sapateiros e Hospital dos Palmeiros nos séculos XIV a XVI in MELO, Arnaldo Sousa; DIAS, Henrique; 
SILVA, Maria João Oliveira e - Palmeiros e Sapateiros. A Confraria de S. Crispim e S. Crispiniano do Porto (séculos XIV 
a XVI). Porto, Fio da Palavra, 2008, pp.33-37]. Sobre a construção do edifício da Rua das Flores e a transferência para as 
novas instalações veja-se BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. 
I, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1997, pp. 377-405.  
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Misericórdia e ordenou que, no começo de cada ano, tal tarefa fosse distribuída a um dos tabeliães da 

cidade que serviria perante o ex-Provedor.14 

 Tal como 1499, o ano de 1518 volta a ser simbólico para ambas as instituições. Nesse ano, D. 

Manuel nomeia um Juiz de Fora para a Câmara do Porto e, desta vez, apesar da contestação, não 

recuou. A carta de nomeação de João Lourenço está datada de 18 de Fevereiro de 1518 e em Maio o 

magistrado já estava na cidade. Nesse mesmo ano a cidade recebeu instruções para a organização dos 

Vinte e Quatro dos Mesteres, à semelhança do que já acontecia em Lisboa. 

  Ainda em 1518, no dia 17 de Março, através de uma missiva dirigida aos Juízes, Vereadores e 

homens-bons, o monarca diz ter sido informado de que a Santa Confraria da Misericórdia instituída no 

Porto “vai desfalecendo assim em se não acharem pessoas que a sirvam, como das esmolas com que as 

ditas obras de misericórdia hão-de cumprir” e solicita-lhes que apoiem a instituição “com ajuda de 

vossos corpos” e “esmolas de vossa fazenda” e que favoreçam os oficiais da Misericórdia.15   

Com alguma frequência os apelos deste tipo pecam por algum exagero, mas uma observação 

atenta dos nomes dos irmãos que constam no livro de despesas da Misericórdia do ano administrativo 

de 1517/1518 confirma que neles ainda não se incluíam os membros da elite que se revezava nos 

cargos mais importantes da Vereação, embora este livro também não reflicta a imagem de uma 

instituição tão debilitada como a missiva régia faz parecer. Deste facto não podemos inferir que a 

Misericórdia tinha falta de irmãos, mas podemos afirmar que as pessoas mais prestigiadas da cidade, 

ao contrário do que viria a suceder já nas décadas seguintes, não participavam activamente na vida da 

confraria. 

Muitos dos irmãos da Misericórdia que o livro das despesas de 1517/1518 mostra serem os 

mais presentes e interventivos não sabiam assinar, como era o caso de Afonso Álvares, Afonso 

Martins, Álvaro Afonso, Álvaro Martins, Gonçalo Fernandes, João Afonso, João Dias, Martim 

Gonçalves, Miguel Garcia, Pedro Gonçalves e Rodrigo Eanes, o que não os impedia de estarem 

encarregados das visitas aos pobres envergonhados (Afonso Martins e Álvaro Nunes) e da assistência 

aos doentes dos hospitais (Gonçalo Fernandes e Pedro Gonçalves) ou de serem Mordomos de Fora 

(João Afonso e João Dias) ou Mordomos da Capela (Rodrigo Eanes). Entre os que assinam 

encontramos Afonso Rodrigues, Fernando Álvares, Gonçalo Antão, João Aranha, Nuno Rodrigues, 

Pedro Gomes, Sebastião Álvares e Vasco Fernandes, mas nenhum dos cidadãos que mais se 

destacavam na Vereação. 

Os poucos nomes de irmãos que exerceram as funções de Provedores até ao ano de 1518, que 

as fontes permitiram tirar do anonimato, não eram completamente alheios à vida pública concelhia, 

                                                 
14 A.H.M.P., Registo Geral, Lv. 1, fls. 36-37v. 
15 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, Vol.3, Lisboa, 
União das Misericórdias Portuguesas, 2002, p. 324 ou BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1997, p. 235. 
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mas também não eram os seus oficiais mais prestigiados. De Pêro Gomes, escudeiro, que foi Provedor 

no ano de 1514/1515, pouco sabemos, mas António de Couros e Egas Vasques exerceram cargos 

camarários.16  Em 1519/1520 a situação alterou-se. O Provedor deste ano, Diogo Leite, era um dos 

mais importantes cidadãos portuenses. A partir do ano de 1520 todos os Provedores da Misericórdia do 

Porto foram pessoas destacadas da elite concelhia ou figuras prestigiadas da cidade como o Alcaide-    

-Mor, João Rodrigues de Sá ou o bispo D. Aires da Silva. Resta saber se o novo impulso foi 

consequência do apelo feito pelo monarca ou se houve outros motivos para a atracção que os principais 

cargos da Misericórdia passaram a exercer; como alguma perda de autonomia e influência da Vereação 

e uma transferência de poder e prestígio para a Misericórdia.  

Nas memórias que nos legou, Francisco Dias, o Procurador régio que durante várias décadas 

viveu no Porto, refere que as honras que os portuenses mais prezavam eram: ser Vereador, carregar as 

tochas na procissão do Corpo de Deus, levar as varas do pálio nas procissões das festas que se 

realizavam durante o ano, ser eleitor e ser Guarda-mor. Embora o estatuto de irmão da Misericórdia e 

o exercício de funções destacadas na instituição não constem nesta lista, também eram prestigiantes e o 

próprio Francisco Dias anotou nas suas memórias que integrou a irmandade no dia 9 de Junho de 

1578.17  

Na década de Trinta alguns Provedores foram reeleitos para mandatos sucessivos como 

aconteceu com João Álvares, “O Preto”, nos anos de 1533/1534, 1534/1535, 1535/1536 e 1536/1537 e 

Diogo Brandão nos anos de 1537/1538, 1538/1539 e 1539/1540, mas em 1540 D. João III proibiu a 

reeleição nestas condições.  

Falta o livro de receitas do ano de 1517/1518 ou de anos próximos, para se poder avaliar de 

forma mais precisa a situação económica da Misericórdia quando D. Manuel escreveu à cidade a 

solicitar mais apoio para a irmandade. Mas nesse ano a instituição parecia funcionar de forma 

organizada, dispondo de livros próprios para as receitas e para as despesas, e contava com um 

Mordomo de Fora, um Mordomo da Capela e irmãos que tinham as funções específicas de visitar e 

acudir aos doentes dos Hospitais, aos pobres envergonhados ou aos presos, tal como determinava o 

compromisso.18  

                                                 
16 António de Couros foi Vereador nos anos camarários de 1513/1514 e 1522 e Almotacé em Maio de 1513 [A.H.M.P., 
Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fls.177-177v e FERREIRA, Cristina Isabel de Oliveira Gomes – A vereação da cidade 
do Porto (1512-1514). Dissertação de mestrado policopiada. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1997, 
pp. 225, 227] e o mercador Egas Vasques foi Almotacé em 1498, Procurador em 1500/1501 e 1510/1511, Guarda-mor em 
1508 e Provedor do Hospital de Cimo de Vila (COSTA, Adelaide Lopes Pereira Millan da – “Vereação e Vereadores”. O 
Governo do Porto em Finais do Século XV. S/l., Arquivo Histórico / Câmara Municipal do Porto, 1993, p. 134). 
17 DIAS, Francisco – Memórias quinhentistas dum procurador del-rei no Porto. Porto, Câmara Municipal do 
Porto/Gabinete de História da Cidade, 1937, pp. 62 e 102. 
18 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, coord. de José 
Pedro Paiva, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 410-423. 
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A Misericórdia dispunha ainda de poucas rendas e a sua principal fonte de receitas parece ser as 

esmolas em dinheiro e em géneros arrecadadas não só na cidade, mas em todo o bispado do Porto.19 

No entanto, havia já um número considerável de pessoas que recebiam assistência da Misericórdia, 

embora bastante inferior ao registado algumas décadas depois quando a confraria passa a dispor de 

receitas fixas avultadas. No ano de 1517/1518 as verbas entregues ao Mordomo de Fora totalizaram 46 

072 reais, um valor que não pode ser menosprezado, mas que duplica em 1536/1537 e quase sextuplica 

em 1554/1555. 

Quadro 1 - Despesas efectuadas pelos mordomos de fora da Misericórdia do Porto 

1517/1518 1536/1537 1554/1555 20 
Meses 

Mordomo 
Valor em 

reais 
Mordomo 

Valor em 
reais 

Mordomo 
Valor 

em reais 
Julho João Afonso 4 171,5 Rodrigo Eanes 8 659 Baltazar Leite 14 784 
Agosto  2 322 Rodrigo Eanes 5 450,5  18 237 
Setembro João Dias 2 404 Rodrigo Eanes 6 329 Jordão Pinheiro 27 953 
Outubro João Afonso 3 859,5 António Afonso 5 112 Gaspar Nunes Barreto 
Novembro João Afonso 3 690 António Afonso 5 567 Gaspar Nunes Barreto 
Dezembro João Afonso 4 100 António Afonso 7 037,5 Gaspar Nunes Barreto 

 
59 469,5 

Janeiro 
Vasco 
Fernandes 

5 064 Gonçalo Pires 5 742,5 
Luís Álvares de 
Madureira 

Fevereiro 
Gonçalo 
Fernandes 

1 799,5 Diogo Martins 5 307 
Luís Álvares de 
Madureira 

 
46 992,5 

Março 
Gonçalo 
Fernandes 

3 900 
Mateus 
Fernandes 

12 233 Aleixo Ferreira 

Abril João Afonso 4 360 Rodrigo Eanes 9 137,5 Aleixo Ferreira 

 
38 532 

Maio 
Vasco 
Fernandes 

2 761,5 Rodrigo Eanes 7 171,5 Tomé Costa 

Junho João Dias 7 640 
Mateus 
Fernandes 

17 580 Tomé Costa 

 
56 967 

 Total 46 072 Total 95 326,5 Total 262 935 
 

Além dos montantes gastos pela Misericórdia que podem dar uma ideia, ainda que difusa, sobre 

o dinamismo da instituição há a salientar que em 1554/1555 as funções de Mordomo de Fora foram 

desempenhadas por algumas das pessoas mais prestigiadas da cidade, como era o caso de Luís Alvares 

de Madureira e Gaspar Nunes Barreto.21 

                                                 
19 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv. 4, fls. 26v, 29v, 40v, 48v, 55, 63. 
    Sobre sustentação económica das Misericórdias, neste período, veja-se, entre outros: ABREU, Laurinda – Misericórdias: 
patrimonialização e controlo régio (séculos XVI e XVII) in Ler História, 44, Lisboa, 2003, pp. 5-24 e SÁ, Isabel dos 
Guimarães – As Misericórdias de D. Manuel I a Pombal. Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 46-52. 
20 Neste ano, alguns mordomos exerceram funções durante um período de dois ou três meses e as contas só foram 
efectuadas do final, motivo pelo qual nem sempre apresentamos valores mensais. 
21   Luís Álvares da Madureira era filho de Álvaro Dinis e Beatriz da Madureira e neto de Luís Álvares da Madureira e 
Catarina Álvares (A.D.P., Contadoria da Comarca do Porto, Registo dos Contos, Lv. 6, fl. 156). Casou com Joana da 
Madureira, filha de Pedro da Madureira. Era fidalgo da Casa do Rei e residia na Rua Nova (A.H.M.P., Inventário dos bens 
e instituição do morgado e capela da Quinta do Freixo, fls.1-4v). Foi Provedor da Misericórdia do Porto nos anos de 
1546/1547, 1549/1550, 1556/1557 e Vereador da Câmara no ano de 1556 (A.H.M.P., Vereações, Lv.20, 2-2v).  
     Gaspar Nunes Barreto era filho de Fernão Nunes Barreto e de Isabel Ferraz. Residiu na Rua das Flores, foi casado em 
primeiras núpcias com Isabel Cardoso (filha de Álvaro Baião e de Filipa Carneiro) e em segundas núpcias com Cecília de 
Madureira (filha de João Fernandes da Mota e de Maria da Madureira) e era cavaleiro fidalgo e cavaleiro da Ordem de 
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  Com a transferência da administração dos hospitais de Cimo de Vila, de Santa Clara e do 

Rocamador da Câmara para a Misericórdia, em Maio de 1521, o valor total das rendas geridas pela 

Misericórdia aumentou de forma considerável enquanto o das que eram administradas pela Câmara 

diminuiu na mesma proporção.22 A anexação destes hospitais pela Misericórdia do Porto integra-se 

num conjunto de medidas semelhantes que beneficiaram outras Misericórdias do reino, aumentando as 

respectivas receitas e que se concentraram especialmente nos anos de 1520 e 1521.23 Além da 

Misericórdia do Porto, já mencionada, estão documentadas as incorporações de gafarias, albergarias ou 

hospitais nas Misericórdias de Torres Vedras (1520), Barcelos (1520), Vila da Praia (1521), Redondo 

(1521), Beja (1521), Viana da Foz do Lima (1521) e Monsaraz (1521).24  

Barcelos e Porto representam duas posições antagónicas das respectivas Câmaras relativamente 

a estas anexações. Enquanto a que foi feita à Misericórdia de Barcelos se efectuou a pedido dos 

oficiais concelhios e dos homens-bons da vila, a que beneficiou a Misericórdia do Porto ocorreu por 

iniciativa do monarca e foi contestada pela Câmara. Apesar de as duas missivas régias terem um ano 

                                                                                                                                                                       
Cristo. Foi feitor dos armazéns do rei na cidade do Porto e Vereador da Câmara nos anos de 1574 e 1575. Sucedeu-lhe no 
cargo de feitor ou almoxarife no Porto o filho, Fernão Nunes Barreto.    
      Durante as décadas de Cinquenta, Sessenta e Setenta Gaspar Nunes Barreto foi um irmão bastante presente e 
empenhado nas actividades da Misericórdia. Além de ter sido Mordomo de Fora da instituição nos meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro de 1554 (A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 5, fls. 9v, 29v), ele integrou a 
comissão responsável pela dotação de órfãs, na qualidade de eleito, nos anos de 1558 e 1559; foi Tesoureiro nos anos de 
1556/1557; 1562/1563, e 1574/1575; Escrivão nos anos de 1563/1564, 1567/1568, 1568/1569; Escrivão na ausência dos 
titulares em 1564/1565 e 1566/1567; Provedor na ausência de João Rodrigues de Sá em 1559 e Provedor nos anos de 
1560/1561 e 1573/1574.  
      Também Jordão Pinheiro e Tomé Costa desempenharam funções na Vereação. O primeiro foi Procurador no ano de 
1548 e Guarda-mor em 1556; Tomé Costa foi Procurador em 1556 e Depositário do Cofre dos Órfãos da cidade e termo do 
Porto, tendo falecido em 1559 (A.H.M.P., Vereações, Lv. 16, fl. 103; A.H.M.P., Vereações, Lv. 20, fls. 2-2v, 114, 133-
133v e A.H.M.P., Vereações, Lv. 21, fls.35-35v) e Aleixo Ferreira foi Guarda-mor em Abril, Maio e Junho de 1553 
(A.H.M.P., Vereações, Lv. 19, fls.45-45v e 68v-69).       
22 A.H.S.C.M.P., Livro 2 de Pergaminhos, doc. 59-A. Veja-se BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1997, pp. 293-294.  
23 Antes de 1520, D. Manuel já havia ordenado a anexação de outros hospitais, gafarias e confrarias a diversas 
Misericórdias: em 1501 dois hospitais foram incorporados na Misericórdia de Portalegre, em 1510 a administração do 
Hospital de Santa Maria da Graça, de uma gafaria e das confrarias de Santa Maria e Santa Cruz foram confiadas à 
Misericórdia de Tomar, em 1512 a administração do Hospital Real de Coimbra foi atribuída à Misericórdia local, é possível 
que algumas confrarias de Castelo Branco tenham sido integradas na Misericórdia albicastrense em 1514 e em 1518 o 
Hospital do Espírito Santo de Montemor-o-Novo foi anexado à Misericórdia da vila (A maior parte dos documentos que 
confirmam estas anexações foram publicados em Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das 
Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, coord. de José Pedro Paiva, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 
2002, pp. 283-284, 297-299, 305 e 321-322). Em 1510, também o Duque de Bragança, D. Jaime, confiou à Misericórdia de 
Vila Viçosa a administração do hospital da vila (Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das 
Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, coord. de José Pedro Paiva, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 
2002, pp. 473-474). 
24 Documentos publicados em Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. 
Manuel I, coord. de José Pedro Paiva, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 333-334; 342-344, 
349-350, 477-478 e 481-482.  
    Sobre estas incorporações nas Misericórdias veja-se: SÁ, Isabel dos Guimarães – As Misericórdias da fundação à União 
Dinástica in Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Fazer a História das Misericórdias, coord. de José Pedro Paiva,  
Vol.1, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 25-27; SÁ, Isabel dos Guimarães; PAIVA, José Pedro – 
Introdução in Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, coord. 
de José Pedro Paiva, Vol.3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 15-16 e SÁ, Isabel dos Guimarães – As 
Misericórdias: monarquia, senhorios e comunidades locais no reinado de D. Manuel I in A Solidariedade nos Séculos: A 
Confraternidade e as Obras. Actas do I Congresso da Casa da Misericórdia do Porto. Porto, Santa Casa da Misericórdia 
do Porto / Alêtheia Editores, 2009, pp. 217-218. 
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de diferença, na que foi enviada ao Porto D. Manuel menciona uma carta testemunhável que a cidade 

lhe enviara com os seus embargos à transferência da administração dos hospitais para a Misericórdia, 

comprovando que houve diligências anteriores e, portanto, a anexação destes e de outros hospitais 

tinha sido pensada antes.25 

Para o Porto, o projecto inicial de D. Manuel incluía também a anexação do Hospital do 

Espírito Santo de Miragaia e do Hospital dos Palmeiros. Através de um alvará datado de 16 de Maio 

de 1521, D. Manuel ordenou ao Contador dos Resíduos, Martim Lopes de Azevedo, que não 

transferisse a administração do Hospital do Espírito Santo para a Misericórdia, pelo que é possível 

concluir que houve instruções anteriores em sentido contrário.26  Arnaldo Melo menciona uns autos 

existentes no Arquivo da Irmandade de S. Crispim e S. Crispiniano relacionados com a tentativa de 

integrar o Hospital dos Palmeiros na Misericórdia, referindo que no documento, por lapso, constam os 

anos 1521 e 1524.27  Faz sentido que seja 1521 porque no dia 13 de Abril desse ano o Provedor do 

Hospital dos Palmeiros, o sapateiro Sebastião Martins, foi à Vereação solicitar o treslado de uma carta 

de D. João I, que estava no cartório da Câmara, pela qual eram outorgados privilégios ao Hospital dos 

Palmeiros “porquanto se esperavam ajudar da dita carta por ser em favor honra e liberdade do 

hospital”. 28 Nesta data a ameaça eminente só podia ser a sua integração na Misericórdia, como D. 

Manuel determinou, no mês seguinte, que se fizesse com os hospitais de Cimo de Vila, de Santa Clara 

e do Rocamador, que eram administrados pela Câmara.   

Não estudamos as relações entre a Misericórdia e estas confrarias, mas estas tentativas de 

anexação e a de transferir a Misericórdia para o Hospital dos Palmeiros, na década de Quarenta, deve 

ter gerado alguma tensão. Em Viana da Foz do Lima são conhecidos conflitos entre a Misericórdia 

local e as confrarias dos mareantes (Confraria de Jesus e Confraria do Nome de Jesus) e a Confraria do 

Espírito Santo.29 

                                                 
25 Sobre a transferência da administração dos hospitais de Cimo de Vila, Santa Clara e Rocamador para a Misericórdia do 
Porto veja-se BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1997, pp. 294-323 e para o caso de Barcelos leia-se ROMÃO, Ramiro Manuel Batista 
Teixeira – A reorganização manuelina da assistência em Barcelos: os casos da gafaria e do hospital do concelho in III 
Congresso Histórico de Guimarães. D. Manuel e a sua Época, Vol. II, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, 2004, 
pp. 598-600. 
26 A transcrição deste alvará foi publicada por BASTO, Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1997, p. 296. 
27 MELO, Arnaldo Sousa – Apontamentos para a história da Confraria dos Sapateiros e Hospital dos Palmeiros nos 
séculos XIV a XVI in MELO, Arnaldo Sousa; DIAS, Henrique; SILVA, Maria João Oliveira e - Palmeiros e Sapateiros. A 
Confraria de S. Crispim e S. Crispiniano do Porto (séculos XIV a XVI). Porto, Fio da Palavra, 2008, p. 12. 
28 MELO, Arnaldo Sousa – O.c., pp. 37-40. 
29 MAGALHÃES, António – A Misericórdia de Viana da Foz do Lima no século XVI in Actas das II Jornadas sobre as 
Misericórdias Quinhentistas “As Misericórdias Quinhentistas”. Penafiel, Câmara Municipal de Penafiel, 2009, pp. 197-
210 e Id., “A Pompa e a inovação”: A Misericórdia de Viana da Foz do Lima e os conflitos com as confrarias dos 
mareantes (1523-1623) in NW Noroeste. Revista de História Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e 
Poderes. Actas, Vol. II, Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2007, pp. 359-375. 
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A transferência da administração destes hospitais veio recolocar a questão do financiamento da 

criação dos meninos enjeitados na cidade e arrabaldes e esta esteve na origem de um longo conflito 

entre as duas instituições.30   

Uma sentença proferida em Agosto de 1578 por António da Gama e Luís Lopes de Carvalho, 

Desembargadores da Corte e Casa da Suplicação, testemunha um outro conflito entre a Câmara e a 

Misericórdia do Porto. O motivo do diferendo foi o privilégio que a Misericórdia pretendia que fosse 

respeitado de os seus procuradores terem prioridade nas audiências relativamente a quaisquer outros, 

mesmo o Procurador do Rei. A cidade, representada na pessoa do licenciado António Cardoso, opôs-se 

e a questão acabou por ser levada ao Corregedor, sendo julgada por Diogo Dias Cardoso, Juiz de Fora 

da cidade que exercia as funções de Corregedor, que considerou que o privilégio da Misericórdia não 

era válido se outros letrados chegassem primeiro às audiências. Argumentava que o privilégio que o 

licenciado Francisco Vieira, Procurador da Misericórdia, invocava fora revogado por uma lei posterior 

e para ser ouvido primeiro o representante da irmandade devia chegar antes ou ao mesmo tempo que 

os outros letrados. No entanto os Desembargadores da Casa da Suplicação deram razão à Misericórdia, 

ordenando que o seu privilégio fosse respeitado e, no dia 21 de Fevereiro de 1579 o Corregedor do 

Porto, Pedro Machado, mandou que a sentença fosse cumprida.31 

 Apesar da atitude de quase indiferença com que a Câmara acolheu a Misericórdia na sua fase 

inicial e dos conflitos que marcaram a história das duas instituições, houve também muitos momentos 

de estreita cooperação fomentada pela alternância das mesmas personalidades no exercício de cargos 

destacados em ambas e pela necessidade de lutar contra epidemias que ameaçavam a saúde pública, 

como sucedeu no primeiro semestre de 1575.32  Nesse ano, a edilidade apelou ao monarca que 

autorizasse a retirada de dinheiro do cofre da imposição do sal para comparticipar as obras 

assistenciais da Misericórdia e, através de uma parceria entre as duas instituições, colocou-se em 

funcionamento a Enfermaria da Porta do Olival, também designada como Enfermaria dos Pobres, que 

era um espaço provisório gerido pela Misericórdia e financiado pela Câmara onde eram prestados 

cuidados de saúde aos enfermos de fora da cidade.33 

Também evidencia alguma colaboração entre as duas instituições o facto, de durante o ano de 

1577, algumas reuniões da Vereação se terem realizado na Casa da Misericórdia, embora S. Domingos 

continuasse a ser o espaço privilegiado para acolher as sessões da Câmara que se realizavam fora dos 

Paços do Concelho.34 

                                                 
30 Este conflito entre a Câmara e a Misericórdia é desenvolvido no capítulo sobre os enjeitados. 
31 A.H.S.C.M.P., Sentenças e demandas, Série J, Bº 1, Lv.3, fls. 407-413v. 
32 MACHADO, Maria de Fátima – O Porto no ano de 1575. Assistência, sobrevivência e saúde pública. Comunicação 
apresentada no IX Congresso da ADEH, Açores, 2010, pp. 12-15. [consultado em: 2010.07.16]. Disponível em: 
http://adeh.org/sites/default/files/porto_1575.pdf.  
33 A H.M.P., Próprias do Cofre, fls. 6-8 e A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, 
Bº 8, Lv.1, fl. 132. 
34 A.H.M.P., Acórdãos e Posturas, Lv. 2, fls. 59, 66, 74, 90v, 103v, 114v, 125v, 131. 
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Já muitos autores, a propósito de diversas localidades, referiram a rotatividade de uma elite 

local nos mais importantes cargos das Câmaras e das Misericórdias.35 No Porto, durante o período em 

estudo, verificámos que, apesar dos privilégios da Misericórdia em contrário, os oficiais desta 

exerciam com alguma frequência, em simultâneo, funções na Vereação e na Misericórdia e que tal 

sucedia mesmo nos cargos mais importantes. Refira-se, a título de exemplo, Luís Álvares de 

Madureira, Gaspar Pamplona e Sebastião Pereira que foram Provedores da Misericórdia nos anos de 

1556/1557, 1566/1567 e 1576/1577, respectivamente, tendo o primeiro assumido as funções de 

Vereador no ano de 1556, Gaspar Pamplona foi Vereador em 1566, enquanto Sebastião Pereira 

exerceu o mesmo cargo no ano de 1577.36  

Aparentemente o privilégio da Misericórdia era lembrado apenas quando o exercício do cargo 

concelhio não agradava ao eleito. Esta acumulação de cargos não foi exclusiva da elite social 

portuense, uma vez que também alguns mesteirais foram ou pretenderam ser, em simultâneo, 

Procuradores dos Mesteres e mesários da Misericórdia. Em 1580, o principal motivo apresentado para 

expulsar da Misericórdia André Rodrigues, sapateiro, foi o facto de ele pertencer aos treze da mesa e, 

ainda assim, aceitar o ofício de Procurador dos Mesteres, embora o registo da ocorrência deixe 

implícitas outras razões.37 Em 1575, Afonso Pires Barro assumiu o cargo de Procurador dos Mesteres 

e, durante o mês de Março, acumulou as funções de Mordomo do Hospital, em parceria com Rui 

Brandão, não sendo colocada a questão da compatibilidade dos dois cargos.38 

O facto de o livro das actas de vereação do ano de 1548 incluir um rol dos irmãos da 

Misericórdia que eram privilegiados onde constam treze irmãos da mesa e doze pedidores de pão 

sugere que a informação foi dada à Câmara para que o respectivo privilégio fosse respeitado.39 Mas 

                                                 
35 Veja-se, entre outros, os seguintes estudos: PARDAL, Rute – As relações entre as Câmaras e as Misericórdias: 
exemplos de comunicação política e institucional in CUNHA, Mafalda Soares; FONSECA, Teresa (ed.) Os Municípios no 
Portugal Moderno. Dos forais manuelinos às reformas liberais. Lisboa, Ed. Colibri / CIDEHUS-EU, 2005, pp. 144-145; 
PARDAL, Rute – As elites de Évora ao tempo da dominação filipina: estratégias de controle do poder local (1580/1640). 
Tese de mestrado policopiada. Évora, Universidade de Évora, 2003, p. 138; ABREU, Laurinda – O Século das 
Misericórdias in III Congresso Histórico de Guimarães. D. Manuel e a sua Época, Vol. II, Guimarães, Câmara Municipal 
de Guimarães, 2004, p. 369 e MAGALHÃES, António – A Misericórdia de Viana da Foz do Lima no século XVI in Actas 
das II Jornadas sobre as Misericórdias Quinhentistas “As Misericórdias Quinhentistas”. Penafiel, Câmara Municipal de 
Penafiel, 2009, pp. 213-214. 
36 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 2, fls. 2-5; A.H.M.P., 
Acórdãos e Posturas, Lv. 2, fls. 39, 42v, 43, 44v e 50; A.H.M.P., Despesas e Receitas das Portas e Postigos, fls. 48-49 e 
A.H.M.P., Vereações, Lv. 21, fls. 21, 52v, 53v e 103. 
   Em Dezembro de 1577, o Corregedor, Heitor Mendes, fez comissão a Sebastião Pereira para em seu nome assistir às 
arrematações das rendas da cidade, por não o poder fazer ele próprio devido a motivos de saúde (A.H.M.P., Arrematações 
das Rendas, Lv. 1, fl. 4v). 
37 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União das 
Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 521-522. 
38 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº 1, Lv.7, fls. 205-205v. 
39 A.H.M.P., Vereações, 16, fls. 69-69v. 
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nos irmãos mencionados como elementos da mesa surpreende o facto de constarem doze mesteirais e 

nenhum irmão nobre, uma vez que deveriam ser seis de cada, como determinava o compromisso.40  

 A Câmara e a Misericórdia eram instituições com funções e características diversas, 

decorrendo daí uma visão diferenciada dos órfãos. A Câmara despendia energias com o objectivo de 

manter como cargos de atribuição concelhia tanto os ofícios dos Juízes dos Órfãos da cidade e do 

termo como os dos respectivos escrivães, e financiava a criação de enjeitados. A Misericórdia concedia 

esmolas esporádicas a órfãos pobres ou a viúvas com filhos menores e concedia dotes a moças órfãs, 

financiados por legados feitos para esse fim, que constituíram um factor de maior visibilidade e 

projecção, num período de inegável crescimento e reconhecimento do papel social da instituição. 

Mas nem a Câmara nem a Misericórdia tinham como prioridade a assistência aos órfãos, 

embora a Vereação financiasse a criação de enjeitados e a Misericórdia prestasse assistência a algumas 

crianças órfãs ou filhas de pais que não reuniam condições para assegurar a sua criação.  

1.1.1 Atribuições da Câmara do Porto relacionadas com órfãos e enjeitados 

Num estudo sobre os enjeitados e órfãos da cidade e termo do Porto interessa perceber quais 

era as competências da Câmara portuense neste domínio e como as colocava em prática.  

As Câmaras não eram instituições orientadas para a assistência, o que não as impedia de 

administrarem hospitais e gafarias, concederem eventuais esmolas a pobres, doentes ou presos e 

financiarem a criação de enjeitados. Tinham, no entanto, um papel muito importante ao nível sanitário, 

pelo que eram particularmente interventivas quando havia surtos epidémicos a ameaçar a saúde 

pública, ainda que as medidas de cariz mais assistencial cessassem com o regresso à normalidade.41  

No Porto com a fundação, crescimento e consolidação da Misericórdia, principalmente após a 

transferência da administração dos Hospitais de Cimo de Vila, Santa Clara e Rocamador, a intervenção 

da Câmara no domínio da assistência restringe-se a momentos excepcionais em que a saúde pública 

era ameaçada por epidemias, como aconteceu em 1575, e ao financiamento da criação de enjeitados, 

que absorve cada vez mais recursos financeiros. 

                                                 
40 São arrolados como pertencendo aos “treze”: Diogo Martins, caldeireiro, morador na Rua dos Canos; Gonçalo Pires, 
esteireiro, residente em Belmonte; António Afonso, caldeireiro, morador na Rua do Souto; António Pires, serralheiro, e 
João Fernandes, cutileiro, ambos da Rua da Bainharia; Roque Lopes, ourives de ouro, da Rua Nova; Jorge Eanes, sapateiro, 
morador na Rua das Congostas e Francisco Eanes, picheleiro; João Rodrigues, sapateiro; António Eanes, freeiro; Gaspar 
Afonso, sapateiro, e Gonçalo Álvares, alfaiate, todos residentes na Cruz do Souto (A.H.M.P., Vereações, Lv. 16, fls. 69-
69v). Da lista não consta, por exemplo, Henrique de Gouveia, um cavaleiro fidalgo, que foi Mordomo dos Envergonhados 
nos meses de Julho, Agosto, Novembro e Maio do ano de 1548/1549 (A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv.9, 
fls. 1, 10v e 38). 
41 ABREU, Laurinda – Câmaras e Misericórdias. Relações políticas e institucionais in CUNHA, Mafalda Soares; 
FONSECA, Teresa (ed.) Os Municípios no Portugal Moderno. Dos forais manuelinos às reformas liberais. Lisboa, Ed. 
Colibri / CIDEHUS-EU, 2005, pp.132-138 e ABREU, Laurinda - A cidade em tempos de peste: medidas de protecção e 
combate às epidemias, em Évora, entre 1579 e 1637, Comunicação apresentada no VII Congresso da ADEH, Granada, 
2004, pp. 2-4. [consultado em 2010.03.30]. Disponível em: http://www.ugr.es/~adeh/comunicaciones/Abreu_L.pdf.  
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As Ordenações Manuelinas atribuíram aos concelhos a responsabilidade de assegurar a criação 

de enjeitados nas terras onde não houvesse hospitais instituídos com esse fim, como acontecia no 

Porto.42 Além dos pagamentos às amas pela criação dos meninos abandonados na cidade e arrabaldes, 

a Câmara remunerava funcionários para recrutarem as amas, recolherem as crianças e procederem à 

entrega das crianças às amas.43   

Ao contrário do que acontece com os enjeitados, na documentação camarária raramente se 

encontram referências a crianças órfãs individualizadas e as que surgem têm normalmente a ver com 

questões relacionadas com o pagamento de foros ou a negociação de contratos de propriedades foreiras 

ao concelho que haviam sido herdadas por órfãos.  

A preocupação maior da Câmara e da elite que alternava na titularidade dos ofícios concelhios, 

como o comprova um elevado número de referências documentais, estava relacionada com a defesa de 

direitos adquiridos e de poderes relativos à jurisdição e à eleição de oficiais para os diversos cargos 

relacionados com os órfãos, especialmente dos juízes e dos escrivães.  

Através da eleição de titulares para estes e outros ofícios, tanto na cidade como no termo, 

criavam-se e alimentavam-se clientelas, o poder e a autoridade da Vereação eram reforçados e 

fortalecia-se a relação de subordinação do termo relativamente à cidade, uma vez que as localidades do 

termo não tinham legitimidade para proceder a essa escolha. 

Nos finais do século XV e primeiros anos do século XVI os Juízes Ordinários da Câmara do 

Porto, à semelhança do que acontecia em muitas outras localidades do reino, acumulavam as funções 

de Juízes dos Órfãos e os respectivos proventos. Para actuarem no termo eram nomeados Ouvidores 

que juntamente com Escrivães ou Tabeliães procediam à feitura dos inventários dos bens dos órfãos.   

Apesar de muitos ofícios relacionados com os órfãos, tanto na cidade como no termo, serem de 

atribuição concelhia as interferências do poder central, mesmo antes de D. Manuel, já ocorriam com 

alguma regularidade, mas intensificaram-se durante o século XVI.44  

Em 1502, D. Manuel mandou que a cidade passasse a eleger um Juiz específico para os órfãos, 

que deixaram de estar sob a alçada dos Juízes Ordinários. Daqui resultou que a acção da Câmara sobre 

os órfãos se tornou mais indirecta e os Juízos dos Órfãos ganharam alguma autonomia relativamente 

ao poder concelhio, mas em contrapartida as interferências do poder central tornaram-se cada vez mais 

                                                 
42 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 482. 
43 Estas questões são desenvolvidas no capítulo sobre os enjeitados. 
44 Ao longo do século XVI abundam os exemplos de situações em que os oficiais camarários recordaram aos detentores de 
cargos nos Julgados dos Órfãos, a pretensos candidatos e aos próprios monarcas que estes eram ofícios de atribuição 
concelhia. É bastante elucidativa destas preocupações a acusação feita pelos oficiais da Vereação, no ano de 1500, a Jorge 
Eanes, Escrivão dos Órfãos do Julgado de Penafiel, de solicitar ao monarca que lhe confirmasse o ofício, menosprezando 
assim a cidade e pondo em causa os seus direitos. Ao ser questionado, sob juramento, “por quem tinha e servya ho dicto 
oficeo”, o visado respondeu que era pela cidade (A.H.M.P., Vereações, Lv.7, fl. 71). 
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frequentes. Esta tendência tornou-se mais evidente e acentuada em 1534 com a nomeação, feita por D. 

João III, do primeiro Juiz de Fora dos Órfãos para o Porto.45  

1.1.2 Atribuições da Misericórdia do Porto relacionadas com órfãos e enjeitados 

 A Misericórdia do Porto enquanto instituição vocacionada para a assistência não ignorava os 

órfãos, embora estes não constituíssem uma prioridade.46 Ou seja a Misericórdia do Porto, à 

semelhança do que acontecia com as restantes, preocupava-se com a dotação de órfãs, contando com a 

iniciativa e patrocínio de privados para esse fim, e atribuía de forma esporádica algumas esmolas 

individuais a um ou outro órfão, a famílias que cuidavam de crianças alheias “por amor de Deus”e 

remunerava algumas amas que acolhiam crianças pobres.47 Mas nada que se comparasse aos cuidados 

dispensados aos presos, aos doentes ou aos pobres envergonhados, para os quais a Misericórdia estava 

claramente mais vocacionada, dispondo de mordomos específicos. 

 Aliás, o capítulo 35 do compromisso de 1577 da Misericórdia de Lisboa menciona a assistência 

aos “meninos cujas mães adoecem e os não podem criar nem dar a criar por sua pobreza ou falecendo 

ellas, ficão desemparados ou tem necessidade de algua ajuda pêra sua criação”; e o capítulo 26 do 

Compromisso de 1646 da Misericórdia do Porto refere que a instituição não tinha obrigações para com 

os enjeitados, que estavam a cargo da Câmara da cidade, mas que nunca deixou de acudir aos meninos 

desamparados de pouca idade quando as respectivas mães faleciam nos hospitais da Misericórdia ou 

eram “de sua visitação”.48  

A Misericórdia revelava alguma preocupação com a infância, mas os cuidados dispensados aos 

mais novos não eram muito específicos e, frequentemente, confundiam-se com os que beneficiavam os 

adultos: prestava ou financiava cuidados de saúde a crianças doentes; concedia esmolas em dinheiro ou 

em géneros a meninos enfermos, pobres e desprotegidos; auxiliava “mulheres paridas”, principalmente 

durante o primeiro mês; remunerava ou gratificava algumas amas de enjeitados, órfãos ou filhos de 

mães impossibilitadas de os criarem por razões de saúde, falta de leite ou por estarem detidas na 

cadeia; ajudava famílias numerosas ou monoparentais que integravam crianças; distribuía dinheiro, 

géneros alimentares, vestuário ou calçado a pessoas com deficiência física e/ou mental e, 

excepcionalmente, promovia o ensino e a aprendizagem de alguns jovens carenciados.  

                                                 
45 Todos os aspectos relacionados com a eleição ou nomeação de Juízes, Escrivães, Depositários, Avaliadores e Partidores e 
Porteiros dos Órfãos são desenvolvidos no capítulo intitulado “Os Juízos dos Órfãos”. 
46 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de -  Pequenos e pobres: a assistência à infância nas Misericórdias portuguesas da Idade 
Moderna in ARAÚJO, Maria Marta Lobo; FERREIRA, Fátima Moura (orgs.) A Infância no Universo Assistencial da 
Península Ibérica (Sécs. XVI-XIX). Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2008, pp. 135-149. 
47 A atribuição de dotes a órfãs pobres e virtuosas é desenvolvida no capítulo “Órfãos e órfãs”. 
48 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União das 
Misericórdias Portuguesas, 2005, p.353 e Santa Casa da Misericórdia do Porto. Compromisso de 1646. Porto, Oficina 
Tipográfica do Conde Ferreira, 1946, p. 49. 
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Como a Misericórdia não dispunha de qualquer estrutura especializada e organizada para a 

assistência à infância, a atribuição de qualquer esmola estava dependente do despacho da mesa ou da 

boa vontade do Provedor, embora as crianças também pudessem ser beneficiárias, tal como os adultos, 

na qualidade de doentes, de membros das famílias de pobres envergonhados ou mesmo de presos.  

A principal fonte para o estudo da assistência às crianças são os livros de despesa da 

Misericórdia, mas estes são pouco descritivos e, frequentemente, não é possível estabelecer uma 

distinção clara entre órfãos, enjeitados e filhos de mães impossibilitadas de criarem os filhos, pelo que 

nos resta tentar perceber como funcionava a assistência à infância na globalidade.  

Algumas das crianças contempladas com esmolas estiveram hospitalizadas na cidade ou 

arrabaldes, maioritariamente no Hospital do Rocamador ou em Santa Clara, outras ficaram órfãs após a 

morte da mãe num destes estabelecimentos, mas também foram beneficiadas algumas designadas 

como enjeitadas. 

No dia 7 de Julho de 1560 a Misericórdia entregou 40 reais a Isabel de Valbom que tinha a 

menina do Hospital do Rocamador e no dia 14 do mesmo mês deu-lhe mais 10 reais. 49 

A um menino doente de bexigas, possivelmente um enjeitado, a Misericórdia deu uma roupa 

feita com meia vara de “irlanda”, mencionando que posteriormente ele seria dado a criar pela cidade.50 

Esta referência é muito importante porque sugere que alguns enjeitados encontrados doentes eram 

curados primeiro pela Misericórdia e só posteriormente eram entregues a amas. 

Além de proporcionar cuidados de saúde a crianças hospitalizadas, a Misericórdia financiava 

alguns tratamentos específicos prestados fora dos seus estabelecimentos, como o comprovam os 100 

reais entregues a uma mulher da Minhota que curava “tinhosos”, para tratar um menino da Ribeira.51 

Em Dezembro de 1548, a Misericórdia deu 40 reais de esmola a Maria Gonçalves por ter 

amamentado durante alguns dias uma criança que ficou sem mãe, no hospital; e nos meses de Julho e 

de Agosto do mesmo ano, efectuou alguns pagamentos de 20 reais por semana a uma Isabel 

Gonçalves, moradora junto ao forno da Penaventosa, por criar um menino que ficou no Hospital de 

Santa Clara.52 

Em 1558, a Misericórdia comprometeu-se a pagar a Bárbara Gonçalves dois tostões (200 reais) 

por cuidar durante algum tempo de uma criança “da banda de além”. No registo de um pagamento 

efectuado em Setembro, o escrivão refere que lhe foram entregues 50 reais e como ela já havia 

recebido 100 reais só lhe ficavam em dívida outros 50 reais.53 

                                                 
49 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv. 10, páginas não numeradas. 
50 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 1A, fl. 119. 
51 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fl.13v.  
    No livro de despesas do ano de 1561/1562 há ainda um registo de 20 reais gastos na aquisição de breu, terebintina e 
alcatrão para a cura de um “tinhoso” (A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fl.28). 
52 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Banco 1, Lv.9, fls. 8v, 12v e 49. 
53 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv.10, páginas não numeradas.  
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Durante o mês de Janeiro do ano de 1559, a Misericórdia deu várias esmolas de 10 reais a umas 

crianças que viviam no Barredo e que eram filhas de uma mulher que estava no Hospital. E na última 

semana do mesmo mês, além dos 10 reais deu-lhes uma boroa. Na mesma altura foi registada nos 

livros das despesas da Misericórdia outra esmola semanal, no valor de 10 reais, para umas crianças que 

eram filhas de uma doente que estava hospitalizada.54 

Nos primeiros dias de Setembro de 1554, a Misericórdia pagou 50 reais a uma mulher que tinha 

uma criança de uma pobre que estava doente e hospitalizada, comprometendo-se a pagar-lhe outros 50 

reais no final do mês e, em Março de 1555, deu 20 reais a outra mulher por amamentar uma criança, 

por a mãe, uma moradora da Rua Chã, estar doente.55   

Também Senhorinha Eanes, moradora em Santo Estêvão, durante as primeiras duas semanas de 

Março de 1562, recebeu pão e 10 reais por cuidar de uma criança de Maria Gonçalves, que estava 

hospitalizada.56   

Entre as crianças assistidas pela Misericórdia encontrámos os filhos de mulheres pobres detidas 

na cadeia da cidade, tendo o parto de algumas ocorrido na própria prisão. No ano de 1549, durante 

uma visita do Provedor aos presos, uma mulher chamada Isabel recebeu uma esmola de 20 reais 

porque tinha parido na cadeia.57 E em 1562, Catarina Jorge recorreu à Misericórdia para conseguir 

ajuda para a irmã, Inácia Jorge que, tal como o marido, Sebastião Fernandes, estava presa e havia dado 

à luz na cadeia. A parturiente recebeu de imediato 20 reais e duas semanas depois mais 40 reais e um 

pão alvo. Na mesma data a Misericórdia pagou 95 reais por duas varas de “irlanda” para os cueiros do 

“menino de junto da cadeia”, possivelmente a mesma criança.58 

Em Fevereiro de 1554, a Misericórdia pagou 260 reais para ajudar na criação de uma menina, 

filha de Catarina Eanes, viúva de Pedro Eanes de Arcozelo, que estava detida na cadeia.59 

O apoio a parturientes e recém-nascidos era particularmente importante quando à pobreza das 

mães acrescia a falta de leite para nutrir as crianças. Em meados de Janeiro de 1562 Maria, uma moça 

que recentemente fora mãe, recebeu da Misericórdia 20 reais em dinheiro em dinheiro e uma boroa, 

por não ter leite, e a promessa de que todas as semanas, até ao final de Fevereiro, receberia 15 reais e 

uma escudela de farinha. Todas as esmolas foram entregues a Gonçalo Marques, seu vizinho, que 

serviu de intermediário entre a instituição e a beneficiária. As esmolas em dinheiro que ela recebeu 

somaram 110 reais.60  

                                                 
54 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv.10, páginas não numeradas.  
55 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 5, fls. 12v, 39, 51. 
56 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fls. 80v,82. 
57 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv.9, fl. 68v. 
58 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fls.76v, 77v e 81. 
59 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 5, fls. 12v, 39, 51. 
60 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fls. 67, 68v, 71, 72v, 76, 78 e 80v. 
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Quando era necessário a própria Misericórdia remunerava amas de leite, como aconteceu com 

Maria Gonçalves e com Margarida, para nutrirem crianças necessitadas. Maria Gonçalves recebeu 40 

reais no dia 8 de Dezembro de 1548 por amamentar alguns dias uma criança de uma mulher que 

faleceu no Hospital e Margarida recebeu 20 reais, em 1562, por dar de mamar a outra criança.61  

Algumas crianças órfãs também foram contempladas com esmolas pontuais. No dia 29 de 

Janeiro de 1559 a Misericórdia concedeu 10 reais a uma órfã e, no dia 22 de Abril de 1560, o Provedor 

mandou dar 60 reais a seis meninos órfãos de Lisboa (10 reais a cada um).62 

Situações pontuais de extrema pobreza levaram também a Misericórdia a contributos regulares 

para garantir o sustento de algumas crianças, deixando-as no entanto ao cuidado da família. Em finais 

de 1554 a Misericórdia efectuou pagamentos regulares de 20 reais a Margarida Dias, moradora no adro 

da Sé para ajudar na criação do seu filho.63 E, em Abril de 1562, João Pires, morador em Santo 

Estêvão, e doente de uma perna recebeu 30 reais por a sua mulher estar enferma e terem três filhos.64 

Por vezes, além da ajuda monetária, a Misericórdia distribuía géneros alimentares a algumas 

mulheres com filhos pequenos, como aconteceu em Novembro de 1558 com a entrega a uma mulher 

de Arrifana de Sousa, que tinha uma criança, de dez reais em dinheiro, farinha e algum açúcar.65 

Tal como a Câmara, a Misericórdia recrutava e remunerava amas a quem entregava a criação 

de alguns meninos, às vezes mais do que um, mas enquanto a Câmara parece dar preferência a amas do 

termo (pelo menos nos anos de 1520, 1522 e 1568), a Misericórdia privilegia as da cidade.66 Isto deve 

estar relacionado com o facto de parte das crianças entregues pela Misericórdia não terem sido 

abandonadas por progenitores desconhecidos, mas serem filhos de mães doentes ou presas, pelo que, 

pelo menos em alguns casos, a criação teria um carácter temporário. 

Por outro lado o recurso a amas da cidade, por vezes pessoas bastante próximas da instituição, 

permitia aos responsáveis da Misericórdia um melhor acompanhamento de todo o processo, como o 

evidencia a opção frequente pela remuneração mensal ou mesmo por efectuar vários pagamentos ao 

longo do mesmo mês. A Novais, uma das amas remuneradas pela Misericórdia, durante o ano de 1554, 

era simultaneamente a hospitaleira de Santa Clara, e o vencimento que recebia englobava as funções 

desempenhadas no Hospital de Santa Clara e a criação de uma menina.67 A esta hospitaleira foram 

pagos, de Julho de 1554 a Junho de 1555, 150 reais por mês pelas duas funções, enquanto que Ana 

Sanches, a sua congénere do Hospital do Rocamador, recebia apenas 100 reais, pelo que os 50 reais em 

                                                 
61 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fl. 83 e A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv. 
9, fl. 49. 
62 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv.10, páginas não numeradas. 
63 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº 1, Lv.5, fls. 22, 22v, 23v, 26, 28, 28v, 29. 
64 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fl.103. 
65 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv.10, páginas não numeradas. 
66 MACHADO, Maria de Fátima Pereira – Os enjeitados no Porto na primeira metade do século XVI in Actas do 2º 
Congresso histórico de Guimarães, Vol. VII, S/d., Câmara Municipal de Guimarães / Universidade do Minho, 1996, pp. 
353-363. 
67 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº 1, Lv.5, fls. 10v, 13, 15v, 21. 
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excesso seriam pela criação da menina.68 Em Dezembro de 1548, a Misericórdia gastou 30 reais num 

par de sapatos para “a menina que a hospitaleira tinha”.69 Talvez não se trate da mesma criança. Uma 

oferta de sapatos não faz muito sentido para uma recém-nascida pobre e ao fazer sete anos de idade a 

criação costumava ser dada como concluída; no entanto durante o ano de 1554/1555 foram feitos 

pagamentos mensais à hospitaleira.  

Briolanja Gonçalves, moradora junto da escada da Sé, no final de Agosto de 1548 recebeu 40 

reais para um burel para o menino de que ela cuidava e no início de Novembro foram-lhe pagos 400 

reais pela sua criação.70 

Outro exemplo de pagamentos mensais e de um curto período de criação foi a decisão da mesa 

da Misericórdia, no dia 26 de Maio de 1577, de entregar a criação de uma menina a Cecília Jorge 

durante um mês, comprometendo-se a pagar-lhe no final 300 reais e um alqueire de farinha.71  

Tem contornos um pouco diferentes o caso de uma criança do sexo masculino, com cerca de 

seis meses, neto de Mécia Rodrigues, lavadeira, moradora nas Azenhas de Gaia, que no dia 25 de 

Julho de 1564 foi levada pela avó à presença de António Sá, Provedor, solicitando-lhe que a mandasse 

criar. Mécia Rodrigues explicou que o menino se chamava Francisco e era filho de Filipa, sua filha, 

que “se fora e o deixara asy desemparado”, e indicou como ama para assegurar a criação do menino 

Catarina Mendes, solteira, também moradora nas Azenhas de Gaia, que a acompanhava. O Provedor e 

os irmãos da Misericórdia concordaram e comprometeram-se a pagar a Catarina Mendes, por seis 

meses de criação, 400 reais e um alqueire de trigo, dando-lhe de imediato 200 reais e o trigo. 

Posteriormente Rui Brandão adiantou-lhe mais 50 reais. Francisco faleceu no dia 1 de Fevereiro de 

1565 e no dia 7 do mesmo mês foram pagos a Catarina Mendes os 150 reais em dívida.72 De sublinhar 

que, neste caso, a escolha da ama foi feita pela avó e que a escolhida era sua vizinha, pelo que é 

legítimo supor que se tratava de alguém da sua confiança. 

São frequentes as referências ao falecimento de crianças nestas condições. A mortalidade 

infantil, que já era bastante alta entre crianças que dispunham de uma família natural, era ainda mais 

elevada entre aquelas que eram criadas à custa de contributos monetários e em géneros da Misericórdia 

ou da Câmara. Constitui outro exemplo disso a morte de uma menina no Hospital de Santa Clara, 

efectuando a Misericórdia, em Abril de 1549, o pagamento a Heitor Nunes de 300 reais que lhe eram 

devidos pela sua criação.73  

Mais pormenorizadas são as informações sobre Paula, uma criança que a Misericórdia entregou 

a Maria Gonçalves de Monte Córdova, no dia 17 de Outubro de 1564, efectuando pagamentos 

                                                 
68 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº 1, Lv.5, fls. 5, 10v, 12v, 13, 15v, 21v, 32, 36v, 44, 64v, 68. 
69 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Banco 1, Lv.9, fl. 49v. 
70 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Banco 1, Lv.9, fls. 17, 39v. 
71 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 2, fl. 4. 
72 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 1, fl. 48. 
73 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Banco 1, Lv.9, fl. 88. 
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regulares até ao término da sua criação, em Outubro de 1566. Ao longo destes dois anos, os 

pagamentos a Maria Gonçalves totalizam 3 000 reais, ou seja 1 500 reais por ano. Curioso é o facto de, 

no registo dos pagamentos efectuados nos meses de Abril e de Outubro de 1565 e nos meses de Março 

e de Outubro de 1566 (de meio em meio ano), o escrivão referir sempre que Maria Gonçalves trazia a 

criança com ela, mencionando num desses registos que a menina estava visivelmente “bem criada”. A 

presença habitual de Paula, aquando dos pagamentos, leva a crer que Maria Gonçalves estava obrigada 

a fazer uma espécie de prova de vida da criança, constituindo esta uma oportunidade para o Provedor e 

os irmãos da Misericórdia avaliarem se ela estava bem criada.74  Em Novembro de 1565, a 

Misericórdia ofereceu a Paula duas jaquetinhas de “irlanda” e uma faixa, que foram entregues a Maria 

Gonçalves.75 

Além dos géneros alimentares entregues à família de acolhimento como parte do pagamento ou 

como esmola, a Misericórdia fornecia por vezes vestuário ou calçado destinado às crianças. Em finais 

de Agosto de 1548 a Misericórdia gastou 220 reais para adquirir quatro varas de “irlanda” para cueiros 

para o menino que a casa deu a criar a uma mulher residente em S. Sebastião e no início do mesmo 

mês já tinha adquirido oito varas desse tecido destinadas a cueiros para a mesma criança e para fazer 

uns pelotinhos para três meninos que estavam no Hospital do Rocamador.76  Aliás, duas semanas 

depois, a Misericórdia pagou 20 reais do feitio de quatro camisas para igual número de meninos que 

estavam no Hospital do Rocamador.77 

Entre as crianças que a Misericórdia ajudava a criar ou a quem deu esmolas encontrámos 

alguns enjeitados, apesar de por regra a irmandade se recusar a financiar a sua criação. Em Abril de 

1537 deu quinze reais a uma mulher que tinha um enjeitado e que afirmou não ter o que comer 

(tratava-se possivelmente de uma das amas remuneradas pela Vereação) e atribuiu 4 reais para 

amêndoas confeitas a uma menina enjeitada, de Cimo de Vila, que estava doente;78 em Junho do 

mesmo ano pagou 50 reais a Filipa Pires, moradora na Rua Chã, por criar durante quinze dias um 

enjeitado que o bispo lhe entregou; em Dezembro de 1548 gastou 180 reais na aquisição de três varas 

de “irlanda” para uma enjeitada que a Misericórdia deu a criar; em Junho do ano seguinte entregou 350 

reais a Francisca Gonçalves, dos 400 reais que devia receber pela criação, durante seis meses, de 

António enjeitado e, em Março de 1555, pagou a Pedro Eanes, morador em Vila Nova de Famalicão, 2 

400 reais, dos quais 2 000 reais eram do resto da criação de uma menina enjeitada, chamada Maria, e 

                                                 
74 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 1, fls. 48v-49. 
75 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 1, fl. 49. 
76 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Banco 1, Lv.9, fls. 13, 17v. 
77 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Banco 1, Lv.9, fl. 4. 
78 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv.6, fls. 69v-70. 
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400 reais do começo de pagamento de outro ano.79  E, alguns meses depois, esta família de criação 

recebeu sete varas de “irlanda” para a mesma menina.80 

O primeiro semestre do ano de 1575 foi extremamente complicado para a cidade do Porto do 

ponto de vista económico, sanitário e demográfico. As más colheitas do ano de 1574 provocaram 

fomes no Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Beira e muitos pobres famintos e doentes foram 

para o Porto em busca de alimentos e assistência médica, pelo que a Misericórdia não teve mãos a 

medir na prestação de cuidados básicos aos mais necessitados da cidade e de fora dela.  

Entre os milhares de esmolas concedidas pela Misericórdia nos últimos meses de 1574 e nos 

primeiros de 1575 contámos várias que beneficiaram meninos e que tinham em comum o seu baixo 

valor, entre 1 e 6 reais. O facto de não se fazer qualquer alusão aos progenitores sugere que se tratava 

de crianças de rua, órfãs ou abandonadas por familiares que prosseguiram viagem. Estas esmolas 

foram mais frequentes durante os meses de Fevereiro e Março, ou seja, durante o período de maiores 

dificuldades e pelo seu baixo valor não serviriam para mais do que a aquisição de algum alimento que 

atenuasse a fome dos contemplados.81  

Quadro 2 - Esmolas a meninos no ano de 1574/1475 

Data 
Mês Dia 

Valor Crianças Fonte 

Outubro 17 5 reais 1 menino A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 36v 
5 5 reais 1 menino A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 54 
19 6 reais 2 meninos A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 62 Dezembro 
23 6 reais 2 meninos A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 66v 
20 1,5 reais 1 menino A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 101 

20 3 reais 2 meninos 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
101v 

27 1,5 reais 1 menino 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
106v 

27 2 reais 1 menino 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
106v 

27 3 reais 2 meninos A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 109 

27 5 reais 1 menino 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
109v 

Fevereiro 

27 1 real 1 menino 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
109v 

6 1 real 1 menino 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
116v 

6 4 reais 1 menino A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 118 
6 3 reais 1 menino A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 118 

Março 

6 2 reais 1 menino 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
118v 

Abril 3 6 reais 2 meninos (irmãos) A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 146 
 

                                                 
79 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv.6, fl. 88v; A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Lv.9, fls. 54, 108 e 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv.5, fls. 48-48v. 
80 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 1A, fls. 118v. 
81 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv.7, fls. 36v, 54, 62, 66v, 101, 101v, 106v, 109, 109v, 116v, 118, 
118v e 146. 
    Os meses de Fevereiro, Março e Abril foram aqueles em que os gastos da Misericórdia com esmolas a pobres e doentes 
foram mais elevados. 
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Foram também assistidas muitas mulheres que se faziam acompanhar de crianças pequenas, 

algumas das quais certamente eram órfãs ou filhas de pais ausentes, mas o valor da esmola concedida 

não variava em função do número de crianças mencionado. Refira-se, a título de exemplo, que em 

Novembro de 1574 a mesma esmola de 20 reais foi atribuída a algumas mulheres e homens que 

aparentemente estavam sozinhos, a uma mulher que tinha sete crianças e a outra que tinha apenas 

duas.82 

Neste ano foram também concedidas esmolas a algumas moças que são identificadas como 

órfãs, as quais foram distribuídas maioritariamente nos meses de Junho e Julho, ou seja, quando a vida 

na cidade começava a regressar à normalidade após meses de grandes dificuldades.  

 A concentração das esmolas às órfãs nos meses de Junho e Julho deve estar relacionada com o 

facto de em Junho se ter iniciado, com mais de dois meses de atraso, o processo de atribuição dos 

dotes de D. Manuel de Noronha e as investigações que este implicava terem evidenciado a carência 

económica em que as jovens contempladas com esmolas viviam.  

Quadro 3 - Esmolas a órfãs no ano de 1574/1575 

Data Esmola Nome Residência Observações Fonte 
Mês Dia      

Julho  6 reais Ana   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv.7, fl. 10v 

Outubro 17 10 reais Maria   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 37 

Dezembro  30 reais Maria Cidade  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 58 

Fevereiro 13 10 reais Maria 
Fora da 
cidade 

 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 94 

Março 20 5 reais Antónia   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
144v 

8 30 reais Antónia  
Filha do 
carcereiro 

A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
160v 

Maio 

29 20 reais Ana   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
167v 

5 10 reais Antónia   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 173 

12 10 reais Isabel Minhota  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
177v 

19 10 reais Maria Cimo de Vila  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 180 

19 20 reais Isabel Bainharia  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
180v 

Junho 

19 20 reais Cecília 
Porta da 
Vandoma 

 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
180v 

                                                 
82 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv.7, fls. 44v e 47v. 
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Data Esmola Nome Residência Observações Fonte 

26 30 reais   2 órfãs 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
183v 

26 20 reais Isabel Bainharia  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 184 

26 10 reais Maria   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
185v 

26 5 reais Maria Cimo de Vila  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 186 

3 10 reais  Bainharia  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
189v 

3 10 reais  Açougues  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 190 

3 5 reais Antónia Cimo de Vila  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 190 

3 10 reais Maria Rua do Souto  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 190 

3 10 reais Francisca 
Postigo da 
Mentira 

 
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
190v 

3 10 reais Maria Rua de Carros  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
190v 

3 10 reais Isabel   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 
190v 

3 10 reais Beatriz   
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 191 

Julho 

3 5 reais Maria Cimo de Vila  
A.H.S.C.M.P., Mordomo da 
Casa, Série L, Bº1, Lv. 7, fl. 192 

 

As esmolas atribuídas a estas moças órfãs oscilaram entre os 5 e os 30 reais.83 Ao aumento da 

mortalidade, que um relato no livro de Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia diz ter 

sido muito significativo e invulgar, deve ter correspondido um aumento considerável do número de 

órfãos dos quais havia necessidade de cuidar, mostrando-se a Misericórdia mais atenta às jovens órfãs 

por considerar que além da sua sobrevivência estava em perigo a sua honra.84  

Curioso é o facto de em 1549, a Misericórdia contratar a Faria, de Cimo de Vila, para ensinar 

uma órfã que estava no hospital. O acordo previa o pagamento de 200 reais, dos quais 100 reais foram 

pagos em Janeiro de 1549, devendo os restantes 100 reais ser pagos quando acabasse de a ensinar.85 

Infelizmente não é dada qualquer indicação sobre o tipo de aprendizagem que a Misericórdia 

proporcionou à jovem hospitalizada. 

                                                 
83 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv.7, fls. 10v, 36v, 37, 54, 58, 62, 66v, 94, 101, 101v, 106v, 109, 
109v, 118, 118v, 144v, 146, 151v, 160v, 167v, 173, 177v, 180, 180v, 183v, 184, 185v, 186, 189v, 190, 190v, 191, 192. 
84 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv.1, fl. 134. Veja-se BASTO, 
Artur de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1997, p. 481 e MACHADO, Maria de Fátima – o Porto no ano de 1575..., p. 8. 
85 A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv. 9, fl. 62. 
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1.2 Os Juízos dos Órfãos 

O estudo dos Juízos dos Órfãos tem sido negligenciado, pelo que pouco se conhece sobre a sua 

origem, estrutura organizativa, modo de funcionamento, articulação entre os diversos Juízos do reino e 

cooperação com outras instituições que actuavam no mesmo espaço territorial, embora aspectos como 

as competências dos Juízes dos Órfãos tenham sido abordados em alguns estudos que se apoiaram 

sobretudo na legislação.86 É fundamental um estudo amplo sobre a evolução desta instituição ao longo 

dos séculos que cruze as fontes legislativas com informações documentais que testemunhem a sua 

actuação quotidiana relativamente aos órfãos e enjeitados, o modo como se integrava a nível local e 

como se relacionava com outras instituições e poderes, a visão que dela tinha a sociedade e, porque os 

homens também faziam os cargos, os titulares de diversos ofícios, quer fossem de atribuição concelhia, 

quer senhorial ou régia.  

Como o objecto do nosso estudo são os órfãos da cidade e termo do Porto e a assistência de que 

beneficiavam e não há tempo nem espaço para uma investigação mais exaustiva e alargada sobre os 

Juízos dos Órfãos, pretendemos efectuar uma primeira abordagem, incidindo basicamente sobre o 

período cronológico dos primeiros oitenta anos do século XVI e o espaço constituído pela cidade e 

termo do Porto. 

Há na Torre do Tombo documentação de vários Juízos dos Órfãos, embora nem toda esteja 

inventariada e acessível, nomeadamente livros de receitas e despesas que remontam à década Trinta do 

século de Quinhentos, que certamente vão permitir conhecer melhor o funcionamento destas 

instituições em geral e as especificidades de cada terra em particular. No que respeita ao Porto a 

inexistência de livros do Juízo dos Órfãos da cidade e do termo, relativos ao século XVI, dificulta 

bastante o seu estudo, situação que é agravada pela quase ausência de bibliografia específica sobre o 

tema. 

Nas fontes, as designações juízo e julgado são usadas com o mesmo significado, sendo esta 

última utilizada com maior frequência. Mais do que a instituição, os documentos referem o magistrado 

que a superintendia, verificando-se que por vezes juízo e juiz dos órfãos se confundiam. Para avaliar a 

autonomia de um Juízo dos Órfãos e o seu papel na comunidade em que se inseria, mais do que 

quantificar os funcionários que nele existiam é importante conhecer a forma como eles eram 

designados para os ofícios, as respectivas competências, os mecanismos de controlo a que estavam 

sujeitos e o modo como se relacionavam com outras instituições.   

Reconhecemos que era importante saber, para o reino em geral e para cada terra em particular, 

quando surgiram e como evoluíram os ofícios dos órfãos, ou seja, dos Juízes, Depositários, Escrivães, 

Avaliadores e Partidores e Porteiros, mas tal não se justifica nem seria possível no âmbito deste 

                                                 
86 HESPANHA, António Manuel – As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político. Portugal – Séc. XVII. 
Coimbra, Livraria Almedina, 1994, pp.180-181. 
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trabalho. Pretendemos apenas tentar perceber, em traços gerais e sem qualquer preocupação de 

exaustividade, como evoluíram e como funcionavam os Juízos dos Órfãos, dando maior atenção ao da 

cidade e termo do Porto e a outros que existiram nesta área geográfica.  

1.2.1 Organização e funcionamento 

Na maior parte das terras as funções de Juiz dos Órfãos começaram por ser exercidas pelos 

Juízes Ordinários ou por Ouvidores; depois, em muitos julgados, apareceram os Juízes dos Órfãos 

eleitos na Vereação quer nomeados pelos senhores das terras quer pela Coroa e, já no reinado de D. 

João III, algumas cidades, como o Porto, receberam magistrados de fora específicos para os órfãos. 

Mas esta não é uma evolução tão simples e linear, havendo muitos julgados que escapam a esta lógica. 

D. João I pretendeu acabar com os juízes e escrivães específicos para os órfãos, mantendo 

apenas os de Lisboa e Évora, devendo os Juízes Ordinários das outras cidades vilas e lugares do reino 

acumular jurisdição nessa matéria e a documentação dos órfãos ser redigida pelos tabeliães.87 No 

entanto, o cargo era demasiado apetecível e devia ser muito solicitado pelo que, ainda durante o 

reinado de D. João I, a cidade do Porto teve Juiz e Escrivão dos Órfãos e o mesmo aconteceu em 

outras cidades e vilas do reino.88 Aliás, nos capítulos gerais apresentados em Cortes ao longo do século 

XV repetem-se as reivindicações dos concelhos com o objectivo de controlar a actividade dos Juízes 

dos Órfãos, eleger os titulares do cargo ou extinguir o ofício. Nas Cortes de 1430 pede-se para os 

Juízes dos Órfãos nomeados pela Coroa serem orientados e corrigidos pelos Juízes Ordinários, 

Vereadores e homens-bons e não poderem delegar em substitutos sem o acordo do respectivo 

concelho; nas Cortes de 1433 que o Julgado dos Órfãos fosse adstrito à alçada dos Juízes Ordinários; 

nas Cortes de 1459 e nas de 1472-1473 que fossem extintos os Juízes dos Órfãos e nas Cortes de 1490 

                                                 
87  Relativamente a Lisboa, Maria Teresa Campos Rodrigues refere que Juiz e Escrivão dos Órfãos, no século XV, eram 
cargos de nomeação concelhia, mas que este direito da cidade era violado com frequência pelo poder central e que o 
magistrado acumulava a função de juiz dos judeus e dos ovençais. Citando Marcelo Caetano, refere ainda que em 1299, D. 
Dinis mandou que a cidade tivesse dois Juízes dos Órfãos e seus escrivães [RODRIGUES, Maria Teresa Campos – 
Aspectos da administração Municipal de Lisboa no século XV (Sep. da Revista Municipal, nos 101-109), Lisboa, S/d., pp. 
56-57]. 
    Ângela Beirante refere que, em Évora, o cargo de Juiz dos Órfãos passou a existir como ofício independente em 1427, 
abrangendo durante algum tempo as funções relativas aos feitos dos judeus e mouros, e que o cargo de Partidor dos Órfãos 
era habitualmente atribuído pelo concelho a pessoas recomendadas pelo rei (BEIRANTE, Maria Ângela Rocha – Évora na 
Idade Média. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995, pp. 
683-684). 
    Nas actas da vereação de Loulé constam referências a Juízes dos Órfãos no final do século XIV e inícios do século XV 
[Actas de Vereação de Loulé Séculos XIV-XV (Leitura e transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte, João Alberto 
Machado e Maria Cristina Cunha), Separata da Revista Al’-Ulyã, nº 7, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 
1999/2000, pp. 44, 80 e 116]. 
88 “Vereaçoens”. Anos de 1431-1432. Livro I (com o quadro cronológico e índice dos livros anteriormente publicados). 
Leitura, Índices e Notas de João Alberto Machado e Luís Miguel Duarte. Porto, Arquivo Histórico/Câmara Municipal do 
Porto, 1985, pp. 42 e 45. 
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que fossem anuladas todas as cartas régias que concediam o ofício a título vitalício, para que todos os 

Juízes dos Órfãos passassem a ser eleitos pelos concelhos de três em três anos.89  

Nas Cortes de 1498, a vila de Monforte agravou-se por o Juiz dos Órfãos não ter sido eleito 

pelo concelho nem por um período de apenas três anos, considerando que os bens dos órfãos não eram 

bem aproveitados quando o cargo era concedido a título vitalício a homens sem fazendas e que não 

eram naturais da terra.90  

No início do século XVI, o número de Juízes dos Órfãos aumentou consideravelmente por todo 

o reino, verificando-se uma certa tendência para a uniformização e para a perda de competências dos 

Juízes Ordinários e, portanto, das Câmaras, nesta matéria. As Ordenações Manuelinas determinam a 

existência obrigatória de um Juiz dos Órfãos em todas as terras com um número de vizinhos igual ou 

superior a quatrocentos, mas também estabelecem valores para as respectivas fianças quando o número 

de vizinhos sob a sua jurisdição for inferior.91  

As Câmaras, regra geral, não queriam que existissem Juízes dos Órfãos para não perderem 

jurisdição nesta matéria, pelo que, nas Cortes do século XV, expressam repetidamente o desejo de que 

os Juízes Ordinários acumulem as funções de Juízes dos Órfãos. Quanto muito, aceitam que os Juízes 

dos Órfãos sejam eleitos pelo concelho para o exercício de funções durante mandatos trienais, uma vez 

que, desta forma, continuam a exercer algum controlo sobre os eleitos, estes são recrutados na elite 

local e elas dispõem de um cargo bastante atractivo para “alimentar” as suas clientelas.  

Nos capítulos gerais apresentados às Cortes de 1525 (Torres Novas) e 1535 (Évora), o povo 

voltou a queixar-se dos Juízes dos Órfãos que exerciam o cargo de forma vitalícia, dizendo que por 

causa das suas amizades e afeições pervertiam a justiça e os lesados não ousavam requerer justiça 

livremente, e defendeu que quando os titulares deste ofício sabiam que a sua jurisdição era temporária 

(triénios) se esforçavam mais. Do mesmo modo queixaram-se dos Juízes de Fora por implicarem 

gastos suplementares para os municípios e pediram que fosse respeitado o direito das Câmaras de 

prover os ofícios dos Julgados dos Órfãos e que a sua venda fosse proibida. 

Em resposta, D. João III considerou que no provimento dos ofícios deviam ser respeitadas as 

ordenações; no entanto não revogou as provisões régias emitidas que as contrariavam. Relativamente 

aos Juízes de Fora dos Órfãos mandou que a sua aposentadoria e mantimento passassem a ser pagos à 

custa da sua fazenda.92 Nos livros de despesas da cidade do Porto, no ano de 1538, ainda continuam a 

                                                 
89 SOUSA, Armindo de – As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), Vol. II, Porto, Instituto Nacional de Investigação 
Científica / Centro de História da Universidade do Porto, 1990, pp. 284, 340, 421, 497. 
90 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498). Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova de Lisboa, 2002, p. 455. 
91 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 475. 
92 Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fl. XI. 
  O monarca decidiu de forma semelhante relativamente ao mantimento dos Corregedores e Juízes de Fora, mas o mesmo 
não se passou com as aposentadorias dos Corregedores (Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. 
Lisboa, Germão Galharde, 1539, fls. IXv-X e XI-XIv). 
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ser registadas verbas relativas às aposentadorias destes magistrados, embora o livro do Almoxarifado 

da mesma cidade comprove que, na década de Sessenta, a aposentadoria e o mantimento do Juiz de 

Fora dos Órfãos eram pagos pela fazenda régia.93 

 Com a nomeação de um Juiz de Fora, alguns Julgados dos Órfãos ganham uma autonomia 

relativamente ao poder local que antes não tinham, uma vez que os Juízes dos Órfãos da terra eram, 

regra geral, eleitos pela Vereação num processo semelhante aos dos oficiais concelhios e os elegíveis 

eram pessoas que costumavam ser eleitas para os cargos da governança de cada terra. O poder e a 

importância destes magistrados aumenta significativamente em meados da década de Trinta quando o 

monarca manda recolher o dinheiro e outros valores pertencentes a órfãos em cofres específicos para 

esse fim, que eram confiados a Depositários, e de onde só podiam ser levantados com autorização 

expressa do Juiz dos Órfãos de cada julgado. Nesses cofres eram também guardados os livros de 

despesa e receita, embora os inventários dos bens dos órfãos permanecessem em poder do escrivão que 

os tinha redigido. 

Apesar da progressiva profissionalização dos Juízes dos Órfãos, que nas cidades mais 

importantes passam a ser magistrados de carreira, das alterações administrativas e legislativas que 

submetem à sua jurisdição efectiva um número cada vez mais amplo de pessoas e que aumentam as 

competências e o número de funcionários de muitos julgados, muitas das audiências continuavam a 

realizar-se na residência do Juiz dos Órfãos, na do Depositário ou em espaços públicos da localidade, 

frequentemente os Paços do Concelho. 

Tudo leva a crer que em alguns julgados não havia uma periodicidade predeterminada para as 

audiências dos Juízes dos Órfãos nem horários rigorosos a cumprir; elas realizavam-se em função dos 

interesses do magistrado e das necessidades das partes. Uma acta da Vereação de Loulé, datada de 

Dezembro de 1496, revela um acordo relativamente ao horário das audiências do Juiz Ordinário, 

Almotacés, Juiz dos Órfãos e Juiz dos Mouros e Judeus que se realizavam na Câmara. Os Almotacés 

fariam as suas audiências de manhã, após o sino da prima; a audiência do Juiz Ordinário continuaria a 

realizar-se, como era costume, depois da missa do dia; em seguida teria lugar a do Juiz dos Órfãos “por 

ser hoficio antigo e muito honrado e de christãos” e depois a do Juiz dos Mouros e Judeus que também 

se poderia efectuar à tarde, depois das vésperas. O acordo justificava-se porque, até então, depois da 

audiência do Juiz Ordinário realizavam-se, em simultâneo, as audiências dos Almotacés, Juiz dos 

Órfãos e Juiz dos Mouros e Judeus e “as partes andavam tam desordenadas que nom sabiam onde 

aviam de requerer seu derreito nem se podiam ouvir nem entender e se procuradores tinh[am] nom 

tinham tempo pera poderem estar as audiencias”.94 

                                                 
93 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 279v e A.H.M.P., Almoxarifado, fls. 5, 6v-7v. 
94 Actas de Vereação de Loulé Século XV (Leitura e transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte), Suplemento da 
Revista Al’-Ulyã, nº 10, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 2004, pp. 222-223. 
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Apesar de as mudanças de residência de órfãos para territórios sob a jurisdição de diferentes 

magistrados ocorrerem com alguma frequência, por vezes na sequência da morte dos progenitores, 

quando os menores iam viver com os respectivos tutores, a comunicação entre as diferentes 

instituições, a transferência das legítimas e a partilha de informação, nomeadamente os inventários, 

não eram fáceis, havendo por vezes necessidade de recorrer a instâncias superiores como o Provedor 

ou, o próprio monarca. As mudanças de residência dos órfãos, mesmo quando estes passavam a residir 

fora do território do Juízo dos Órfãos onde se havia feito o inventário e a partilha dos bens de que eram 

herdeiros, não implicavam uma transferência das respectivas legítimas quando o local de residência do 

tutor se mantinha. Estas situações aconteciam com alguma frequência quando os órfãos eram “dados 

por soldada” ou através de um contrato de serventia e aprendizagem a um morador em outra 

localidade, devendo nestes casos ser dado conhecimento ao magistrado do Juízo que os tutelava. Como 

as competências dos Juízos dos Órfãos incidiam mais sobre a protecção dos bens dos menores do que 

das suas pessoas, o local de residência do tutor/curador era mais determinante do que o lugar onde o 

órfão habitava.  

Referências em diversos tipos de fontes sugerem a importância atribuída ao local de residência 

dos tutores. Vejamos alguns exemplos: Em 1577, no cofre dos órfãos do julgado de Palmela estavam 

depositados 6 430 reais que pertenciam a Gonçalo, moço órfão de fora, por ser seu tutor Domingos 

Pires.95  Dois irmãos órfãos, originários do couto de Vila Boa do Bispo, que foram para a cidade do 

Porto aprender um ofício, continuam sob a jurisdição do Juiz dos Órfãos do concelho de Benviver, 

tendo sido efectuado um assento no respectivo inventário dos contratos que o tutor de ambos firmou 

com o ferreiro que se comprometeu a ensinar-lhes a sua arte.96 Em 1576, o Juiz dos Órfãos de Penafiel 

e Aguiar de Sousa mandou entregar a Jordão, um órfão de Arrifana de Sousa, que estava no Porto a 

aprender o ofício de barbeiro, 2 400 reais, que ele herdara após o falecimento de um irmão.97  

A cooperação entre diferentes Juízos existia, ainda que não fosse muito comum, mas os 

mecanismos que a regulavam têm de ser melhor estudados. A venda de parte de uma nau e de um 

escravo pertencentes ao cidadão portuense João Fernandes, após a sua morte, efectuou-se sob a 

supervisão do Juiz dos Órfãos de Lisboa e a receita foi depositada no Cofre dos Órfãos dessa cidade. 

Os 81 500 reais desta venda deviam ter sido transferidos para o Juízo dos Órfãos do Porto por Brás 

Reimão, que os recebeu em Lisboa, mas ele entregou-os a diversas pessoas da cidade do Porto, 

seguindo instruções da viúva (Isabel Dias) e da filha (Margarida Garcês), por esta última ter afirmado 

                                                 
95 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv. 6, fls. 70-71v. 
96 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 6, fls. 77v-79. 
97 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 45-45v. 
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que se havia emancipado pela idade e ambas se assumirem como depositárias do dinheiro, tendo-se 

efectuado uma escritura pública desse acto no dia 25 de Julho de 1565.98 

As Ordenações Manuelinas previam a cooperação entre diferentes Juízos dos Órfãos quando 

algum menor possuísse bens localizados em locais que ficassem fora do território sob jurisdição do 

Juiz dos Órfãos que o tutelava. Nesses casos o magistrado responsável devia escrever ao Juiz desse 

lugar e requerer-lhe que nomeasse um curador abonado para administrar esses bens. A comunicação 

entre ambos devia efectuar-se por escrito e a informação prestada pelo Juiz da terra onde se 

localizassem os bens dos órfãos devia ser registada no respectivo inventário.99 

O funcionamento dos Juízos dos Órfãos era assegurado por um número variável de 

funcionários adequado à sua dimensão territorial e ao número de vizinhos que residiam nessa 

circunscrição. Além do Juiz dos Órfãos, o Depositário, um ou vários Escrivães, os Avaliadores e 

Partidores e o Porteiro desempenhavam funções que interessa estudar nos diversos julgados. Muitas 

Câmaras tinham responsabilidades na eleição ou nomeação dos titulares destes cargos, mas as 

interferências régias e/ou senhoriais, eram frequentes pelo que se torna necessário um estudo mais 

aprofundado para cada cargo e cada circunscrição.100 O mais comum era os Escrivães, Avaliadores e 

Partidores e Porteiros exercerem funções durante longos períodos de tempo, enquanto os Juízes dos 

Órfãos e Depositários cumpriam mandatos de três e dois anos, respectivamente, o que não impedia de, 

com alguma frequência, estes períodos temporais serem ultrapassados. Havia também casos de pessoas 

a quem o monarca tinha feito mercê do cargo de Juiz dos Órfãos de um determinado julgado, pelo que 

exerciam funções vitalícias e, por vezes, ainda transmitiam o cargo a familiares. 

De forma muito linear, podemos dizer que os Juízes dos Órfãos podiam ser de fora ou da terra e 

exercer funções de forma temporária ou vitalícia. Muitos Juízes de Fora dos Órfãos eram magistrados 

de carreira ao serviço da Coroa que circulavam por diversos juízos, cumprindo mandatos de três anos e 

que, frequentemente, ao longo das suas carreiras exerciam outras funções ao nível da magistratura 

local como Juízes de Fora ou Corregedores das Comarcas. Os Juízes de Fora dos Órfãos podiam ser 

nomeados pelo rei ou pelos senhores da terra, normalmente eram letrados e recebiam aposentadorias. 

 Os Juízes dos Órfãos da terra podiam ser eleitos directamente pelo poder local ou ser indicados 

pelo monarca ou pelo senhor da terra. Tanto a Coroa como os outros senhores podiam escolher os 

magistrados que tutelavam os órfãos a partir de um conjunto de elegíveis que lhes eram remetidos, de 

                                                 
98 Margarida Garcês, filha do cidadão João Fernandes e de Isabel Dias, foi baptizada na Sé do Porto em Agosto de 1543. 
Era sobrinha de Luís Garcês e, em 1565, residia na Rua dos Canos (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de 
Baptismos, Lv.1A, fl.70v e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 31, fls. 22- 25). 
99 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 493. 
100 Refira-se, a título de exemplo, o caso de Montemor-o-Novo: em 1499, D. Manuel escreveu aos oficiais concelhios de 
Montemor-o-Novo a solicitar-lhes que dessem, por três anos, o cargo de Juiz dos Órfãos a Galeote de Lagos, escudeiro de 
D. Afonso V, por ele ter perdido o ofício de Escrivão da Coudelaria [NOGUEIRA, Bernardo de Sá – Cartas-missivas, 
alvarás e mandados enviados pelos reis D. João II e D. Manuel ao concelho de Montemor-o-Novo (Estudo diplomático) in 
Almansor – Revista de Cultura, nº 8, 1990, p. 60]. 
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três em três anos, pelos oficiais concelhios ou sem qualquer intervenção deles, dependendo do costume 

da terra. Em alguns casos os Juízes eram eleitos na Câmara, mas careciam de confirmação régia ou 

senhorial.  

Os Juízes dos Órfãos vitalícios, designados como perpétuos nos capítulos gerais das Cortes de 

1525 e 1535, eram geralmente nomeados pelo rei e, com frequência, os seus cargos tornavam-se 

hereditários. Estes juízes eram quase sempre pessoas da terra e nem sempre eram letrados.   

As eleições do Juiz dos Órfãos de Loulé, ao longo do século XV e XVI, são representativas da 

diversidade de situações que era possível encontrar e das muitas interferências a que estavam sujeitas. 

As actas da Vereação revelam que em finais do século XIV e inícios do século XV Loulé tinha não 

um, mas dois Juízes dos Órfãos, que eram eleitos na Câmara, juntamente com os oficiais concelhios.101  

Depois começou a ser eleito apenas um Juiz dos Órfãos.102 Em 1490 foi eleito para exercer o cargo de 

Juiz dos Órfãos durante um triénio Martim Ribeiro, escudeiro, o qual, em 1493, foi autorizado a 

cumprir um segundo mandato devido a um pedido do monarca nesse sentido, efectuado através de uma 

carta que o próprio Martim Ribeiro apresentou na Vereação.103  Três anos mais tarde houve nova 

interferência, desta vez da Condessa de Loulé, situação que motivou protestos dos oficiais concelhios, 

acabando o cargo por ser restituído ao concelho pelo Corregedor, que ordenou à Câmara, sob pena de 

5 000 reais, que levasse apelação do caso à última instância, ou seja, ao próprio rei. Sem querer entrar 

em litígio nem com o Corregedor nem com o senhor da vila e atendendo a que o concelho recuperara a 

prerrogativa de eleger o titular do ofício, os oficiais concelhios resolveram escrever ao Conde para lhe 

dar conhecimento da situação, considerando que “elle nom era sabedor destas cousas e que sua 

senhoria averia por bem se escusarem despesas ao Concelho e lhe leixar seus ofícios como senpre 

teve”, e dar conhecimento da resolução ao magistrado régio, solicitando-lhe o levantamento da referida 

pena.104 Aparentemente a situação não ficou resolvida e, nos primeiros anos do século XVI, a relação 

entre os oficiais concelhios e o Ouvidor do Conde de Loulé e Marialva era tensa, registando-se por 

parte do poder local pedidos para que o Ouvidor não se intrometesse nos assuntos que respeitavam ao 

                                                 
101 Actas de Vereação de Loulé Séculos XIV-XV (Leitura e transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte, João Alberto 
Machado e Maria Cristina Cunha), Separata da Revista Al’-Ulyã, nº 7, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 
1999/2000, pp. 44, 80 e 116. 
102 Actas de Vereação de Loulé Séculos XIV-XV (Leitura e transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte, João Alberto 
Machado e Maria Cristina Cunha), Separata da Revista Al’-Ulyã, nº 7, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 
1999/2000, p. 174. 
103 Actas de Vereação de Loulé Século XV (Leitura e transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte), Suplemento da 
Revista Al’-Ulyã, nº 10, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 2004, pp. 95-97. 
104 Em Outubro de 1496, exercia as funções de Juiz dos Órfãos o escudeiro Francisco Velho, o qual solicitou na Câmara 
que elegessem alguém que o substituísse por o cargo ser do concelho e ele estar de partida para Olivença, mas como os 
oficiais concelhios se recusaram a fazê-lo ele “fez sua comisam a Joham d’Ataide Valadares cavaleiro em a dicta vila 
morador o qual leixou por juiz dos orfãos enquanto elle for ocupado” [Actas de Vereação de Loulé Século XV (Leitura e 
transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte), Suplemento da Revista Al’-Ulyã, nº 10, Loulé, Arquivo Histórico 
Municipal de Loulé, 2004, pp. 219-220]. 
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Julgado dos Órfãos.105  O Alcaide-Mor Lourenço de Rodes, em 1524, e André de Ataíde, em 1527, 

foram eleitos Juízes dos Órfãos na Câmara e prestaram a habitual fiança no valor de 200 000 reais, 

aparentemente sem qualquer interferência régia ou senhorial, mas em 1531 o Infante D. Fernando 

escreveu ao bacharel João Cão, seu Ouvidor, dando instruções para que se repetisse a eleição do Juiz 

dos Órfãos na vila de Loulé porque os documentos da que recentemente se fizera e que lhe foram 

enviados se perderam, o que sugere que a eleição efectuada na Vereação era confirmada pelo senhor 

da terra. Em Março do mesmo ano, o fidalgo, através de uma carta dirigida a Simão Fogaça, disse ter 

sido informado da sua imparcialidade e afirmou-se satisfeito por ele servir de Juiz dos Órfãos da vila 

“enquanto disso não prover por ser serviço de Deus e asseseguo da dicta villa”.106 Três anos depois, 

em 1534, os oficiais concelhios solicitaram ao Infante D. Fernando que os autorizasse a eleger uma 

pessoa para as funções de Juiz dos Órfãos e outra para as de Alcaide, mas só a eleição deste último foi 

autorizada. Quanto ao Juiz dos Órfãos, as suas funções deviam ser exercidas pelos Juízes Ordinários 

da vila “emquanto nam vay hum letrado por juiz de fora dos órfãos”.107 No entanto, a fiança prestada 

por João Neto de Contreiras, cavaleiro, morador em Loulé, em Outubro de 1535 testemunha que o 

cargo voltou a ser atribuído a um homem da terra que não era letrado.108  Loulé foi conseguindo eleger 

os seus Juízes dos Órfãos, mas houve muitas interferências tanto do senhor da terra como do próprio 

monarca.  

Em Chaves, o Juiz dos Órfãos da vila e seus termos era designado e remunerado pelo Duque de 

Bragança. Em 1577 exercia funções o licenciado Leonardo Borges, a quem o referido senhor 

aumentou o ordenado em 10 cruzados (4 000 reais) e que, aparentemente, era de fora da terra, uma vez 

que em 1579 o cofre dos órfãos teve que ser arrombado por um serralheiro por ele ter levado a sua 

chave e não residir na vila.109 Sucedeu-lhe o licenciado Manuel Rebelo, um caso muito especial por 

exercer em simultâneo os cargos de Juiz de Fora com alçada do rei e Juiz de Fora dos Órfãos por 

indicação do Duque de Bragança.110 Em 1583 a situação já havia sido regularizada e a magistratura 

dos órfãos era ocupada por Gonçalo Couraça, que havia sido nomeado para essas funções pelo poder 

senhorial.111  

Em Braga era o arcebispo que nomeava tanto o Juiz como o Escrivão dos Órfãos. António 

Camelo exerceu as funções de Juiz dos Órfãos da cidade a título vitalício, estando a sua actividade 

                                                 
105 BOTÃO, Maria de Fátima – A Construção de uma Identidade Urbana no Algarve Medieval: o caso de Loulé. Loulé, 
Caleidoscópio, 2009, pp. 209-210. 
106 AMLLE, Actas de Vereações, Lv. 20 (1523-1536), fls. 5v-6, 47-47v e 105-107. 
107 AMLLE, Actas de Vereações, Lv. 20 (1523-1536), fl. 91v. 
108 AMLLE, Judiciais, Juízo dos Órfãos de Loulé, Lv. 2, fls. 1-1v. 
109 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 7-7v. 
110 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 18-21. 
111 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 6-6v. 
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documentada durante as décadas de Sessenta e Setenta. Após a sua morte, no ano de 1581, Frei 

Bartolomeu dos Mártires indicou para o cargo o licenciado Leonardo Borges.112 

  As funções do Juiz dos Órfãos eram basicamente as mesmas, quer fossem da terra quer de 

fora, temporários ou vitalícios. Quando o Juiz de Fora dos Órfãos era nomeado pelo rei normalmente 

possuía maiores habilitações e tratava-se de um magistrado de carreira, enquanto os Juízes dos Órfãos 

da terra, tanto os que eram eleitos por três anos como os que eram nomeados a título vitalício, tinham 

com frequência menor formação académica.  

A lei estabelecia como idade mínima para aceder ao exercício do cargo os trinta anos e 

impunha uma fiança com valores que variavam entre os 400 000 reais e os 100 000 reais, em função 

do número de vizinhos que tivesse sob a sua jurisdição.113  Cabia-lhe a responsabilidade de averiguar o 

número de órfãos existentes no respectivo julgado; cuidar para que o Escrivão dos Órfãos organizasse 

um livro onde constassem os seguintes dados de cada órfão: o nome, a filiação, a idade, o local de 

residência, o nome das pessoas com quem vivia, o nome do tutor ou curador, os bens móveis e de raiz 

que possuía e “quem os trazia” e assegurar que todos os bens dos órfãos fossem bem geridos até à data 

da restituição, que só aconteceria com a emancipação dos órfãos. Para evitar a apropriação indevida 

destes bens, o Juiz dos Órfãos devia ter o cuidado de, no prazo máximo de um mês após o falecimento 

do progenitor, realizar um inventário de todos os bens que dele ficassem.114 

Estes inventários, avaliações e partilhas deveriam também ocorrer sempre que houvesse 

herdeiros incapazes ou pródigos (os que gastam mal os respectivos bens) e herdeiros ausentes, que 

estivessem demasiado longe para reivindicarem os seus bens.115 No Porto, encontrámos exemplos da 

intervenção do Juiz de Fora dos Órfãos, através da realização de inventários e partilhas, em ambas as 

situações. Em 1558, o licenciado Gaspar Lopes da Rocha, Juiz de Fora dos Órfãos procedeu à partilha 

dos bens que ficaram de António Gonçalves, “O Fazendinhas”, de Vila Nova de Gaia, que morreu 

abintestado, dividindo os bens inventariados, após a retirada da metade pertencente à viúva, pelos seus 

três filhos: Cristóvão, um filho natural que estava ausente na Índia e Catarina Antónia e Inês Antónia, 

ambas filhas de Maria Eanes, a viúva.116 No ano de 1578, Duarte de Almeida, Juiz de Fora dos Órfãos, 

                                                 
112 Bracara Augusta, vols. XXIV-XXVI, nos 57-58 (69-70), ano de 1970, pp. 382- 384; Bracara Augusta, vols. XLVII, no 
100 (113), ano de 1997, pp. 484-487 e Bracara Augusta, vols. XXXIII, nos 75-76 (87-88), ano de 1979, pp. 498-499. 
113 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 475, 516-517. 
114 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 475-479. Estas 
disposições já apareciam quase integralmente no Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos e 
repetem-se, com poucas alterações, nas Ordenações Filipinas (Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes 
Reinos, fls.XLVI – LXII e Ordenações Filipinas, Livro I,  pp. 206-209). 
115 Cf. Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, pp. 498-502, 524 e 525 e HESPANHA, António Manuel – As 
Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político. Portugal – Séc. XVII. Coimbra, Livraria Almedina, 1994, pp.180-
181. Sobre as arbitrariedades subjacentes a todo o processo de transmissão de bens a herdeiros muito jovens ou que 
estavam demasiado longe para reivindicar os bens a que tinham direito veja-se SÁ, Isabel dos Guimarães – Quando o rico 
se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português, 1500-1800. Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1987, pp. 204 – 211. 
116 A.H.S.C.M.P., Tombo de Santa Clara, fólios não numerados. Em Maio de 1558 Catarina Antónia e Inês Antónia 
constituíram como procuradora a mãe de ambas, Maria Eanes, para as representar numa demanda perante o Juiz dos Órfãos 
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pronunciou como “mentecapta e ymcapaz” Maria Martins, viúva de Afonso Pires Borreco, que foi 

Escrivão dos Órfãos, por ter informações, corroboradas pelo próprio magistrado após uma entrevista à 

visada, de que ela era “prodegua e ynabyl pera poder reger guovernar e amynystrar sua pesoa e bens e 

fazenda”, ordenando a realização de um inventário de todos os bens que lhe ficaram por morte do 

marido.117 

O Juiz dos Órfãos deveria cumprir um mandato de três anos e a fiscalização da sua actividade 

estava a cargo dos Provedores e Contadores dos Resíduos, Órfãos e Capelas, funções que 

frequentemente foram acumuladas pelos Corregedores. O Provedor superintendia sobre a 

administração dos bens dos órfãos e sobre a actividade dos Juiz dos Órfãos, exercendo uma jurisdição 

cumulativa em relação a ele quando estava na terra e recebendo e dando apelação aos agravos.118 

Entre as Câmaras e os Juízos dos Órfãos parece ter existido uma relação de alguma 

proximidade e colaboração, embora pontuada por alguns conflitos em parte decorrentes da 

sobreposição ou indefinição de competências e do descontentamento que a nomeação de magistrados 

de fora da terra ou de juízes vitalícios provocaram.  

Nos julgados em que os Juízes dos Órfãos eram homens da terra eleitos pela Câmara a ligação 

entre as duas instituições era mais evidente, principalmente se havia outros ofícios de atribuição 

concelhia que necessitavam de ser providos com alguma regularidade. Escrivães, Avaliadores e 

Partidores e Porteiros eram, regra geral, cargos de atribuição concelhia. Embora no caso dos Escrivães 

dos Órfãos se detecte uma enorme diversidade de situações: em alguns Julgados eram nomeados pelo 

rei, em outros eram eleitos pelo concelho, podendo coexistir na mesma instituição escrivães escolhidos 

pelo poder central e pelo poder local. Tal como aconteceu com os Juízes dos Órfãos, também houve 

muitas interferências do poder central na nomeação dos escrivães.    

Outra razão para alguma proximidade entre as Câmaras e os Juízos dos Órfãos, mas também 

para conflitos entre as duas instituições, era o facto de em alguns concelhos o Juiz Ordinário assumir 

as funções de Juiz dos Órfãos quando este se ausentava, sendo que o contrário também acontecia nas 

terras em que ambos os magistrados eram de fora.119 

No Porto, após a nomeação do Juiz de Fora dos Órfãos, a criação e a atribuição de amos a 

enjeitados e moços vadios aproximavam a Câmara e o Juízo dos Órfãos, uma vez que as duas 

                                                                                                                                                                       
que lhes foi movida em nome de Cristóvão, o outro herdeiro (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 16, fls. 
34-35). 
    Em 1569, Inês Antónia vendeu uma casa que herdou do pai (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.33, fls. 
60v-63v.  
117 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, banco 4, Lv.36, fl. 86. 
118 HESPANHA, António Manuel – As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político. Portugal – Séc. XVII. 
Coimbra, Livraria Almedina, 1994, pp. 206-208. 
119 Refira-se, como exemplo de Juízes Ordinários que exerceram as funções de Juízes dos Órfãos, os casos de Estêvão 
Bexiga, em Palmela, no final de 1559 e inícios de 1560, e António Álvares Monteiro, na Lourinhã, em 1574 (I.A.N./T.T., 
Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv. 1, fls. CLXVIII-CLXXv e I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos da Lourinhã, Lv. 1, fls. 
LXXXIII-LXXXV). 
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instituições colaboravam e partilhavam responsabilidades, apesar de a alteração no processo de escolha 

do magistrado ter gerado muitos protestos da Vereação. 

Em Coimbra, também pode ser interpretado como um sinal de alguma colaboração o facto de o 

Juiz dos Órfãos da cidade, por determinação régia, contribuir com 10 000 reais por ano para a criação 

de enjeitados que era financiada pela Câmara. Este contributo começou a ser dado por Jorge Barbosa, 

no ano de 1564, para substituir um banquete que o magistrado era obrigado a dar na véspera e no dia 

de S. João Baptista aos fidalgos, cavaleiros, cidadãos e outras pessoas que costumavam acompanhar a 

bandeira da cidade montados em cavalos.120 

Além dos inventários e partilhas, do trabalho quotidiano de qualquer Juízo dos Órfãos faziam 

parte as audiências, o despacho de requerimentos, a emissão de certidões, os depósitos e levantamentos 

de dinheiro ou valores, a avaliação de património dos órfãos, a nomeação de tutores/curadores, a 

verificação de contas apresentadas pelos tutores/curadores, os “leilões” dos órfãos que podiam ser 

“dados por soldada”, entre outras actividades. O trabalho dos diversos funcionários dentro de cada 

julgado nem sempre se coordenava da melhor forma; pelo menos assim o entendia o povo que nas 

cortes de 1525 e 1535 se queixou de que quando os Escrivães dos Órfãos faziam os inventários dos 

órfãos os Avaliadores não estavam presentes, pelo que, regra geral, eram feitos dois inventários: o 

primeiro apenas com a indicação peça a peça de todo o património, que era feito apenas pelo Escrivão, 

e o segundo que incluía a declaração do valor de cada peça feita pelos Avaliadores. 121 Esta 

descoordenação implicava encargos acrescidos para os órfãos e tornava os processos mais morosos.  

Entre Juízes, Depositários e Escrivães que supostamente tinham que colaborar, porque cada um 

deles tinha uma das chaves do cofre dos órfãos, verificámos que por vezes surgiam alguns problemas, 

principalmente com Depositários e Juízes, relacionados com ausências que dificultavam o acesso aos 

bens depositados no cofre dos órfãos. 

1.2.2 O Juízo dos Órfãos da cidade e termo do Porto 

      Não sabemos ao certo em que data foi nomeado o primeiro Juiz dos Órfãos do Porto, nem a sua 

identidade. No século XV a cidade parece ter alternado entre duas situações distintas: a existência de 

um Juiz específico para os órfãos e a acumulação pelos Juízes Ordinários das funções de Juízes dos 

Órfãos. 

  Apesar de D. João I, numa missiva enviada aos oficiais concelhios do Porto no ano de 1408, 

afirmar que pretendia acabar com os Juízes e Escrivães dos órfãos nas cidade e vilas do reino (com 

excepção de Lisboa e Évora) e transferir as suas competências para os Juízes Ordinários e Notários, 

                                                 
120 Livro 2º da Correia (Cartas, provisões e alvarás régios registados na câmara de Coimbra) 1273-1754. (Organização, 
leitura e notas de José Branquinho de Carvalho). Coimbra, Edição da Biblioteca Municipal, 1958, pp. 132-134. 
121 Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fls. XXXIIIv-XXXIV. 
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em 1431 a cidade do Porto já possuía um Juiz dos Órfãos (Rui Vasques) e um Escrivão dos Órfãos 

(João Eanes) que exerciam as funções a título vitalício, situação que não era do agrado da Vereação.122 

Em 1432, Diogo Gonçalves Passado foi enviado pela cidade do Porto à Corte, sendo-lhe confiada uma 

carta que o Infante D. Duarte havia escrito à cidade para que Rui Vasques tivesse o ofício de Juiz dos 

Órfãos, onde constava que quando ele falecesse o ofício voltaria a ser da cidade, como antes 

acontecia.123  Relativamente a João Eanes, Escrivão dos Órfãos, Judeus e Sisas do Porto, uma carta 

régia datada de Novembro de 1448 refere que “ ele fez algumas cousas nos dictos ofícios por que os 

deve perder” e manda que a escrivaninha dos órfãos seja confiada a Heitor de Teives, mas, em Março 

de 1449, os oficiais concelhios referem que tiveram conhecimento de que o monarca queria devolver o 

cargo a João Eanes e solicitam-lhe que autorize a cidade a escolher o titular do ofício.124 Os 

requerimentos que a cidade enviou à Corte, no ano de 1455, juntamente com a missiva que, em 1408, 

D. João I havia escrito à cidade sugerem que a Câmara continuava a lutar para eleger os titulares dos 

ofícios do Julgado dos Órfãos ou para os seus Juízes Ordinários reassumirem essas competências.125 

   Nas décadas de Cinquenta e Sessenta, um dos motivos da contenda entre o Bispo e a Câmara 

do Porto era que ambas reclamavam ter a jurisdição sobre os órfãos nos coutos de Campanhã e 

Pedroso. A Câmara reclamava o direito de os Juízes e Escrivães dos Órfãos da cidade entrarem nos 

referidos coutos para fazerem os inventários e julgarem os feitos dos órfãos por ter sido determinado 

em Cortes que tal jurisdição lhe pertencia. Por sua vez o Bispo admitia que não consentia que o Juiz e 

o Escrivão dos Órfãos fizessem os inventários nos ditos coutos por neles lhe pertencer a jurisdição 

cível. Na sentença proferida D. Afonso V reconhece que nestes coutos a jurisdição crime era pertença 

da Câmara e a cível era do Bispo e da sua Igreja, mas tenta chegar a um compromisso no que respeita 

aos órfãos, ordenado que o Juiz ou Juízes do prelado efectuassem os inventários dos órfãos e 

julgassem os respectivos feitos, mas todos os documentos fossem redigidos pelo Escrivão dos Órfãos 

da cidade.126 

 Nesta sentença não é claro se estes juízes que pretendiam entrar nos coutos de Campanhã e 

Pedroso eram magistrados específicos para os órfãos ou se eram os Juízes Ordinários que acumulavam 

as competências relativas aos órfãos, mas também não nos parece ser essa a questão mais importante, 

                                                 
122 A.H.M.P., Pergaminhos, Lv.3, fl. 70; A.H.M.P., Pergaminhos, Lv.4, fl. 53 e “Vereaçoens”. Anos de 1431-1432. Livro I 
(com o quadro cronológico e índice dos livros anteriormente publicados). Leitura, Índices e Notas de João Alberto 
Machado e Luís Miguel Duarte. Porto, Arquivo Histórico/Câmara Municipal do Porto, 1985, pp. 42 e 45. 
123 “Vereaçoens”. Anos de 1431-1432. Livro I ..., pp. 128-129. 
124 “Vereaçoens”. Anos de 1401-1449. O segundo livro de Vereações do Município do Porto existente no seu Arquivo, ed. 
de J. A. Pinto Ferreira, Porto, CMP/Gabinete de História da Cidade, 1980, pp. 392-393 e 419. Armindo de Sousa refere que 
Heitor de Teives exerceu o cargo de Escrivão dos Órfãos, dos Judeus e das Sisas até morrer, em 1476 (SOUSA, Armindo 
de - Conflitos entre o Bispo e a Câmara do Porto nos meados do século XV in Boletim Cultural da Câmara Municipal do 
Porto, 2ª Série, Vol. 1, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1983, p. 17). 
125 A.H.M.P., Pergaminhos, Lv.3, fl. 70 e A.H.M.P., Pergaminhos, Lv.4, fl. 53. 
126 A.H.M.P., Pergaminhos, Lv.4, fl. 84. Esta sentença foi publicada por Armindo de Sousa no apêndice documental 
(páginas 100 a 103) do texto Conflitos entre o Bispo e a Câmara do Porto nos meados do século XV (SOUSA, Armindo de 
- Conflitos entre o Bispo e a Câmara..., pp. 9-103). 
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porque é evidente que a Câmara assumia como sua a jurisdição sobre os órfãos e que, portanto, ainda 

não existia um Juízo dos Órfãos enquanto instituição autónoma. 

 O Juízo dos Órfãos da cidade e termos do Porto ganhou alguma autonomia relativamente à 

Câmara no início do século XVI, quando os seus magistrados começaram a ser eleitos na Vereação e 

confirmados pela Coroa, deixando os Juízes Ordinários de acumular as suas funções e afirmou-se de 

forma mais clara na década de Trinta, com a nomeação de um Juiz de Fora dos Órfãos e a transferência 

do dinheiro dos órfãos do julgado, que até então se conservava nas mãos dos respectivos tutores ou era 

“dado a ganho”, para um cofre próprio confiado a um Depositário. 

1.2.2.1 Os Juízes dos Órfãos (da terra) 

No final do século XV e nos primeiros dois anos do século XVI os Juízes Ordinários da cidade, 

tal como as Ordenações Afonsinas estabeleciam para os locais onde não existissem juízes específicos 

para essas funções, elaboravam o cadastro dos órfãos, faziam os inventários dos respectivos bens, 

verificavam se eles eram bem geridos, atribuíam tutores e curadores, tomavam-lhes as contas e 

cuidavam para que os órfãos, de acordo com a sua condição e fortuna, aprendessem a ler e a escrever, 

fossem colocados em mesteres ou dados por soldada. 127  

 Em 1502, mais precisamente no dia 5 de Novembro, aquando da sua passagem pelo Porto, D. 

Manuel ordenou que a cidade passasse a eleger, de três em três anos, um juiz apartado para os órfãos, 

com jurisdição na cidade e no termo. A sua eleição seria feita em simultâneo com a dos oficiais 

concelhios, pelo que o primeiro Juiz dos Órfãos da cidade e termo do Porto eleito nestas circunstâncias 

deve ter iniciado funções em Junho de 1503.128 

 A eleição de um dos “melhores” da terra para este cargo efectuou-se até 1534, ano em que D. 

João III nomeou o primeiro Juiz de Fora dos Órfãos para a cidade e termo do Porto, o Dr. Martim 

Velho. 

 Entre 1503 e 1534, exerceram o cargo de Juiz dos Órfãos os seguintes cidadãos: Afonso Vaz de 

Caminha, Pedro de Andrade, Lopo Rebelo, Luís Carneiro, Francisco Ribeiro, Diogo Leite, Fernão 

Novais, Lopo Rebelo e João Álvares, “O Preto”. Fernão Nunes, Vicente Correia, Diogo Homem e 

Manuel Bravo, entre outros, também exerceram essas funções, durante este período, mas fizeram-no 

em substituição dos titulares. 

 

 

 

                                                 
127 Ordenações Afonsinas, Livro I, Tit. XXVI, pp. 170-172.  
128 A.H.M.P., Pergaminhos, Lv. 7,  fl. 47 ou nº 540. 
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Quadro 4 - Juízes dos Órfãos da terra 

Anos Juiz dos Órfãos  Juízes dos Órfãos substitutos 
1503/1504 
1504/1505 
1505/1506 

Afonso Vaz de Caminha  

1506/1507 
1507/1508 
1508/1509 

Pedro de Andrade Lopo Rebelo 

1509/1510 
1510/1511 
1511/1512 

Lopo Rebelo Fernão Novais 

1512/1513 
1513/1514 
1514/1515 

Luís Carneiro129 
Fernão Novais 
Lopo Rebelo 

1519 
1520 
1521 

Francisco Ribeiro 

Fernão Nunes  
Vicente Correia 

Diogo Leite 
Diogo Homem 

1525 
1526 
1527 

Diogo Leite Jácome Ribeiro 

1528 
1529 
1530 

Fernão Novais  

1531 
1532 
1533 

Lopo Rebelo Manuel Bravo130 

1534 João Álvares, “O Preto”  
 

Afonso Vaz de Caminha, o primeiro a exercer o cargo após a determinação de D. Manuel, 

apesar de se tratar de um reconhecido cidadão portuense que estava familiarizado com as actividades 

da Vereação, tendo exercido as funções de juiz no ano camarário imediatamente anterior à sua eleição 

como Juiz dos Órfãos, envolveu-se em conflitos com os oficiais concelhios.131 Nada de anormal se 

pensarmos que o Juiz dos Órfãos veio retirar competências aos Juízes Ordinários, que ainda não 

estavam bem definidas algumas das suas funções nem a sua área geográfica de actuação e que a 

mudança foi imposta pelo poder central.  

Afonso Vaz de Caminha tentou impor a sua autoridade não só na cidade, mas em todos os 

julgados do termo e isso foi objecto de contestação. A sua proibição aos Escrivães dos Órfãos de 

Penafiel e Aguiar de Sousa de efectuarem inventários com os Ouvidores é elucidativa da vontade de 

aplicar a sua jurisdição nestes concelhos. Opuseram-se aos seus intentos os Escrivães dos Órfãos de 

                                                 
129 Luís Carneiro continuava em funções em Setembro de 1515 (A.D.P., Monásticos, Convento de São Francisco do Porto, 
Tomo Primeiro dos Títulos das Capelas e Legados (K /20 / 6 – 93), fls. 119 – 120). 
130 Manuel Bravo foi eleito Juiz dos Órfãos, na ausência de Lopo Rebelo em 1532 e novamente em 1533. 
131 Afonso Vaz de Caminha era filho de Vasco Fernandes de Caminha e irmão de Pêro Vaz de Caminha. Foi Almotacé, 
Vereador, Juiz, eleitor, Guarda-mor, emissário da cidade à Corte e Juiz dos Órfãos [COSTA, Adelaide Lopes Pereira 
Millan da – “Vereação e Vereadores”. O Governo do Porto em Finais do Século XV. S/l., Arquivo Histórico / Câmara 
Municipal do Porto, 1993, pp. 124-125 e RAMOS, Carla Susana Barbas dos – A Administração Municipal e as Vereações 
do Porto. (Dissertação de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2002, pp. 23 e 181]. No final de 1502, D. Manuel autorizou 
o lançamento de uma finta para pagar as despesas efectuadas com os festejos que a cidade organizou durante a sua estadia 
no Porto e indicou como lançadores dessa finta Afonso Vaz de Caminha e João Sanches (A.H.M.P., Despesas com festejos, 
fls. 1-2). 
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Aguiar e Penafiel e o Ouvidor de Penafiel que teimaram em continuar a fazer os inventários, sendo 

condenados por Afonso Vaz de Caminha ao pagamento de 10 justos e penhorados nessa quantia pelo 

Alcaide.  

Os Juízes Ordinários da cidade tomaram posição a favor dos Escrivães de Penafiel e Aguiar de 

Sousa e do Ouvidor de Penafiel e ordenaram ao Alcaide que devolvesse os objectos penhorados, mas a 

dimensão do diferendo obrigou o Corregedor a intervir. 

As relações entre os oficiais concelhios e Afonso Vaz de Caminha eram tensas e houve outros 

motivos de desentendimento. Os Juízes Ordinários reagiram mal às mudanças introduzidas, 

mostrando-se contrariados pela jurisdição perdida no domínio dos órfãos e pouco tolerantes com o Juiz 

dos Órfãos.   

 Os valores cobrados pela realização dos inventários e das partilhas foram também motivo de 

atrito. Na reunião da Vereação concelhia de 24 de Julho de 1504 foi levantada a suspeita de que 

Afonso Vaz de Caminha cobrava mais pela realização de inventários do que os 48 reais estipulados, 

requerendo o Procurador da cidade que todos os inventários realizados desde que ele iniciara funções 

fossem examinados para se determinar se a suspeita era ou não fundamentada.132 Por parte da Câmara 

parece haver uma vontade de fiscalização da acção do magistrado, muito antes de ele terminar o seu 

mandato trienal e, portanto, de assumir uma função que era da competência do Provedor. 

As actas da Vereação não esclarecem se houve realmente alguma averiguação com este intuito 

e se as suspeitas eram ou não fundamentadas, mas nessa data nem o Juiz nem o Escrivão dos Órfãos 

tinham prestado as fianças a que estavam obrigados pelos respectivos regimentos, pelo que a 

possibilidade de serem devolvidos os montantes cobrados em excesso poderia ser difícil de 

concretizar. Ambos foram advertidos para a necessidade de o fazerem com brevidade.133  

 Posteriormente, as Ordenações Manuelinas fixaram os valores a cobrar pelo Juiz dos Órfãos 

pelos diversos actos: 5 reais por cada 1 000 reais da herança dos órfãos até ao valor máximo de 30 000 

reais, ou seja, nunca poderiam cobrar mais de 150 reais por uma partilha; 20 reais por cada inventário e 

30 reais por tomar as contas aos tutores ou curadores (aos dativos de dois em dois anos e aos legítimos 

ou testamentários de quatro em quatro anos).134 O valor de 48 reais por cada inventário admitido pela 

Vereação em 1504 é, portanto, bastante superior aos 20 reais posteriormente estipulados nas 

Ordenações. 

                                                 
132 A.H.M.P., Vereações, Lv. 7, fls.195v-196v. 
133 Na reunião da Vereação do dia 10 de Julho de 1504, Afonso Vaz de Caminha, Juiz dos Órfãos e João de Figueiró, 
Escrivão dos Órfãos, foram chamados à Câmara e foi-lhes requerido que prestassem fiança dos seus ofícios (400 000 reais 
o Juiz e 200 000 o Escrivão), segundo forma do regimento novo e no dia 24 de Julho foi-lhes relembrada a necessidade de 
apresentarem fiadores (A.H.M.P., Vereações, Lv. 7, fls. 193v-194). Este regimento novo era o Regimento dos Oficiais das 
Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos que foi impresso em 1504 e obrigava o Juiz e Escrivão dos Órfãos à prestação de 
fiança (Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos. Edição facsimilada do texto impresso por 
Valentim Fernandes em 1504 e neste ano de 1955 reimpresso pela Fundação da Casa de Bragança com prefácio do 
Professor Doutor Marcello Caetano. Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1955, fl. LXIv). 
134 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, pp. 508-509. 
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Se a acção de Afonso Vaz de Caminha desagradou, em alguns aspectos, aos oficiais concelhios 

do Porto o mesmo não parece ter sucedido com D. Manuel que, em 1506, sem atender às eleições 

feitas na Câmara, ordenou que ele se mantivesse mais três anos como titular do cargo.135  

A proposta do monarca foi recebida com protestos na Vereação. Os cidadãos Gomes Pais e 

Jusarte Lobo foram enviados à Corte com a missão de convencer o rei a desistir dos seus intentos. Os 

argumentos da cidade e dos respectivos procuradores revelaram-se convincentes. D. Manuel recuou e 

ordenou que durante o triénio em questão, ou seja de Junho de 1506 a Junho de 1509, servisse como 

Juiz dos Órfãos o cidadão Pedro de Andrade, um dos nomes que constava na pauta das eleições desse 

ano.136  

A Pedro de Andrade sucedeu no cargo de Juiz dos Órfãos o cidadão Lopo Rebelo que foi eleito 

no dia 7 de Julho de 1509, numa sessão camarária, presidida pelo Corregedor Pedro de Aguiar, 

bastante concorrida e muito controversa pelo facto de o magistrado régio decidir “limpar” sozinho as 

pautas efectuadas pelos eleitores, atitude bastante contestada pelos cidadãos e oficiais concelhios que 

pretendiam participar nesse acto.137   

Durante grande parte deste triénio Lopo Rebelo acumulou as funções de Juiz dos Órfãos e de 

Ouvidor do Corregedor, sem que em algum momento fosse questionada a compatibilidade dos dois 

cargos, apesar de na qualidade de Ouvidor do Corregedor lhe poderem chegar apelos relativamente a 

processos previamente julgados por si na qualidade de magistrado que tutelava os órfãos. Em Janeiro 

de 1510, Lopo Rebelo alegou estar muito ocupado com as funções de Ouvidor do Corregedor e 

solicitou, numa reunião da Vereação, que fosse eleito alguém para assumir as funções de Juiz dos 

Órfãos enquanto se mantivesse essa situação. A substituição efectuou-se, mas foi temporária, voltando 

Lopo Rebelo a exercer, em simultâneo, ambos os cargos. Em Fevereiro de 1511, Lopo Rebelo é 

designado, numa acta da Vereação, como Juiz dos Órfãos da cidade e Ouvidor na ausência de Pedro de 

Aguiar, Corregedor, sendo-lhe requerido pelo oficiais concelhios que faça cumprir a sentença régia 

para que Brás Gonçalves, Juiz dos Órfãos do Julgado de Penafiel e Aguiar, não use mais do ofício.138 

No dia 12 de Julho de 1512, o cidadão Luís Carneiro iniciou funções como Juiz dos Órfãos, 

após a protocolar prestação de juramento.139  

                                                 
135 Sobre as interferências de D. Manuel nas eleições concelhias veja-se MACHADO, Maria de Fátima – D. Manuel e o 
Porto: o fim da autonomia municipal in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, Vol. 3, Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 338-343. 
136 Corpus Codicum Latinorum et Portucalensium..., Vol. IV, p. 205. 
137 A.H.M.P., Vereações, Lv.9, fls. 59-61. O escrivão enumera setenta e seis pessoas e refere que ainda estavam presentes 
outros do povo. 
138 A.H.M.P., Vereações, Lv.9, fls.145v-146v. 
139 A.H.M.P., Vereações, Lv.8, fl. 8. 
    Luís Carneiro, filho de Vasco Carneiro, “o Velho” e de Maria Eanes Sanches, era irmão de Vasco Carneiro e casou com 
Melícia Novais. Fernão Novais e Lopo Rebelo, seus cunhados, também exerceram as funções de Juízes dos Órfãos. Foi 
Vereador em 1501/1502, em 1521 e em 1530. Juiz no ano de 1507/1508 e Juiz dos Órfãos no triénio 1512/1413, 
1513/1514, 1514/1515 [BRITO, Pedro de – Patriciado Urbano Quinhentista: as Famílias Dominantes do Porto (1500-
1580). Porto, Arquivo Histórico / Câmara Municipal do Porto, 1997, p. 56 e Quadro Carneiros I; MACHADO, Maria de 
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Em 1519 o ano camarário já coincidia com o ano civil e Francisco Ribeiro, logo após prestar o 

juramento que lhe permitia iniciar o exercício de funções como Juiz dos Órfãos, apresentou como 

fiadores Pedro de Andrade, um cidadão que já tinha sido Juiz dos Órfãos e o Vereador Gomes Pais, 

mas o documento da fiança, redigido pelo tabelião Pedro Gonçalves, só está datado de Maio do mesmo 

ano.140 Durante o primeiro ano, o período que está melhor documentado, Francisco Ribeiro foi um Juiz 

pouco presente; aliás o seu mandato como Vereador no ano de 1510/1511 já havia sido caracterizado 

pelo absentismo.141  

A compra de metade do Juizado dos Órfãos por João Álvares Pamplona, em 1523, é 

esclarecedora sobre a atracção do cargo, o que se justifica tanto pela sua alta rentabilidade como pelo 

protagonismo social que o mesmo conferia ao seu titular. A referida aquisição originou um conflito 

entre a cidade e João Álvares Pamplona, que levou à intervenção do monarca, a quem o Corregedor 

fez chegar o conhecimento da querela e que determinou a devolução do dinheiro pago pelo cargo.142  

As Ordenações Manuelinas proibiam que as pessoas que tivessem o poder de nomear titulares para 

ofícios públicos os vendessem, mas no caso dos cargos de atribuição régia a venda era possível desde 

que precedida de uma licença especial do monarca para esse efeito.143 Nesta data o Juiz dos Órfãos 

ainda era um cargo de atribuição concelhia, mas foram os oficiais da cidade que contestaram a venda 

que, no entanto, pode ter sido efectuada pela Vereação anterior. 

 A venda de cargos era uma solução a que algumas Câmaras recorriam para resolver problemas 

de falta de liquidez.144 A própria Vereação do Porto, na mesma altura, tentou vender o cargo de 

Escrivão da Câmara para adquirir bens de raiz e o negócio só não se concretizou devido à recusa do 

monarca.145  

                                                                                                                                                                       
Fátima – O Central e o Local. A Vereação do Porto de D. Manuel a D. João III. Porto, Edições Afrontamento, 2003, p. 
235].  
140 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fls. 12v-13, 118v-119. 
   Francisco Ribeiro, filho de João Álvares Ribeiro e de Beatriz Pinto, foi Vereador nos anos de 1504/1505, 1510/1511 e 
Juiz dos Órfãos no triénio de 1519, 1520 e 1521. 
141 Francisco Ribeiro alegou que não residia na cidade do Porto nem no seu termo para não exercer as funções de Vereador, 
mas o Corregedor ordenou-lhe que prestasse juramento e que sempre que estivesse na cidade, em dias de Vereação, fosse à 
Câmara servir seu ofício (A.H.M.P., Vereações, Lv.9, fls.101-102). 
142  A.H.M.P., Provisões, Lv.1, fl.162. 
143 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXXIIII…, pp. 553-556 e Ordenações Manuelinas, Livro IV, Tit. XLI, pp. 100-
101. 
144 Sobre a venalidade dos cargos veja-se SILVA, Francisco Ribeiro da – Venalidade e Hereditariedade dos Ofícios 
Públicos em Portugal nos Séculos XVI e XVII. Alguns aspectos in Revista de História, Vol. VIII, Porto, Instituto Nacional 
de Investigação Científica/Centro de História da Universidade do Porto, 1988, pp. 203-213; MOUSNIER, Roland – La 
Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII. Paris, Presses Universitaires de France, 1971, pp. 35-67 e VICENS 
VIVES, J. – A estrutura administrativa estadual nos séculos XVI e XVII in HESPANHA, António M. (textos coligidos por) 
Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 228-230. 
145 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fl. 179. 
    No ano de 1493, numa reunião da Vereação de Loulé, decidiu-se efectuar um acordo com Gonçalo Caeiro que se 
assemelha bastante a uma venda. Como as rendas do concelho haviam sido embargadas por causa de uma dívida ao 
monarca e não havia dinheiro para prosseguir com a demanda com Baltazar de Ouria, que havia pedido o cargo de escrivão 
ao rei e à Condessa de Loulé, decidiu-se que Gonçalo Caeiro assumiria todas as despesas e se a vila ganhasse o processo ou 
Baltazar de Ouria desistisse Gonçalo Caeiro seria Escrivão da Câmara a título vitalício [Actas de Vereação de Loulé Século 
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Entre 1525 e 1527, as funções de Juiz dos Órfãos foram exercidas por Diogo Leite, que 

apresentou como fiadores o cunhado Manuel de Abreu, em conjunto com a sua mulher Margarida 

Leite, e Diogo Fernandes.146 Diogo Leite intercalou este cargo com as funções de Vereador que 

desempenhou nos anos de 1520, 1524 e 1529.147   Durante um período em que Diogo Leite se ausentou 

da cidade, foi substituído por Jácome Ribeiro.148 

Em 1534 a cidade do Porto perdeu a prorrogativa de eleger o Juiz dos Órfãos, passando a ser 

nomeado pelo poder central um magistrado de fora da cidade. A partir desta data a Câmara só tinha a 

possibilidade de eleger cidadãos portuenses para exercer as funções de Juiz dos Órfãos em situações 

excepcionais e sempre em carácter de substituição. Tanto antes como após 1534, a importância do 

cargo torna pertinente a questão da substituição: quem assumia as funções do Juiz dos Órfãos quando 

ele por qualquer motivo estava impossibilitado de o fazer?  

Antes de 1506, era o próprio Juiz dos Órfãos que assumia a responsabilidade da escolha, 

nomeando um Ouvidor para o efeito. Após essa data D. Manuel mandou que o magistrado, quando 

tivesse necessidade de interromper o exercício de funções, notificasse a Câmara para que fosse eleito 

um substituto. A eleição realizar-se-ia na Vereação, devendo ser escolhido “o que sair pelas mais 

vozes”.149 Até 1534 constata-se que a experiência adquirida com o exercício temporário das funções de 

Juiz dos Órfãos era valorizada, verificando-se que vários cidadãos portuenses exerceram funções 

primeiro como substitutos e depois como titulares do cargo. Foi o caso de Lopo Rebelo, Fernão Novais 

e Diogo Leite. Mas era raro o recurso a cidadãos que tivessem exercido funções em anos anteriores 

para substituírem o titular do cargo, como costumava acontecer com os Vereadores e o Procurador. Era 

valorizada a experiência como substituto na hora de escolher o titular, mas o exercício de funções na 

qualidade de titular não era tido em conta quando se necessitava de alguém que exercesse funções de 

forma temporária. Ou seja, exercer funções temporárias era mais atractivo para os que ambicionavam a 

titularidade do cargo do que para os que já a tinham tido. 

 Neste como em outros ofícios, por vezes tornava-se necessário substituir o substituto. Em 

meados de Setembro de 1508, Lopo Rebelo, Juiz dos Órfãos na ausência de Pedro de Andrade, 

notificou a Vereação da necessidade de se ausentar para negociar a sua fazenda e proceder às vindimas 

nas suas propriedades, sendo eleito para o desempenho dessas funções por maioria, numa votação por 

“vozes secretas”, Fernão Novais, o Moço.150  

                                                                                                                                                                       
XV (Leitura e transcrição paleográfica de Luís Miguel Duarte), Suplemento da Revista Al’-Ulyã, nº 10, Loulé, Arquivo 
Histórico Municipal de Loulé, 2004, pp. 88-93].   
146 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fls. 301v-303. 
147 Diogo Leite intitulava-se fidalgo da casa real, era filho de Vasco Leite e viveu na Rua Nova, sobre a Casa da Moeda, 
tendo sucedido a Manuel de Abreu no cargo de Alcaide da Moeda. 
148 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fls. 191-192v. 
149 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 203. 
150 A.H.M.P., Vereações, Lv. 9, fls. 26v-27. Cf. ARAÚJO, Jorge Filipe Pereira – A administração municipal do Porto: 
1508-1511 (tese de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2001, p. 18. 
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 Após o término do mandato de Pedro de Andrade, Lopo Rebelo assumiu a titularidade do 

cargo, mas o exercício simultâneo de outras funções justificou a eleição de um substituto. Em Janeiro 

de 1510, Lopo Rebelo alegou estar muito ocupado com as funções de Ouvidor do Corregedor (cargo 

que já desempenhava há alguns meses, tendo presidido a uma sessão camarária, nessa qualidade, em 

Outubro de 1509); e como o cargo de Juiz dos Órfãos também era “hoficio de muita ocupaçom e que 

nom podia fazer duas audiencias em hum dia”, requereu que enquanto desempenhasse as funções de 

Ouvidor fosse eleita outra pessoa para o cargo de Juiz dos Órfãos. O escolhido para o substituir foi 

Fernão Novais, que já havia exercido essas funções no ano anterior.151  

Durante as ausências de Vasco Carneiro, tanto durante o ano de 1512 como em 1513, também 

assumiu funções Fernão Novais, seu cunhado. A experiência deste cidadão era uma mais-valia que não 

era menosprezada quando era necessário substituir o magistrado que tutelava os órfãos da cidade e do 

termo, mas as ligações familiares também deviam ser tidas em conta.152  

Durante o ano de 1519, um ano marcado pelas constantes ausências do Juiz dos Órfãos, ao 

contrário do que havia sido prática nos anos anteriores, houve vários substitutos, não sendo valorizada 

a continuidade. Francisco Ribeiro, em Fevereiro, teve que se ausentar da cidade e foi escolhido para o 

substituir, enquanto estivesse fora, o cidadão Vicente Correia.153 Em Abril, foi eleito para as mesmas 

funções Fernão Nunes.154 Em finais de Julho, Francisco Ribeiro estava novamente fora da cidade 

sendo escolhido Diogo Leite, cidadão e na Vereação do dia 17 de Agosto o Escrivão dos Órfãos, João 

de Figueiró, informou os oficiais concelhios que o Juiz dos Órfãos tinha voltado a sair da cidade e era 

necessário que alguém o substituísse, recaindo a escolha sobre Diogo Homem.155  

Este absentismo do magistrado e a alternância dos substitutos destacava o Escrivão dos Órfãos. 

 Em Maio de 1533, Sebastião Nunes, Escrivão dos Órfãos, informou os oficiais concelhios que 

Lopo Rebelo, Juiz dos Órfãos, regressara à cidade após um período de ausência em que fora 

substituído por Manuel Bravo. No entanto Lopo Rebelo voltara doente e não podia assumir o cargo 

                                                 
151 A.H.M.P., Vereações, Lv.9, fls. 138v-139. 
    Fernão Novais, filho de Fernão Novais e de Isabel Álvares, era cidadão e cavaleiro da Casa Real. Exerceu as funções de 
Juiz dos Órfãos, com carácter de substituição em 1508, 1509, 1512 e 1513 e foi titular do cargo no triénio de 1528, 1529 e 
1530. Foi Vereador nos anos de 1521, 1525 e 1534 e, no ano de 1525, representou a cidade nas cortes de Torres Novas. 
Como era um dos Vereadores mais velhos, no ano de 1534, esteve presente nos concertos e emprazamentos realizados no 
âmbito do tombo das propriedades do concelho. Residiu na Rua das Flores e foi casado com Beatriz Brandão [A.H.M.P., 
Vereações, Lv. 9, fls. 26v-27; A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria, fl. 251; ARAÚJO, Jorge Filipe Pereira 
– A administração municipal do Porto: 1508-1511 (tese de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2001, p.18 e BRITO, 
Pedro de – Patriciado Urbano Quinhentista: as Famílias Dominantes do Porto (1500-1580). Porto, Arquivo Histórico / 
Câmara Municipal do Porto, 1997, p. 56]. 
152 A.H.M.P., Vereações, Lv.8, fls. 33v, 155. 
153 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fl. 21v. 
154 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fl. 36. 
155 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fls. 65v-66v, 69. 
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pelo que Manuel Bravo continuou em funções, uma vez que já tinha prestado juramento e dado 

fiança.156 

Quadro 5 - Juízes dos Órfãos que serviram na ausência do Juiz de Fora dos Órfãos 

 

Anos Nome 
1534 João Álvares, “O Preto” 
1539 António da Madureira 

1552 
Vasco Pires (Dr.) 
Dinis Pires Pinto (Dr.) 

1560 Francisco Vieira (Ldo.) 
1565 Jerónimo Álvares (Ldo.) 
1575 Manuel Álvares (Ldo.) 
1579 Gaspar Gonçalves Ferros (Ldo.) 

 

 Na pauta da eleição recebida pela cidade para o ano de 1534, datada de 6 de Março, não 

constava nenhum nome para assumir as funções de Juiz dos Órfãos, havendo instruções de D. João III 

para que o magistrado do triénio anterior continuasse em funções até receber novas ordens.157 Estas 

não se fizeram esperar: o monarca nomeou o primeiro Juiz de Fora dos Órfãos para o Porto em Abril 

do mesmo ano, mas antes mesmo de a nomeação ser oficial a cidade teve conhecimento das suas 

intenções.  

Na sessão camarária de 28 de Março de 1534, o Procurador, Francisco de Figueiró, informou 

que teve conhecimento de que o monarca atribuíra o Juizado dos Órfãos a um juiz de fora, solicitando 

que fossem enviados procuradores a requerer a justiça à Corte. A sua petição foi aprovada e foram 

eleitos para esse efeito os cidadãos Jorge Ferraz e Diogo Leite.158  

No dia 28 de Abril de 1534 foi discutida uma petição, que Jerónimo de Matos tinha feito ao rei, 

do ofício de Contador dos Órfãos, considerando que tal prejudicava os interesses da cidade e procedeu-

-se à leitura de uma carta régia datada de 9 de Abril, pela qual D. João III aprovava a escolha de João 

Álvares, “o Preto”, eleito pela Vereação para o cargo de Juiz dos Órfãos, enquanto ele não mandasse o 

contrário. João Álvares, o Preto apresentou o instrumento de fiança e prestou o habitual juramento no 

mesmo dia.159 

 O primeiro Juiz de Fora dos Órfãos da cidade e termo do Porto tomou posse do cargo no dia 2 

de Setembro de 1534, mas, nesse mesmo dia, informou que iria ausentar-se, por motivos familiares, 

                                                 
156 A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fls. 49-49v. Sob juramento Sebastião Nunes disse que “vira o dito Lopo Rebelo doente e 
lhe mostrara duas pedras que lançara e o dicto Lopo Rebello presente ho licenciado mestre Thomas deram o dicto requado 
pera suas mercees dizemdo que se metia em cura”. 
      Veja-se MATIAS, Ana Luísa Bellino Pereira Mendes – O Porto em 1533 – Actas de vereação da cidade (Tese de 
mestrado policopiada). Porto, FLUP, 1999, p. 28. 
157 A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fls. 156v – 158v. 
158 A.H.M.P., Vereações, Lv. 12, fls. 3-4.  
159 Esta carta foi apresentada pelo próprio João Álvares, “o Preto” (A.H.M.P., Vereações, Lv. 12, fls. 10v-12v).  
    Existem várias certidões datadas de Julho e Agosto de 1534 que foram assinadas por João Álvares, “O Preto” na 
qualidade de Juiz dos Órfãos. 
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pelo que João Álvares, “o Preto” continuou em funções durante mais algum tempo, desta feita na 

qualidade de substituto.160 

Em 1539, a ausência por tempo indeterminado do licenciado André de Mendanha motivou a 

eleição “a mais vozes” de António da Madureira, que deveria exercer funções até ao regresso do Juiz 

de Fora dos Órfãos e, em 1552, o Dr. Vasco Afonso e o Dr. Dinis Pires Pinto também exerceram as 

funções de Juiz dos Órfãos.161 

 Em 1560, os oficiais da Câmara elegeram o licenciado Francisco Vieira para servir de Juiz dos 

Órfãos enquanto o Dr. Gaspar Pereira tomava residência ao licenciado Gaspar Lopes da Rocha, Juiz de 

Fora dos Órfãos. Na reunião da Vereação do dia 25 de Novembro, Francisco Vieira prestou a habitual 

fiança e apresentou como seu fiador o cidadão António Rodrigues.162 Como a legitimidade da 

substituição foi posta em causa por um Desembargador régio, o Dr. Gaspar Pereira, a cidade solicitou 

a aprovação da Coroa, argumentando que o licenciado Francisco Vieira era “bom letrado e de muita 

experiência e que nella servira de promotor e vigário geral”, e o pedido foi deferido.163  

 Francisco Vieira exerceu as funções de Juiz dos Órfãos durante um período de tempo 

demasiado alargado e pouco habitual para uma substituição, motivo que o terá levado a solicitar ao 

monarca a remuneração dos seus serviços. A resposta régia foi positiva, embora desfasada no tempo. 

Só no dia 19 de Dezembro de 1566 o licenciado Francisco Vieira apresentou na Vereação, ao Juiz de 

Fora e Vereadores, uma provisão régia onde lhe era feita mercê de 30 000 reais pelo tempo que serviu 

de Juiz dos Órfãos.164  Saliente-se o facto de o mantimento do Juiz de Fora dos Órfãos, neste período, 

totalizar 40 000 reais anuais, pelo que se torna legítimo pensar que Francisco Vieira terá sido Juiz dos 

Órfãos durante cerca de nove meses. 

 Outros como os licenciados Jerónimo Álvares, Manuel Álvares e Gaspar Gonçalves Ferros 

também exerceram funções na ausência do Juiz de Fora dos Órfãos.165 A frequência com que os 

oficiais concelhios tinham a possibilidade de efectuar este tipo de eleição começou a ser menor, uma 

vez que uma provisão régia determinou que o Juiz de Fora da cidade acumulasse as funções de Juiz 

dos Órfãos quando este se ausentasse e, em 1575, aquando da tomada a residência ao Dr. Pedro 

Borges, assumiu funções o licenciado Luís Mendes de Vasconcelos, Juiz de Fora.166 No entanto, em 

Setembro do mesmo ano, como o licenciado Luís Mendes ia para fora, foi eleito para servir de Juiz dos 

                                                 
160 A.H.M.P., Vereações, Lv. 12, fls. 42v-43v.  
161 Tendo em conta o pouco tempo que António da Madureira poderia servir, os próprios Vereadores fiaram e abonaram em 
400 000 reais para que ele pudesse exercer o cargo de Juiz dos Órfãos. A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fl. 61; A.D.P., 
Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 5, fls. 36v-37 e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 6, fl. 209v. 
162 A.H.M.P., Vereações, Lv.22, fls. 85v-86. 
163 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 22, fls. 34-35 e Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 66. O licenciado 
Francisco Vieira foi Procurador da Misericórdia entre 1568 e 1578, tendo nessa qualidade integrado várias comissões 
responsáveis pela dotação de órfãs. 
164 A.H.M.P., Vereações, Lv.22, fls. 86-86v. 
165 A.H.M.P., Vereações, Lv.25, fl. 138 e A.H.M.P., Vereações, Lv.26, fls. 87v-88. 
166 A.H.M.P., Vereações, Lv.25, fls. 128v-129. 
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Órfãos o licenciado Manuel Álvares, que deveria exercer tais funções enquanto o rei não provesse a 

cidade de um novo Juiz de Fora do Órfãos, o que não tardou a suceder com a designação não de um 

novo magistrado, mas do antigo! No dia 15 de Outubro de 1575, o Dr. Pedro Borges apresentou na 

Vereação uma provisão régia para servir o ofício de Juiz de Fora dos Órfãos.167 

 Em 1579 foi eleito na Vereação para a magistratura dos órfãos o licenciado Gaspar Gonçalves 

Ferros enquanto o licenciado Duarte de Almeida, Juiz de Fora dos Órfãos, servia de Corregedor.168 

 Sublinhe-se o facto de todos os cidadãos do Porto que encontrámos a exercer as funções de Juiz 

dos Órfãos em substituição dos magistrados régios serem licenciados ou doutores, tal como acontecia 

com os titulares do cargo. 

1.2.2.2  Os Juízes de Fora dos Órfãos 

Numa lógica de progressiva centralização, especialização e profissionalização da justiça, em 

que se destaca, a partir de 1518, a nomeação de Juízes de Fora para a cidade e uma breve experiência 

de separação da jurisdição cível e crime com a nomeação, em 1530, de um Juiz de Fora do Cível, o Dr. 

Baltazar da Nóbrega e um Juiz de Fora do Crime, o licenciado Hilário Dias, era expectável que 

também os órfãos fossem contemplados com um magistrado de fora da terra designado pelo rei.169 

Em 1530, nas instruções da Coroa relativamente aos procedimentos a ter nas eleições dos 

oficiais concelhios, usando favas brancas e pretas, continuava a constar a eleição do Juiz dos Órfãos 

por um período de três anos, mas em Abril de 1534 o monarca nomeou o primeiro Juiz de Fora dos 

Órfãos da cidade e termo do Porto, o licenciado Martim Velho.170  

Antes de ser designado Juiz de Fora dos Órfãos do Porto, Martim Velho fora Juiz na vila de 

Monção, onde recebia 20 000 reais de mantimento anual, tendo o monarca ordenado que os três meses 

que serviu o cargo lhe fossem pagos como sendo seis. Assim, em virtude desta mercê régia, Martim 

Velho recebeu 10 000 reais para si e 4 800 reais para os dois homens que o acompanhavam (cada um 

recebia 400 reais por mês de remuneração).171 

Martim Velho tomou posse do ofício no dia 2 de Setembro de 1534. Apresentou-se na 

Vereação com a sua carta de nomeação que foi lida publicamente pelo doutor Luís Mendes, Juiz de 

Fora do Crime, que presidia à reunião camarária. Questionados pelo magistrado se obedeciam à carta 

do rei os Vereadores anuíram, mas o Procurador da Cidade e os Procuradores dos Mesteres 

contestaram tal atitude. Argumentaram que desde tempos imemoriais que tal ofício pertencia à cidade 

e que já o rei D. Manuel o tentara tirar, mas a cidade tinha-se oposto e o monarca devolvera-lho. 
                                                 
167 A.H.M.P., Vereações, Lv.25, fls. 138, 169v-170. 
168 A.H.M.P., Vereações, Lv.25, fl. 138 e A.H.M.P., Vereações, Lv.26, fls. 87v-88. 
169 Ao Dr. Baltazar da Nóbrega sucedeu, como Juiz de Fora do Cível, o Dr. Fernão de Magalhães e ao licenciado Hilário 
Dias, Juiz de Fora do Crime, o Dr. Luís Mendes. 
170 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 236 -238. 
171 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 53, nº 70. 
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Lembraram que o ofício em causa era exercido por “cidadãos amtigos e pessoas nobres de muito saas e 

boas conciencias muito esprementados praticos no judiciall e leterados e que servem o dicto carego 

tam bem como se pode servir por quaisquer leterados em qualquer cidade de seus reinos”, 

considerando que o rei não estava bem informado, e requereram ao Juiz e Vereadores que não dessem 

posse do cargo a Martim Velho.  

Os Vereadores responderam que não abdicavam de apresentar os embargos da cidade ao 

monarca e “protestavam a tall pose nom prejudicar a dicta cidade cousa algua”. O Juiz de Fora do 

Crime presidiu à cerimónia de tomada de posse, fazendo Martim Velho o habitual juramento com a 

mão direita sobre o livro dos Evangelhos. Após a assinatura protocolar, Martim Velho informou que 

estava de partida para ir “chamar e trazer sua mulher a esta cidade”, pelo que requeria que provessem a 

cidade de Juiz dos Órfãos durante a sua ausência, tendo os oficiais concelhios decidido que até ao seu 

regresso João Álvares, “o Preto”, continuaria em funções.172 

Para justificar a sua decisão, o monarca enumerou as desvantagens dos anteriores Juízes dos 

Órfãos (segundo ele desconheciam as leis que regulamentavam as partilhas e os autos judiciais, eram 

descuidados e negligentes) e destacou as vantagens dos novos magistrados: eram letrados, não viviam 

na cidade e não tinham nela fazenda em que se pudessem ocupar, descurando os afazeres 

profissionais.173   

De uma forma geral parecem válidas as razões apontadas pelo rei. Gil Vicente, através do 

personagem Pêro Marques, o analfabeto Juiz da Beira, a quem a mulher (Inês Pereira) lia as 

ordenações, dá razão ao argumento de que os juízes locais desconheciam a legislação.174 No entanto, 

pode-se objectar que numa cidade como o Porto havia letrados com conhecimentos de leis que podiam 

exercer essas funções. Aliás, na segunda metade do século XVI, todos os indivíduos que sabemos 

terem sido eleitos pela Câmara para substituir o Juiz de Fora dos Órfãos, durante as suas ausências, 

eram licenciados ou doutores e pelo menos um dos Juízes de Fora nomeados pelo rei pertencia a uma 

família da cidade. 

 De qualquer forma parece-nos que, pelo menos na década de Trinta, os órfãos e os enjeitados 

ficaram a ganhar com a troca dos juízes locais por magistrados de fora uma vez que os primeiros 

Juízes de Fora dos Órfãos foram bastante interventivos. 

Por se tratar de um Juiz de Fora, uma das questões que se coloca é a da sua aposentadoria, que 

no caso dos primeiros Juízes de Fora dos Órfãos era paga pelo município. Nas despesas do ano 1538, o 

escrivão Álvaro Fernandes regista o pagamento ao licenciado Martim Velho de 3 135 reais que lhe 

eram devidos da sua aposentadoria e de “dois homens de pé”.175  Mas, na resposta de D. João III aos 

                                                 
172 A.H.M.P., Vereações, Lv. 12, fls. 42v-43v.  
173 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 240. 
174 VICENTE, Gil – O Juiz da Beira in Obras de Gil Vicente. Porto, Lello & Irmão Editores, Porto, 1965, pp. 691-721. 
175 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 279v. 
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capítulos gerais das Cortes de 1525 e 1535, D. João III ordenou que a sua aposentadoria e mantimento 

passasse a ser paga pela fazenda régia e o livro do Almoxarifado do Porto comprova que assim se fazia 

na década de Sessenta. 176 

Martim Velho terminou a sua carreira no Porto, tendo falecido em 1538 e, no mesmo ano, D. 

João III nomeou o licenciado André de Mendanha para o cargo de Juiz de Fora dos Órfãos da cidade e 

seus termos.177 

Desconhecemos a localização e o proprietário das casas onde ficou aposentado o primeiro Juiz 

de Fora dos Órfãos, mas o seu sucessor, André de Mendanha, recusou-se a aceitar a aposentadoria na 

casa que lhe era oferecida.178 Argumentava o magistrado que não podia ficar aposentado numa casa 

pertencente a órfãos, como a cidade pretendia, embora as Ordenações Manuelinas apenas lhe 

proibissem a compra de bens de órfãos.179  O impasse resolveu-se após a intervenção do rei, que 

considerou que a referida aposentadoria podia efectuar-se, desde que fosse paga a renda devida.180  

O livro de receita de 1544 revela que as contas do ano de 1542 e 1543 foram verificadas e 

encerradas por André de Mendanha, na qualidade de Provedor e Juiz dos Resíduos e que, nesse ano, 

durante o mês de Setembro, a cidade lhe pagou 7 540 reais da aposentadoria e camas do tempo em que 

serviu de Corregedor da Comarca do Porto, em substituição do Dr. Francisco Toscano.181 Em 1546, 

André de Mendanha exercia as funções de Corregedor da Comarca de Ponte de Lima. 182 

 Vinte anos depois, em 1568, a questão do local de aposentadoria voltou a colocar-se, 

queixando-se os oficiais concelhios de que o Corregedor, o Juiz de Fora e o Juiz de Fora dos Órfãos 

pousavam num bairro despovoado da cidade, com poucos vizinhos e longe dos lugares públicos, onde 

era mais necessário que residissem os oficiais régios da justiça. A residência num local mais central 

permitir-lhes-ia acudir aos arruídos e seriam prevenidos delitos que se cometiam por ser do 

conhecimento público que as justiças viviam longe. Em resposta a esta solicitação, o monarca ordenou 

aos três magistrados que procurassem outras casas na cidade, localizadas em lugares públicos onde as 

partes pudessem ir mais facilmente negociar e requerer a sua justiça.183  Pretendia-se, portanto, que a 

                                                 
176 Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fl. XI e A.H.M.P., 
Almoxarifado, fls. 5, 6v-7v. 
177 Em Setembro de 1538, o monarca ordenou que os 43 360 reais que deviam ser pagos na Casa da Índia aos herdeiros de 
Martim Velho fossem pagos a Bernardim Beliágua, seu genro, em virtude de a viúva lhos ter trespassado (I.A.N./T.T., 
Corpo Cronológico, Parte I, mç. 62, nº 116). 
178 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 249 ou RIBEIRO, João Pedro – “Índice Chronologico dos documentos mais notáveis 
que se achavão no Archivo da Illustrissima Câmara da cidade do Porto, quando por ordem regia o examinou no anno de 
1795, o conselheiro João Pedro Ribeiro natural da mesma cidade”. Porto, Câmara Municipal do Porto / Gabinete de 
História da Cidade, 1951, p. 288.  
179 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 484. 
180 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 254. 
181 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, fls. 7, 69v. Francisco Toscano recebeu de aposentadoria 7 580 reais de 
uma vez e 4 290 reais de outra (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, fls. 57v, 58v). 
182 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç.77, nº 64 e I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 98, nº 46. 
183 Corpus Codicum…, Vol. IV, p.102. 
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proximidade dos magistrados tivesse um efeito dissuasor sobre a criminalidade e que facilitasse o 

acesso de todos à justiça. 

Durante este período verificámos que André de Mendanha se aposentou na Rua das Flores, 

João de Valadares na Rua Chã, Gaspar Lopes da Rocha e Diogo Vaz Couceiro na Rua de Belmonte.184 

Pretendia-se, portanto, que o Juiz de Fora dos Órfãos, tal como os outros magistrados, abandonasse a 

sua residência na Rua de Belmonte e fosse viver para um local mais central e de maior densidade 

populacional para desencorajar desacatos e facilitar o acesso à justiça de todos quantos a procuravam, 

uma vez que, à falta de um local específico, parte significativa do expediente do Juízo dos Órfãos 

decorria na sua habitação. 

Outra questão a que importa dar resposta é saber o que tornava o cargo de Juiz dos Órfãos tão 

apetecível. Certamente o protagonismo social que conferia, o poder de decisão associado às funções 

desempenhadas, mas também os proventos económicos auferidos, nem sempre de forma lícita. 

O livro do almoxarifado, na década de Sessenta, regista o pagamento de 40 000 reais anuais de 

mantimento ao Juiz dos Órfãos e 6 960 reais por ano da aposentadoria, dos quais 5 000 reais eram para 

as casas e 1 960 reais para as camas. Ou seja, o valor do mantimento é igual ao do Juiz de Fora da 

cidade, embora houvesse uma ligeira diferença nos valores da aposentadoria, justificada pelo facto de a 

aposentadoria do Juiz de Fora, no valor de 9 000 reais, incluir dois homens que o deveriam 

acompanhar permanentemente; mas inferior ao do Corregedor que recebia 50 000 reais anuais de 

mantimento.185  No que respeita aos proventos recebidos pelo Juiz dos Órfãos, fosse de fora ou da 

terra, não podemos deixar de chamar a atenção para a vulgarização da prática do pagamento de 

espórtulas, ou seja da atribuição, nem sempre voluntária, de gratificações extraordinárias ao 

magistrado pelo trabalho realizado no exercício das suas funções. Em 1566, a cidade fez chegar ao 

Cardeal D. Henrique, por intermédio de António Barbalho, um cidadão portuense, vários 

apontamentos com solicitações, entre as quais se incluía o pedido para que tais espórtulas fossem 

proibidas. O monarca reconheceu a legitimidade do pedido e encarregou os Vereadores e Procurador 

da cidade, desse ano e futuros, de sempre que tal acontecesse mostrarem ao Corregedor a provisão que 

sobre isso enviava e que deveria permanecer no cartório da cidade e ser notificada ao Juiz dos 

Órfãos.186  

Poucos dias depois, através de uma provisão endereçada ao licenciado Fernão Gonçalves, 

Corregedor da Comarca do Porto, o Cardeal D. Henrique disse ter sido informado que o Juiz de Fora 

dos Órfãos, por ter provisões régias que lhe atribuíam o conhecimento de “certos feitos e partilhas 

                                                 
184 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.1, fl. 63v; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 5, fls. 
36v-37; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 9, fl. 164v; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
30, fl. 13 e MELO, Arnaldo Sousa Melo; DIAS, Henrique e SILVA, Maria João Oliveira – Palmeiros e Sapateiros. A 
Confraria de S. Crispim e S. Crispiniano do Porto (séculos XIV a XVI). Porto, Fio da Palavra, 2008, pp. 34-35. 
185 A.H.M.P., Almoxarifado, fls. 5-5v, 6v-7v. 
186 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 89-90. 
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entre partes” quando o Juiz de Fora Ordinário era recusado por ser considerado suspeito, recebia 

espórtulas e que as costumava cobrar quando efectuava partilhas entre maiores “e consinte aos 

partidores que tambem as levem e lhas arbitra não o podendo fazer”; e ordenou que tanto o Juiz de 

Fora dos Órfãos como o Juiz de Fora Ordinário fossem notificados para não levarem espórtulas dos 

processos que julgavam, independentemente de eles ocorrerem na cidade ou no termo, de fazerem ou 

não parte das suas competências habituais e de se tratarem de partilhas de maiores ou de menores. O 

Juiz dos Órfãos deveria levar somente os valores previstos nas ordenações, no respectivo título, e não 

podia arbitrar tais pagamentos aos Partidores.187 

Outra irregularidade decorria do facto de os Juízes dos Órfãos, tal como os Juízes de Fora e o 

Corregedor, realizarem audiências públicas e ordinárias nas suas casas.188 Daí resultavam 

inconvenientes para os que pretendiam recorrer à justiça. Alegavam os oficiais concelhios que algumas 

pessoas prescindiam de requerer a justiça por não poderem entrar nas casas dos julgadores, onde os 

espaços eram exíguos e rapidamente ficavam lotados, sendo obrigadas a permanecer de pé, por “não 

aver em que se assentem”.189  Para pôr fim a esta situação o Cardeal D. Henrique, em 1567, ordenou 

que o Juiz dos Órfãos e o Juiz de Fora fizessem as audiências públicas e ordinárias “na casa pubrica do 

conselho pera isso ordenada”, podendo continuar a realizar as audiências particulares e de “cousas que 

sumaria ou verbalmente se logo poderem detreminar” nas respectivas habitações.190 

A substituição dos Juízes dos Órfãos eleitos pelo concelho por magistrados de fora nomeados 

pelo rei parece não ter motivado qualquer reformulação das competências do cargo (nem as 

Ordenações Manuelinas nem as Filipinas fazem qualquer distinção entre as funções dos Juízes dos 

Órfãos da terra e os de fora), mas deu-lhe maior visibilidade e os primeiros Juízes de Fora dos Órfãos 

foram bastante interventivos, nomeadamente no que respeita aos enjeitados.  

O espaço de actuação do Juiz de Fora dos Órfãos não se restringia à cidade; ele actuava 

também em parte do território do termo, mas não em todo porque, como veremos adiante, Penafiel e 

Aguiar de Sousa constituíam um Julgado independente e possivelmente o mesmo acontecia com 

Refojos.  

Tanto a actividade do Juiz de Fora dos Órfãos da cidade e termo como a dos Juízes dos Órfãos 

dos julgados do termo era fiscalizada pelo Corregedor e Provedor da Comarca, que recebia os agravos 

e superintendia nas questões relativas à fazenda dos órfãos.  

                                                 
187 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 91. 
188 Este era um problema que em 1525 já se colocara relativamente a outros funcionários régios. Nas Cortes de Torres 
Novas a cidade havia alertado para os inconvenientes de o Vedor da Fazenda Régia, o Juiz dos Reguengos e Direitos Reais, 
o Juiz dos Feitos do Mar e o Juiz das Sisas, Portagem e Dízima do Pescado realizarem as suas audiências nas respectivas 
habitações. Na sua resposta D. João III foi de encontro aos objectivos da cidade, ordenando que as referidas audiências 
passassem a fazer-se na Casa dos Contos ou em outro local público em dias e horários estabelecidos pelo Vedor da Fazenda 
Régia (A.H.M.P., Livro A, fls. 158-158v).  
189 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 100. 
190 Id., Ib. 
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 O Juiz de Fora dos Órfãos era a terceira figura do poder judicial na Comarca do Porto, logo a 

seguir ao Corregedor e ao Juiz de Fora. As relações entre os três magistrados, nomeados pelo rei, 

variaram conforme os momentos e os protagonistas, havendo vários casos em que as relações 

profissionais foram reforçadas por laços de parentesco espiritual, mas também situações de conflito. 

Eles movimentavam-se em áreas geográficas com zonas comuns, tinham competências diferenciadas, 

mas por vezes complementares, pelo que era desejável uma cooperação que nem sempre se verificou. 

Além das competências individuais de cada um, que não eram isentas de complementaridade, em 

alguns momentos eles foram chamados a trabalhar em conjunto, nomeadamente no momento em que, 

obedecendo a uma provisão de D. Sebastião, os três magistrados elaboraram a lista dos portuenses que 

reuniam todas as condições para servirem de Vereadores, Procuradores ou Tesoureiros e da qual o 

monarca extraía os oficiais que deveriam servir em cada ano ou enquanto não ordenasse o contrário.191  

 Em diversas ocasiões, por ausência dos respectivos titulares, o Juiz de Fora dos Órfãos 

desempenhou as funções tanto do Juiz de Fora como do Corregedor, contrariando os interesses dos 

Vereadores, que se sentiam preteridos e desrespeitados por não poderem exercer as funções de Juízes 

Ordinários. Também o Juiz de Fora Ordinário assumiu, algumas vezes, as funções do Juiz de Fora dos 

Órfãos durante a ausência deste, o que também não agradava aos Vereadores e Procurador da cidade, 

que consideravam que a escolha da pessoa para essas funções era uma prerrogativa da Vereação. 

Na década de Quarenta, mais precisamente em 1547, os oficiais concelhios continuavam a 

solicitar que o cargo de Juiz dos Órfãos voltasse a ser assumido por um cidadão eleito pela Câmara. O 

Monarca recusou, mas deu razão à cidade que se agravava do facto de o Juiz de Fora dos Órfãos 

exercer, em simultâneo, as suas funções e as do Corregedor, acumulando as duas varas. D. João III 

ordenou ao Corregedor que sempre que saísse da cidade e o Juiz de Fora não pudesse assumir as suas 

funções, por também se encontrar ausente, entregasse a sua vara ao Juiz de Fora dos Órfãos; no 

entanto este nunca não poderia acumular ambos os cargos (Corregedor e Juiz dos Órfãos) por um ser 

superior do outro e receber os seus agravos, pelo que nestas circunstâncias o ofício de Juiz dos Órfãos 

deveria ser servido por uma pessoa apta, eleita pela Vereação.192 

Em Junho de 1549, o facto de o licenciado João de Valadares, Juiz de Fora dos Órfãos, ter 

provisão e comissão para servir de Corregedor, desencadeou um conflito entre João de Valadares e os 

oficiais concelhios. O magistrado pretendia acumular os dois cargos e as duas varas, resultando daí a 

impossibilidade de se efectuarem agravos nas causas dos órfãos, habitualmente remetidos ao 

Corregedor, e o desrespeito pelo direito que a cidade tinha de eleger um cidadão que substituísse o Juiz 

de Fora dos Órfãos, nas suas ausências.193 O magistrado argumentou que o ofício de Juiz dos Órfãos 

                                                 
191 A.H.M.P., Vereações, Lv. 24, fls. 183-184. 
192 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 41-42. 
193 João de Valadares, filho de Sebastião Gonçalves Valadares e de Dona Filipa Martins de Almeida, Juiz de Fora dos 
Órfãos na cidade do Porto, entre 1546 e 1552, foi ele próprio curador, dado pela justiça, de Branca de Almeida, sua irmã, e 
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lhe tinha sido concedido pelo rei e que só a ele prestaria contas do trabalho realizado e dos erros 

cometidos, tendo para o efeito obrigado a sua fazenda. E acrescentou que este era um ofício de 

arrecadação da fazenda dos órfãos que se efectuava de forma contínua e que a mudança não se lhe 

afigurava benéfica, uma vez que em pouco tempo podiam ocorrer descuidos e negligências pelos quais 

seria responsabilizado. 

Em discordância com a posição adoptada pelo magistrado, o Juiz de Fora e os oficiais 

concelhios optaram por enviar um instrumento de agravo à Corte e Casa da Suplicação, fazendo 

referência à acumulação de ambos os cargos e ao facto de o Juiz de Fora, o licenciado Gonçalo de 

Cepeda, que se encontrava na cidade, ter sido preterido pelo Corregedor ao estabelecer esta comissão, 

desrespeitando assim o procedimento habitual, a lei e as hierarquias.194 Juntamente com o instrumento 

de agravo seguiu a provisão régia que determinava que, na ausência do Corregedor, as suas funções 

fossem atribuídas ao Juiz de Fora ou, caso este também não estivesse na cidade, ao Juiz de Fora dos 

Órfãos. 

A rápida sentença proferida por D. João III, datada de 13 de Julho de 1549, encerrou o processo 

judicial, determinando o triunfo da Vereação em ambas as questões que motivaram a querela. Por um 

lado considerou que o Juiz de Fora e os Vereadores tinham sido agravados pelo Juiz de Fora dos 

Órfãos que, no exercício das funções de Corregedor, sob a ameaça de penas, proibiu a eleição de um 

Juiz dos Órfãos que o substituísse, anulando a sua proibição bem com as respectivas penas e, por outro 

lado, baseando-se numa lei saída de Cortes para que na ausência do Corregedor servisse o Juiz de 

Fora, revogou a provisão e comissão do Corregedor, Dr. Gaspar Mendes Dantas, e mandou que o Juiz 

de Fora servisse de Corregedor durante a ausência do mesmo. 195 

Ainda na sequência deste conflito, em Agosto de 1549, D. João III escreveu ao Juiz, 

Vereadores e Procurador da cidade, reforçando as decisões da sentença proferida em Julho: o Juiz de 

Fora deveria ficar com a vara do Corregedor durante a sua ausência e o Juiz de Fora dos Órfãos 

serviria somente o seu ofício. Enquanto o Juiz de Fora servisse de Corregedor, o Vereador mais velho 

assumiria as funções de Juiz pela Ordenação.196 De salientar a aliança entre o Juiz de Fora e os oficiais 

concelhios que se unem na defesa de interesses comuns, os diferendos entre Juiz de Fora e Corregedor 

e a confusão que persiste na orgânica dos cargos. 

                                                                                                                                                                       
nessa qualidade, em 1548, constituiu como sua procuradora Dona Filipa Martins, viúva, moradora na vila de Guimarães e 
mãe da referida órfã, com poder para citar e demandar perante as justiças o licenciado Fernando de Almeida, tio da dita 
Branca de Almeida, para que este lhe entregasse todos os seus bens (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 3, 
fls. 16v-17). Alão de Moraes refere que João de Valadares casou com Brites Lopes de Carvalho e foi Desembargador dos 
Agravos da Casa da Suplicação (MORAES, Cristóvão Alão de – Pedatura Lusitana, Nova edição reformulada, Vol. IV, 
Braga, Ed. Carvalhos de Basto, 1997, p. 63). 
194 A razão apontada para o facto de o licenciado Gonçalo de Cepeda ser preterido relativamente ao Juiz de Fora dos Órfãos 
foi o facto de o Corregedor lhe “querer mal e lhe fazer injuria”. Mas é dito que deste facto e das suas “causas e rezões” o 
Juiz de Fora alegaria em seu tempo (A.H.M.P., Sentenças, Lv. 1, fls. 6v-7v). Isto faz pensar na possibilidade da existência 
de um outro processo judicial simultâneo, envolvendo o Corregedor e o Juiz de Fora. 
195 A.H.M.P., Sentenças, Lv. 1, fls. 5v-9v. 
196 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 44. 
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Em 1561, o monarca respondeu favoravelmente às solicitações da cidade, confirmando o 

direito de os oficiais da Câmara elegerem um “letrado, apto e sufficiente” que, “quando quer que se 

tomarem as residências aos Juízes dos Órfãos da ditta cidade ou forem doentes, absentes, ou impedidos 

de maneira que não possão servir o ditto officio”, exercesse as funções do referido magistrado.197 Estes 

episódios e outros similares são representativos da importância que tinha para a Câmara a eleição dos 

substitutos dos Juízes dos Órfãos, que exerciam as suas funções quando o titular não as podia exercer, 

e do empenho que era habitual na defesa das suas prerrogativas. 

Os procuradores portuenses enviados às Cortes de Lisboa de 1562 voltaram a reiterar o desejo 

de um Juiz dos Órfãos da terra, eleito pela Vereação, mas o monarca, na sua resposta aos capítulos 

particulares, referiu que o cargo estava bem provido e que um magistrado de fora para estas funções 

era mais conveniente para os órfãos e para a respectiva fazenda.198 

Também em 1568, o problema da substituição do Juiz de Fora dos Órfãos, durante as suas 

ausências ou impedimentos, voltou a colocar-se, pelo facto de este magistrado, por ordem régia, estar a 

repartir as sisas em alguns concelhos do termo, situação que levou a Câmara a eleger um letrado para 

assumir as funções de Juiz dos Órfãos. Esta eleição foi anulada pelo Corregedor. Alegava ele que no 

regimento recentemente enviado aos Provedores da Comarca constava que “quando o juiz dos orffãos 

fosse ausente ou empedido o juiz de fora servisse o dito carreguo”. Esta interferência foi mal acolhida 

pelos Vereadores e Procurador da cidade, que entendiam que o Juiz de Fora já tinha muitas situações 

para acudir e, mais uma vez, obtiveram do monarca a autorização necessária para eleger um Juiz dos 

Órfãos que substituísse o titular, durante as suas ausências.199 

Em Setembro de 1577, num momento em que a saúde pública justificava medidas 

excepcionais, realizou-se uma reunião da Vereação, no Mosteiro de S. Domingos, onde estiveram 

presentes o Corregedor, o Juiz de Fora, os Vereadores, o Procurador da Cidade e os Procuradores dos 

Mesteres. Foram tomadas medidas para garantir uma melhor fiscalização dos lugares impedidos: o Juiz 

de Fora devia deslocar-se para o lugar de Arrifana, onde ficaria a residir, podendo entrar (graças a uma 

carta régia que lhe conferia esse poder) com vara alçada no concelho de Lousada (jurisdição do Duque 

de Bragança), na Honra de Sobrosa (jurisdição do Marquês de Vila Real) e na Honra de Louredo 

(jurisdição da Coroa) e o Corregedor iria residir na guarda de Matosinhos e Leça. Desta forma ficava 

garantida uma protecção efectiva dos referidos lugares. As ameaças à saúde pública constituíam 

óptimas oportunidades para os magistrados régios invadirem coutos, honras e terras isentas. 

Face ao iminente abandono da cidade pelos dois magistrados régios, num período de “muitos 

delitos e furtos e ferimentos”, o Juiz de Fora delegou no Dr. Pedro Borges, Juiz de Fora dos Órfãos, as 

suas funções, nomeadamente em tudo o que respeitasse aos “crimes e presos da cadea”. Esta decisão 

                                                 
197 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 66-67. 
198 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 72. 
199 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 104-105. 
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motivou protestos dos Vereadores e Procurador concelhios, que alegavam ter provisões régias, não 

revogadas, que determinavam que, na ausência do Juiz de Fora, servissem os dois Vereadores mais 

velhos. Os oficiais concelhios só assinaram a acta com a ressalva da sua discordância relativamente a 

esta situação. Os Procuradores dos Mesteres, Lopo Machado e Gonçalo Pires, mostraram-se solidários 

com a posição dos Vereadores e Procurador da Câmara.200 Apesar da discordância e veemência dos 

protestos dos Vereadores, Procurador da Câmara e Procuradores dos Mesteres, esta situação nada tinha 

de novo. Durante os anos precedentes, encontramos com alguma frequência o Juiz de Fora dos Órfãos, 

Dr. Pedro Borges, a substituir o Juiz de Fora, verificando-se no ano de 1575 quase uma alternância do 

licenciado Luís Mendes de Vasconcelos, Juiz de Fora da Cidade, e do D. Pedro Borges no exercício 

destas funções.201 Aliás, Francisco Dias, nas suas memórias, diz que foi no ano de 1574 que a 

Vereação recebeu a provisão régia que estabelecia que o Juiz de Fora dos Órfãos servisse durante as 

ausências do Juiz de Fora, pondo fim ao privilégio especial de, nessas circunstâncias, servirem os dois 

Vereadores mais velhos.202 

Em 1579, no dia 22 de Janeiro, a questão de o Juiz de Fora dos Órfãos substituir o Juiz de Fora 

nas suas ausências colocou-se mais uma vez, revelando os Vereadores maior conformismo e mesmo 

algum receio de represálias. Bernardo de Figueiroa e Francisco Álvares de Soágua aceitaram servir de 

juízes na ausência do Juiz de Fora, mas salvaguardaram que tinham recebido uma provisão régia que 

determinava que o Juiz de Fora dos Órfãos substituísse o Juiz de Fora nas suas ausências, tendo eles 

apresentado embargos a esta substituição, os quais foram remetidos para a Corte pelo Corregedor, 

Pedro Machado. Ambos aceitam as varas, mas “com decraração que não irão contra o que Sua Alteza 

nos mandar ou tiver mandado de sua parte desistirão logo”.203 Em Março do mesmo ano, o Juiz de 

Fora dos Órfãos assumiu as funções de Corregedor, que estava ausente, tendo sido eleito para o cargo 

de Juiz dos Órfãos o licenciado Gaspar Gonçalves Ferros.204 

Entre 1534 e 1580 exerceram as funções de Juiz de Fora dos Órfãos no Porto: Martim Velho, 

André de Mendanha, João de Valadares, Gaspar Lopes da Rocha, Álvaro Afonso, Gonçalo Vaz 

Peixoto, Diogo Vaz Couceiro, Pedro Borges e Duarte de Almeida. Alguns, como se pode ver no 

quadro que se segue, excederam claramente o período de três anos que as ordenações previam para 

                                                 
200 A.H.M.P., Acórdãos e Posturas, Lv.2, fls. 125-126v. 
201 No ano de 1575 o Juiz de Fora, Luís Mendes de Vasconcelos, serviu até 23 de Abril, a partir daí exerceu as suas funções 
o Dr. Pedro Borges, Juiz dos Órfãos; no dia 11 de Junho tinha regressado Luís Mendes de Vasconcelos, mas em 22 de 
Junho voltámos a encontrar o Dr. Pedro Borges, Juiz de Fora dos Órfãos; a 20 de Julho reencontrámos nas suas funções o 
licenciado Luís Mendes de Vasconcelos e no dia 5 de Novembro foi, novamente, Pedro Borges que em substituição do Juiz 
de Fora, perante Francisco Peixoto, mamposteiro-mor dos cativos, ordenou ao escrivão que fizesse auto e declaração 
dizendo que era chegado o tempo de abrir as arcas que estavam na cidade e de ir pelo bispado fazer o recebimento da 
rendição dos cativos (A.H.M.P., Vereações, Lv. 26, fls.78v-79, 99, 107v e A.H.M.P, Receitas e Despesas com Cativos, 
Lv.3, fl.175). 
202 DIAS, Francisco – Memórias Quinhentistas dum Procurador Del-Rei no Porto (Com prefação e notas finais de A. de 
Magalhães Basto), Porto, C.M.P./G.H.C., 1937, p. 21.  
203 A.H.M.P., Vereações, Lv. 26, fls. 45v-46. 
204 A.H.M.P., Vereações, Lv. 26, fls. 87v-88, 89v. 
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cada exercício e Pedro Borges teve a particularidade de ter sido nomeado para suceder a si próprio, 

mas de outros ainda é necessário reunir informações mais precisas sobre limites temporais dos 

respectivos mandatos.  

Quadro 6 - Juízes de Fora dos Órfãos da cidade e termo 

Anos 205 Nome 
1534-1538 Martim Velho (licenciado) 
1538-1543 André de Mendanha (licenciado) 
1546-1552 João de Valadares (licenciado) 
1556-1560 Gaspar Lopes da Rocha (licenciado) 

1565 Álvaro Afonso (licenciado) 
1565-1567 Gonçalo Vaz Peixoto (licenciado) 
1569-1570 Diogo Vaz Couceiro (Dr.) 
1573-1577 Pedro Borges (Dr.) 
1578-1580 Duarte de Almeida (licenciado) 

 

De Duarte de Almeida ou Duarte de Almeida Novais, que quando exerceu as funções de Juiz 

de Fora do órfãos do Porto era casado com Úrsula de Morais, Alão de Morais refere que era filho de 

João Martins Ferreira e de D. Maria de Almeida, ou seja, era um portuense originário de uma das 

famílias mais importantes da cidade.206 Em 1586 Duarte de Almeida Novais era o Provedor e Contador 

da Comarca de Viana da Foz do Lima.207 

1.2.2.3 Os Depositários 

O cargo de Depositário nos Juízos dos Órfãos surgiu em meados da década de Trinta, na 

sequência das Cortes de Évora, com a decisão de recolher o dinheiro dos órfãos em cofres próprios, 

embora a lei que os regulamenta tenha sido publicada apenas em 1538.208 No Regimento do Dinheiro 

dos Órfãos reproduzido no início do primeiro livro do Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra e datado de 

10 de Setembro de 1535 já constam todas as disposições da lei de 1538 relativas aos Depositários, pelo 

que se conclui que a sua aplicação prática precedeu a publicação da lei.209  

                                                 
205 As datas que constam nesta coluna são os limites temporais que conseguimos comprovar através de referências 
documentais, podendo os magistrados referidos ter exercido funções em outros anos como certamente aconteceu com 
Álvaro Afonso e Gonçalo Vaz Peixoto (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 21, fls. 48v-51v e A.D.P., 
Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 21, fls. 82-82v). 
206 MORAES, Cristóvão Alão de – Pedatura Lusitana, Nova edição reformulada, Vol. I, Braga, Ed. Carvalhos de Basto, 
1997, p. 37. 
      Em Janeiro de 1579, Úrsula de Morais foi madrinha de baptismo de Gonçalo, filho do Corregedor Pedro Machado e de 
sua mulher, Jerónima de Valadares. O padrinho foi o Juiz de Fora, Diogo Dias Cardoso (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da 
Sé, Registos de Baptismos, Lv. 2B, fl. 44v). 
207 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Viana do Castelo, Lv. 1, fls. 16v-17. 
208 Leis Extravagantes e Repertório das Ordenações de Duarte Nunes do Lião (Reprodução “fac-simile” da edição 
“princeps” das Leis Extravagantes impressas em 1569). Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 48v-50v ou 
Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União das 
Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126. O conteúdo desta lei é repetido quase integralmente nas Ordenações 
Filipinas, Livro I, Tit. LXXXVIII, pp. 215-217. 
209 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fólios não numerados, no início do livro. 
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O Depositário ou Tesoureiro dos Órfãos devia ser uma pessoa abonada, era escolhido pelo 

Corregedor de um conjunto de nomes indicados pelos Juízes, Vereadores e Procurador de cada terra e 

exercia estas funções durante um período de dois anos. Para os escolhidos, o cargo era de aceitação 

obrigatória, só podendo ser recusado pelos que estavam isentos das funções de Juízes, Vereadores, 

Procuradores e Almotacés.  

 As avultadas quantias em numerário ou objectos de valor e toda a documentação contida no 

Cofre dos Órfãos conferiam uma enorme responsabilidade ao Depositário, exigindo-se que o mesmo 

fosse alguém de sólida reputação. Além de guardar a arca do tesouro, também lhe era confiada uma 

das suas três chaves; as restantes eram entregues uma ao Juiz dos Órfãos e a outra ao Escrivão. 210  

 No juramento prestado pelos Depositários antes de assumirem funções, eles comprometiam-se 

a serem os guardiães do cofre dos órfãos. Em Julho de 1574, o Dr. João de Olivença, Provedor e 

Contador da Comarca de Alenquer, ao confiar o cofre dos órfãos ao novo Depositário da Lourinhã, 

ordenou-lhe que “não tirase dinheiro da arqua nem ho consentise tirar a nenhua pesoa salvo o juiz e o 

escripvão presentes semdo para entreguar aos horffãos que se casarem ou ememciparem”, sob pena de 

proceder contra ele e obrigá-lo a pagar com a sua fazenda os montantes indevidamente retirados.211 

O valor estipulado para a fiança do Depositário da cidade do Porto e seus termos era 

proporcional à responsabilidade das suas funções: nada mais nada menos que os 400 000 reais a que 

também estava obrigado o Juiz dos Órfãos.212  

  A acta da Vereação do Porto do dia 26 de Maio de 1559 revela os procedimentos postos em 

prática para a escolha de um novo Depositário, necessária por Tomé da Costa, o Depositário anterior, 

ter falecido. Primeiro, numa reunião presidida pelo Corregedor, os Vereadores indicaram vários nomes 

que consideraram ter o perfil adequado ao cargo: António da Madureira, Belchior Rodrigues, Cosme 

Aranha, Vicente Novais, João de Calvos, António Leite, Rui Brandão e António Carneiro. De todos 

eles foi dito que eram pessoas “afazendadas” e “pertencentes para ter a dicta arca”, confirmando que a 

fortuna pessoal e a idoneidade eram requisitos obrigatórios para o cargo. Em seguida, o Corregedor 

                                                 
210 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126. 
211 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos da Lourinhã, Lv. 1, fls. LXXXV-LXXXVv. O Provedor que, em 1577, autorizou o 
empréstimo de 256 000 reais do cofre dos órfãos de Chaves ao Duque de Bragança, na sequência de uma provisão de D. 
Sebastião apresentada pelo fidalgo, foi o Dr. João de Olivença (I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fl. 5v). 
212Não nos restam dúvidas de que os montantes existentes neste cofre, no Porto, eram elevados. Em Dezembro de 1561, a 
Coroa ordenou um empréstimo à abadessa e freiras do Convento da Madre de Deus, em Monchique, de 2 000 cruzados 
(800 000 reais) do cofre dos órfãos. Em 1596, André Teixeira, Depositário do Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de 
Sousa, deu fiança abonada no valor de 400 000 reais apesar de, nesse momento, não ter à sua guarda mais do que cinco 
livros encadernados em pergaminho e o cofre nem sequer ter chaves (A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de 
Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 47v – 48v. O documento da fiança foi inserido entre os fólios 48v e 49 e não está 
numerado). 
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considerou os nomes indicados e seleccionou António de Madureira para exercer as funções de 

Depositário do cofre dos órfãos.213 

 Em Braga, no ano de 1561, o processo de escolha do novo Depositário teve contornos 

semelhantes. Os oficiais concelhios indicaram nove pessoas que consideravam aptas para o cargo, mas 

neste caso a escolha parece ter sido tomada por comum acordo pelo Ouvidor do Arcebispo de Braga e 

pelos homens da Vereação.214 

 Era habitual que os Depositários exercessem funções por um período de tempo superior aos 

dois anos estabelecidos por lei, como o comprovam vários exemplos em diversos Juízos dos Órfãos do 

reino. Em 1560, João Rico afirmou perante o Provedor da Comarca de Setúbal que há mais de dez 

anos que tinha o cofre dos órfãos de Palmela em seu poder, mas o seu sucessor, João Lourenço Anjo, 

foi Depositário apenas durante os dois anos protocolares.215 Em Chaves, Cristóvão Mendes, que 

recebeu a arca dos órfãos em Janeiro de 1579, após a morte de Gaspar Mendes, anterior Depositário, 

ainda se mantinha em funções em Novembro de 1583.216  

 Em Vale de Cambra a mudança de Residência do Depositário não motivou a escolha de um 

novo e, em Maio de 1577, quando o Juiz dos Órfãos de Vale de Cambra, Aleixo de Avelar, recebeu 

instruções de Miguel França, Provedor e Contador dos órfãos da Comarca de Coimbra, para 

contabilizar o dinheiro existente no cofre dos órfãos, ele teve necessidade de mandar o Porteiro dos 

Órfãos, Francisco Eanes, a Santa Maria, na Terra da Feira, para notificar o Depositário, Belchior 

Afonso que, sob pena de 50 cruzados, fosse a Vale de Cambra e levasse a sua chave do cofre dos 

órfãos.217 

 Os cofres dos órfãos dos diversos Juízos não eram os únicos a ser confiados a Depositários. No 

início da década de oitenta do século de XVI, o cofre das órfãs da Misericórdia do Porto também 

estava à guarda de um Depositário, sendo as suas três chaves distribuídas da seguinte forma: uma era 

confiada ao Provedor, outra ao Escrivão e a restante ao Capelão. Neste cofre além do dinheiro para os 

dotes pago, anualmente, à Misericórdia pelo Almoxarife, guardavam-se os dois padrões de juros das 

órfãs, o compromisso de D. Manuel de Noronha, o Livro da Dotação das Órfãs e outra 

documentação.218  

                                                 
213 A.H.M.P., Vereações, Lv. 21, fls. 35-35v. António da Madureira, o cidadão escolhido para as funções de Depositário do 
cofre dos órfãos, residia na Rua de S. Nicolau, exerceu por diversas vezes as funções de Vereador, foi Provedor da 
Misericórdia em 1554/1555 e foi também Depositário da renda do Mosteiro de Pedroso (em Outubro de 1557, por ordem 
régia, ele procedeu à entrega deste dinheiro a Gaspar Nunes Barreto, almoxarife). O seu filho, Diogo da Madureira, foi 
Depositário do cofre das órfãs da Misericórdia (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 14, fls. 109-110v; 
A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria, fls. 279, 320v e A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da 
Mesa da Misericórdia, série D, bº 8, Lv.2, fl. 39v).  
214 Bracara Augusta, vols. XXV-XXVI, nos 59-62 (71-74), anos de 1971-72, p. 468. 
215 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv. 1, fls. CLXVIIIv-CLXXv, CCXXII-CCXXIV. 
216 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 6-6v, 19-20v. 
217 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fólio não numerado no final do livro. 
218 Em 1583 o Depositário do cofre ou da arca das órfãs era Cristóvão Pinto; em 1588 era Diogo de Madureira 
(A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, série D, bº 8, Lv.2, fl. 39v). 
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Também o legado de Manuel Carneiro, destinado à dotação de órfãs, foi entregue a um 

Depositário. Entre 1582 e 1584 exerceu esta função Pantaleão de Freitas e em Outubro de 1584 o 

dinheiro foi entregue a um novo Depositário, Sebastião da Silva.219  

 A fortuna pessoal e a sólida reputação eram os requisitos mais importantes para o exercício das 

funções de Depositário, uma vez que se lhe atribuía o encargo de ser o guardião de um cofre onde 

estavam guardadas avultadas quantias.   

A inexistência de bancos e a necessidade guardar, durante períodos de tempo mais ou menos 

longos, muito dinheiro ou outros valores que, pelo menos parcialmente, tinham que estar disponíveis 

explica o surgimento dos Depositários.  

1.2.2.4 Os Escrivães dos Órfãos 

As Ordenações Manuelinas estabelecem a existência de um Escrivão apartado dos órfãos em 

todas as terras com um número de vizinhos igual ou superior a quatrocentos, ou seja, nas terras onde 

estava prevista a existência de um Juiz dos Órfãos. Em terras mais pequenas poderiam ser os Tabeliães 

a desempenhar tais funções, em colaboração com os Juízes Ordinários.  

Antes da tomada de posse do cargo, os Escrivães dos Órfãos estavam obrigados à prestação de 

uma fiança de 200 000 reais, um valor que correspondia a metade do valor da fiança estabelecida para 

os Juízes dos Órfãos, com o intuito de assegurar a reparação de quaisquer danos infligidos aos órfãos, 

por sua culpa.220 Esta fiança deveria ser transcrita no livro da Vereação para ser do conhecimento 

público. No Porto, a implementação desta medida precedeu as Ordenações Manuelinas, uma vez que, 

nas sessões da vereação dos dias 10 e 24 de Julho de 1504, o Juiz dos Órfãos e respectivo escrivão, 

João de Figueiró, foram chamados à Câmara e foi-lhes requerido que prestassem fiança dos seus 

ofícios, de acordo o previsto no regimento novo de el rei: 400 000 reais para o Juiz dos Órfãos e 200 

000 para o referido escrivão.221   

 As Ordenações Manuelinas atribuem ao Escrivão dos Órfãos a responsabilidade de organizar 

um livro onde constassem, relativamente a cada órfão, os seguintes dados: nome, filiação, idade, local 

de residência e identificação do tutor ou curador. Deveria ainda escrever os inventários, avaliações e 

partilhas, para no momento da devolução dos bens aos seus legítimos proprietários não haver dúvidas 

nem conflitos.222  

A Lei II da ordenança do cofre dos órfãos determinou que os escrivães redigissem dois livros, 

um para a receita e outro para a despesa, que deveriam ser guardados na arca, confiada ao Depositário. 

Neles escrever-se-iam todas as tutorias e os órfãos seriam identificados através dos nomes dos pais e 

                                                 
219 A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia, série H, bº6, Lv.10 B, fl. 48. 
220 Se a terra tivesse menos de quatrocentos vizinhos o valor da fiança era inferior. 
221 A.H.M.P., Vereações, Lv. 7, fls. 193v-194 e 195v-196. 
222 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVIII, pp. 517-524. 
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das respectivas alcunhas. Estes livros deveriam estar encadernados e as folhas contadas e assinadas 

pelo Provedor da Comarca. Deveria ainda existir um terceiro livro que o escrivão mantinha em seu 

poder, onde assentava tudo o que era depositado dentro da arca e onde devia constar um traslado do 

termo das entregas feitas a cada Depositário, quando ele assumia o encargo.223   

O Livro da despessa do dinheiro dos órfãos do concelho de Penafiell e Aguiar de Sousa 

corresponde, na generalidade, ao determinado pela referida lei. No termo de abertura, datado de 3 de 

Janeiro de 1571, o Provedor, o licenciado Heitor Homem Teles, delega no licenciado Gaspar Garcês, 

Procurador nos Auditórios da Cidade, a responsabilidade de o assinar, numerar e de fazer o termo de 

encerramento, alegando estar muito ocupado.224  

A complementaridade entre os livros das receitas e os livros das despesas dos órfãos é evidente, 

havendo no livro da despesa do Julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa várias referências a registos 

efectuados no livro da receita.  

 O Escrivão dos Órfãos era o guardião de uma das três chaves da arca onde eram colocados o 

dinheiro e objectos de valor dos órfãos. As restantes eram entregues uma ao Depositário, que também 

guardava a arca e a outra ao Juiz dos Órfãos.   

 Ele tinha igualmente a responsabilidade de efectuar os registos dos enjeitados, num livro 

próprio disponibilizado pela Vereação, e de redigir as certidões emitidas pelos Juízes dos Órfãos para 

que os pagamentos às amas pela criação de enjeitados fossem efectuados. 

Com alguma frequência são os Escrivães dos Órfãos que informam a Vereação da ausência do 

Juiz dos Órfãos e solicitam a eleição de um substituto. Em Outubro de 1512, João de Figueiró 

interveio numa sessão da vereação para notificar os oficiais concelhios da ausência de Luís Carneiro e 

solicitar a eleição de um Ouvidor, que ouvisse em sua ausência e, em Maio de 1533, Sebastião Nunes 

informou os oficiais concelhios que Lopo Rebelo, Juiz dos Órfãos, estava doente e era necessário 

eleger um substituto.225 

 Durante o período em estudo, exerceram as funções de Escrivães dos Órfãos, na cidade: João 

de Figueiró, Sebastião Nunes, Gaspar de Figueiró, Pedro Dias, Duarte Mendes de Vasconcelos, 

Afonso Pires Borreco, Francisco de Magalhães, André Mendes e Francisco Peixoto.226   

João de Figueiró, um cidadão e cavaleiro da Casa Real que foi casado com Catarina Eanes da 

Madureira, exerceu as funções de Escrivão dos Órfãos durante cerca de trinta anos.227 Já exercia estas 

                                                 
223 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União 
da Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126. 
224 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fl.1. 
225 A.H.M.P., Vereações, Lv. 8, fl. 33 e A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fls. 49-49v.  
226 Duarte Mendes de Vasconcelos já era designado como Escrivão dos Órfãos em 1544, no registo de baptismo de um 
filho, chamado Miguel. Era casado com Francisca Dias e vivia na Rua das Flores. Em Agosto de 1570 já tinha falecido 
[A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 90 e A.D.P., Colégio de São Lourenço da 
Companhia de Jesus, Prazos e outros contratos (K/15/5 – 19), fls. 176-179].  
     Francisco Peixoto era casado com Mécia Pais e morava na Rua Nova (A.D.P., Paroquiais, Registos de Baptismos, Lv. 
2A, fl. 179). 
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funções em 1491, data em que o monarca mandou que os inventários dos bens dos órfãos 

continuassem à guarda de João de Figueiró, em vez de serem depositados na Câmara, como ordenara 

numa missiva anterior. No entanto, os traslados dos inventários deveriam ser guardados na Câmara, 

dentro de uma arca, sendo uma das chaves entregue a João de Figueiró e a outra aos Juízes e 

Vereadores da cidade.228  

Em 1504 continua a exercer as mesmas funções, sendo-lhe requerida uma fiança de 200 000 

reais, segundo forma do Regimento Novo “d’el rei”.229 Nos anos de 1508, 1510, 1511 e 1512 é 

referido em várias actas da Vereação nessa qualidade; em 1513 é também nomeado, enquanto Escrivão 

dos Órfãos, num pedido feito pelo Convento de S. Francisco ao Juiz dos Órfãos de um traslado em 

pública forma do inventário dos bens, efectuado em 1487, por morte de um homónimo e primo do 

escrivão que fora mercador e residira em Miragaia e, em Setembro de 1515, redige um documento de 

aprovação de uma doação ao Convento de S. Francisco efectuada por Ana Gonçalves, recentemente 

falecida, que entre os herdeiros contava vários netos, órfãos.230 Em Agosto de 1519, João de Figueiró, 

na mesma qualidade, apresentou na Vereação por seu escrivão Sebastião Nunes, afirmando ter 

provisão para isso.231 Possivelmente a idade avançada limitava-lhe o exercício das suas funções e 

Gaspar de Figueiró, seu filho e sucessor no cargo, nesse ano desempenhava as funções de Vereador. 

Em 1520, Rui Leite, genro e procurador de João de Figueiró, renunciou, em seu nome, aos 

cargos de Escrivão dos Órfãos da cidade do Porto e seus termos e de Escrivão das Sisas da cidade e de 

Vila Nova de Gaia e D. Manuel concedeu os ofícios em causa a Gaspar de Figueiró, seu filho, com a 

condição de que se Gaspar de Figueiró falecesse primeiro do que o pai os ofícios voltassem à posse de 

João de Figueiró.232 

Através do seu testamento, redigido em 5 de Fevereiro de 1525, João de Figueiró nomeou o seu 

filho Gaspar de Figueiró administrador de uma capela que instituíra no Convento de S. Francisco, 

recebendo pelo seu trabalho 300 reais por ano, e legou o terço de seus bens à sua mulher, Catarina 

                                                                                                                                                                       
227 Para afastarmos a hipótese de o mesmo cargo ter sido exercido por dois homónimos, comparámos as assinaturas em 
diferentes anos e constatámos que a assinatura é a mesma nos anos de 1488, 1504, 1508, 1509, 1510, 1512 e 1513. Durante 
o primeiro quartel do século de Quinhentos, João de Figueiró esteve presente em várias sessões da Vereação, na qualidade 
de cidadão, sendo designado, habitualmente, na lista de presenças como Joham de Figueiro escripvam ou como João de 
Figueiró, “o Velho” para o distinguir de João de Figueiró, “o Moço”. Este último foi eleito Guarda-mor em Setembro de 
1508 e Vereador no ano de 1508/1509 (A.H.M.P., Vereações, Lv. 6, fl. 14; A.H.M.P., Vereações, Lv. 7, fl. 193; A.H.M.P., 
Vereações, Lv. 8, fls. 35, 49, 51, 82v, 185v, 201v, 114v, 218 e A.H.M.P., Vereações, Lv. 9, fls. 9v-11, 26, 36, 59, 108v, 
118, 130v, 135v, 138v, 139, 144v e 159). No seu testamento, João de Figueiró é designado como cavaleiro da Casa Real 
(A.D.P., Monásticos, Convento de São Francisco do Porto, Tomo Primeiro dos Títulos das Capelas e Legados (K /20 / 6 – 
93), fls. 135-136v). 
228 Livro Antigo de Cartas e Provisões dos Senhores Reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I do Arquivo Municipal do 
Porto. Porto, Câmara Municipal do Porto, S/d., p. 113. 
229 A.H.M.P., Vereações, Lv. 7, fls. 193v-194. 
230 A.H.M.P., Vereações, Lv. 8, fls. 33v e A.H.M.P., Vereações, Lv. 9, fls. 9v-11, 26, 36, 108v, 138v, 139, A.D.P., 
Convento de S. Francisco (K /20 / 6 – 93), fls. 23v -24v e 99v, 100 e A.D.P., Convento de S. Francisco, Cópia da doação 
do legado que instituiu Anna Gonçalvez, fls. 119 – 120. 
231 A.H.M.P., Vereações, Lv. 10, fl. 137. 
232 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 39, fls.23-23v. 
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Eanes de Madureira, para ela se manter e estar em sua honra e para terminar as obras em curso no 

Convento de S. Francisco.233 No dia 23 do mesmo mês, efectuou um aditamento ao testamento, no 

qual é mencionada a sua condição de doente acamado há vários dias. Em Julho de 1527 é referido 

como falecido.234  

Ao trabalhar directamente para João de Figueiró, Sebastião Nunes terá adquirido experiência e 

conhecimentos que, posteriormente, lhe terão facilitado o exercício das funções de Escrivão dos 

Órfãos. Sebastião Nunes redige vários documentos, nessa qualidade, entre 1532 e 1534.235 

Tal como constatámos ter acontecido com o ofício de Juiz dos Órfãos, também o de Escrivão 

foi objecto de venda. Pedro de Brito refere que Gaspar de Figueiró, filho de João de Figueiró, vendeu o 

ofício de Escrivão dos Órfãos por 600 cruzados (240 000 reais).236 O exercício de funções por parte 

Gaspar de Figueiró é comprovado por várias certidões passadas pelo Juiz de Fora dos Órfãos, datadas 

dos anos de 1535 e 1536, que ele redigiu.237  

  No final da sua vida, também Afonso Pires Borreco vendeu o ofício de Escrivão dos Órfãos, 

tendo o mesmo sido adquirido por Francisco de Magalhães, seu afilhado.238 Desconhecemos o valor 

integral desta transacção, mas no testamento de Afonso Pires Borreco consta uma dívida de Francisco 

de Magalhães, do resto do ofício de Escrivão dos Órfãos, no valor de 180 000 reais, que deveria ser 

paga em cinco anos, com início em 1578, sendo a prestação anual de 36 000 reais.239 É ainda referida 

uma casa que Afonso Pires Borreco recebeu de Francisco de Magalhães pelo ofício que lhe vendeu, 

mas não é referido o seu valor, apenas que esta casa, após ter sido reparada, juntamente com um 

quintal que Afonso Pires adquiriu e rodeou com um muro, rendia 6 500 reais por ano.240 

 Francisco Peixoto, moço da Casa da Rainha, obteve o ofício de Escrivão dos Órfãos por 

nomeação régia, no ano de 1570, motivando a contestação dos Vereadores e do Procurador da Cidade 

e de Afonso Pires Borreco e André de Vasconcelos, Escrivães dos Órfãos da cidade e do termo, que 

solicitaram ao Corregedor que não lhe desse posse do ofício por a cidade ter provisões, confirmadas 

pelos reis passados, para que não fossem respeitadas cartas régias que atribuíssem ofícios novos.241 

                                                 
233 A.D.P., Convento de S. Francisco (Cópia das verbas do testamento e additamento de João de Figueiró, pai de Gaspar 
de Figueiró e marido de Catarina Dinis ou Eanes da Madureira), fls.135- 136v. 
234 A.D.P., Monásticos, Convento de São Francisco do Porto, Tomo Primeiro dos Títulos das Capelas e Legados (K /20 / 6 
– 93), fls. 135-136v. 
235 A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria, fls. 178v-181, fl. 223v-226v, 231-239v, 260-263, 266-269 e 290v-
293v. 
236 BRITO, Pedro de – Patriciado Urbano Quinhentista: as Famílias Dominantes do Porto (1500-1580). Porto, Arquivo 
Histórico / Câmara Municipal do Porto, 1997, p. 104 e Quadro Figueiroas II. 
237 A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria, fls. 357-360, 364-366, 372-375 e 375-378 e A.H.M.P., Prazos, 
Lv. 1, fls. 137-142). 
238 Além de afilhado, Francisco de Magalhães era filho de Genebra Pinto, sobrinha e herdeira de Maria Martins, mulher de 
Afonso Pires Borreco. 
239 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 70. 
240 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 67v-68. 
241 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 31, fls. 18v-20. 
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O normal funcionamento dos Juízos dos Órfãos dependia em grande parte dos Escrivães dos 

Órfãos, que frequentemente exerciam funções vitalícias, enquanto a maior parte dos Juízes dos Órfãos 

exerciam mandatos trienais, e a sua responsabilidade era ainda maior pelo facto de parte da 

documentação original que redigiam estar confiada à respectiva guarda. Aliás, António Manuel 

Hespanha atribui à generalidade dos escrivães um papel muito importante na vida jurídica local. 

Recorrendo à literatura da época, ele refere que os escrivães eram acusados de ouvir uma coisa e 

escrever outra, sem qualquer respeito pela vontade das partes, e de manipular juízes analfabetos.242 

Era habitual que muita documentação importante permanecesse confiada à guarda dos 

Escrivães dos Órfãos, o que podia estar na origem de sérios problemas quando estes morriam ou 

ficavam impedidos, de forma súbita, de exercer funções. Em Braga, em Abril 1567, o Juiz dos Órfãos 

alegou que não podia entregar na Câmara o documento de quitação de um empréstimo, que o 

tesoureiro da edilidade já tinha pago, nem dispunha das certidões das legítimas que mandara pagar a 

alguns órfãos porque os comprovativos estavam no cartório de João Bravo, o Escrivão dos Órfãos que 

já havia falecido em 1565.243 

1.2.2.5 Os Avaliadores e Partidores   

Os Avaliadores e Partidores tinham um papel fundamental na realização de inventários e 

partilhas. Estabeleciam valores para os bens e colaboravam na sua divisão entre os diferentes 

herdeiros. Um procedimento habitual, durante as partilhas, era o recurso ao sorteio dos bens pelos 

diversos herdeiros, sempre tendo em conta o valor da avaliação feita previamente. 

O facto de os Avaliadores terem bastante experiência e conhecimentos de carácter económico, 

nomeadamente preços de bens, não os impedia de consultar especialistas em determinadas áreas, como 

ourives para pesarem e determinarem o valor exacto de jóias ou peças de ouro e prata. Era habitual que 

ambas as funções, avaliar e repartir, estivessem associadas num só ofício.244 No Porto o cargo era de 

atribuição concelhia e existiam dois Avaliadores e Partidores dos bens dos órfãos que, normalmente, 

actuavam em conjunto. 

A regulamentação do salário dos Partidores dos Órfãos fez parte dos capítulos gerais 

apresentados pelo povo nas Cortes de Lisboa de 1498. Exigia-se um regimento que estipulasse uma 

                                                 
242 HESPANHA, António Manuel – História das Instituições. Épocas medieval e moderna. Coimbra, Livraria Almedina, 
1982, pp. 275-276. 
243 Bracara Augusta, vols. XXXIII, nos 75-76 (87-88), ano de 1979, pp. 498-499.  
    António de Azevedo prestou fiança como Escrivão dos Órfãos, por João Bravo ter falecido, em Maio de 1565 e, em 
1566, João Pereira, apresentou-se na Vereação e disse que tinha sido provido de metade o ofício de Escrivão dos Órfãos, 
que pertencera a João Bravo, tendo também prestado fiança. A outra metade do ofício era de António Fernandes de Góis e 
ambos deviam servir em meses alternados [Bracara Augusta, vols. XXX, Tomo II, no 70 (82), ano de 1978, pp. 716-717 e 
Bracara Augusta, vols. XXXII, nos 73-74 (85-86), ano de 1978, pp. 427-431]. 
244 Veja-se o caso de Abrantes em SILVA, Joaquim Candeias da – Abrantes – A Vila e o seu Termo no tempo dos Filipes 
(1580-1640). Lisboa, Edições Colibri, 2000, pp. 203-204. 
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fórmula para apurar os valores a cobrar pelos Juízes e Partidores dos Órfãos, de modo a pôr fim a 

cobranças abusivas, sugerindo-se que em todos os lugares do reino se passasse a apurar os salários dos 

Partidores de acordo com o costume e ordenação da cidade de Évora, ou seja, os Partidores dos Órfãos 

passariam a cobrar cinco reais por milheiro, até ao valor máximo de 30 000 reais. Quando o valor total 

da fortuna dos órfãos atingisse mil escudos de ouro, os partidores podiam cobrar um escudo de ouro. 

O monarca respondeu favoravelmente, mas com a condição de que se existissem lugares onde 

fossem praticados valores inferiores eles não pudessem ser aumentados.245  No Regimento dos oficiais 

das cidades, vilas e lugares destes reinos, impresso em 1504, reproduziu-se a decisão tomada nas 

Cortes de 1498, que desta forma passou a aplicar-se, sem restrições, em todo o reino.246 

Em 1517 o monarca autorizou os dois Partidores dos Órfãos de Lisboa a cobrar 2 reais por 

milheiro (1 real para cada) nas partilhas em que o valor da avaliação fosse superior a 30 000 reais.247 

Nas Ordenações Manuelinas apenas é referido que, durante a realização dos inventários, todos 

os bens dos órfãos deviam ser avaliados pelo Juiz dos Órfãos e seus escrivães e por duas pessoas 

ajuramentadas, não havendo referência aos valores a cobrar.248  Mas nas Ordenações Filipinas 

constata-se uma certa profissionalização destas funções e há uma referência a valores para a respectiva 

remuneração, à semelhança do que havia sido estipulado nas Cortes de Lisboa de 1498. Os dois 

Partidores deveriam receber dez réis por milheiro até à quantia de trinta mil réis, mas se a fortuna dos 

órfãos fosse avaliada em 400 000 réis levariam 800 réis. Não tinham direito a qualquer subsídio de 

deslocação ou alimentação, uma vez que o valor da remuneração seria o mesmo quer a partilha se 

efectuasse na cidade quer no termo e, tal como o Juiz dos Órfãos e o respectivo escrivão, não podiam 

comer à custa dos órfãos.249 

Os Avaliadores e Partidores dos bens dos órfãos eram nomeados pela Câmara, sendo-lhes 

passada uma certidão do ofício que os mesmos apresentavam ao Juiz dos Órfãos.  

A experiência acumulada por estes profissionais levava a que fossem louvados para avaliarem 

bens em partilhas, mesmo não havendo órfãos envolvidos, como aconteceu aquando da divisão dos 

bens que Gonçalo Vaz Alcoforado e Dona Margarida de Sousa, moradores na Quinta da Torre, em 

Frazão. Os herdeiros louvaram João de Valadares, Juiz de Fora dos Órfãos e o cidadão Pedro Dias, 

                                                 
245 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498). Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova de Lisboa, 2002, pp. 316 - 317. 
246 Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos. Edição facsimilada do texto impresso por Valentim 
Fernandes em 1504 e neste ano de 1955 reimpresso pela Fundação da Casa de Bragança com prefácio do Professor Doutor 
Marcello Caetano. Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1955, fl. LIX. 
247 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 10, fl. 106. 
248 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXXXVIII, p. 477. 
249 Ordenações Filipinas, Livro I, Tit. LXVII, pp. 218-219. 
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Avaliador e Partidor dos Órfãos e Defuntos para avaliarem os bens em questão, para poderem efectuar 

as partilhas e a entrega dos bens que coubessem a cada um dos herdeiros.250  

Ao contrário do que acontecia com os Juízes dos Órfãos, para o exercício deste cargo não 

existia um período de tempo predeterminado, pelo que podia assumir um carácter vitalício, à 

semelhança do que acontecia com o Escrivão dos Órfãos, no mesmo período. A morte do cidadão 

Heitor Moreira motivou a eleição, no dia 1 de Setembro de 1553, de Pantaleão Carneiro, para o 

substituir como Avaliador e Partidor dos Órfãos.251  Filipe Gonçalves exerceu estas funções durante 

um longo período de tempo de mais de trinta anos.252  

A avaliação dos bens de Isabel Rodrigues, viúva de Francisco de Paz, efectuada a 9 de Janeiro 

de 1561, foi feita por Pantaleão Carneiro e por Filipe Gonçalves, Avaliadores dos bens dos órfãos.253 

Em 1570, Filipe Gonçalves continuava a desempenhar as funções de Avaliador e Partidor dos 

Órfãos, mas em parceria com Cristóvão de Macedo. A ambos foi solicitado pelo Juiz de Fora dos 

Órfãos, o doutor Diogo Vaz Couceiro, que avaliassem uma casa e um palheiro pertencentes a Diogo 

Leitão, filho órfão de Cristóvão Leitão, que o Colégio da Companhia de Jesus pretendia adquirir. Na 

resposta, dada por escrito, os Avaliadores referem que os valores por si apresentados correspondiam 

aos foros anuais multiplicados por vinte, pelo facto de não ter sido efectuada qualquer benfeitoria na 

referida propriedade e a mesma estar danificada.254  Esta justificação induz-nos a pensar que este seria 

um critério habitual na avaliação de bens de raiz. 

Em 1578, aquando da realização do inventário dos bens de Afonso Pires Borreco, os 

Avaliadores e Partidores indicados pelo Juiz dos Órfãos continuavam a ser Filipe Gonçalves e 

Cristóvão de Macedo, cidadãos.255  

1.2.2.6 Os Porteiros dos Órfãos 

Muitos dos Juízos dos Órfãos dispunham de um porteiro próprio e, no Porto, este ofício já 

existia no século XV. Era um cargo modesto e mal remunerado que frequentemente era acumulado 

com outras funções, mas não deixava de ser um cargo de alguma confiança, uma vez que privava 

                                                 
250 Os herdeiros eram: Francisco de Sousa Alcoforado, António de Sousa Alcoforado, o mosteiro de S. Bento das Donas, 
onde eram freiras professas Dona Isabel de Sousa de Tuías, Dona Isabel de Sousa de Rio Tinto e Francisca de Sousa e o 
mosteiro de Vila Cova, anexo ao mosteiro de S. Bento, onde havia professado Dona Beatriz de Sousa, já falecida (A.D.P., 
Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 9, fls. 35v-37v). 
251 A.H.M.P., Vereações, Lv. 19, fls. 85v-86v. 
252 A sua acção está documentada, pelo menos, entre 1556 e 1584 [A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de 
Jesus, prazos e outros contratos, (K/15/5 – 19), fls. 91v – 93 e BARROS, Amândio Jorge Morais - Porto: a construção de 
um espaço marítimo os alvores dos tempos modernos (Dissertação de doutoramento policopiada), Vol. II, Porto, Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, 2004, pp. 350-353). Em Julho de 1556, Filipe Gonçalves é designado como Contador 
dos Órfãos (A.H.M.P., Vereações, Lv. 20, fls. 52v-53) e, em Outubro, como Contador e Avaliador dos Órfãos (A.D.P., 
Notariais, Cartório Notarial, Lv. 10, fls. 13v-17). 
253 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, prazos e outros contratos (K/15/5 – 19), fls. 91v - 93. 
254 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, prazos e outros contratos, (K/15/5 – 19), fls. 176 – 179. 
255 A.H.S.C.M.P., Administrações Várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 87. 
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directamente com o Juiz e com o Escrivão dos Órfãos. À semelhança dos Porteiros das Câmaras, o 

Porteiro dos Órfãos efectuava recados, fazia notificações e lançava pregões nos locais públicos 

habituais, anunciando a existência tanto de propriedades ou outros bens pertencentes a órfãos para 

venda ou arrendamento como de órfãos para serem “dados por soldada”.256 

 O Porteiro dos Órfãos era escolhido pelos oficiais concelhios e também estava obrigado à 

prestação de fiança, mas o valor desta não devia ser elevado porque normalmente nem é mencionado.  

 Por se tratar de um cargo modesto não parece ter sofrido grandes alterações nem nas suas 

atribuições nem no processo de nomeação. Os procedimentos descritos nas actas de vereação de 1489 

e 1512, aquando da nomeação de novos Porteiros dos Órfãos da cidade, foram semelhantes.  

Em 1489, o escolhido para o cargo foi João Vasques, que apresentou como seus fiadores Lopo 

Vieira, Gonçalo Novais, João Beliágua e João Esteves.257 Em 1511, o Porteiro dos Órfãos era Antão 

Garcia, que acumulava estas funções com as de Porteiro do Judicial.258 Em Dezembro de 1512, após o 

seu falecimento, Gonçalo Novais solicitou aos oficiais concelhios que lhe atribuíssem o cargo de 

Porteiro dos Órfãos, sendo deferido o pedido. O seu fiador foi António Rodrigues, tabelião. 259 

 No entanto, alguns meses depois, em Abril de 1513, o Juiz dos Órfãos (Luís Carneiro) e o 

respectivo Escrivão (João de Figueiró) acusaram Gonçalo Novais de incumprimento das suas funções 

devido às muitas ocupações que tinha e solicitaram aos oficiais concelhios que dessem o cargo de 

Porteiro dos Órfãos a Gonçalo Pires, Porteiro da Porta de Carros. Os oficiais concelhios acederam e 

Gonçalo Novais foi substituído por Gonçalo Pires, que de imediato prestou juramento e apresentou 

como fiador Paio Rodrigues.260 No entanto, no mês seguinte também ele foi substituído. O motivo foi 

outro cargo em que entretanto fora provido. Desta feita o escolhido para as funções de Porteiro dos 

Órfãos foi João Eanes, Porteiro da Câmara, que passou a acumular ambas as funções. João Pais, Juiz 

Ordinário, prontificou-se a ser seu fiador, enquanto não apresentasse outra fiança, assinando a acta 

nessa qualidade.261  

                                                 
256 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 55-55v. 
    Para uma síntese sobre os Porteiros da Câmara veja-se FONSECA, Teresa – O funcionalismo camarário no Antigo 
Regime. Sociologia e práticas administrativas in CUNHA, Mafalda Soares; FONSECA, Teresa (ed.) Os Municípios no 
Portugal Moderno. Dos forais manuelinos às reformas liberais. Lisboa, Ed. Colibri / CIDEHUS-EU, 2005, pp.83-84 e 
AFONSO, Maria Lúcia de Oliveira Lopes – O Porto segundo o livro de Vereações de 1559 (Tese de mestrado 
policopiada). Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002, pp. 70-72. 
257 A.H.M.P, Vereações, Lv.6, fl. 64. Cf. FIGUEIREDO, Maria Amélia da Silva Alves dos Santos – A Administração 
Municipal do Porto entre 1488 e 1498 segundo o Livro 6 de Vereações (Tese de mestrado policopiada). Porto, Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, 1996, pp. 140-141. 
258 A.H.M.P, Vereações, Lv.9, fl. 235. 
259 A.H.M.P, Vereações, Lv.8, fl. 120. 
260 A.H.M.P, Vereações, Lv.8, fl. 110. 
261 A.H.M.P, Vereações, Lv.8, fl. 81. 
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Pelo menos entre 1552 e 1561, Manuel Lopes acumulou os cargos de Solicitador dos 

Enjeitados e Porteiro dos Órfãos, sendo remunerado por ambos.262 Enquanto Porteiro dos Órfãos 

recebia apenas 500 reais por ano, valor que se manteve inalterado entre 1559 e 1561.263 

Entre 1568 e 1572 exerceu estas funções Pedro Álvares, morador numa casa térrea na Rua dos 

Canos, assinando alguma documentação processada pelo Juízo dos Órfãos na qualidade de testemunha 

e a rogo de mulheres que não sabiam assinar.264 Faleceu em 1575. No dia 15 de Maio recebeu 40 reais 

de esmola da Misericórdia e no dia 12 de Junho 1575 foi já Maria Ferreira, a sua viúva, que recebeu 30 

reais da confraria e mais 20 reais no dia 19 do mesmo mês. 265  

O facto de encontrarmos, com alguma frequência, Porteiros dos Órfãos na qualidade de 

tutores/curadores de órfãos ou ausentes com os quais parece não haver qualquer laço de parentesco 

parece indiciar algum interesse pessoal no exercício dessas funções. Referira-se a título de exemplo 

que Gonçalo Eanes, Porteiro dos Órfãos do Julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa, exerceu as funções 

de tutor dos filhos de Santos Dias de Arcozelo, em detrimento da mãe das crianças e que Manuel 

Lopes, Porteiro dos Órfãos do Porto, foi indicado pelo Juiz de Fora dos Órfãos da cidade e termo 

(Gaspar Lopes da Rocha) para as funções de curador de Cristóvão, filho ilegítimo de António 

Gonçalves, morador em Vila Nova (falecido) e de Isabel Franca, moradora na Lada.266 

1.2.3 Os Juízos dos Órfãos do termo do Porto 

Apesar de o Juiz de Fora dos Órfãos se intitular Juiz dos Órfãos da cidade e do termo a sua 

jurisdição não abrangia a totalidade do território do termo. O Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar 

de Sousa tinha sob a sua jurisdição os órfãos dos dois concelhos e era autónomo relativamente ao Juízo 

dos Órfãos da cidade e termo do Porto. Não sabemos se existiram, de forma permanente, outros Juízos 

em situação semelhante a Penafiel e Aguiar de Sousa. Na década de Sessenta as actas de Vereação e 

uma sentença régia referem o Julgado de Refojos, mas não sabemos se a sua existência foi temporária. 

Relativamente a Azurara, nas actas das reuniões da Vereação do Porto há várias referências a Troilos 

de Sá, que exerceu as funções de Escrivão dos Órfãos de Azurara durante mais de duas décadas e 

também é mencionada a eleição, em 1576, de Manuel Afonso, morador em Azurara, para servir de 

                                                 
262 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 198v, 201, 203, 205, 207, 208, 209; A.H.M.P., Vereações, Lv.21, fls. 
77-78; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 5, fl. 50v. e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
12, fl. 97v. 
263 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, fl. 261v. 
264 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 32, fl. 184 e AFONSO, José Ferrão – A Rua das Flores no Século 
XVI. Elementos para a História Urbana do Porto Quinhentista. Porto, FAUP publicações, 2000, p. 316.  
265 A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, Banco 1, Lv. 7, fls. 163v, 175v, 181v. 
266 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 63v-64v. 
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Ouvidor e Juiz dos Órfãos do referido lugar, mas nada que permita concluir que Azurara constituía um 

Juízo dos Órfãos autónomo.267  

1.2.3.1 O Juízo dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa 

Uma missiva de D. Manuel aos Juízes, Vereadores e Procurador da cidade do Porto remete para 

o ano de 1509 a criação do cargo de Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa.268 Até essa data a 

cidade do Porto nomeava para cada concelho do termo Ouvidores que julgavam os feitos cíveis e dos 

órfãos até ao valor de 540 reais e os agravos eram remetidos para os Juízes Ordinários (até ao ano de 

1503) e posteriormente para o Juiz dos Órfãos, que era eleito de três em três anos e que tinha sob sua 

jurisdição todos os órfãos da cidade e seus termos.269  

Apesar das dimensões mais modestas da sua área de influência, que abrangia os concelhos de 

Penafiel e Aguiar de Sousa, este Julgado dos Órfãos despertou o interesse e a cobiça de vários 

candidatos, havendo alguns que não hesitaram em procurar o apoio do rei ou da rainha para serem 

providos no cargo de Juiz dos Órfãos. Comprovam-no uma sentença régia, datada de 7 de Fevereiro de 

1511, pela qual D. Manuel deu razão à cidade, autora de um processo judicial contra Brás Gonçalves, 

morador em Louredo, por considerar que o réu usou informações falsas para lhe ser concedido o 

Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, que até então estava integrado no Juízo dos Órfãos 

da cidade e termo do Porto.  

Isto implicou um processo judicial que acarretou alguns gastos para a municipalidade no ano 

camarário de 1509/10. Foi necessário pagar a Gil Lourenço por requerer uma carta testemunhável 

sobre o ofício de Juiz dos Órfãos de Penafiel,270 a Gonçalo Eanes Nabais, barbeiro, por pagar a referida 

carta e a levar à Corte;271 ao tabelião Rui de Couros por efectuar um traslado em pública forma da 

carta do Juizado dos Órfãos e por redigir um documento com informações para o processo,272 a João 

Afonso Moreira, Procurador dos Feitos da cidade, por ter ido à Corte tratar das diversas demandas em 

                                                 
267 Entre 1556 e 1575 está documentado o exercício das funções de Escrivão dos Órfãos de Azurara por Troilos de Sá. Em 
Fevereiro de 1576, Baltazar Gondim, Escrivão das Sisas e Tabelião de Azurara, passou a acumular também as funções de 
Escrivão dos Órfãos por Troilos de Sá ter falecido (A.H.M.P., Vereações, Lv.20, fls. 8-8v e A.H.M.P., Vereações, Lv.25, 
fls. 249-249v). 
268 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 207.  
269 A.H.M.P., Pergaminhos, Lv. 7, fl. 47 ou nº 540. 
270 Gil Lourenço recebeu 1 000 reais por requerer, junto do Corregedor, uma apelação sobre a portagem de Avintes e uma 
carta testemunhável do processo contra Brás Gonçalves, relativa ao ofício de Juiz dos Órfãos de Penafiel (A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do Concelho, Lv. 2, fl. 221v) e 120 reais por redigir três informações: uma para o feito de Fernão Brandão sobre a 
portagem de Avintes, outra sobre o mordomo de Henrique de Sá e a última sobre o Juizado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar 
de Sousa (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 2, fl. 231). 
271 Gonçalo Eanes Nabais recebeu 1 440 reais (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 2, fl. 222). 
272 Rui de Couros recebeu 79 reais do auto de João Rodrigues de Sá sobre o mordomo de Matosinhos e do traslado da 
referida carta (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 2, fl. 225). 
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que a cidade estava envolvida,273 e a João Rodrigues, requeredor, que também foi à Corte levar 

informações sobre este e outros processos judiciais.274 

Em Outubro de 1510 decorriam as inquirições sobre este processo, decidindo os oficiais 

concelhios, numa sessão camarária presidida por Lopo Rebelo, na qualidade de Ouvidor pelo 

Corregedor, encarregar o bacharel Jerónimo Luís, que estava de partida para a Corte, de representar e 

defender os interesses da cidade junto do monarca em vários processos judiciais, nos quais se incluía o 

do Juizado dos Órfãos de Penafiel e de Aguiar de Sousa, uma vez que seria menos dispendioso pagar- 

-lhe uma tença do que enviar um cidadão expressamente para o efeito; e ao bacharel Jerónimo Luís 

eram reconhecidas qualidades como “letradura e saber”.275  

A notícia do desfecho do processo judicial chegou à edilidade portuense no dia 21 de Fevereiro 

de 1511, trazida pelo cidadão Palos de Pedrosa que acabara de chegar da Corte, e a cidade ordenou de 

imediato o seu cumprimento.276 A Vereação portuense recuperou o cargo e o réu, Brás Gonçalves, foi 

condenado ao pagamento das custas processuais, mas é possível que a partir dessa data o Julgado dos 

Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa passasse a ter uma existência autónoma. Juntamente com esta 

sentença a cidade recebeu um alvará, datado de 23 de Janeiro de 1511, através do qual D. Manuel 

respondeu a um agravo feito pela cidade, revogando as cartas de ofício de Juízes dos Órfãos de alguns 

lugares e julgados do termo anteriormente outorgadas, por a cidade não ter sido ouvida antes da sua 

concessão.277 

A autonomia do Julgado dos Órfãos relativamente ao da cidade e termo do Porto é comprovada 

pelo facto de os seus agravos serem remetidos directamente para o Corregedor e Provedor dos 

Resíduos da Comarca. Em Junho de 1552, Lopo Peixoto, morador em Penafiel, constituiu Francisco 

Jorge, seu criado, como seu procurador para ir apelar de um despacho ou sentença que o Juiz dos 

Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa pronunciara, pelo qual lhe mandava despejar a casa da quinta de 

Varziela, no concelho de Aguiar, que fora de Duarte Peixoto, seu pai, dando-lhe poder para se agravar 

para o Corregedor e Provedor dos Resíduos.278   

1.2.3.1.1 Os Juízes dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa 

Após a destituição de Brás Gonçalves do cargo de Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de 

Sousa só voltámos a encontrar novas informações sobre o titular do ofício na década de Trinta. Em 

                                                 
273 Foram pagos a João Afonso Moreira 8 000 reais por ir à Corte tratar de assuntos relacionados com as diversas demandas 
em que a cidade estava envolvida e mais 3 000 reais, que lhe foram entregues quando estava na Corte, por representar a 
cidade nos processos judiciais em que ela estava envolvida (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 2, fls. 227, 231v). 
274 Recebeu 300 reais para as despesas que fez quando foi à Corte levar informações relacionadas com as demandas da 
cidade com Brás Gonçalves, Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, Fernão Brandão por causa da portagem de 
Avintes e sobre o auto de Bouças (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 2, fl. 230v). 
275 A.H.M.P., Vereações, Lv. 9, fls. 120-122. 
276 A.H.M.P., Vereações, Lv. 9, fls. 145v-146. 
277 A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fls. 218-218v. 
278 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 7, fls. 37-39. 
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1538, a rainha D. Catarina solicitou ao Juiz, Vereadores e Procurador da cidade do Porto que 

consentissem que Gonçalo Dias, seu criado, exercesse o cargo de Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar 

de Sousa, garantindo que tal não prejudicaria o direito que a cidade tinha na atribuição do ofício.279 O 

ofício tinha pertencido ao seu pai, já falecido, e Gonçalo Dias considerava que tinha direito a ele, 

reclamando-o na Câmara. Inicialmente os oficiais concelhios colocaram entraves, mas devido à 

intervenção do rei e da rainha acabaram por aceitar Gonçalo Dias como Juiz dos Órfãos de Penafiel e 

Aguiar de Sousa, reconhecendo-lhe capacidades para o desempenho das respectivas funções.280  

Em 1556, foi necessário substituir o mesmo Gonçalo Dias ou um homónimo no cargo Juiz dos 

Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa por ele estar ausente. A 27 de Outubro, Gonçalo de Beça, 

morador no lugar de Arrifana, prestou juramento para o substituir, mas no dia 31 do mesmo mês 

Pantaleão Gonçalves, Ouvidor, também prestou juramento para servir como Juiz dos Órfãos enquanto 

durasse a ausência de Gonçalo Dias.281 

Entre 1571 e 1576, há documentos que comprovam que Gonçalo Dias de Carvalhosa era o Juiz 

dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, mas no ano de 1571 Manuel Gonçalves também 

desempenhou essas funções, ainda que o possa ter efectuado em carácter de substituição.282  

Uma situação peculiar ocorreu, em 1575, com a suspensão de Gonçalo Dias de Carvalhosa do 

ofício de Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa decretada pelo Provedor e Corregedor, 

licenciado Heitor Mendes. O motivo da suspensão não é revelado, mas sendo o Corregedor uma 

entidade fiscalizadora, impõe-se a suspeita de irregularidades.  

Gonçalo Dias de Carvalhosa foi suspenso das suas funções em Setembro ou inícios de Outubro 

de 1575 e em Março de 1576 já tinha reassumido funções. Curiosamente, face ao seu impedimento os 

oficiais concelhios escolheram para o substituir António Soares, seu filho, justificando a escolha com 

boa informação que tinham dele, considerando-o pessoa “auta e sofeciente”.283   A eleição de António 

Soares, logo seguida da prestação de juramento, feita na sessão camarária do dia 5 de Outubro, foi 

anulada no dia 19 do mesmo mês. Os argumentos são incontornáveis: António Soares era filho do Juiz 

dos Órfãos suspenso pelo Corregedor e era menor de idade. Foi então escolhido para substituir 

Gonçalo Dias de Carvalhosa, durante o seu impedimento, Gonçalo Dias, morador na freguesia de 

Besteiros, julgado de Aguiar.284 O livro dos levantamentos do cofre dos órfãos de Penafiel e Aguiar de 

Sousa comprova que Gonçalo Dias, morador em Besteiros, estava em exercício em Novembro de 

                                                 
279 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 252. 
280 A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fls. 57v, 58, 102, 102v. 
281 A.H.M.P., Vereações, Lv. 20, fls. 26v, 41. Gonçalo de Beça era escudeiro e exerceu as funções de Almotacé em 
Arrifana, nos meses de Maio e Junho e, novamente, em Novembro e Dezembro de 1548 (A.H.M.P., Vereações, Lv. 16, fls. 
237v, 242v). 
282 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos dos concelhos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 1-45. 
283 A.H.M.P., Vereações, Lv. 25, fl. 148. 
284 A.H.M.P., Vereações, Lv. 25, fls. 171-171v. 
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1575, mas depois há um hiato na documentação e no dia 17 de Março de 1576 Gonçalo Dias de 

Carvalhosa já estava de novo em funções.285  

1.2.3.1.2 Os Depositários de Penafiel e Aguiar de Sousa 

Os Depositários do cofre dos órfãos do Julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa respondiam 

perante o Juiz dos Órfãos destes concelhos e perante o Corregedor e Provedor da Comarca.286 

Entre 1571 e 1576 exerceram as funções de Depositário Manuel Gonçalves, João Eanes Leal e 

Francisco Gonçalves. 

Quadro 7 - Depositários do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa 

Anos Nome 
1571 Manuel Gonçalves 

1571-1574 João Eanes Leal 
1574-1576 Francisco Gonçalves 

 

 Todas as entregas de dinheiro dos órfãos aos respectivos tutores ou aos próprios eram 

efectuadas em casa do Depositário, normalmente na presença do Juiz dos Órfãos, do respectivo 

escrivão e de algumas testemunhas.  

 Manuel Gonçalves desempenhou as funções de Depositário em Janeiro de 1571, mas de Abril a 

Novembro do mesmo ano encontramo-lo como Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa. Esta 

situação era comum em juízos em que o magistrado era um homem da terra. A experiência adquirida e 

as relações e contactos estabelecidos pelo Depositário no âmbito das suas funções facilitavam a sua 

promoção a Juiz dos Órfãos. Em 1559, no concelho de Benavente, a ausência do Juiz dos Órfãos levou 

o Depositário a assumir as suas funções, sendo eleito pelos oficiais da Câmara, por ordem do 

Provedor, um novo Depositário ou Tesoureiro do cofre dos órfãos.287 

 João Eanes Leal foi Depositário dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa de Abril de 1571 até 

ao dia 20 de Agosto de 1574, ultrapassando claramente o período temporal de dois anos previsto para o 

exercício destas funções. A mudança de Depositário em 20 de Agosto de 1574 está documentada 

através de um termo do escrivão que refere a tomada de contas a João Eanes Leal, Depositário “velho” 

e onde consta que a partir dessa data as despesas serão deduzidas a Francisco Gonçalves, Depositário 

“novo”.288 

                                                 
285 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 41v-42v. A homonímia gera 
algumas dúvidas uma vez que o escrivão designa ambos os juízes da mesma forma, mas as assinaturas distinguem-nos 
claramente, porque além de serem diferentes, o Juiz dos Órfãos suspenso pelo Corregedor assina Gonçalo Diaz da 
Carvalhosa e o Juiz dos Órfãos eleito durante a sua ausência assina apenas Guonçalo Diaaz. 
     Esta questão da suspensão do Juiz dos Órfãos do Julgado de Penafiel é também abordada no capítulo dedicado aos bens 
dos órfãos, no subcapítulo designado Irregularidades e corrupção. 
286 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fl. 48c. 
287 CORREIA, Francisco – Subsídios para a História Benaventina do Século XVI (Sumários de um livro de Actas da 
Câmara de 1559 a 1564), 2ª ed., S/l., Câmara Municipal de Benavente, 2009, pp. 20-21. 
288 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fl. 29.  
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1.2.3.1.3 Os Escrivães dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa 

No início do século de Quinhentos a Câmara do Porto elegeu alguns dos Escrivães dos Órfãos 

para Penafiel, para exercerem o ofício por períodos de três anos, mas não é claro se o ofício era de 

atribuição concelhia ou de outorga régia porque D. Manuel também nomeou escrivães para Penafiel e 

para Aguiar de Sousa.   

Pelo menos entre 1501 e 1504, Marcos Barbosa terá desempenhado as funções de Tabelião e 

Escrivão dos Órfãos de Penafiel, mas aparentemente não era o único com responsabilidade na 

organização e elaboração de documentos relativos aos órfãos de Penafiel. Uma acta da Vereação 

portuense, datada de Agosto de 1501, refere que Jorge Eanes, morador no Porto, tinha acabado de 

servir o ofício de Escrivão dos Órfãos do Julgado de Penafiel, que lhe tinha sido dado por três anos, ou 

seja, tinha exercido funções entre 1498 e Agosto de 1501. Foi escolhido para o substituir Pedro 

Afonso, notário e criado do chantre, por ser “homem de bem e de boa concyencea e bom escrivam e 

bem auto para servir o dicto oficeo de escrivam dos orfoons do dito julgado de Penafiel de Sousa”. 

Pedro Afonso, tal como tinha acontecido com Jorge Eanes, foi nomeado por três anos (de 25 de 

Agosto de 1501 a 25 de Agosto de 1504) e, pelo facto de ainda ser solteiro, foi-lhe dado o prazo de um 

ano para casar. Sendo-lhe exigida a prestação de fiança no valor de 100 cruzados, apresentou como 

fiador Diogo Carneiro, cidadão.289 Em Setembro do mesmo ano, o monarca fez mercê do cargo a Jorge 

Eanes, escudeiro, morador no Porto, pelo que se a determinação régia tiver sido cumprida terá exercido 

o cargo três anos por eleição da Câmara do Porto e mais algum tempo por nomeação régia.290
 

Em documentação emitida pela chancelaria de D. Manuel refere-se que o ofício de Escrivão 

dos Órfãos de Penafiel, no século XV, havia sido exercido durante vários anos por Pedro Eanes, 

morador em Urrô, concelho de Penafiel e após a sua morte D. João II fizera mercê do cargo a Afonso 

de Leão, filho do anterior titular que, no entanto, não o quisera servir. No dia 1 de Abril de 1501, D. 

Manuel nomeou João de Beça, escudeiro e tabelião no julgado de Aguiar de Sousa, para o cargo de 

Escrivão dos Órfãos de Penafiel, durante a sua vida. Mas esta nomeação só seria válida se a 

designação do titular do ofício lhe pertencesse sem eleição nem consentimento da cidade do Porto e a 

Câmara recusou-se a empossá-lo.291  Em Setembro do mesmo ano, o monarca solicitou a Luís 

Gonçalves Maracote, Corregedor da Comarca de Entre Douro e Minho, que procedesse a uma 

inquirição judicial para apurar alguns factos relacionados com João de Beça, nomeadamente se era 

cunhado de Marcos Barbosa, uma vez que o regimento proibia irmãos ou cunhados de exercerem as 

funções de tabeliães ou escrivães no mesmo concelho, e fez mercê do cargo a Jorge Eanes, escudeiro, 

morador no Porto.292 Curiosamente, no ano seguinte, João de Beça, morador em Penafiel, foi nomeado 

                                                 
289 A.H.M.P., Vereações, Lv.7, fls. 88-88v. 
290 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 1, fl. 45v. 
291 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 12, fl. 10v. 
292 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 1, fl. 45v. 
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para o cargo de Escrivão dos Órfãos de Aguiar de Sousa, mas posteriormente voltou a ser associado ao 

cargo de Escrivão dos Órfãos de Penafiel.293 

 Em 1501, a relação entre a cidade e Marcos Barbosa, Escrivão dos Órfãos de Penafiel, era 

conflituosa. A cidade suspendeu-o do ofício argumentando que lhe tinha ordenado que apresentasse na 

Vereação os títulos do seu ofício e ele não o fez. O Corregedor da Comarca de Entre Douro e Minho 

interferiu, relevando a falta do Escrivão dos Órfãos, o que levou a cidade a reagir, solicitando uma 

carta testemunhável ao magistrado régio e remetendo-a para a Corte, onde a mesma foi recebida a 

título de apelação. Na reunião da Vereação do dia 23 de Março do ano em questão, os oficiais 

concelhios ponderaram e decidiram avançar para um processo judicial contra Marcos Barbosa. O 

argumento registado na acta é que a cidade possuía capítulos onde constava que a outorga de 

semelhantes ofícios era sua. O Procurador, em nome da cidade, deveria prestar declarações para o dito 

processo judicial e Marcos Barbosa também seria citado, sendo-lhe indicado “dia d’aparecer”.294 

 Desconhecemos o desfecho deste processo judicial, mas Marcos Barbosa continuou a exercer 

as funções de Escrivão dos Órfãos de Penafiel e, em Julho de 1504, já estava envolvido num novo 

conflito. Desta vez tinha como aliados os oficiais concelhios e o Corregedor e como opositor Afonso 

Vaz de Caminha, o Juiz dos Órfãos da cidade. 

João de Beça e Marcos Barbosa, tabeliães e escrivães dos julgados de Aguiar de Sousa e de 

Penafiel, respectivamente, e o Ouvidor do Julgado de Penafiel tinham sido penhorados pelo Alcaide, 

no cumprimento de um mandado do Juiz dos Órfãos, por causa da escrita dos inventários dos bens dos 

órfãos, que Afonso Vaz de Caminha pretendia que se efectuasse apenas na sua presença, enquanto o 

procedimento habitual, nos referidos julgados, era que se fizesse pelos escrivães em conjunto com o 

Ouvidor. Por não acatarem estas instruções, o Juiz dos Órfãos condenou-os ao pagamento de 10 justos 

e ordenou ao Alcaide que procedesse à penhora. Numa reunião da Vereação, eles “amostraram hi 

mandas do corregedor Rui Gonçallvez Maracote e asy deles oficiaes per que mandavom que sem 

embargo do mando do dicto Afonso Vaaz eles ouvidor e tabeliães servisem seus hoficios como ate qui 

servirom sem fazerem outra ennovaçom”.295 

 O problema resultava da indefinição tanto das competências do cargo de Juiz dos Órfãos, 

recentemente criado, como da área geográfica de actuação, tal como já referimos ao abordar este 

ofício. 

Em 1514, após a morte de João de Beça, D. Manuel fez mercê do cargo de Escrivão dos Órfãos 

de Penafiel a Antão Garcês, escudeiro do Dr. Rui Boto, chanceler-mor do reino.296 Em 1519 Antão 

Garcês continuava a exercer essas funções.297  

                                                 
293 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 2, fl. 11v e I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 15, fl. 151. 
294 A.H.M.P., Vereações, Lv.7, fls. 23v-25. 
295 A.H.M.P., Vereações, Lv.7, fls. 195v-196. 
296 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 15, fl. 151. 
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A actividade de Jervas Garcês, enquanto Escrivão dos Órfãos de Penafiel, está documentada 

entre 1571 e 1576, embora nos anos de 1571 e 1572 alguns dos assentos do Livro da despesa do 

dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa sejam feitos por Baltazar Barbosa ou por Belchior 

Gonçalves.298 Em 1583, exercia estas funções António Carneiro, genro de Jervas Garcês.299  

 No mesmo livro são ainda referidas, tanto em 1574 como em 1576, cartas e certidões redigidas 

por Aleixo Barbosa, Escrivão dos Órfãos de Aguiar de Sousa.300   

1.2.3.2 O Juízo dos Órfãos de Refojos 

Na década de Sessenta de Quinhentos o Julgado dos Órfãos de Refojos integrava o concelho de 

Refojos de Riba d’ Ave, a honra de Frazão e os coutos de Santo Tirso, Roriz, Negrelos e Francemil, 

apesar de a maior parte das referências nas fontes mencionarem apenas o concelho de Refojos. A 

particularidade deste concelho era o facto de estar encaixado entre o couto de Santo Tirso, a honra de 

Rebordões, o couto de Roriz, o couto de Negrelos, o couto de Francemil e a honra de Frazão, havendo 

nestes coutos e honras algumas limitações à jurisdição da cidade.301    

 Apesar de a sua área geográfica ter dimensões mais modestas, o cargo de Juiz dos Órfãos de 

Refojos de Riba d’Ave constituiu também objecto de interesse e foi motivo de um conflito entre a 

Vereação portuense e um cavaleiro fidalgo que o solicitou e obteve do rei.  

 A acta de vereação do dia 24 de Julho de 1560 faz uma breve referência a “hua provisão que o 

Corregedor notificara sobre o Juizado dos Órfãos que ora pedira hum Antonio Diaz Pereira”, que 

provoca a indignação geral por ser “prejuízo das liberdades da cidade dar se o dicto officio polla dada 

ser sua e também ser prejudiciall ao povo acordaraom que se fose neseçario fazer se a demanda asy 

nesta cidade como na corte que se fezese a custa das rendas da cidade”.302 Menos de um mês depois foi 

decidido o envio de um procurador à Corte, para requer sobre esse assunto, e no ano seguinte, entre as 

despesas da cidade levadas em conta a Fernão Nunes, tesoureiro, encontram-se 1 200 reais pagos a 

Gonçalo da Costa, Procurador da cidade, da demanda do Juizado dos Órfãos de Refojos.303 

                                                                                                                                                                       
297 A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fls. 17. 
298 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 1-45. 
299 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fl. 46. António Carneiro, em 1588, 
informou a Vereação que ele tinha apresentado como fiador o licenciado David da Cunha, seu cunhado, mas como ele tinha 
requerido ao Provedor e Corregedor que o desobrigasse, apresentava como novo fiador, até à quantia de 150 000 reais, o 
cidadão Manuel Tavares (A.H.M.P., Registo Geral, Lv.1, fls. 2-3). 
300 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 32, 32v, 44, 44v. 
301 Francisco Ribeiro da Silva refere que a maior parte dos coutos e honras do termo tinham jurisdição cível, mas a 
jurisdição crime pertencia à Vereação portuense. E acrescenta que a jurisdição municipal parece não ter conhecido qualquer 
limitação no Couto de Francemil e na Honra de Rebordães [SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu Termo (1580-
1640). Vol.I, Porto, Arquivo Histórico / Câmara Municipal do Porto, 1988, pp. 64-75]. 
302 A.H.M.P., Vereações, Lv. 22, fls. 53v-55v. 
303 A.H.M.P., Vereações, Lv. 22, fls. 71v-72; A.H.M.P., Vereações, Lv. 23, fls. 348v-349 e A.H.M.P., Cofre dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, fl. 271. 
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 Desconhecemos a resposta do monarca, mas qualquer que tenha sido não pôs fim ao conflito 

entre a edilidade e o fidalgo. 

Uma sentença do Desembargo Régio, datada de 1564, testemunha o agravo feito por António 

Dias Pereira, cavaleiro fidalgo, morador no Couto de Negrelos, contra o Corregedor, por este não lhe 

dar posse do ofício de Juiz dos Órfãos “do jullgado e concelho de Reffoyos de Riba d’ Ave e coutos de 

Santo Tiço Frazam Roriz Negrelos e Francemir”. Alegava o fidalgo que lhe tinha apresentado uma 

sentença do Tribunal da Relação que dirimiu um conflito entre ele e os oficiais da Câmara do Porto e 

que determinava que ele fosse empossado do cargo em questão, devendo os seus opositores pagar as 

custas.   

Esta sentença, ao revelar a existência de um processo judicial prévio entre António Dias Pereira 

e os oficiais da Câmara do Porto que culminou com sentença da Relação que considerava válida a 

carta de ofício de António Dias Pereira e ordenava que o mesmo fosse empossado como Juiz dos 

Órfãos de Refojos, ajuda a esclarecer alguns aspectos deste conflito. 304  No entanto, ela incide apenas 

sobre o desempenho do Corregedor, considerando-o correcto, uma vez que este, após a recepção de 

embargos remetidos pela cidade, baseado na ordenação do livro terceiro, título das execuções, que 

dizia que o juiz da execução podia conhecer os embargos ou remetê-los ao julgador que pronunciara a 

sentença, optou pela segunda hipótese.305  

Desconhecemos o desfecho, mas saber se António Dias Pereira conseguiu concretizar os seus 

objectivos em detrimento dos interesses da cidade ou se pelo contrário a cidade manteve intactos os 

seus privilégios, contrariando os intentos do fidalgo, não é o mais importante. Este é mais um conflito 

que deixa claro que o cargo de Juiz dos Órfãos era bastante apetecível, suscitando morosos conflitos 

pela sua posse, mesmo que se tratasse do cargo de Juiz dos Órfãos de um mero julgado do termo, e que 

a cidade não estava disposta a prescindir do direito de eleger o titular para este cargo. 

1.2.4 Mecanismos de controlo 

No século XV, na maior parte das terras os Juízes Ordinários tinham sob sua jurisdição os 

órfãos, e para controlar o seu exercício as Ordenações Afonsinas preceituavam que os Juízes no início 

dos seus mandatos deviam efectuar inquirições sobre o modo como os seus antecessores 

desempenharam funções.306  Alguns Capítulos de Cortes, nomeadamente os de 1536 (Évora), 

evidenciam preocupação com a fiscalização da actuação dos Juízes dos Órfãos. Pede-se para os 

                                                 
304 A.H.M.P., Sentenças, Lv.2, fls. 157-160v.  
305 Ordenações Manuelinas, Livro III, Tit. LXXI, pp. 269-270. 
306 Ordenações Afonsinas, Livro I, Tit. XXVI, pp. 170-172. 
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Corregedores fazerem inquirições sobre os magistrados. Se detectassem infracções deviam suspendê-  

-los e notificar o monarca.307  

Em cada Juízo dos Órfãos os Escrivães, os Depositários, os Avaliadores e Partidores e o 

Porteiro respondiam perante o respectivo Juiz, mas também perante o Provedor da Comarca. 

Para fiscalizar os Juízes dos Órfãos e impedir possíveis desmandos e injustiças que 

penalizassem todos os que estavam sob a sua jurisdição havia dois mecanismos diferentes: os 

Corregedores e Provedores das Comarcas que actuavam de forma contínua e, no caso dos magistrados 

de fora nomeados pelo monarca, as tomadas de residência que tinham lugar no final de cada exercício. 

1.2.4.1 As tomadas de residência  

As tomadas de residência pretendiam avaliar o desempenho dos magistrados e dar a 

oportunidade aos que se sentissem lesados de recorrerem à justiça sem receio de represálias, porque 

enquanto estas se efectuavam a autoridade dos avaliados era suspensa. Os procedimentos gerais desta 

avaliação eram semelhantes para os Corregedores, Ouvidores e Juízes de Fora. Mas as Ordenações 

Manuelinas referem que as sindicâncias aos Corregedores e aos Ouvidores de terras onde o Corregedor 

não entrava eram efectuadas por Desembargadores régios, enquanto as dos Juízes de Fora e Ouvidores 

das restantes terras podiam ser efectuadas pelo Corregedor.308 Antes do término da sua judicatura, os 

Juízes de Fora dos Órfãos deviam dar disso conhecimento ao Corregedor. Aparentemente a sua 

sindicância tanto podia ser efectuada pelo Corregedor da Comarca como por um Desembargador régio 

e enquanto ela decorresse a sua vara era entregue a um substituto, que no caso do Porto costumava ser 

eleito na Vereação.  

No dia 25 de Novembro de 1560 foram apresentadas na Câmara do Porto as provisões do 

monarca para o Dr. Gaspar Pereira, Desembargador da Casa da Suplicação, tomar residência ao Juiz de 

Fora dos Órfãos, o licenciado Gaspar Lopes da Rocha, e ao Corregedor, Dr. Francisco Pais do Amaral. 

Dado o seu interesse, justifica-se a transcrição integral da que se refere ao Juiz de Fora dos Órfãos, tal 

como foi tresladada no livro de vereações desse ano: 

        “Doutor Gaspar Pereira. Eu ell rei vos envio muito saudar. Ei por bem que tomeis a regidemsia da 

cidade do Porto ao licenciado Gaspar Lopes da Rocha juiz dos horfãos de fora da dita cidade do tempo 

que servio o dito carguo a quall lhe tomareis segumdo forma da hordenaçan e de hum regimento que com 

esta vos envio e tirareis sobre elle enquerçam devaça pelos capitulos da dita hordenaçam e regimento e 

tamto que lhe a tomardes lhe pasareis diso certidão e me enviareis os autos della e me escrevereis o que 

delle achardes e niso fizerdes e lhe direis que venha a minha corte requerer seu despacho e a carta e autos 

                                                 
307 SOUSA, Armindo de – As Cortes Medievais Portuguesas..., vol. II, p. 323.   
308 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXII, pp. 275-278. 
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da dita regidensia enviareis a Fernam da Costa meu escripvam da camara. Bastiam Ramalho a fez em 

Lisboa a vinte e seis dias d’Aguosto de mill e quinhentos e sesemta. Fernam da Costa a fes escrepver.”309 

 

A missiva régia esclarece que além das ordenações o Desembargador devia ter em conta um 

regimento que lhe fora entregue e após a inquirição devia entregar uma certidão ao magistrado 

avaliado e enviar os autos da sindicância juntamente com um relatório sobre o seu desempenho a 

Fernão da Costa, Escrivão da Câmara Real. A certidão entregue ao Juiz de Fora dos Órfãos devia ser 

entregue pelo próprio na Corte para requerer o seu despacho.310 

A notícia motivou a eleição do licenciado Francisco Vieira para substituir o Juiz de Fora dos 

Órfãos, que deveria servir até o monarca nomear um novo magistrado para tutelar os órfãos. Francisco 

Vieira prestou a fiança exigida pelas ordenações nesse mesmo dia. 

O conteúdo da carta relativa à tomada de residência ao Corregedor e Provedor da Comarca é 

semelhante, mas através desta Gaspar Pereira recebeu instruções para também tomar residência aos 

oficiais da Correição e Provedoria do Porto e para devolver a vara a Francisco Pais do Amaral quando 

terminasse a inquirição, “ainda que lhe vos acheis cullpa”.311 Para o substituir a Câmara não 

desencadeou qualquer eleição. O habitual era o Juiz de Fora assumir as funções do Corregedor e 

Provedor quando este se ausentava, mas durante as tomadas de residência o Desembargador régio 

assumia as funções do Corregedor enquanto avaliava o seu desempenho. 

Ribeiro da Silva refere que o despacho favorável no juízo de residência era uma condição 

importante para a promoção na carreira.312 

1.2.4.2 Os Provedores da Comarca 

 Os Provedores da Comarca e Contadores dos Resíduos eram os superiores hierárquicos dos 

Juízes dos Órfãos. As Ordenações Manuelinas atribuem-lhes a responsabilidade de se informarem 

sobre os órfãos e confirmarem se tinham tutores que cuidassem bem deles e administrassem 

correctamente os respectivos bens. Deveriam para o efeito consultar os inventários, confirmar as 

quantias recebidas pelos tutores e verificar em que foram gastas, obrigando-os a repor as despesas 

consideradas injustificadas. As contas que já tivessem sido conferidas pelo Juiz dos Órfãos deviam ser 

                                                                                                                                                                       
309 A.H.M.P., Vereações, Lv.22, fls. 83-83v. 
310 As Ordenações Manuelinas tem instruções mais precisas relativamente às tomadas de residência ao Corregedor, mas 
também mencionam os Juízes de Fora e Ouvidores. Lembramos que o primeiro Juiz de Fora dos Órfãos do Porto só foi 
nomeado no reinado de D. João III (Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXII, pp. 275-278). 
311 Id., Ib. 
312 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as instituições e o Poder, Vol. II, 
Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, p. 1022. 



91 

revistas e a acção dos magistrados que tutelavam os órfãos fiscalizada. Quando constatassem que não 

cumpriam os seus regimentos deviam proceder contra eles.313 

 Em 1575, o licenciado Heitor Mendes, durante o período em que exerceu as funções de 

Corregedor e Provedor na Comarca do Porto, suspendeu, temporariamente, Gonçalo Dias de 

Carvalhosa do cargo de Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa.314 Embora o motivo não seja 

referido, esta suspensão deve estar relacionada com indícios de irregularidades no exercício das suas 

funções. 

 Ao Provedor podiam recorrer os que se considerassem agravados por decisões proferidas pelo 

Juiz dos Órfãos, não havendo possibilidade de apelação ou agravo quando as sentenças, 

independentemente de terem sido proferidas em primeira ou em segunda instância, não ultrapassassem 

os 2 000 reais.315 

   O facto de o Corregedor e Provedor ser o superior hierárquico do Juiz dos Órfãos e lhe serem 

remetidos os agravos das suas decisões judiciais foi um dos principais argumentos da cidade num 

processo judicial contra João de Valadares, Juiz de Fora dos Órfãos da cidade e do termo, entre 1546 e 

1549, desencadeado pelo facto de o magistrado régio insistir em acumular as varas de Corregedor e de 

Juiz de Fora dos Órfãos. O Desembargo Régio foi sensível à argumentação da cidade e a sentença 

proferida contrariou os intentos de João de Valadares. 316 

Outra das funções do Provedor era conferir as contas dos livros de receita e de despesa dos 

órfãos, nomeadamente quando terminava o exercício de um Depositário e se procedia à entrega do 

cofre dos órfãos ao novo Depositário, devendo efectuar um termo onde declarava o dinheiro, objectos 

e documentos contidos no cofre dos órfãos, o qual era assinado por ele, pelo Juiz dos Órfãos, pelo 

Depositário e pelo Escrivão.317  Quando o montante depositado no cofre dos órfãos era inferior ao 

valor apurado através dos livros dos depósitos e dos levantamentos dos órfãos, ele devia averiguar as 

causas da diferença e obrigar o Depositário a restituir a quantia em falta, como aconteceu no ano de 

1560, em que João Rico, Depositário dos cofre dos órfãos de Palmela, foi obrigado pelo licenciado 

Diogo Gastão, Provedor da Comarca de Setúbal, sob ameaça de prisão, a devolver 47 000 reais e, em 

1577, na Lourinhã em que o Depositário foi obrigado a repor 1 611 reais em falta.318 

Aliás, a selecção dos Depositários era também efectuada por estes magistrados régios, que na 

Comarca do Porto acumulavam as funções de Provedores, Contadores dos Resíduos e Corregedores, a 

                                                 
313 Ordenações Manuelinas, Livro II, Tit. XXXV, pp. 181-183. 
314 A.H.M.P., Vereações, Lv.25, fl. 148. 
315 Ordenações Manuelinas, Livro II, Tit. XXXV, pp. 183-184. 
316 Já abordámos esta questão, de forma mais pormenorizada, ao falar dos Juízes de Fora dos Órfãos (A.H.M.P., Sentenças, 
Lv.1, fls. 5v-9v). 
317 Ordenações Filipinas, Livro I, Tit. LXXXVIII, p. 217. 
318 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos da Lourinhã, Lv. 1, fls. LXXXV-LXXXVv e I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, 
Lv. 1, fls. CLXVIIIv-CLXXII. Os contornos do sucedido em Palmela são explorados no subcapítulo intitulado 
“Irregularidades e Corrupção”. 
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partir de um conjunto de nomes indicados pelos oficiais concelhios. Confirma-o a escolha de António 

de Madureira para Depositário do cofre dos órfãos do Porto, em virtude de o anterior ter falecido. Na 

qualidade de Corregedor, em Maio de 1559, o licenciado Francisco Pais do Amaral, seleccionou o 

novo Depositário a partir de um conjunto de oito nomes que lhe foram sugeridos numa sessão 

camarária.319 

Nas terras em que as funções de Provedor e Corregedor eram exercidas por pessoas diferentes, 

o facto de, na década de trinta, D. João III ter atribuído poderes aos Corregedores para entrarem nas 

provedorias e supervisionarem o processo de transferência do dinheiro dos órfãos, até então em poder 

dos respectivos tutores, ou “dado ao ganho” como determinavam as ordenações, para cofres confiados 

à guarda de Depositários deve ter suscitado alguns conflitos de competências.320 De qualquer forma 

havia outros aspectos em que as competências de ambos se sobrepunham.321 

Uma lei datada de Agosto de 1569 atribui ainda ao Provedor da Comarca a legitimidade para 

prover sobre a fazenda dos ausentes até ao valor máximo de 100 000 reais e o poder de decisão para 

entregar às mães que o requeressem as legítimas dos filhos, desde que os valores não ultrapassassem o 

montante máximo de 60 000 reais. A entrega de valores superiores ficava dependente da apresentação 

de uma provisão do rei ou do Desembargo do Paço.322 

 

 

                                                 
319 A.H.M.P., Vereações, Lv. 21, fls. 35- 35v. 
320 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, [Regimento sobre o dinheiro dos órfãos tresladado em cinco 
fólios não numerados no início do livro]. 
321 Sobre as competências dos Corregedores e Provedores veja-se SILVA, Francisco Ribeiro da – Corregedores / ouvidores 
e correições nos concelhos portugueses (um exemplo setecentista do Condado da Feira) in Revista da Faculdade de Letras 
História, III Série, Vol. 8, Porto, 2007, pp. 422-424. 
322 Leis Extravagantes e Reportório das Ordenações de Duarte Nunes de Lião, Tit. XVI - Dos proveedores das comarcas, 
Lei I Como proveerão sobre as fazendas dos absentes e legitimas dos  orfãos, pp. 41-43. 
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2. A Criação de Enjeitados 
Importa esclarecer que o abandono de crianças, muitas vezes recém-nascidas, era uma prática 

frequente e que os enjeitados, independentemente de quem quer que fossem os progenitores, sob o 

ponto de vista legal eram considerados órfãos, uma vez que eram crianças desprovidas de protecção 

paterna, embora socialmente mais estigmatizados pelo facto de não terem nada de seu, nem sequer um 

nome de família e por pesar sobre eles a presunção da ilegitimidade.323 A principal diferença entre 

enjeitados e órfãos era que a filiação dos primeiros era desconhecida, resultando daí uma falta de 

identidade social e a desvinculação do núcleo familiar de origem, enquanto que no caso dos órfãos 

pelo menos um dos progenitores era conhecido.324  

O abandono de crianças era substancialmente mais elevado na cidade, quer porque a densidade 

populacional era mais maior quer porque algumas crianças de áreas rurais próximas eram 

abandonadas, pela calada da noite, em núcleos urbanos, onde o anonimato encontrava melhores 

garantias e, talvez, mais locais de acolhimento.325  

As Ordenações Manuelinas determinavam que os enjeitados fossem criados à custa dos bens 

dos hospitais ou albergarias instituídos com esse fim ou, onde não os houvesse, à custa das rendas do 

concelho, autorizando o lançamento de fintas quando as rendas fossem insuficientes.326 No reino 

existiam poucos hospitais “ordenados pera a criaçam de engeitados” (como era o caso do Hospital de 

Todos-os-Santos, em Lisboa, e do Hospital dos Inocentes, em Santarém), pelo que esta legislação 

atribuía a muitas Câmaras um pesado encargo financeiro decorrente dos cuidados e da 

responsabilidade subjacentes a um número cada vez mais elevado de crianças abandonadas.327  

No Porto, os encargos financeiros com a criação de enjeitados foram, durante algum tempo, 

partilhados pela Câmara e pela Misericórdia da cidade, mas nunca foi uma partilha equitativa nem 

                                                 
323 TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe Siècles). Le cas du Collège imperial 
Saint-Vincent-Ferrier. Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, pp. 21-22. 
324 SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, pp. 86, 87 e CAVA LÓPEZ, Maria Gema – Pobreza y marginación 
infantil: expósitos en la Alta-Extremadura moderna in XXVII Colóquios Históricos de Extremadura, 1999, p. 1.  
325 António Amaro das Neves, num estudo sobre a natalidade fora do casamento em Guimarães, no século XVI e na 
primeira metade do século XVII, verificou que nas paróquias urbanas estudadas, apesar de constituírem menos de 7% das 
paróquias analisadas, ocorreram 80% dos abandonos (NEVES, António Amaro das – A norma e o desvio. Nascer fora do 
casamento no século XVI in Actas do III Congresso Histórico de Guimarães D. Manuel e a sua Época. População, 
Economia e Sociedade, Vol. III, Câmara Municipal de Guimarães, 2004, p. 413). 
326 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 482. 
327 Sobre o Hospital de Todos-os-Santos e o Hospital dos Inocentes veja-se: ALVIM, Maria Helena Vilas-Boas – Em torno 
dos expostos. As duas primeiras casas de expostos portuguesas in Revista de História. Universidade Livre, Vol. I, Porto, 
1984, pp. 147-166; RODRIGUES, Martinho Vicente – A Santa Casa da Misericórdia de Santarém – Cinco Séculos de 
História. S/l., Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, pp. 274-278; REIS, Maria de Fátima – Os Expostos em 
Santarém. A Acção Social da Misericórdia (1691-1710). Lisboa, Edição Cosmos, 2001, pp. 68-77 e ABREU, Laurinda – 
As crianças abandonadas no contexto da institucionalização das práticas de caridade e assistência, em Portugal, no 
século XVI in ARAÚJO, Maria Marta Lobo; FERREIRA, Fátima Moura (orgs.) A Infância no Universo Assistencial da 
Península Ibérica (Sécs. XVI-XIX). Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2008, pp. 31-33. 
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voluntária; foi imposta à confraria após lhe terem sido anexados, por decisão régia, os hospitais de 

Cimo de Vila, Rocamador e de Santa Clara, antes administrados pela edilidade.   

Em 1519, em conformidade com o estipulado pelas Ordenações Manuelinas e em resposta às 

solicitações concelhias, D. Manuel ordenou que os hospitais portuenses, administrados pela Vereação, 

contribuíssem para a criação de enjeitados com um valor que não excedesse metade do que sobejasse 

das respectivas rendas, após o cumprimento de todos os encargos, nem excedesse a quantia de 10 000 

reais.328  

Em Maio de 1521, a transferência para a Misericórdia, ordenada por D. Manuel, da 

administração dos hospitais do Rocamador, Cimo de Vila e Santa Clara com todas as suas rendas e 

heranças veio recolocar a questão numa perspectiva diferente.329 Com a perda da administração destes 

hospitais, o valor total das rendas geridas pela Câmara sofreu uma redução substancial, diminuindo o 

seu poder económico, situação que foi agravada pelo facto de, simultaneamente, através de um alvará 

o monarca impor à Vereação um contributo monetário de 10 000 reais para a Misericórdia.330  

Magalhães Basto refere que o valor total das rendas dos três hospitais transferidos para a 

Misericórdia rondaria os 27 000 ou 28 000 reais (18 088 reais do Hospital do Rocamador, 6 000 ou 7 

000 reais do Hospital de Santa Clara e cerca de 3 000 reais do Hospital de Cimo de Vila).331 Na mesma 

data as receitas da cidade com a arrecadação da totalidade dos foros de propriedade concelhia 

rondavam os 44 000 reais.332 Ou seja, em conjunto, a gestão dos três hospitais proporcionava um valor 

superior a 60% do rendimento do município com a propriedade concelhia. 

Mas não foi só o poder económico da edilidade que foi substancialmente reduzido; ela perdeu o 

poder e influência social que lhe advinham das actividades assistenciais dos referidos 

estabelecimentos, bem como a possibilidade de nomear os respectivos provedores.333 

                                                 
328 O alvará de D. Manuel foi apresentado na Vereação, por Jusarte Lobo e Gomes Pais, no dia 3 de Outubro de 1519. 
A.H.M.P., Provisões, Lv.1, fls. 130 e 130v e A.H.M.P., Vereações, Lv.10, fls. 76-78. 
329 A.H.S.C.M.P., Livro 2 de Pergaminhos, doc. 59-A. Veja-se BASTO, A. de Magalhães – História da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 2ª edição, vol. I, Porto, Santa Casa da Misericórdia, 1997, pp. 293-294.  
330 Ambos os documentos (o que retira a administração dos referidos hospitais à Câmara e o que ordena que ela dê 
anualmente 10 000 reais à Misericórdia) estão datados de 15 de Maio de 1521. Veja-se BASTO, A. de Magalhães – O.c., p. 
295. 
331 BASTO, A. de Magalhães – O.c., pp. 333-334. 
332 Os foros de propriedade concelhia totalizaram 43 772,5 reais em 1521 e 45 022,5 reais em 1522 (MACHADO, Maria de 
Fátima – O Central e o Local. A Vereação do Porto de D. Manuel a D. João III. Porto, Edições Afrontamento, 2003, p. 
155). 
333 Magalhães Basto refere que Afonso Tomé foi o último Provedor eleito pela Vereação para o cargo de Provedor do 
Hospital de Rocamador, exercendo estas funções entre 1494 e 1521 (BASTO, A. de Magalhães – O.c., p. 322). Afonso 
Tomé foi um cidadão bastante interveniente na vida pública da cidade: está documentado o exercício das funções de 
Vereador nos anos de 1484/85, 1490/91, 1498/1499 e 1519, assumindo, neste último ano, as funções de Juiz pela 
Ordenação. Foi Vereador na ausência do titular no ano de 1594/1595 e Almotacé em 1480, 1485, 1491, 1494, 1495, 1496, 
1501, 1511, 1512. Em 1495 exerceu as funções de vedor das obras da Rua das Eiras e foi enviado pela cidade à Corte em 
1488, 1490, 1504, 1508 e 1509, representando-a também, na qualidade de procurador, nas Cortes de Lisboa de 1498 
(COSTA, Adelaide Lopes Pereira Millan da – “Vereação” e “Vereadores”. O governo do Porto em finais do século XV. 
Porto, Arquivo Histórico / Arquivo Municipal do Porto, 1993, pp. 123-124). 
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Proporcionalmente, o poder económico e social da Misericórdia aumentaram e a maior intervenção na 

vida da cidade garantiu-lhe um protagonismo e uma visibilidade de que até então não dispunha.  

Esta intervenção de D. Manuel foi decisiva. A gestão dos principais hospitais da cidade 

conferiu à Misericórdia uma projecção e uma capacidade de intervenção na vida local que as duas 

primeiras décadas de existência, aproximadamente, ainda não lhe tinham proporcionado, tornando 

mais apetecível aos membros da elite portuense o título de irmão e a participação activa na vida da 

instituição. Simultaneamente a capacidade de actuação da Câmara no domínio da assistência foi 

visivelmente reduzida, bem como as rendas que, directa ou indirectamente, ela geria. 

A entrega da administração dos referidos hospitais à Misericórdia e a transferência das 

respectivas rendas agravou a situação financeira da Vereação que não pôde continuar a recorrer às suas 

rendas para financiar a criação de enjeitados. 

D. João III, pouco depois de chegar ao poder, demonstrou permeabilidade à pressão exercida 

pelas duas instituições portuenses. Inicia-se um período de decisões e revogações que ora atendiam os 

desejos de uma ora cediam às exigências da outra. Os protestos camarários levaram o monarca, em 

Fevereiro de 1522, a definir um contributo obrigatório, por parte da Misericórdia, de 10 000 reais para 

a criação de enjeitados, ou seja, o equivalente ao montante máximo que, em 1519, D. Manuel 

deliberara que pudesse ser retirado das rendas dos hospitais que, nessa data, eram administrados pela 

Vereação, desobrigando, simultaneamente, a edilidade da concessão da esmola de 10 000 reais à 

Misericórdia.  

A decisão desagradou aos irmãos da Misericórdia que desenvolveram esforços no sentido de se 

libertarem deste contributo. Em Julho de 1527, D. João III respondeu favoravelmente aos desejos da 

irmandade portuense, mas em Agosto do ano seguinte, na sequência das diligências e protestos da 

Vereação, revogou a anterior decisão, voltando a impor à Misericórdia a entrega dos 10 000 reais para 

os gastos com enjeitados.334    

Dividido entre os argumentos da Misericórdia e os da Vereação, D. João III procurou um meio- 

-termo que ambas aceitassem. Reduziu para 5 000 reais o contributo da Irmandade, mas foi em vão; a 

solução não agradou nem à Misericórdia nem à Câmara e os protestos continuaram. 

Nos capítulos especiais apresentados às Cortes de Évora de 1535 a cidade do Porto reclamou 

que a Misericórdia voltasse a pagar os 10 000 reais.335 O monarca não respondeu que sim nem que 

não. Iria escrever ao Corregedor da Comarca para este lhe enviar o traslado da instituição dos hospitais 

                                                 
334 A.H.M.P., Cartas e Provisões, Lv. 3, fl. 1; Corpus Codicum…, Vol. IV, p.126 e A.H.M.P., Compêndio Histórico 
Cronológico e Legislativo do Cofre da Cidade, fls. 36v-37. Veja-se BASTO, A. de Magalhães – O.c., p. 374. 
335 Na resposta do monarca à cidade do Porto consta que esta lhe pedira “que os cimquo mill reais do deposito dos espritaes 
desa cidade se tornasem a ela pera ajuda da criaçam dos emgeitados como os tinha per provisam d’el rey meu senhor e 
padre que santa gloria aja”, mas logo depois refere que ele (rei) pretende ver “o trelado da provisam do dito senhor por 
omde mamdou dar a cidade dez mill reais”, pelo que consideramos que a cidade reclamava os 10 000 reais que, 
efectivamente, constavam da referida provisão. 
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e averiguar se as suas rendas aumentaram ou diminuíram após a transferência da administração para a 

Misericórdia. Também pretendia analisar os termos da provisão de D. Manuel e só depois decidiria.336 

 Por seu lado, a Misericórdia continuou a requerer ao monarca que a desobrigasse dos 5 000 

reais que entregava à cidade para a criação de enjeitados. Magalhães Basto refere a existência de 

documentos nesse sentido datados de 1540, acreditando o historiador que, até essa data, o pagamento 

era efectuado.337  No entanto, no final da década de trinta, numa reunião da Vereação em que se alude 

ao financiamento da criação de enjeitados, o contributo da Misericórdia não é referido. 

D. Baltazar Limpo, bispo do Porto entre 1537 e 1550, demonstrou alguma preocupação com as 

crianças abandonadas quando se comprometeu a dar, todos os anos, no dia de S. João, 40 000 reais à 

Misericórdia com a condição de que esta desse 10 000 reais para os enjeitados da cidade. No primeiro 

ano, o prelado deu os 40 000 reais prometidos, mas nos seguintes reduziu a oferta para 20 000 reais 

integralmente destinados à confraria, pelo que os enjeitados deixaram de ser contemplados.338 Anos 

depois, em 1555, D. Baltazar Limpo, já na qualidade de bispo de Braga, atendendo aos “(…) moços e 

moças nesta nossa cidade e arravaldes e termo della que nam tem pay nem may, ou se os tem nam tem 

com que governar os ditos filhos, polo que se daa causa a se os  ditos moços e moças perderem e se 

habituarem a maaos costumes e vícios (…)” mandou que os oficiais da Câmara bracarense discutissem 

esta questão e que, anualmente, escolhessem um Vereador que obrigasse “a tomar amo” os moços e 

moças que não tivessem pais ou fossem filhos de gente tão pobre que não os pudesse sustentar. Se eles 

se recusassem a servir os respectivos amos seriam expulsos da cidade e do termo e o mesmo 

aconteceria aos progenitores ou outras pessoas que a tal se opusessem, sujeitando-se ainda, estes 

últimos, a uma pena de cadeia e ao pagamento de um valor pecuniário a determinar. O primeiro 

Vereador escolhido para esta função foi Geraldo Martins.339 

Com alguma frequência verificaram-se conflitos entre as Câmaras e Misericórdias por causa da 

criação de enjeitados como aconteceu no Porto, em Coruche e em Sintra.340  

Em Coruche, o litígio entre as duas instituições está documentado por uma carta de sentença do 

ouvidor do mestrado da Ordem de Avis, datada de 1573, de onde se pode inferir que o Hospital de 

Nossa Senhora, tanto antes como depois da a sua anexação à Misericórdia da vila costumava financiar 
                                                 
336 A.H.M.P., Cartas e Provisões, Lv. 3, fl. 5.  
337 BASTO, A. de Magalhães – O.c., p. 374. 
338 A.H.S.C.M.P., Administração dos legados para resgate de cativos, Série H, Banco 5, Lv. 8, fl. X. Sobre o papel dos 
bispos na assistência aos mais desfavorecidos veja-se PAIVA, José Pedro – O episcopado e a “assistência” em Portugal 
na Época Moderna (séculos XVI-XVII) in ABREU, Laurinda (Ed.) Igreja, caridade e assistência na Península Ibérica 
(Sécs. XVI-XVIII). Évora, Edições Colibri e CIDEHUS-EU, 2004, pp. 177-196. 
339 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 260-261 e MEA, Elvira Cunha de Azevedo – Igreja em reforma in SERRÃO, 
Joel e MARQUES, A.H. de Oliveira (dir. de) Nova História de Portugal. Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, 
Vol. V, Lisboa, Editorial Presença, 1998, p. 443. 
340 Veja-se ABREU, Laurinda – As crianças abandonadas no contexto da institucionalização das práticas de caridade e 
assistência, em Portugal, no século XVI in ARAÚJO, Maria Marta Lobo; FERREIRA, Fátima Moura (orgs.) A Infância no 
Universo Assistencial da Península Ibérica (Sécs. XVI-XIX). Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2008, p. 46. 
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a criação de alguns enjeitados da localidade. Mas, nesse ano, Provedor e irmãos da Misericórdia 

recusaram-se a acolher e a mandar criar uma criança enjeitada que fora encontrada, numa noite de 

Setembro, por André, filho de Aleixo Martins, e que o juiz da vila lhes mandara entregar. Alegava a 

irmandade que o hospital não tinha rendas instituídas para a criação de enjeitados e que as ordenações 

do reino determinavam que nas localidades onde não houvesse hospitais que dispusessem de rendas 

para esse fim os enjeitados deviam ser criados à custa de rendas do concelho ou de fintas lançadas com 

esse objectivo.341 

O Ouvidor do mestrado de Avis foi mais sensível aos argumentos da Misericórdia, sustentados 

no texto das Ordenações Manuelinas, do que aos da Câmara que alicerçou a sua defesa no costume 

instituído. 

O Conflito entre a Câmara de Sintra e a Misericórdia da mesma vila teve contornos muito 

semelhantes. A Misericórdia de Sintra sentiu-se agravada por o Juiz de Fora da Vila, o doutor 

Francisco Carneiro, pretender que ela financiasse a criação de um enjeitado, situação que, mais uma 

vez, resultava de ter sido anexado um hospital que existia na vila e que havia sido instituído, no dizer 

da irmandade, para a cura de gafos e para albergar caminhantes pobres. 

O aparecimento de um enjeitado na vila levou o Juiz de Fora a ordenar que a criança fosse 

recolhida e criada à custa da Misericórdia, mas a irmandade recusou-se a obedecer. O magistrado 

respondeu embargando uma renda em cereal que a Santa Casa recebia e ameaçou vendê-lo para, com o 

produto da transacção, pagar a quem criasse o enjeitado e a Misericórdia reagiu enviando o agravo 

para o Tribunal da Suplicação. 

Através de uma carta de sentença, datada de Dezembro de 1574, D. Sebastião reconheceu que a 

Misericórdia não era obrigada a financiar a criação de enjeitados, apesar de já ter pago a criação de 

alguns, como a Câmara o demonstrara, porque “o fez vollumtaryamente por exercittar obra de 

charidade e não por ser obryguada”.342 

Em Serpa, no ano de 1567, quando o Provedor da Comarca de Beja, o licenciado Cristóvão 

Borges, após ter tomado as contas do Hospital de Nossa Senhora, anexo à Misericórdia de Serpa, 

ordenou que a criação dos enjeitados deixasse de ser financiada pelo referido hospital e passasse a 

efectuar-se à custa das rendas da vila podia-se ter desencadeado um conflito semelhante, mas o 

Provedor e irmãos da Misericórdia de Serpa reagiram de modo diferente, solicitando ao monarca que 

os autorizasse a continuar a criar os enjeitados com as rendas do referido hospital por o rendimento do 

concelho ser insuficiente para esse efeito e o hospital possuir rendas para suprir tais despesas.343 

                                                 
341 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 267-268. 
342 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 476-479. 
343 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, p. 220. 
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Estes exemplos mostram que a anexação de hospitais a diversas misericórdias e a gestão das 

respectivas rendas nem sempre foi pacífica, suscitando conflitos locais relacionados com a necessidade 

de quantias cada vez mais avultadas para financiar a criação de enjeitados.344  

Em Braga, em 1561, a Câmara notificou o Provedor do Hospital de S. Marcos e da 

Misericórdia da cidade para criar um enjeitado que havia sido abandonado na gafaria, o qual respondeu 

que o mandaria criar, mas que a Câmara devia efectuar as deligências necessárias para descobrir quem 

eram os pais para que a criança fosse devolvida. Na acta da Vereação é ainda mencionado um Livro 

dos Enjeitados, que existiria no hospital, onde se devia efectuar o assento do referido menino.345 

Na cidade de Lisboa, a criação dos enjeitados era assegurada pelo Hospital de Todos-os-Santos. 

Mas o aumento do número de crianças abandonadas a seu cargo e os elevados encargos financeiros 

decorrentes da sua criação estiveram na origem de alguns diferendos, nomeadamente com a 

Misericórdia local. Em 1518, após o falecimento de uma ama recrutada por um fidalgo, duas mulheres 

levaram a criança à Misericórdia, disponibilizando-se uma delas para a assegurar a continuidade da 

criação se a confraria a remunerasse, mas esta remeteu-as para o Hospital de Todos-os-Santos, com um 

documento escrito onde se solicitava à instituição que financiasse a criação do menino. O Provedor do 

referido hospital recusou-se alegando que o seu regimento só o obrigava a cuidar das crianças que nele 

eram enjeitadas e que a Misericórdia dispunha de meios e dinheiro resolver aquela questão.346 

A maior parte das Misericórdias do reino e do império comungava da mesma atitude 

relativamente aos enjeitados, procurando que fosse a edilidade a assumir, integralmente, os encargos 

financeiros resultantes da sua criação, tal como a legislação determinava. Mas Misericórdias como as 

de Olivença tiveram, também neste domínio, um papel fundamental. Vallecillo Teodoro refere que o 

número de crianças abandonadas em Olivença era muito elevado, facto atribuído por um lado, ao 

nascimento de filhos de militares e de mulheres locais que não eram reconhecidos pelos pais e, por 

outro, ao facto de habitantes de terras limítrofes como Valverde, Alconchel e Cheles, conhecedores 

dos cuidados assegurados pela Misericórdia local aos enjeitados, escolherem Olivença para 

abandonarem os seus filhos.347  

                                                 
344 ABREU, Laurinda – As crianças abandonadas no contexto da institucionalização das práticas de caridade e 
assistência, em Portugal, no século XVI in ARAÚJO, Maria Marta Lobo; FERREIRA, Fátima Moura (orgs.) A Infância no 
Universo Assistencial da Península Ibérica (Sécs. XVI-XIX). Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2008, pp. 44-47. 
345 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 244-245 ou Bracara Augusta, vols. XXV-XXVI, nos 59-62 (71-74), anos de 1971-
72, pp. 426-427, 429. 
346 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 23, nº 128. 
347 VALLECILLO TEODORO, Miguel Angél – Historia de la Santa Casa de Misericórdia de Olivenza (1501-1970). 
Badajoz, Santa Casa de la Misericórdia de Olivenza, 1993, p. 35. 
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Marta Araújo refere que a Misericórdia de Vila Viçosa, nos finais do século XVI  e nos 

primeiros anos do século XVII, assumiu a responsabilidade da criação de enjeitados, mas em número 

reduzido, e posteriormente transferiu essa função para a Câmara.348 

Em Ceuta, no século XVII, muitas crianças foram abandonadas à porta do Hospital da 

Misericórdia, contratando a instituição as amas para efectuar a sua criação. Esta Misericórdia acolhia 

também crianças entregues pelos próprios pais que, por motivos económicos ou problemas de saúde, 

não os podiam criar.349 

No Porto, o aumento do número de crianças enjeitadas e, consequentemente, dos encargos 

financeiros do município com a sua criação, sem um aumento proporcional das receitas, agravou a 

situação financeira da cidade, pelo que o recurso ao lançamento de fintas, tal como estava previsto 

pelas Ordenações Manuelinas, se tornou habitual.350 As dificuldades financeiras e o endividamento da 

Vereação portuense motivados por elevados gastos com a criação de enjeitados e pelo aumento 

substancial das despesas com a aposentadoria de diversos magistrados régios (Corregedor, Juiz de Fora 

do Crime, Juiz de Fora do Cível, Juiz de Fora dos Órfãos, Juiz dos Prazos e Escrivão dos Prazos) 

foram os argumentos esgrimidos pelos oficiais concelhios para convencer o monarca, em 1536, a 

autorizar o lançamento da imposição de um real por cada rasa de sal, durante quatro anos.351 D. João 

III calculava que esta medida permitiria à Vereação arrecadar cerca de 50 000 reais por ano, 

permitindo-lhe reunir os 200 000 reais que ela necessitava para regularizar dívidas e efectuar obras nos 

Paços do Concelho (Casa da Audiência).352  

No entanto, esta imposição sobre o sal não resolveu os problemas financeiros da cidade, 

nomeadamente no que respeita à criação de enjeitados. Em Maio de 1537, numa reunião da Vereação, 

o Juiz de Fora dos Órfãos, o licenciado Martim Velho, refere que o dinheiro mais certo para se poder 

pagar as criações dos muitos enjeitados existentes era o da imposição do sal, mas que esta, por falta de 

recebedor, não se arrecadava como devia.353 Nesta interpelação do magistrado régio aos oficiais 

concelhios, a que eles responderam com a eleição do cidadão Gonçalo Rodrigues para o cargo em 

questão, repetiram-se os argumentos de que as fontes de financiamento da criação de enjeitados eram 

parcas e insuficientes, sem qualquer alusão ao contributo da Misericórdia. É também referido um 

                                                 
348 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – Dar aos pobres e emprestar a Deus: as Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de 
Lima (séculos XVI-XVIII).  S/l., Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e Ponte de Lima, 2000, p. 271. 
349 CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficiencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de 
Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes / Universidad Nacional de Educación a Distancia - Centro 
Asociado de Ceuta, 1996, pp. 231-238. 
350 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 482. 
351 Recordemos, por exemplo, que em 1534 a cidade teve, em simultâneo, quatro juízes de fora: Luís Mendes, Juiz de Fora 
do Crime; Fernão de Magalhães, Juiz de Fora do Cível; Martim Velho, Juiz de Fora dos Órfãos e João Dias, que D. João III 
encarregou de elaborar o tombo das propriedades dos concelhos da comarca de Entre Douro e Minho, habitualmente 
designado como Juiz dos Prazos, que permaneceu vários anos na cidade, tendo como escrivão Pedro Eanes, natural de 
Viseu, denominado como Escrivão dos Prazos.  
352 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 241, 242. 
353 A.H.M.P., Vereações, Lv. 13, fls. 42v-43. 
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número crescente de crianças abandonadas na cidade. A novidade reside no facto de, desta vez, a 

iniciativa ser do Juiz de Fora dos Órfãos, o primeiro nomeado pelo rei para tutelar os órfãos.  

A cidade voltou a beneficiar do rendimento da imposição do sal durante a década de Cinquenta. 

Em Fevereiro de 1556, o monarca, numa missiva enviada à cidade refere que esta lhe tinha pedido que 

lhe concedesse para sempre ou enquanto pudesse ser o rendimento da imposição do sal. Alegavam os 

oficiais concelhios que, por ordem régia, estava a ser construída uma rua que ia da Bainharia para a 

Rua das Flores e que era necessário pagar as casas expropriadas aos seus donos e construir uma ponte 

sobre o ribeiro que atravessava a cidade (Rio da Vila), sendo também necessário fazer obras nos muros 

e calçadas que tinham ficado muito danificados por causa das invernadas e que não o poderiam fazer 

se deixassem de contar com o rendimento da imposição do sal que lhes fora concedido até Agosto de 

1556. 

D. João III, munido de informações que previamente lhe foram remetidas pelo Corregedor da 

Comarca do Porto, onde constava que a cidade necessitava de 200 000 reais para reparar as calçadas e 

o cais; que a imposição do sal rendia, em média, 60 000 reais por ano e que a totalidade das rendas 

concelhias era gasta com a criação de enjeitados, o envio de procuradores à Corte, aposentadorias e 

outras despesas ordinárias, decidiu ceder a imposição do sal à cidade durante mais dois anos para 

financiar as obras da cidade.354 

Desta feita, a criação dos enjeitados não foi usada como argumento para reforçar a necessidade 

de receitas suplementares, mas na informação enviada pelo Corregedor da Comarca do Porto ao rei ela 

surge como uma das principais rubricas geradoras de despesas concelhias, aliás, a primeira a ser 

referida. 

Em 1558 foi lançada uma finta para financiar a criação dos enjeitados, referindo o livro de 

despesas desse ano o pagamento de 250 reais a Pedro Fernandes por gastos relacionados com a sua 

arrecadação e de 200 reais a Pedro Eanes de honorários como escrivão da mesma.355 

Em 1579, o Cardeal D. Henrique autorizou a cidade a pagar as despesas dos dois procuradores 

enviados às Cortes de Lisboa (Mateus Mendes de Carvalho e Luís Carneiro) e os gastos com a criação 

enjeitados com os 140 000 reais que estavam em posse do Licenciado Gaspar Gonçalves Ferros e que 

haviam sido arrecadados para entregar a D. Sebastião para financiar a Jornada de África.356  

As fintas tornaram-se um expediente normal para financiar a criação de enjeitados, 

procedendo-se também ao seu lançamento em determinados concelhos do termo, para financiar as 

despesas com as crianças aí abandonadas. O financiamento da criação pela comunidade local era 

defendido pelas autoridades municipais não só para evitarem mais um encargo para as finanças 

concelhias, mas também por constituir um meio de fomentar a vigilância sobre as grávidas, necessária 

                                                 
354 A.H.M.P., Cartas e Provisões, Lv. 2, fls. 306-306v. 
355 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 196, 197. 
356 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 6, fls. 6-8. 
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para controlar os abandonos, uma vez que todos os moradores da localidade eram constrangidos a 

pagar as despesas resultantes da criação dos enjeitados.357  

Estas circunstâncias promoviam o abandono das crianças a alguma distância do local de 

residência dos progenitores; ou seja, é provável que o local de abandono nem sempre corresponda ao 

local de residência da mãe nem ao local de nascimento da criança. Parece-nos plausível que alguns dos 

progenitores de crianças abandonadas na cidade residissem fora dela, podendo o nascimento da criança 

ter ocorrido já na cidade ou a criança ter sido transportada para a urbe, com esse intuito. A hipótese de 

alguns partos poderem ocorrer já na cidade fundamenta-se no facto de termos encontrado nos registos 

de baptismos algumas mães solteiras vindas de fora, como acontece, em 1543, com uma Inês Pires, 

solteira, originária de Guimarães, residente na Rua das Taipas, mãe de uma menina, filha de pai 

incógnito, baptizada com o nome de Catarina ou com uma Isabel de Lisboa, solteira, que em 1541, que 

teve uma filha de António Vaz, casado, também morador em Lisboa.358 Nestas circunstâncias, no 

Porto, o estigma seria menor do que nas terras de origem das parturientes. No seu estudo sobre a 

ilegitimidade em Guimarães, Amaro das Neves refere que esta era sempre mais elevada nas cidades 

por algumas raparigas solteiras e grávidas aí se refugiarem da reprovação da população das suas 

aldeias.359 

Do facto de a criação dos enjeitados no termo ser paga directamente na localidade de abandono, 

através do lançamento de fintas, resulta que o número de crianças abandonadas e, consequentemente, 

os encargos com a sua criação era superior ao que nos é fornecido pelos livros de despesas da cidade 

do Porto.  

Além de haver alguns enjeitados, poucos, que eram criados a expensas da Misericórdia, havia 

casos em que os gastos eram pagos directamente com dinheiros arrecadados nas fintas lançadas no 

termo, uma vez que se entendia que cada terra devia suportar os encargos com a criação dos seus 

enjeitados. No livro de 1568, aquando do pagamento de 1 000 reais a Maria Eanes, da aldeia de 

Sendim (Matosinhos), no julgado de Bouças, por um ano e nove meses de criação de uma enjeitada 

chamada Francisca, é feita referência a uma certidão do escrivão do julgado de Bouças, Mem 

Rodrigues, por já lhe terem sido pagos outros 1 000 reais pela finta de Bouças.360   

                                                 
357 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as Instituições e o Poder, Vol. II, 
Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, pp.796-797. 
   A mesma ideia é expressa numa acta da Vereação de Braga, relativa ao ano de 1567, onde é referido que criar os 
enjeitados à custa das freguesias “era ocasion pera terem milhor cuidado de olharem pelas molheres sospeitas e que 
engeitão as crianças” (Bracara Augusta, vol. XXXIII, nº 75-76 (87-88), ano de 1979, pp. 543-544. 
358 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv1 A, fls. 35v, 67v. 
359 NEVES, António Amaro das – Filhos das Ervas. A Ilegitimidade no Norte de Guimarães (séculos XVI – XVIII). 
Guimarães, NEPS – Universidade do Minho, 2001, p. 102. 
360 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 6. 
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No ano de 1575, em alguns dos registos de despesas relativos à remuneração de amas consta 

uma observação que refere que esse pagamento é feito pela cidade enquanto o Corregedor não fintar 

no termo.361    

A situação frequentemente deficitária das finanças concelhias originava alguns atrasos nos 

pagamentos às amas. 

Para o estudo do abandono de crianças, no Porto, utilizamos como principal fonte os livros de 

despesas que, juntamente com os livros de receitas, integram os denominados livros do Cofre dos 

Bens do Concelho. Entre 1500 e 1580 existem assentos de despesas concelhias para os anos camarários 

de 1509/10, 1520, 1522, 1538, 1544, 1555, 1558, 1561, 1568 e 1575. No ano de 1509/10 não há 

qualquer referência a gastos com crianças abandonadas, mas em todos os restantes encontramos um 

número variável de registos de pagamentos efectuados pela criação de enjeitados.  

Os registos das despesas no município com a criação de enjeitados pecam pela falta de 

uniformidade e pela escassez de informação tanto sobre a forma como esta se organizava como sobre 

as crianças e as respectivas amas ou famílias de acolhimento.362 Como se trata de livros de despesas, o 

valor gasto com cada pagamento efectuado é sempre registado, mas outras informações suplementares 

ficam ao critério do Escrivão ou do Tesoureiro. No entanto, nos anos de 1568 e de 1575, os registos 

são mais completos e homogéneos, fornecendo informações que nos possibilitam outro tipo de 

conclusões.  

Seria interessante cruzar os dados fornecidos pelos livros de despesas com as informações 

registadas nos Livros dos Enjeitados. Certamente muitas dúvidas seriam desvanecidas, mas não temos 

conhecimento da existência de nenhum destes livros para o período cronológico e área geográfica em 

estudo. Sabemos da sua existência, de forma indirecta, através de menções feitas nas certidões 

passadas às amas para o pagamento da respectiva remuneração, dos gastos efectuados com a compra 

dos livros que constam nas despesas concelhias, de referências dispersas em actas de vereações e de 

assentos comprovativos da entrega destes livros a tabeliães ou escrivães. 

As certidões apresentadas pelas amas para serem remuneradas pela criação de enjeitados eram 

passadas pelo Juiz de Fora dos Órfãos, com base nas informações reunidas no Livro dos Enjeitados. 

Estas certidões são, sistematicamente, mencionadas nos livros de despesas 1568 e 1575, quando são 

efectuados os pagamentos às amas e são também referidas numa acta de vereação do ano de 1539, em 

que é discutido o processo burocrático a que as amas estavam obrigadas para arrecadarem o seu 

salário. 

                                                 
361 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287, 289. 
362 A opção de utilizarmos os designações famílias de acolhimento ou famílias de criação, que nunca constam na 
documentação, prende-se com o facto de, frequentemente, não ser dada qualquer informação sobre a ama, sendo o 
pagamento efectuado a um elemento da sua família, quase sempre o marido que, algumas vezes, é referido como o 
responsável pela criação. 
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A acta em questão (datada de 8 de Fevereiro de 1539) ajuda a esclarecer algumas dúvidas sobre 

os procedimentos que antecediam a remuneração das amas. Para iniciar o processo, as amas ou pessoas 

que por elas arrecadassem os seus salários necessitavam de uma certidão passada pelo Juiz dos Órfãos 

que comprovasse o montante em dívida, a qual era redigida pelo Escrivão dos Órfãos, com base na 

informação registada no Livro dos Enjeitados. Além do nome da ama e da criança, na certidão 

constava o tempo de criação que lhe era devido.  

Em seguida, era necessário que o Escrivão da Câmara redigisse, no verso da referida certidão, 

um mandado dirigido ao tesoureiro concelhio ordenando o pagamento e este tinha que ser assinado 

pelos quatro Vereadores. Ao que parece, a maior dificuldade estava precisamente na obtenção das 

quatro assinaturas pelo que, em 1539, os oficiais concelhios juntamente com o Juiz de Fora dos 

Órfãos, o licenciado André de Mendanha, decidiram simplificar o processo. Atendendo a que as amas 

perdiam demasiado tempo na arrecadação das criações e ao facto de a conformidade estar garantida 

pela certidão do magistrado, decidiram que o mandado só necessitava da assinatura de um Vereador.363 

O Corregedor também esteve presente nessa reunião da Vereação e, na qualidade de Provedor e Juiz 

dos Resíduos, ratificou a decisão, não colocando qualquer entrave a que fossem levados em conta ao 

Tesoureiro da Câmara os pagamentos relativos à criação de enjeitados ordenados por mandados 

assinados por apenas um Vereador. Para maior segurança do Tesoureiro, todos os anos lhe seria 

entregue um mandado assinado por todos os Vereadores onde constaria esta decisão. Este 

procedimento simplificado esteve em vigor vários anos, como o comprova o facto de, no ano de 1545, 

o Provedor, Dr. Bartolomeu Álvares de Varejão, ao verificar as contas concelhias relativas ao ano de 

1544, estranhar que os mandados de pagamento relativos à criação de enjeitados estivessem assinados 

apenas por um Vereador, tendo ordenado que passassem a ser assinados por dois.364 

No ano de 1575, estes mandados eram transcritos no livro de despesas e estavam sempre 

assinados por três ou quatro oficiais concelhios, mas não obrigatoriamente Vereadores: há diversos 

mandados em que uma das assinaturas é a do Juiz de Fora, Dr. Luís Mendes de Vasconcelos e um 

número ainda mais elevado assinado pelo Dr. Pedro Borges, na qualidade de Juiz de Fora na ausência 

de Luís Mendes de Vasconcelos.365 Esta última situação é curiosa pelo facto de Pedro Borges emitir as 

certidões na qualidade de Juiz de Fora dos Órfãos e de também assinar os mandados de pagamento na 

qualidade de Juiz de Fora, na ausência do titular. 

Verificou-se portanto um retrocesso na simplificação do processo adoptada no ano de 1539, 

voltando os mandados a ser assinados por três ou mesmo quatro oficiais concelhios. 

                                                 
363 A. H.M.P., Vereações, Lv. 14, fls. 10v-11v. Veja-se PINTO, Álvaro Rodrigues – Vida quotidiana, economia e poder no 
Porto segundo as actas de vereação de 1539-40 (Tese de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2002, p. 89. 
364 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 78v. 
365 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 284v, 291v, 311v,313, 315v, 317v, 326v, 327, 331, 331v – 333v, 
336, 336v, 337v, 339, 339v, 340v, 342v. 
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 No livro de vereações do ano de 1539 consta ainda um assento da entrega de dois livros 

encadernados “para se escripver hos engeitados que se lançarem na Maia”: um a Brás Barbosa e outro 

a João Fernandes, tabeliães da Maia. Nos livros já ia escrito o regimento, assinado pelos Vereadores. O 

seu não cumprimento seria punido com uma coima no valor de 10 cruzados e o Ouvidor seria 

condenado a pagar, à sua custa, a criação dos enjeitados.366 No ano de 1544, entre as despesas 

contabilizadas, consta uma verba de 170 reais pagos ao Tesoureiro de um livro que comprou para os 

enjeitados do termo da cidade.367 Isto significa que tais livros não existiam apenas na cidade, mas 

também nas localidades do termo, sendo fornecidos pela Câmara.    

Nos Livros dos Enjeitados eram registados o nome do enjeitado, o local e a data em que foi 

encontrado, o nome da ama a que foi entregue, o seu local de residência e a data em que iniciou a 

criação. Sempre que a criança mudava de ama os dados eram actualizados. Com base nestas 

informações, o Escrivão dos Órfãos contabilizava o tempo de criação e redigia as certidões, em nome 

do respectivo magistrado, para que a remuneração das amas fosse efectuada. A existência deste livro 

constituía um instrumento indispensável em todo o processo. Permitia a contagem e identificação das 

crianças que eram criadas a expensas da Vereação, bem como das respectivas amas, possibilitando um 

acompanhamento do percurso dos enjeitados até ao final da sua criação, aos sete anos de idade, ou até 

à sua morte prematura e era uma forma de obstar a algumas falcatruas e fraudes. 

 À falta destes livros procurámos completar as informações fornecidas pelos referidos livros de 

despesas com as informações recolhidas nos Registos de Baptismos da Paróquia da Sé e com algumas 

informações dispersas que surgem nas actas das vereações.  

 No Porto, para o período em estudo, existem os registos dos baptismos efectuados na freguesia 

da Sé entre 1540 e 1544 e entre 1567 e 1580 e na freguesia de Miragaia entre 1567 e 1580, embora 

nem todos os documentos estejam em bom estado e completamente legíveis.368  

Na Sé, os registos de baptismos, tal como consta no termo de abertura do primeiro livro, 

começaram a ser efectuados pelos curas da sé, por ordem do bispo D. Baltazar Limpo, no dia 1 de 

Janeiro de 1540.369 

 Em cada registo, normalmente, constam a data e identificação dos intervenientes: o clérigo, a 

criança, os pais, os padrinhos e, por vezes, a parteira que levava a criança. Da criança é indicado 

                                                 
366 A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fl. 285. 
367 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 58v. 
368 Os registos de baptismos da Sé estão encadernados em dois volumes. O primeiro livro é constituído por duas partes 
distintas, cada qual com numeração própria. Da primeira parte (que designamos nas citações como Lv.1A) constam os 
registos dos anos de 1540 a 1544 e da segunda (Lv.1B) os registos de 1567 a 1571 e diversos registos relativos ao ano de 
1572. O segundo livro divide-se de forma semelhante, a primeira parte (Lv.2A) inicia-se com os restantes registos relativos 
ao ano de 1572 e finaliza com registos do ano de 1576 e a segunda parte (Lv.2B) contém os restantes registos do ano de 
1576 e os registos dos anos subsequentes.  
369 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 1. 
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apenas o nome próprio, mas dos progenitores e dos padrinhos são referidas, frequentemente, outras 

informações como o estado civil e a morada. 

 Algumas das crianças baptizadas são, claramente, identificadas como abandonadas, uma vez 

que ao nome próprio se segue, como era habitual, a designação de “enjeitado” ou “enjeitada”, mas em 

outros casos a situação da criança é menos clara. Quando é dito que ambos os pais são incógnitos ou a 

filiação é omitida a dúvida instala-se. A criança pode ter sido abandonada ou ter sido confiada, por 

progenitores que não queriam ser identificados, a terceiros para que a criassem, sem que se possa falar 

em abandono.  

É exemplificativo deste tipo de situação, em que os progenitores permaneciam incógnitos mas 

assumiam os custos da criação, o caso do licenciado Sebastião Gonçalves, abade de Santa Maria da 

Maia, falecido durante a noite de 7 para 8 de Fevereiro de 1570, morador em frente ao Convento de S. 

Domingos, que no seu testamento, datado de 1568, refere um rapaz chamado Belchior, com oito ou 

nove anos de idade, filho de uma mulher da freguesia de Lobão, na terra da Feira, que lhe atribuía a 

paternidade da criança. Sem nunca a assumir explicitamente, Sebastião Gonçalves diz que deu 

dinheiro a Francisco da Rocha, marido da sua sobrinha Catarina Antónia, também morador na Feira, 

para levar Belchior para sua casa e para lhe pagar a sua criação. Acrescenta que pagou a Francisco da 

Rocha muito mais do que ele podia ter gasto com a criança, além de lhe fornecer roupas e tudo o 

necessário. Relativamente ao futuro de Belchior, encomenda aos seus herdeiros que o tragam na escola 

e o façam aprender até ter idade para entrar em religião, dando-lhe tudo o que necessitar para isso. 

 Em alguns casos há ainda informações que foram omitidas, de forma mais ou menos 

deliberada, nos Registos de Baptismos. A identificação dos progenitores é a informação mais 

frequentemente omitida, mas não é a única.  

Num registo datado de 29 de Novembro de 1573, António Francisco, o clérigo que efectuou o 

registo do baptismo de um menino chamado Luís, filho de pais incógnitos, refere que o padrinho era 

um homem que não quis que soubessem quem era. O baptismo efectuou-se, o padrinho e a madrinha 

estiveram presentes, mas no registo só consta o nome e local de residência da madrinha: Ana 

Lourenço, moradora na Rua do Souto. Embora este registo não a identifique dessa forma, esta Ana 

Lourenço era uma parteira, viúva, que residia na rua do Souto, sendo possível atribuir-lhe, entre 1567 e 

1571, mais de dezena e meia de partos.  

Registamos, por parte da parteira, certamente conhecedora da identidade dos progenitores, o 

que podemos designar como segredo profissional, mas também por parte do clérigo, que respeita o 

invulgar desejo do padrinho de não ser identificado, verificamos existir uma certa cumplicidade que 

pode estar relacionada com o segredo de confissão. 

 Algo semelhante sucede no registo de baptismo de outras crianças em que se declara que “su 

padre no se escrive”. Parece claro que João de Sousa, o clérigo responsável pelo baptismo de duas 
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crianças em que isto sucede conhece a identidade do pai, mas não a torna pública, omitindo-a no 

registo. À primeira criança, baptizada no dia 3 de Junho de 1542, foi dado o nome de João e era filho 

de Catarina, uma escrava parda pertencente a Manuel Fernandes, um mercador que residia na Rua de 

S. Miguel; à segunda, baptizada 15 de Outubro do mesmo ano, foi atribuído o nome Paulo e a 

progenitora era Isabel Dias, solteira. As duas crianças tinham ainda em comum o facto de terem sido 

levadas à Sé para o baptismo por Maria Eanes, a parteira mais requisitada e mais experiente da 

cidade.370  

Em alguns registos de baptismos do ano de 1542, o clérigo João de Sousa teve o cuidado de 

registar que as pessoas que levaram a criança para ser baptizada juraram que desconheciam a 

identidade dos progenitores. Em Janeiro deste ano a parteira Catarina Dias levou à Sé uma menina, 

filha de pais incógnitos, para ser baptizada. Foi-lhe dado o nome de Maria e serviram-lhe de padrinhos 

um espadeiro e uma mulher que apadrinharam uma outra criança baptizada no mesmo dia. Catarina 

Dias jurou que “non sabia su padre ni madre sino que se la dierom escudida pera ella a bautizar”.371 

Em Maio, Catarina Garcia, mulher de Domingos Pires, pedreiro, moradora à Porta do Olival, levou à 

Sé uma outra menina, baptizada como Catarina, que teve como padrinhos António Jorge, ferreiro, 

morador na Porta do Olival e Catarina Gonçalves, solteira, moradora junto à mesma porta, referindo o 

registo que “los compadres jurarom que no sabiem sus padres”.372 Em Junho, em circunstâncias 

semelhantes, foi baptizado João. Levou-o a receber o sacramento Maria Fernandes, mulher de Gonçalo 

Eanes, pedreiro, moradora na Rua das Taipas, que também lhe serviu de madrinha, tendo jurado que 

não sabia quem eram os seus pais. 

É possível que esta preocupação em registar o juramento destas pessoas esteja relacionada com 

os esforços da Vereação no sentido de averiguar a identidade dos progenitores das crianças 

abandonadas; afinal, em 1544, pagou a Baltazar Ferreira por descobrir os pais e as mães de muitos 

enjeitados.373 

 Esta atitude dissuasora das entidades municipais, responsáveis pelo financiamento da criação 

dos enjeitados, contrasta com uma certa cumplicidade por parte dos clérigos da Sé e de diversas 

parteiras. Além do segredo inerente a ambas as funções, existia, talvez, alguma consciência de que 

face à impossibilidade do abandono se colocava a hipótese do infanticídio. Por outro lado, também 

deve ser equacionada a hipótese de alguns dos pais destas crianças estarem ligados à vida eclesiástica, 

não havendo interesse em revelar a sua identidade. 

                                                 
370 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismo, Lv.1 A, fls. 46, 51. 
371 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 37. 
372 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 44. 
373 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl.67. 
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Nos Registos de Baptismos são poucas as crianças identificadas como enjeitadas, mesmo em 

anos que temos conhecimento de que era muito elevado o número de crianças a cargo a Câmara.374 

Claro que os enjeitados eram criados a expensas do município até aos sete anos de idade e que parte 

das crianças a quem a Câmara pagava a criação, em cada ano, tinham sido abandonadas em anos 

anteriores. Mas ainda assim os números são desproporcionados e o facto de, em muitos casos, aquando 

do pagamento às amas ser referido o começo de criação leva-nos a colocar várias hipóteses:  

- algumas crianças abandonadas tinham sido baptizadas previamente, havendo informação nesse 

sentido, pelo que o baptismo sub conditione era dispensado; 

- algumas crianças eram baptizadas posteriormente nas freguesias de residência das amas a quem eram 

entregues; 

- os curas da Sé negligenciavam o registo do baptismo de crianças enjeitadas, nem sempre o 

efectuando. 

 Destas hipóteses, a primeira e a terceira, parecem-nos ser as mais consistentes, porque os 

baptismos costumavam fazer-se de imediato. Refira-se que nos primeiros livros de registos de 

baptismos das freguesias da Sé e de Miragaia, é perceptível que os registos nem sempre eram 

efectuados na ocasião, o que levava a que a ordem cronológica nem sempre fosse respeitada, a que 

alguns registos fossem inseridos posteriormente entre dois registos anteriores e à omissão de várias 

informações importantes. Em alguns casos, apenas se refere a data em que se baptizou uma criança. 

 António Amaro das Neves, que utilizou como fontes os registos de baptismos do concelho de 

Guimarães para estudar a ilegitimidade, refere a existência de claros sinais de sub-registo no século 

XVI, colocando a hipótese de a natalidade dissidente, ou seja, os ilegítimos e os enjeitados, terem sido 

os mais afectados.375 Também Fernando Mikelarena e Lola Valverde, que estudaram a ilegitimidade e 

exposição de crianças em Navarra apontam muitas limitações aos livros de baptizados da diocese de 

Pamplona, o que os leva mesmo a concluir que não é possível conhecer a ilegitimidade da sociedade 

de Navarra até 1630/1650.376 

 Em 1575, no livro de despesa da Câmara, em dois pagamentos o escrivão regista que se trata 

dos últimos, após sete anos de criação. De realçar o facto de estas crianças beneficiarem de alguma 

                                                 
374 Amélia Polónia refere que, em Vila do Conde, o número de enjeitados que constam nos registos de baptismos era 
inferior ao número de crianças abandonadas na vila, justificando a diferença com o sub-registo ou ausência de registo e, 
principalmente, por a criação de enjeitados ser entregue, regra geral, a famílias residentes nas freguesias rurais limítrofes 
onde as crianças seriam baptizadas (POLÓNIA, Amélia – A Expansão Ultramarina numa Perspectiva Local. O Porto de 
Vila do Conde no Século XVI, Vol. II, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, pp. 369-370). 
375 NEVES, António Amaro das – A norma e o desvio. Nascer fora do casamento no século XVI in Actas do III Congresso 
Histórico de Guimarães D. Manuel e a sua Época. População, Economia e Sociedade, Vol. III, Câmara Municipal de 
Guimarães, 2004, pp. 412-413 e NEVES, António Amaro das – Filhos das Ervas. A Ilegitimidade no Norte de Guimarães 
(séculos XVI-XVIII). Guimarães, NEPS / Universidade do Minho, 2001, pp. 143-145. 
376 MIKELARENA, Fernando; VALVERDE, Lola – Ilegitimidade y exposición en Navarra (siglos XVI-XX) in PÉREZ 
MOREDA, Vicente (Coord. de) Expostos e ilegítimos na realidade ibérica do século XVI ao presente. Actas do III 
Congresso da ADEH (Associação Ibérica de Demografia Histórica), Vol. 3, Porto, Edições Afrontamento, S/d., pp. 283-
284. 
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estabilidade pelo facto de permanecerem sete anos aos cuidados das mesmas amas. Em Outubro de 

1575, é efectuado o último pagamento de sete anos de criação a Maria Barbosa, mulher de Luís da 

Mota, beleguim, moradora junto à Porta do Olival, pela criação de uma menina, Vitória, enjeitada 

junto à Porta do Olival. Assim sendo, Vitoria era ainda um bebé quando foi abandonada, junto a uma 

das portas da cidade, em 1568, mas entre os registos de baptismos deste ano não consta nenhuma 

enjeitada com este nome. Da mesma forma, em Fevereiro de 1575 efectuou-se o último pagamento a 

Ana Gonçalves, moradora em Monte Córdova, no Julgado de Refojos, pela criação de Maria, enjeitada 

no Mosteiro de Cedofeita.377  

2.1 Infanticídio e abandono 

Estudar o abandono de crianças requer uma reflexão, ainda que breve, sobre a problemática do 

infanticídio; afinal ambas as realidades estavam relacionadas. Embora as fontes por nós estudadas não 

os contabilizem, certamente alguns dos meninos abandonados em espaços públicos exteriores morriam 

ainda antes de serem encontradas. As condições atmosféricas da cidade e termo do Porto, 

nomeadamente durante as noites de Inverno e Primavera, associadas à fragilidade inerente à tenra 

idade de muitas dos enjeitados, à subnutrição, à falta de cuidados básicos e vigilância e à acção de 

animais como os cães e os porcos deve ter sido fatal, em muitos casos. 378 Claro está que estas não são 

referidas pelas fontes; as crianças encontradas mortas não implicavam gastos para a Vereação e não 

eram baptizadas.379  

Vários autores chamam a atenção para o número de crianças que não sobreviviam ao abandono, 

sendo encontradas já sem vida. Russell–Wood refere que na Baía, no século XVIII, o elevado número 

de crianças abandonadas nas ruas sujas da cidade causava escândalo e muitas delas acabavam por 

morrer, devoradas pelos cães ou outros animais, à fome ou pela exposição aos elementos. Havia 

também algumas que eram deixadas na praia para morrerem quando a maré enchesse.380 

Para justificar a criação da Casa Cuna de Granada, em 1504, Maria del Prado De La Fuente 

Gaián refere o mal-estar da população perante o espectáculo diário do abandono nas ruas, nos pórticos 

                                                 
377 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 283v, 330v. 
378 Há que lembrar as posturas municipais portuenses que, ciclicamente, eram apregoadas e que pretendiam pôr cobro ao 
elevado número de porcos que circulavam livremente pelos espaços públicos da cidade [A.H.M.P., Vereações, Lv. 10, fl. 
281v e SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu Termo (1580- 1640). Os Homens, as Instituições e o Poder, vol. II, 
Porto, Arquivo Histórico / C.M.P., 1988, p. 798].  
379 Há, no entanto, referências à necessidade de agilizar o processo de recolha e entrega dos enjeitados às amas para evitar 
que morram.  
380 RUSSELL-WOOD, A.J.R. – Fidalgos e Filantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550 -1755. Brasília, 
Editora Universidade de Brasília, 1981, pp. 237-238.  
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da igrejas ou junto às portas e janelas das habitações e da morte das crianças devoradas por cães ou 

depredadas pelas inclemências do tempo.381 

Em algumas situações o abandono deve ter sido equacionado pelos progenitores (ou pela 

progenitora) como uma alternativa ao infanticídio, embora muitos enjeitados acabassem por falecer de 

igual forma. Aliás, a fundação de casas específicas para o acolhimento de crianças abandonadas era, 

habitualmente, justificada com a necessidade de se evitar o infanticídio. 

A legislação da época é omissa relativamente a esta questão. Isabel dos Guimarães Sá apresenta 

três hipóteses para a ausência de legislação específica para o infanticídio: tratar-se de um crime raro e 

por isso não haver pressão no sentido da sua criação; ser um crime muito corrente e ignorado pelas 

autoridades, o que inviabilizava a sua punição e constituir um crime cometido por “omissão” e não por 

“comissão”, o que tornava acidentais as mortes das crianças.382 

O facto de haver referências tanto ao aborto como ao infanticídio nos manuais de confessores e 

penitentes do século XVI indicia que não se tratava de práticas raras, embora pudessem facilmente 

passar despercebidas às autoridades por ocorrerem na esfera privada e serem confundidos com 

acontecimentos acidentais. Eram conhecidas muitas ervas abortivas e a interrupção voluntária de uma 

gravidez era difícil de provar, tal como a prática do infanticídio.383 

  Para conferir a existência ou não de pecado e qual a sua gravidade os confessores deviam 

questionar as crentes sobre a toma de mezinhas ou a realização de trabalhos pesados e exercício 

excessivo com o objectivo de “mover” e inquirir as mulheres que tivessem provocado a morte por 

asfixia de crianças, para averiguar a sua responsabilidade no acto. 

 As referências à morte por asfixia sugerem que estas ocorreriam com alguma frequência. As 

crianças eram colocadas no leito das mães ou das amas para evitar que chorassem e para estarem 

protegidas do frio da noite e as mortes ocorriam durante o sono. Nestes casos, a Igreja, através dos 

confessores, pretendia apurar as condições em que a morte ocorreu, para determinar probabilidades e 

aferir a culpabilidade e, portanto, o pecado da cuidadora. Se a cama fosse larga, se a criança tivesse 

sido deitada a alguma distância da mãe ou da ama e se esta se movimentasse pouco durante o sono, as 

probabilidades de asfixia da criança eram diminutas e não existia pecado.384 

                                                 
381 DE LA FUENTE GAIÁN, Maria del Prado – Una Institución para los Niños Expósitos de Granada: La Creación de la 
Casa-Cuna (Siglos XVI-XVIII) in Boletín de la Asociación de Demografia, XVII, I, 1999, pp. 117-119 
382 SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, pp. 79-80. 
383 Para uma abordagem sintética destas questões veja-se RHEINHEIMER, Martin – Pobres, mendigos y vagabundos. La 
supervivencia em la necesidad 1450-1850. Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 71-73. 
384  RODRIGO DO PORTO – Manual de confessores & penitentes que clara & breuemente contem a vniuersal & 
particular decisão de quasi todas as duuidas que nas confissões soem occorrer dos peccados, absoluições, restituições, 
censuras & irregularidades composto antes por hum religioso da ordem de S. Francisco da prouincia da Piedade, e visto 
& em alguns passos declarado polo muy famoso Doutor Martim de Azpilcueta Nauarro..., e depois com summo cuidado, 
diligencia & estudo, tam reformado & acrecentado polo mesmo author & o dito Doutor em materias, sentenças, 
allegações & estilo que pode parecer outro; com Reportorio copioso no cabo. Coimbra, 1552, pp. 178-179.  
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  Desta forma a Igreja distinguia a morte acidental de uma criança da sua morte intencional e 

determinava, em função das declarações feitas durante a confissão, se existiu ou não pecado e qual a 

sua gravidade. 

No final de gravidezes não desejadas, algumas vezes após tentativas de aborto mal sucedidas, o 

abandono constituía uma alternativa ao infanticídio e embora dele resultasse frequentemente a morte 

das crianças, é possível que as consciências ficassem mais apaziguadas, entendendo que a vida da 

criança enjeitada fora deixada nas mãos de Deus.  

2.2 Os custos da criação 

 Durante o século XVI, o aumento do número de crianças abandonadas nos principais núcleos 

urbanos do reino agrava ou cria dificuldades financeiras aos municípios que tinham a cargo a sua 

criação. Évora, Vila do Conde e Porto são disso bons exemplos. 

 Em 1530, a troca de correspondência entre o monarca e os oficiais concelhios de Évora 

testemunha as queixas da cidade relativas à falta de meios para financiar a criação de um número cada 

vez mais elevado de crianças abandonadas e, em 1544, nas Cortes de Almeirim, a cidade pede a D. 

João III que lhe entregue a Saboaria da cidade e alguns anos da sua terça para poder fazer face às suas 

dívidas, principalmente às que decorriam da criação de enjeitados. As dificuldades financeiras do 

município persistiram e, numa carta datada de 1557, D. João III lembra à Câmara as suas 

responsabilidades no que respeita à criação dos enjeitados, considerando que tem havido negligência 

da sua parte nesta matéria.385 

 A transferência da administração do Hospital de S. Lázaro para a Misericórdia de Évora, 

ordenada pelo Cardeal D. Henrique em Outubro de 1567, é justificada pelo próprio pela incapacidade 

financeira da cidade para financiar a criação dos enjeitados, o que colocava em perigo a vida deles. D. 

Henrique esperava que, com uma administração mais eficaz das rendas do hospital, a confraria 

conseguisse prestar melhor assistência às crianças abandonadas na cidade.386 Mas a administração da 

Misericórdia não gerou a receitas necessárias para financiar a criação dos enjeitados e, quase duas 

                                                 
385 GUSMÃO, Armando – Subsídios para a História da Santa Casa da Misericórdia de Évora. Parte I (1499-1567). Évora, 
Santa Casa da Misericórdia de Évora, 1958, p. 77 e ABREU, Laurinda – The Évora foundlings between the 16th and the 
19th century: The Portuguese public welfare system under analysis.  Dynamis. Acta Hispânica ad Medicinae Scientiarum 
Illustrandum, Granada, 2003, vol. 23, pp. 49-50. 
386 GUSMÃO, Armando – Subsídios para a História da Santa Casa da Misericórdia de Évora. Parte I (1499-1567). Évora, 
Santa Casa da Misericórdia de Évora, 1958, pp. 206-209 e ABREU, Laurinda – Dénommer les enfants abandonnés: la 
Misericórdia d’Évora in BARDET, Jean-Pierre; BRUNET, Guy (dir.) Noms et destins des Sans Famille. Paris, PUPS, 
2007, pp. 347-348. 
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décadas depois, a Misericórdia conseguiu devolver à cidade a administração do Hospital de S. Lázaro 

e com ela a pesada responsabilidade de recolher e sustentar os enjeitados.387  

 Em 1546, os oficiais concelhios de Vila do Conde ao solicitarem a autorização régia para o 

lançamento de uma finta justificaram a sua necessidade com a necessidade de proceder ao pagamento 

de gastos ordinários avultados, entre os quais os decorrentes da criação de muitos enjeitados, 

acrescentando que havia falta de amas por não haver recursos para lhes pagar.388 

 Em Braga, o dinheiro das multas que penalizavam o incumprimento de algumas posturas 

municipais revertiam para o sustento de enjeitados.389 

No Porto, as queixas da Câmara que aludem à insuficiência das rendas concelhias para 

financiar despesas com enjeitados e as fintas lançadas com esse fim são cíclicas.  

A criação dos enjeitados tinha custos elevados, uma vez que era necessário remunerar as amas, 

pagar os salários do Pai dos Meninos e do Solicitador dos Enjeitados, gratificar funcionários 

considerados diligentes e empenhados, além de algumas despesas correntes, pouco avultadas e nem 

sempre discriminadas, com livros e material de escrita ou com o lançamento de fintas destinadas a 

financiar a criação dos enjeitados.390  

Do mesmo modo que o dinheiro recebido através de fintas não entrava nas receitas concelhias, 

também os gastos pagos directamente com o dinheiro arrecadado para esse fim não entrava nas 

despesas, sendo, um e outros, contabilizados num livro à parte.   

A maior parte dos gastos eram efectuados com o pagamento das amas, existindo amas 

temporárias, que recebiam a criança enquanto não fosse acolhida por uma ama ou família que 

assumisse a sua criação.  

  Os pagamentos às amas temporárias eram feitos em função dos dias de leite, enquanto que às 

restantes era pago o tempo de criação, sendo o valor pago às primeiras mais elevado, se tivermos em 

conta a mesma unidade de tempo. Por cada dia de leite a Câmara do Porto pagava às amas 10 reais em 

1544 e 20 reais em 1568 e em 1575. Aliás, estas diferenças persistem no século XVIII, com as 

                                                 
387 ABREU, Laurinda – The Évora foundlings between the 16th and the 19th century…, p. 50 e COSTA, Elisa Maria Lopes 
da – Meio século do pulsar quotidiano da Santa Casa da Misericórdia de Évora (1541-1598) in Actas do Congresso de 
História no IV Centenário do Seminário de Évora. Évora, 1994, pp. 296-297. 
388 POLÓNIA, Amélia – A Expansão Ultramarina numa Perspectiva Local. O Porto de Vila do Conde no Século XVI, Vol. 
II, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, pp. 369-371. 
389 No dia 23 de Abril de 1578, os oficiais concelhios de Braga mandaram chamar à Câmara Duarte Álvares “Charamela”, 
morador na rua que vai de S. Lázaro para a Ponte de Guimarães, e ordenaram-lhe que não consentisse que nenhum 
estudante jogasse à bola no seu quintal, tanto em dias de trabalho como em dias santos, e não lhes fornecesse paus e bolas 
para irem jogar em outro lugar, sob pena de 20 cruzados que reverteriam a favor dos enjeitados, por terem a informação 
“que se perdiam em nam irem ao estudo e outros fazião pouquo serviço a Deus” [Bracara Augusta, vol. XLVII, no 100 
(113), ano de 1997, p. 483].  
    Veja-se CUNHA, Maria Cristina Almeida e – Saúde e Assistência em Braga no século XVI in III Congresso Histórico de 
Guimarães. D. Manuel e a sua Época, Vol. II, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, 2004, p. 421. 
390 Em 1522 os oficiais concelhios deram 200 reais de esmola a uma criança encontrada quase morta de fome. Não é dito 
que a criança em causa era enjeitada, por isso não contabilizamos estes 200 reais como outros gastos efectuados com 
enjeitados (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl.170). 
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designadas amas de empréstimo que, quando a Casa da Roda estava superlotada e não havia amas de 

fora disponíveis, levavam crianças para as respectivas habitações para serem amamentadas e 

receberem outros cuidados e as amas de fora que deviam cuidar das crianças até aos sete anos de 

idade.391 Isabel Sá refere que as primeiras recebiam 40 réis por dia em 1770, tendo posteriormente sido 

aumentadas para 60 réis e as segundas recebiam 4 000 réis anuais em 1697, no ano seguinte passaram 

a receber 5 000 réis e em 1713 o respectivo salário atingiu os 7 000 réis. Nos séculos XVII e XVIII 

existiam ainda as amas internas ou amas de dentro que auferiam um valor diário superior ao das amas 

de empréstimo.392   

Pela criação não era paga exactamente a mesma importância a todas as amas, embora seja 

perceptível a existência de um valor referência anual. A maior parte das amas recebeu 1 400 reais em 

1568 e 1 600 reais por ano em 1575. Em Abril deste último ano, como os cofres concelhios estavam 

vazios por já se terem gasto as rendas com os pobres, os oficiais concelhios resolveram lançar uma 

finta no termo para pagar a criação dos enjeitados, estabelecendo que devia ser arrecadado o dinheiro 

necessário para pagar 1 800 reais por ano por cada enjeitado.393 É possível que após a decisão de um 

aumento ele não fosse aplicado, de imediato, às amas que já estavam a efectuar a criação. Aponta 

nesse sentido o facto de, neste ano, a maior parte das amas recebem 1 600 reais por um ano de criação 

e às amas que iniciam a criação ser, normalmente, pago um valor mais elevado, 900 reais ou mesmo 1 

000 reais, sendo que o valor adiantado costumava corresponder ao pagamento de um semestre. 

Em Coimbra, no ano de 1566, as amas recebiam 1 200 reais anuais, mas perante a exigência de 

um aumento salarial e a dificuldade em encontrar mulheres para criar os enjeitados, a Vereação do 

município coimbrão decidiu aumentar-lhes o ordenado.394 Em 1568, elas já recebiam 2 500 reais 

anuais, um valor bastante superior aos 1 400 reais anuais que a Câmara do Porto pagava às suas 

congéneres, mas muito inferior aos 3 300 reais que o Hospital de Arraiolos pagou por ano à maior 

parte das amas que nos anos de 1566/1568 e 1568/1569 criaram enjeitados tutelados por esta 

instituição.395  

                                                 
391 Ana Moreira e Patrícia Alves esclarecem que, no século XVIII, havia amas de empréstimo de fora que levam as crianças 
para as suas casas e amas de empréstimo de dentro que eram chamadas à Casa da Roda quando o número de crianças era 
muito superior ao número de amas de dentro e aí permaneciam enquanto fossem necessárias, apenas de distinguindo das 
amas de dentro pelo seu carácter provisório (MOREIRA, Ana Dorinda Soares Martins e ALVES, Patrícia Alexandra Lopes 
– Zelar, Vigiar, Governar: os mecanismos de controlo e fiscalização na Casa da Roda do Porto, no século XVIII in A 
Solidariedade nos Séculos: A Confraternidade e as Obras. Actas do I Congresso da Casa da Misericórdia do Porto. Porto, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto / Alêtheia Editores, 2009, pp. 185-188). 
392 SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/d, Fundação Calouste Gulbenkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995, pp. 131-135. 
393 A.H.M.P., Vereações, Lv.18, fls. 67-68. 
394 OLIVEIRA, António de – A Vida Económica e Social de Coimbra de 1537 a 1640, Vol. I, Coimbra, Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra – Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos, 1971, p. 228. 
395 A.M.A., Receita e despesa 1566-1567, Lv. B-15, fls. 6-10v e A.M.A., Receita e despesa 1568-1569, Lv. B-16, fls. 13-
16. Sobre as amas de Coimbra veja-se BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do 
“Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), Coimbra, 1943, pp. 27-29. 



113 

Nos anos de 1565 e 1566 a Misericórdia do Porto pagou 1 500 reais por ano a uma ama pela 

criação de uma menina e ainda lhe fez a oferta de algumas roupas (duas jaquetinhas de “irlanda” e uma 

faixa) destinadas à criança.396  

As amas recrutadas pelas Misericórdias para criarem enjeitados eram, normalmente, melhor 

remuneradas do que as que eram contratadas pelas Câmaras e, com alguma frequência, além do 

montante em numerário recebiam roupa e calçado para as crianças e/ou cereais. Em 1573, o Provedor e 

irmãos da Misericórdia de Benavente acordaram pagar a Catarina Galega 3 000 reais, pagos aos 

quartéis, por criar durante um ano Gaspar, “filho de Asella”, uma moça solteira. Gaspar é designado 

como enjeitado, apesar de a mãe ser conhecida.397 Em Maio de 1577, a Misericórdia do Porto decidiu 

entregar uma menina a Cecília Jorge para a criar durante um mês, comprometendo-se a pagar-lhe 300 

reais e um alqueire de farinha.398 

Em Lisboa, as amas contratadas pelo Hospital de Todos-os-Santos auferiam, anualmente, 1 200 

reais em 1515 e 1 500 reais em 1518, recebiam cueiros e camisas para as crianças e, durante o primeiro 

ano, eram-lhes dados mais 200 reais para mel e azeite.399 

No Porto não detectamos diferenças salariais em função da idade das crianças como as que 

Manuel Cámara del Rio detectou relativamente às amas de Ceuta. O autor refere que as amas de peito, 

ou seja, as que cuidavam das crianças até aos dezoito meses, eram melhor remuneradas; após esta 

idade considerava-se que a ama tinham menos gastos com a criança e havia uma redução de 25% no 

salário. No Porto, o valor pago a uma ama no último dos sete anos de criação não difere dos restantes. 

Maria Barbosa, em 1575, recebeu 1 600 reais pelo sétimo ano de criação de Vitória, uma menina 

enjeitada junto à Porta do Olival.400 Apenas o pagamento inicial, designado como “começo de 

criação”, no ano de 1575, parece ser ligeiramente superior ao correspondente a um semestre, o que 

deve estar relacionado com a dificuldade em encontrar amas dispostas a receber um número cada vez 

mais elevado de enjeitados. Isso terá levado a uma actualização salarial, passando o vencimento anual 

das amas de 1 600 reais para os 1 800 estipulados pelos oficiais concelhios em Abril. Quando um 

enjeitado era transferido de uma ama para outra continuava a verificar-se um “começo de criação”, ou 

seja, a designação tem como referência a ama e não a criança.   

 À maior parte das amas eram feitos dois pagamentos por ano, mas não havia uniformidade. Em 

alguns casos registamos um único pagamento anual e em outros três pagamento por ano. 

                                                 
396 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 1, fl. 49. 
397 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 466- 467. 
398 A.H.S.C.M.P., Livro das Lembranças das deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº8, Lv. 2, fl. 4. Publicado 
em Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol.4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, p. 488. 
399 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 23, nº 128. 
400 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 330v. 
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Quadro 8 - Despesas com enjeitados 

Ano Remuneração de amas 
Remuneração do Pai dos Meninos e do 

Solicitador dos Enjeitados 
Outros gastos Total 

1520 5 530   5 730 
1522 2 800   2 800 
1538 2 200   2 200 
1544 37 140 1 600 170 38 910 
1555 21 800 2 500  24 300 
1558 64 844 4 600 455 69 899 
1561 42 620 2 555  44 675 
1568 35 760 2 000  37 760 
1575 91 383 4 000  95 383 

  

Os gastos com a remuneração de amas sofrem várias oscilações entre 1520 e 1575, que 

acompanham as variações no número de enjeitados criados a expensas da Vereação. Salientamos os 

valores muito elevados dispendidos nos anos de 1558 e de 1575. O ano de 1558 insere-se num período 

de carestia cerealífera.401 Relativamente a 1575, ano em que as despesas com a criação dos enjeitados 

são mais elevadas, sabemos que a produção agrícola foi fraca, houve fome, a mortalidade foi elevada e 

o número de crianças enjeitadas foi bastante superior ao habitual. 

Gráfico 1 – Gastos da Câmara com a remuneração das amas, por ano (valores em reais) 
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 No ano de 1568, as despesas da Câmara do Porto com a remuneração de amas com a criação de 

enjeitados totalizaram 35 760 reais, um valor bastante inferior aos 63 317 reais dispendidos pelo 

município de Coimbra, embora o número de enjeitados que implicaram estas despesas fosse superior 

no Porto: um total de trinta e uma crianças em Coimbra e trinta e quatro no Porto, resultando a 

                                                 
401 Corpus Codicum, Vol. IV, pp. 54-55. 
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diferença do facto de a remuneração anual de cada ama ser mais elevada em Coimbra e de a várias 

amas do Porto apenas se efectuar o pagamento relativo a uma parte do ano.402 No entanto, segundo 

Rocha Brito, a cidade de Coimbra gastou apenas 48 090 reais no ano de 1575 (apesar do elevado 

número de crianças que o mesmo autor refere que foram abandonadas na cidade!), um valor que, a ser 

exacto, é bastante inferior ao dispendido pela Vereação do Porto.403  

 Para Vila do Conde, Amélia Polónia refere gastos anuais com a criação de enjeitados de 1 086 

reais em 1509, 2 590 reais em 1552, 3 145 reais em 1570, 3 780 reais em 1573, 1 600 reais em 1579 e 

1 400 reais em 1580. São valores baixos, mas que significaram percentagens da totalidade das receitas 

concelhias que oscilaram entre os 4% em 1509 e em 1579 e os 10, 80% em 1570.404   

 Os valores referentes à remuneração do Pai dos Meninos e do Solicitador dos Enjeitados serão 

analisados, posteriormente, ao abordar as funções dos titulares destes cargos. 

 Os valores incluídos em outros gastos são diminutos, em parte, porque alguns dos gastos 

habituais com enjeitados não são discriminados, entrando nas despesas com o funcionamento da 

Vereação. A despesa de 170 reais, em 1544, diz respeito à compra de um livro para os enjeitados do 

termo da cidade e os 455 reais, gastos em 1558, decorreram do lançamento de uma finta para financiar 

a criação dos enjeitados.405     

No Porto, não encontrámos qualquer referência a despesas com assistência médica ou 

vestuário, mas a Câmara de Coimbra regista gastos com o baptismo, cueiros, camisinhas, remédios, 

médicos, cirurgiões e canastras que lhes serviam de berço e a de Braga gastos esporádicos com cueiros 

e vestuário.406  Possivelmente, no Porto, as crianças doentes eram acolhidas e tratadas nos hospitais da 

Misericórdia, sem custos para o município, e as Constituições Sinodais de Frei Baltazar Limpo 

determinavam que nenhum sacerdote podia pedir dinheiro por ministrar o baptismo ou qualquer outro 

                                                 
402 Rocha Brito refere um total de trinta e duas crianças enjeitadas, mas na transcrição que efectuou dos registos de 
pagamento às amas verificamos que foi efectuado um pagamento de 1 760 reais “a Maria Antonia de Valdegueiro de 
Poiares pela criação da engeitada Brites, que foi achada a porta da Sé” e outro de 300 reais “a Catarina Alvares, de 
Pedreira, pela criação que fez aquela enquanto não tinha ama e pelo bautismo”, ou seja, Beatriz foi primeiro entregue a uma 
ama temporária, que a levou a receber o baptismo e posteriormente foi entregue a outra com um carácter mais definitivo 
[BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), Coimbra, 
1943, pp. 27-28].  
403 BRITO, A. da Rocha – O.c., página não numerada (grelha intitulada Despesas da Câmara). 
404 POLÓNIA, Amélia – Vila do Conde. Um Porto Nortenho na Expansão Ultramarina Quinhentista. Apêndices (tese de 
doutoramento policopiada), Vol. II, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p.76. 
405 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 58v, 196, 197. 
406 Para Coimbra veja-se BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo 
Coimbrão”, Vol. VII), Coimbra, 1943, p. 27. Em 1573, os oficiais concelhios de Braga mandaram dar uma saia de pano da 
serra a uma enjeitada que estava a ser criada “por amor de Deus” por Marta Gonçalves, moradora em S. Miguel o Anjo 
[Bracara Augusta, Vol. XL, nº 89-90 (102-103), anos de 1986-87, p. 714] e, em Agosto de 1574, mandaram dar a Catarina 
Gonçalves, mulher de Lopo da Porta, moradora nos Pelames, 200 reais e uma vara de pano da serra para cueiros por ela ter 
acolhido uma menina com cerca de um ano que fora encontrada junto às porta principal da Sé [Bracara Augusta, Vol. 
XLIV, nº 96 (107-108), ano de 1993, p. 511]. 
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sacramento, devendo, em conformidade com o Evangelho, dar graciosamente o que graciosamente 

receberam, pelo que se justifica a ausência de gastos com os baptismos dos enjeitados.407 

2.3 As crianças 

 Como já foi referido, embora legalmente os enjeitados fossem considerados órfãos e estivessem 

sob a alçada do Juiz dos Órfãos, havia diferenças que não podem ser menosprezadas.408 Os enjeitados 

eram crianças abandonadas, filhas de progenitores desconhecidos, pesando sobre eles esse estigma 

(presunção da ilegitimidade). No caso dos órfãos pelo menos um dos progenitores era conhecido, 

havendo algo para herdar e uma pertença a um grupo que era facilitadora da sua integração. A 

principal preocupação relativamente aos órfãos era a preservação do seu património até eles atingirem 

a maioridade, enquanto que no caso dos enjeitados era a sua criação. Aos sete anos a criação dos 

enjeitados era dada por concluída, iniciando-se a aprendizagem / actividade profissional, mas 

permaneciam sob a alçada do Juiz dos Órfãos até atingirem a maioridade. Isabel dos Guimarães Sá 

chama a atenção para o facto de, no século XVIII, os enjeitados atingirem a maioridade aos vinte anos 

enquanto as restantes crianças só a alcançavam aos vinte e cinco anos.409 

  As fontes para o estudo dos enjeitados e dos órfãos, apesar de ambos estarem sob a jurisdição 

do Juiz dos Órfãos, têm características diferentes. No que respeita a informações individuais, na 

generalidade, os enjeitados tem uma vantagem quantitativa e qualitativa significativa sobre os órfãos. 

A criação dos enjeitados era, regra geral, da responsabilidade do município, que efectuava registos das 

despesas efectuadas, identificando, na maior parte dos casos, as crianças, as respectivas amas e o 

tempo de criação. Além disso, havia algum cuidado em documentar individualmente o percurso de 

cada criança, através dos livros dos enjeitados, para que ela pudesse ser devolvida à família se, um dia, 

esta a reclamasse. A criação dos órfãos efectuava-se, quase sempre, no seio familiar, não sendo objecto 

de acto escrito. As informações de carácter individual resumem-se a alguns registos efectuados quando 

existem bens no cofre dos órfãos ou entregues à gestão de um tutor ou curador e, infelizmente, as 

fontes deste tipo são pouco abundantes.410 Pelo contrário, as fontes jurídicas deram menos atenção aos 

                                                 
407 Constituições sinodais do bispado do Porto ordenadas pelo muito reverendo e magnifico senhor dom Baltasar Limpo 
do dicto bispado. Porto, 1541, fls. 1v e 6. Rocha Brito refere gastos de 40, 60 ou 100 reais por cada acto de baptismo pagos 
pela Câmara de Coimbra [BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo 
Coimbrão”, Vol. VII), Coimbra, 1943, p. 27]. 
408 Uma versão mais resumida deste nosso texto sobre as crianças enjeitadas foi apresentada no XXIX Encontro da 
Associação Portuguesa de História Económica e Social (MACHADO, Maria de Fátima - Os filhos de ninguém. O 
abandono de crianças na cidade e no termo do Porto (1500-1580). [consultado em 2010.08.16]. Disponível em: 
http://web.letras.up.pt/aphes29/data/12th/Fatima%Machado_Texto%202.pdf. 
409  SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 91. 
410 Jean-Pierre Bardet, no prefácio ao livro Les Orphelins de Paris, de Isabelle Robin-Romero, refere que as crianças 
abandonadas deixaram mais vestígios porque estavam a cargo de uma administração ciosa de registar o seu destino 
enquanto os órfãos eram criados na esfera familiar, sem grandes interferências dos poderes públicos (BARDET, Jean-Pierre 
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enjeitados ou expostos do que aos órfãos, uma vez que traduzem a preocupação com a preservação do 

património destes últimos, procurando esclarecer questões relacionadas com as partilhas.411 

Interessa perceber de que modo evoluiu a prática do abandono de crianças e quais as razões que 

a motivavam. 

Como já referimos, para o período em estudo existem livros de despesas da Câmara dos anos 

camarários de 1509/1510, 1520, 1522, 1538, 1544, 1555, 1558, 1561, 1568 e 1575, mas no ano 

camarário de 1509/1510 o município não efectuou gastos com a criação de enjeitados. Em todos os 

outros constam verbas dispendidas com este fim. A dificuldade desta fonte, quando se pretende 

contabilizar enjeitados, reside no facto de ela registar pagamentos efectuados e, por vezes, ser omissa 

nos dados relativos aos enjeitados. O número de pagamentos não tem que coincidir e, normalmente, 

não coincide, com o número de crianças. Embora em alguns casos, sobretudo às amas de localidades 

mais distantes, o valor correspondente a um ano de criação pudesse ser pago numa única prestação, o 

mais habitual  é que fosse pago em duas ou mesmo em três prestações. Uma única prestação prestava- 

-se mais a falcatruas, uma vez que tudo leva a crer que para o pagamento ser efectuado era necessário 

fazer uma espécie de prova de vida da criança e três prestações burocratizavam demasiado o processo, 

dado que para a arrecadação do dinheiro as amas ou os respectivos maridos necessitavam de apresentar 

certidões passadas pelo Juiz dos Órfãos e de mandados de pagamento assinados por um número 

variável de oficiais concelhios. 

Quadro 9 - Número de enjeitados e pagamentos efectuados pela Câmara para remunerar a sua 
criação 

 

Alertamos para o facto de, principalmente nos anos de 1544, 1558 e 1561, em que há maior 

número de pagamentos, o número de crianças contabilizado ser meramente indicativo, podendo ser um 

pouco inferior. As homonímias, tanto das crianças como das amas, dificultam a contagem quando a 

fonte não fornece outros dados suplementares, como o local de abandono (referido de forma 

sistemática apenas no ano de 1575) ou o local de residência da ama (referido nos anos de 1520, 1522, 

1568 e 1575). No mesmo ano é possível encontrar várias crianças com o mesmo nome, os pagamentos 
                                                                                                                                                                       
– Les Orphelins de Paris. Préface in ROBIN-ROMERO, Isabelle – Les Orphelins de Paris. Enfants et assistance aux XVIe- 
XVIIIe Siècles. Paris, PUPS, 2007, p. 7. 
411 SÁ, Isabel dos Guimarães – Abandono de crianças, Infanticídio e Aborto na Sociedade Portuguesa Tradicional através 
das Fontes Jurídicas in Penélope – Fazer e Desfazer a História, nº 8, 1992, p. 79. 

Ano Número de enjeitados Número de pagamentos 
1520 13 13 
1522 6 6 
1538 6 6 
1544 59  78 
1555 28 37 
1558 68  88 
1561 42 52 
1568 34 45 
1575 76 107 
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podem ser efectuados a diferentes elementos da família de criação, uma ama podia ter a seu cargo mais 

do que um enjeitado e a mesma criança, durante um curto período de tempo, podia circular por 

diversas amas, como verificamos ter sucedido em 1575.  

No que respeita ao ano de 1561, a tarefa de apurar o número de enjeitados torna-se ainda mais 

complicada pelo facto de, na maior parte dos casos, a criança não ser identificada, referindo o livro de 

despesas apenas o valor pago pela criação de um ou mais enjeitados a uma determinada pessoa. Neste 

ano, o número real de enjeitados pode ser inferior ao apurado; no entanto, o total dos gastos com a 

respectiva criação (42 620 reais) remete-nos para uma quantidade considerável de crianças 

abandonadas, uma vez que este valor só é superado pelos anos de 1558 e 1575. No ano de 1558, além 

do problema das homonímias, os pagamentos não estão datados e, para dificultar ainda mais a 

contagem, há dois pagamentos conjuntos, em que são várias as crianças que motivam a remuneração 

(num caso a fonte refere “Isabel e outros” e no outro “Catarina e outros”) e vários os remunerados.412  

Pelo contrário, o número de enjeitados com custos de criação pagos pelo concelho é mais 

preciso nos anos de 1520, 1522, 1538, 1568 e 1575 por a fonte ser mais rica em informações sobre as 

crianças e as amas (1520, 1522, 1568 e 1575) ou por o reduzido número de enjeitados não se prestar a 

tantas confusões (1520, 1522 e 1538). 

Gráfico 2 – Enjeitados com despesas de criação pagas pela Câmara, por ano 
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Feitas estas ressalvas e observando a representação gráfica, é possível observar um aumento 

considerável no número de enjeitados no início da década de Quarenta, um recuo no início da década 

                                                 
412 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 195-195v. 
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de Cinquenta, um aumento no final da década de Cinquenta e início da de Sessenta, seguido de um 

ligeiro recuo no ano de 1568 e, finalmente, um aumento substancial no ano de 1575. 

A redução de treze enjeitados criados a expensas da Vereação portuense, em 1520, para apenas 

seis, em 1522, não deve traduzir uma redução no número de crianças enjeitadas, mas apenas uma 

diversificação das receitas destinadas a assegurar a criação, uma vez que em Fevereiro de 1522 o 

monarca ordenou que a Misericórdia contribuísse financeiramente para a sua criação. 

Apesar de serem apenas seis os enjeitados que implicam despesas da Câmara (2 200 reais na 

totalidade) com a respectiva criação no ano de 1538, parece-nos que o número de enjeitados seria 

muito superior, remontando à década de Trinta o crescimento que é incontestável em 1544, havendo 

diversas informações qualitativas que apontam nesse sentido. Data do início desta década, por 

iniciativa régia, a criação do cargo de Pai dos Meninos; em 1536 o elevado número de enjeitados é um 

dos argumentos usados pelos oficiais concelhios para convencer o monarca a autorizar o lançamento 

da imposição de um real por cada rasa de sal, durante quatro anos e, em 1537, o Juiz de Fora dos 

Órfãos refere numa reunião da Vereação a existência de muitos enjeitados a quem era necessário pagar 

a criação.413 É possível que o número de enjeitados fosse superior, mas nem todos os pagamentos a 

amas fossem registados nas despesas concelhias pelo facto de o dinheiro para esse fim provir da 

imposição do sal ou de um possível contributo da Misericórdia. 

Nos primeiros anos da década de Quarenta, não restam dúvidas, o número de enjeitados a cargo 

da Câmara é elevado, mas nesta década já não há indícios de qualquer contribuição monetária da 

Misericórdia para a sua criação e os quatro anos durante os quais o monarca havia permitido uma 

imposição extraordinária sobre o sal tinham terminado. 

No ano de 1558, o elevado número de enjeitados não é, certamente, alheio ao período de 

carestia cerealífera que se vivia.414  

Em 1575, o aumento no número de enjeitados foi significativo. De trinta e quatro enjeitados 

contabilizados em 1568 passamos para setenta e seis em 1575. O aumento é superior a cem por cento! 

O elevado número de crianças abandonadas justifica-se pelo facto de 1575 ser um ano marcado pela 

afluência à cidade de um número considerável de habitantes rurais, pela fome, pela doença e pela 

elevada mortalidade.  

Aliás, em 1575, não foi só no Porto que o número de enjeitados foi muito superior aos 

registados em outros anos. Rocha Brito refere que, em Março desse ano, a Vereação coimbrã debateu a 

situação de muitos órfãos de pai e mãe e de meninos abandonados na cidade por gente pobre e 

esfomeada que por lá passou e se deslocou para outras terras à procura de comida. As crianças 

andavam a pedir pelas portas e não tinham onde dormir, pelo que a edilidade deliberou que era 

                                                 
413 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 241-242; A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fl. 61v e A.H.M.P., Vereações, Lv. 13, fls. 42v-
43. 
414 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 54-55. 
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necessário prestar-lhes assistência para não perecerem à míngua. Com esse fim decidiu-se efectuar um 

rol onde seriam registados até cem meninos, os mais desamparados e doentes, que seriam agasalhados 

no celeiro do Paço do Conde. Neste abrigo improvisado seriam colocadas esteiras, junco e as lâmpadas 

necessárias e, por dia, ser-lhes-iam distribuídos quatro alqueires de pão cozido e as mezinhas 

necessárias à cura dos que estivessem doentes, tudo à custa da cidade.415 

O ano de 1568 é o único em que dispomos de dados que nos permitem comparar o número de 

enjeitados que implicaram despesas dos municípios do Porto e Coimbra e da Misericórdia de Évora: 

trinta e quatro crianças abandonadas no Porto, trinta e uma em Coimbra e vinte e seis em Évora. Em 

1579 o número de enjeitados a cargo da Misericórdia de Évora tinha aumentado para sessenta e seis, 

um número inferior aos setenta e seis que implicaram despesas da Câmara do Porto no ano de 1575, 

mas como já referimos este foi um ano excepcionalmente negativo para a cidade nortenha.416  

No Porto, os registos de baptismos da Sé e de Miragaia ajudam a esclarecer alguns aspectos do 

abandono de crianças, mas os números em si são pouco expressivos. Além das crianças designadas 

como enjeitadas, contabilizámos também, mas de forma discriminada, as filhas de pai e mãe 

desconhecidos, por nos parecer que também podiam ser crianças abandonadas e eram, sem dúvida, 

crianças a quem faltava um nome de família, uma ascendência reconhecida. 

Quadro 10 - Enjeitados e filhos de pais incógnitos baptizados na Sé 

Ano Enjeitados Filhos de pais incógnitos Total 
1540 2 3 5 
1541 2 1 3 
1542 2 4 6 
1543 2 0 2 
1544 1 0 1 
1567 0 0 0 
1568 1 0 1 
1569 4 0 4 
1570 0 0 0 
1571 3 0 3 
1572 2 1 3 
1573 2 3 5 
1774 1 0 1 
1575 1 1 2 
1576 0 0 0 
1577 0 0 0 
1578 1 0 1 
1579 0 0 0 
Totais 24 13 37 

  

                                                 
415 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, pp. 70-71. 
416 Veja-se, sobre Évora, ABREU, Laurinda – The Évora foundlings between the 16th and the 19th century…, p. 53 e, sobre 
Coimbra, BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, pp. 27-28.  
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Em Miragaia detectámos um único baptismo de uma criança enjeitada: Pantaleão, um menino 

abandonado ao pé da Calçada de Monchique que foi baptizado no dia 13 de Maio de 1571 e teve como 

padrinhos António Fernandes, alfaiate, e Maria Manuel, mulher de Gonçalo Eanes, mareante.417 

O reduzido número de crianças enjeitadas ou filhas de pai e mãe incógnitos que constam nos 

registos de baptismos da freguesia da Sé e de Miragaia leva-nos a pensar que nem sempre era 

efectuado o registo do baptismo das crianças enjeitadas e que algumas não eram baptizadas por serem 

abandonadas com bilhetes onde constava que já tinham recebido o sacramento, apesar de as 

Constituições Sinodais ordenadas por D. Baltazar Limpo, em 1541, ordenarem que não fosse dada 

inteira fé a tais escritos.418   

2.3.1 Motivos de abandono 

 As fontes consultadas têm muitas limitações no que respeita a informações sobre os 

progenitores e os motivos de abandono; afinal, a origem e filiação dos enjeitados eram desconhecidas. 

Procurámos os motivos na bibliografia, escassa em informações relativas ao século XVI 

(principalmente sobre a primeira metade da centúria), mas mais pródiga relativamente aos séculos 

XVII, XVIII e XIX. Constatámos que houve mudanças no modo como as crianças eram abandonadas e 

na forma como lhes era prestada assistência, mas os motivos permaneceram basicamente os mesmos. 

A pobreza, o elevado número de filhos do casal, a doença de um dos progenitores, a falta de 

leite materno, a deficiência ou doença da criança, a ilegitimidade e a defesa da honra são algumas das 

razões mais frequentemente apontadas para justificar uma prática cada vez mais comum nos espaços 

urbanos.  

Diversos estudos de historiadores italianos, franceses, espanhóis e portugueses sobre o 

abandono de crianças em diversas regiões do sul da Europa, tal como os efectuados sobre a mesma 

realidade em Ceuta e na Baía, coincidem em grande parte dos motivos que levavam ao abandono, 

nomeadamente a pobreza e a ilegitimidade.  

Giovanna Da Molin descobriu nos bilhetes encontrados com as crianças abandonadas em 

Nápoles, no século XVII, diversas justificações: incapacidade económica do agregado familiar, 

situações de necessidade momentânea, ilegitimidade, doença ou deficiência das crianças; morte ou 

encarceramento de um dos progenitores, ida do pai para a guerra e falta de leite da progenitora. A 

                                                 
417 A.D.P., Paroquiais, Paróquia de Miragaia, Registos de Baptismos, Lv.1, fl. 92v. 
418 Constituições sinodais do bispado do Porto ordenadas pelo muito reverendo e magnifico senhor dom Baltasar Limpo 
do dicto bispado. Porto, 1541, fls. 5-5v. 
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autora refere ainda alguns casos documentados de mães que abandonavam os filhos e se ofereciam 

como amas.419  

Utilizando fontes semelhantes, Isabelle Robin-Romero apontou como motivos de abandono de 

crianças em Paris, nos séculos XVII e XVIII, a miséria e indigência da família, a morte ou ausência do 

pai, a morte da mãe ou o seu abandono após a sedução e a falta de leite para nutrir o recém-nascido.420  

No livro Abandon et marginalité, tendo em conta explicações avançadas por contemporâneos 

dos acontecimentos estudados, Maurice Capul refere como motivos para o abandono os amores 

proibidos, os conflitos conjugais, a miséria dos pais e a falta de leite materno.421   

Gómez Martínez, referindo-se aos expostos de Andújar (Jaén), no século XVII, distingue 

legítimos e ilegítimos, chamando a atenção para os filhos legítimos que eram abandonados devido a 

situações de pobreza e para o número de filhos ilegítimos que poderiam ter sido recuperados pelas 

famílias, após a união dos pais ser oficializada perante o altar, se entretanto não tivessem morrido.422  

Num trabalho de síntese sobre o abandono na Europa, do século XV ao século XIX, Volker 

Hunecke refere o aumento do fenómeno em anos de crise (carestia, guerra ou epidemia) e prova que as 

oscilações dos preços tinham reflexos no número de abandonos, uma vez que quando os preços 

atingiam os valores mais elevados registavam-se também os picos do abandono de crianças.423 

Por sua vez, Manuel Câmara del Rio, no seu estudo sobre a Misericórdia de Ceuta, dedica um 

capítulo à assistência aos meninos expostos, mencionando vários exemplos de crianças que não foram 

abandonadas, mas entregues aos cuidados da misericórdia local devido à enfermidade ou à morte da 

mãe ou por causa de dificuldades económicas da família.424 

 Russell–Wood  refere dois tipos de factores para o abandono de crianças na Baía: económicos e 

sociais. Fala de famílias pobres que não eram capazes de suportar as despesas suplementares com a 

criação de mais um filho legítimo e optavam por colocá-lo na Roda, identificando a criança através de 

um bilhete, no qual se comprometiam a recuperar a criança assim que fosse possível, mas também de 

filhos ilegítimos que eram abandonados para preservar a honra das respectivas mães.425  

                                                 
419 DA MOLIN, Giovanna – Modalità dell’Abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel seicento in Enfance 
Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 485-
489. 
420 ROBIN-ROMERO, Isabelle – Les Billets Trouvés sur les enfants abandonnés à Paris in Enfance Abandonnée et Société 
en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 983, 984. 
421CAPUL, Maurice – Abandon et marginalité. Les enfants placés sous l’Ancien Régime. Toulouse, Editions Privat, 1989, 
pp. 96 e 101-103. 
422 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique – Los marginados en alto Guadalquivir. Expositos en Andújar (Jaén) 1677-1700 in 
Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 
637. 
423 HUNECKE, Volker – Intensità e Fluttuazioni degli abbandoni dal XV al XIX secolo in Enfance Abandonnée et Société 
en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 38-42. 
424 CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficiencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de 
Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes / Universidad Nacional de Education a distancia centro 
asociado de Ceuta, pp. 237-238. 
425 RUSSELL-WOOD, A.J.R. – Fidalgos e Filantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília, 
Editora Universidade de Brasília, 1981, pp. 243-248. 
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 Isabel dos Guimarães Sá conclui, sustentada em estudos de diversos autores, que o abandono de 

crianças aumenta em períodos de expansão demográfica, recorrendo as famílias ao abandono das 

crianças excedentárias, quando atingissem o número máximo de crianças que podiam sustentar e 

também nos momentos de crise económica, devido a fomes, doenças ou guerras.426 Ela considera o 

abandono “uma consequência da falta de tecnologias contraceptivas que permitissem controlar o 

número de filhos; o resultado de uma pobreza generalizada; e o produto de um código de honra que 

tendia a penalizar os filhos havidos fora da união conjugal.”427 Aliás, Jean-Pierre Bardet também se 

interroga se o abandono não seria a última forma de controlar a natalidade, chamando a atenção para o 

facto de nem todas as crianças abandonadas serem fruto de amores ilegítimos e / ou nascerem no seio 

de uma família muito pobre, considerando que algumas das crianças abandonadas eram vítimas da 

vontade de reduzir a dimensão do agregado familiar.428 

Todos os autores coincidem em considerar a ilegitimidade como um dos motivos para o 

abandono de crianças, embora nem todos lhe atribuam a mesma importância. 

A propósito do abandono de crianças em Évora, Laurinda Abreu refere a existência de uma 

correlação entre os movimentos dos abandonos e as crises conjunturais, associando-a ao facto de 

grande parte da população viver no limiar da subsistência. Por outro lado afirma que o elevado número 

de crianças ilegítimas que constam nos registos de baptismos da cidade sugere que a ilegitimidade não 

era um problema assim tão grave para as famílias e já não constituía a principal causa do abandono.429 

 No Porto, na década de Quarenta, o número de crianças nascidas fora do casamento era 

considerável, particularmente entre a população escrava. Nos Registos de Baptismos da freguesia da 

Sé há referências frequentes a mães e pais solteiros, mães solteiras e pais incógnitos e alguns casos 

raros de mães solteiras e pais casados. São também referidas algumas mães viúvas, sendo normalmente 

a paternidade da criança atribuída ao marido falecido, mas também há casos em que esta é atribuída a 

homens solteiros.  

Os registos de baptismos das freguesias da Sé e de Miragaia (desta última só há registos a partir 

de 1567) permitem constatar que número de crianças ilegítimas era elevado na década de Quarenta, 

mas a partir de 1567 é possível observar uma redução bastante significativa que não deve ser alheia a 

um controle mais eficaz por parte da Igreja, em sintonia com as directrizes do Concílio de Trento, 

nomeadamente através da obrigatoriedade de efectuar registos escritos dos baptismos e dos casamentos 

                                                 
426 SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, pp. 23-27. 
427 SÁ, Isabel dos Guimarães – Abandono de crianças, identidade e lotaria: reflexões em torno de um inventário in 
Inventário da Criação dos Expostos do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Lisboa, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1998, p. XVIII. 
428  BARDET, Jean-Pierre – La Société et l’ Abandon in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. 
Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 983-984. 
429ABREU, Laurinda – Dénommer les enfants abandonnés: la Misericórdia d’Évora in BARDET, Jean- Pierre; BRUNET, 
Guy – Noms et destins des Sans Famille. Paris, PUPS, 2007, pp. 350-351. 
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realizados em cada paróquia.430 Esta redução da ilegitimidade na cidade e em Miragaia, na década de 

Setenta, não é acompanhada por uma diminuição do número de enjeitados o que sugere que a defesa 

da honra não era nem o único motivo nem o mais frequente para o abandono. Mas, também, há que ter 

em conta que nem todas as crianças abandonadas na cidade eram filhas da população aí residente e que 

os registos de baptismos do século XVI, enquanto fonte para o estudo da ilegitimidade, têm algumas 

fragilidades.431  

Quadro 11 - Evolução da ilegitimidade no Porto entre 1540 e 1581 432 

Baptismos de ilegítimos 
Datas Número de baptismos 

Total Percentagem 
1540 497 75 15,09 

1542-1546 736 136 18,48 
1567-1571 1079 50 4,63 
1572-1576 1494 33 5,89 
1577-1581 1110 59 2,97 
 

A propósito da ilegitimidade e das possibilidades que se colocavam para criação de filhos 

naturais merece referência um acordo, datado de 1570, e registado através de escritura pública pelo 

tabelião Rui de Couros, entre Sebastião Fernandes, lavrador, morador em Liceiras, freguesia de Santo 

Ildefonso e Filipa Gonçalves, tecedeira, moradora em Cimo de Vila. Ele foi acusado por ela, perante o 

Juiz de Fora, de “por pallavras doces e fagueiras” a ter levado a dormir carnalmente com ele, levando 

sua honra e virgindade, e de a engravidar. Antes de ser pronunciada sentença pelo magistrado ambos 

chegaram ao seguinte acordo: ela desistia do processo e ele dava-lhe 4 500 reais, pagava as custas do 

processo (200 reais) e quando a criança nascesse seria ele a criá-la à sua custa “sem ella Fellipa 

Gonçalvez ter mais dever com a dita criança tanto que asy a paryr”.433  Outro exemplo é o de Beatriz 

que trabalhou como criada em casa de Bento Dias, engravidando de um sobrinho dele chamado Simão 

Rodrigues. Nove meses após o nascimento da criança, um menino chamado Manuel, os progenitores 

chegaram a um acordo que registaram no livro das notas de um tabelião da cidade. Beatriz iria criar 

Manuel até aos três anos de idade, recebendo1 200 reais por ano de Simão Rodrigues e depois o 

menino seria entregue ao pai que lhe asseguraria todos os cuidados que ele necessitasse.434 

                                                 
430 Os registos dos baptismos na Sé começaram a efectuar-se no início do ano de 1540. Em 1541, o Bispo do Porto, D. 
Baltazar Limpo, através das constituições sinodais alargou esta medida a todas as freguesias do seu bispado. 
431 Cf. MIKELARENA, Fernando; VALVERDE, Lola – Ilegitimidade y exposición en Navarra (siglos XVI-XX) in PÉREZ 
MOREDA, Vicente (Coord. de) Expostos e ilegítimos na realidade ibérica do século XVI ao presente. Actas do III 
Congresso da ADEH (Associação Ibérica de Demografia Histórica), Vol. 3, Porto, Edições Afrontamento, S/d., pp.283-
284; NEVES, António Amaro das – A norma e o desvio. Nascer fora do casamento no século XVI in Actas do III 
Congresso Histórico de Guimarães D. Manuel e a sua Época. População, Economia e Sociedade, Vol. III, Câmara 
Municipal de Guimarães, 2004, pp. 412-413 e NEVES, António Amaro das – Filhos das Ervas. A Ilegitimidade no Norte 
de Guimarães (séculos XVI-XVIII). Guimarães, NEPS / Universidade do Minho, 2001, pp. 143-145. 
432 Os números que constam deste quadro foram disponibilizados pela Doutora Helena Osswald, a quem agradecemos a 
simpatia e a grande generosidade. 
433 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 35, fls. 1v-4. 
434 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 42, fls. 21-22v. 
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  António Amaro das Neves verificou que em Guimarães, entre 1540 e 1580, os baptismos de 

crianças ilegítimas eram cerca de 15% do total.435 

A ilegitimidade era particularmente elevada entre a população escrava que, embora não esteja 

contabilizada, era já significativa e diversificada. Encontrámos referências a escravos negros, escravos 

brancos, escravos pardos, escravos mulatos e até a escravos índios que pertenciam não só a fidalgos, 

cidadãos e mercadores, mas também a barbeiros, sapateiros, canastreiros, tanoeiros, carpinteiros e 

pilotos.436  

Os escravos eram entendidos como um bem transaccionável e os filhos das escravas eram, 

normalmente, bem recebidos pelos seus senhores. Em Agosto de 1556, Manuel Gonçalves, barbeiro e 

Isabel Ferros, sua mulher, moradores junto ao Postigo das Tábuas venderam uma criança escrava de 

apenas dois meses, designada como Gaspar mulato, a Cristóvão Pires, canastreiro, e a Leonor Dias, sua 

mulher, moradores na freguesia de S. João da Foz do Sousa, julgado de Gondomar, por 2 000 reais.437  

Entre as crianças enjeitadas ou filhas de progenitores desconhecidos baptizadas na Sé, 

encontramos referência a duas crianças mulatas, o que nos faz supor que as restantes seriam brancas. 

Em 1542, foi baptizada uma menina, filha de pais incógnitos, designada como Isabel mulatinha, levada 

para receber o sacramento pela parteira Maria Pires e por Branca Fernandes, mulher de Francisco 

Fernandes, carpinteiro, moradora junto  ao Convento de Santo Elói.438  Em 1569 foi baptizado Manuel, 

um enjeitado mulato, que teve como padrinhos o cónego Zacarias Mendes, o cónego Diogo Brandão e 

Manuel Delgado, morador à Fonte Taurina e como madrinha Isabel de Sá, criada de Francisco 

Pereira.439 

 A situação particular destas crianças sugere que tinham em comum o facto de um dos 

progenitores ser alguém com algum protagonismo social e o outro um dos muitos escravos negros ou 

mulatos que residiam na cidade.  

Se a progenitora de qualquer uma destas crianças fosse uma mulher branca, as razões do 

abandono tornam-se mais compreensíveis. Afinal os filhos das escravas eram valorizados, enquanto 

bens transaccionáveis, e normalmente bem aceites pelos respectivos senhores mas, pelo contrário, o 

nascimento de uma criança mulata, filha de uma mulher branca, seria algo socialmente bastante 

incómodo, principalmente se o seu estatuto social fosse elevado, e portanto um bom motivo para o seu 

abandono.  

                                                 
435 NEVES, António Amaro das – A norma e o desvio. Nascer fora do casamento no século XVI in Actas do III Congresso 
Histórico de Guimarães D. Manuel e a sua Época. População, Economia e Sociedade, Vol. III, Câmara Municipal de 
Guimarães, 2004, pp. 412-419. 
436 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fls. 18v, 19, 36v, 48, 51v, 59v, 66v, 86v, 95; 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 B, fls. 77, 101v e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do 
Porto, Lv. 17, fls. 84-85. 
437 Gaspar era filho de Maria, uma escrava mulata que pertencia a Isabel Pires, moradora junto ao Postigo da Cordoaria, que 
o oferecera a Isabel Ferros, sua sobrinha e ao marido (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 9, fls. 145-146). 
438 A.D.P., Registos Paroquiais, Registos de Baptismos, Lv. 1 A, fl. 41v. 
439 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 45v. 
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Francisco Dias, o procurador do rei que durante este período viveu na cidade do Porto e nos 

legou as suas memórias, relata um caso, ocorrido no ano de 1562, de um jovem de Leça que casou com 

uma vizinha num domingo, dando ela à luz, na quarta-feira seguinte, um menino negro de cabelo 

revolto e crespo.440 Deste acontecimento, certamente pouco comum, realçamos dois aspectos: a jovem 

conseguiu ocultar de toda a comunidade e do próprio marido uma gravidez já no final e as 

características físicas da criança sugerem que a paternidade da criança devia ser atribuída a um homem 

negro, possivelmente um escravo.  

Russel-Wood refere que, na Baía, a maior parte das crianças abandonadas na Roda eram 

brancas, o que ele atribui ao estigma da desonra das mães solteiras, que aumentava em proporção 

directa com a respectiva posição social e a cor branca da pele. O autor conclui que a honra feminina 

tinha que ser preservada a qualquer custo e quando não se conseguia interromper a gravidez, optava-se 

por manter o nascimento da criança em segredo e pelo posterior abandono.441  

O abandono de um número excepcionalmente elevado de crianças, na cidade do Porto, no ano 

de 1575, mostra que os aspectos económicos têm sempre que ser equacionados para compreender este 

fenómeno. À pobreza e à fome associavam-se frequentemente a falta de leite materno, a doença ou a 

morte dos progenitores e estas situações, isoladas ou conjugadas, podiam inviabilizar a criação de 

membros não produtivos da família. Nestes casos, as crianças mais novas seriam as primeiras a ser 

abandonadas. 

2.3.2 Espaços de abandono 

No século XVI, não existia no Porto nenhum espaço específico para deixar as crianças que se 

pretendia enjeitar. Tal como em outras cidades onde “a roda” ainda não tinha sido criada, as crianças 

eram abandonadas em espaços públicos ou junto à porta de habitações privadas, em espaços muito 

diferentes e, frequentemente, pouco adequados para a permanência, sem vigilância, de seres pequenos 

e frágeis.442 As características do espaço escolhido para abandonar uma criança não devem ser 

menosprezadas; a sua sobrevivência podia depender da rapidez com que era encontrada e da protecção 

que o local lhe oferecia relativamente às condições atmosféricas e aos animais.   

Rocha Brito refere que, em Coimbra, as crianças eram abandonadas à porta de diversos 

edifícios públicos civis e religiosos: Câmara, Misericórdia, Sé, alpendre do Hospital, Santa Cruz, S. 

Domingos ou junto a habitações particulares, mencionando um caso sui generis, também relatado por 

                                                 
440 DIAS, Francisco – Memórias quinhentistas dum procurador del-rei no Porto. Porto, Câmara Municipal do 
Porto/Gabinete de História da Cidade, 1937, p. 25. 
441 RUSSELL-WOOD, A.J.R. – Fidalgos e Filantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília, 
Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 245. 
442 Veja-se MACHADO, Maria de Fátima Pereira - Os enjeitados no Porto na primeira metade do século XVI in Actas do 
2º Congresso histórico de Guimarães, Vol. VII, S/d., Câmara Municipal de Guimarães / Universidade do Minho, 1996, p. 
356. 
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António de Oliveira, de uma criança que foi deixada no tabuleiro de um ourives da cidade, no início de 

Dezembro de 1594, com um escrito que dizia “senhor Simão de Carvalho esta pesa hee de vosa  mercê 

que nasceu a vinte e quatro de Novembro do mês passado […]”.443  António de Oliveira refere que a 

maior parte das crianças “eram colocadas em sítios propícios a despertar a caridade cristã ou a 

protecção divina” (junto a edifícios religiosos, à porta da Misericórdia ou perto de crucifixos), mas que 

algumas, pelo contrário, eram deixadas em locais escondidos ou abjectos, como um buraco no tronco 

de uma oliveira ou num monte de esterco, que favoreciam a sua morte.444  

No ano de 1575, das setenta e seis crianças abandonadas que sobreviveram tempo suficiente 

para implicarem gastos com a sua criação é indicado o local de abandono de setenta, das quais sessenta 

foram abandonadas na cidade ou arrabaldes, nove em diversos julgados do termo e uma num espaço 

que algumas dificuldades em localizar, mas que associamos mais facilmente ao mundo rural. 

Referimo-nos, mais concretamente, a uma criança chamada Manuel do Pinheiro, enjeitada na Devesa 

da Poupa e dada a criar a uma família que residia em Campanhã.445  

Quadro 12 - Crianças abandonadas no termo da cidade do Porto no ano de 1575 

 

Local  Enjeitados Total 
Bouças (Julgado de) 

Matosinhos 
Nevogilde 

 
António 
Beatriz 

 
2 

Gaia (Julgado de) 
S. Salvador de Vila Nova de Gaia 

 
Pantaleão 

 
1 

Gondomar (Julgado de) 
S. Cosme 

 
Domingas 

 
1 

Maia (Julgado da) 
S. Salvador de Árvore 
Azurara 
Milheirós 

 
Paulo 
Maria 
Gregório 

 
 
3 

Aguiar de Sousa (Julgado de) 
Gandra 
Lordelo (Quinta de António de Sousa Alcoforado) 

 
Domingos 
Domingas 

 
2 

Total 9 
  

Transpondo estes números para percentagens, verificámos que 13% das crianças foram 

abandonadas no termo e 87% foram abandonadas na cidade ou arrabaldes. Mas, como já chamámos a 

atenção, isto não significa que parte das crianças abandonadas na cidade não fossem originárias do 

termo ou mesmo de fora dele e, por outro lado, o número total de crianças abandonadas no termo era 

superior, uma vez que a criação destes enjeitados só foi paga pela edilidade portuense por o 

                                                 
443 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, pp. 27-29 e OLIVEIRA, António de – A Vida Económica e Social de Coimbra de 1537 a 1640, Vol. I, 
Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos, 
1971, p. 225. 
444 OLIVEIRA, António de – O.c., p. 225. 
445  A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 291, 339v. 
     Colocamos a hipótese de a Devesa da Poupa se localizar no “Casal da Poupa”, em S. Mamede de Infesta. 
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Corregedor ainda ter fintado a criação dos enjeitados nos julgados em questão, devendo os montantes 

em causa ser restituídos quando o dinheiro da finta fosse arrecadado e havendo referências a montantes 

já pagos em alguns julgados.   

Destaca-se o julgado da Maia, pelo número de abandonos nele ocorridos, onde contabilizámos 

três crianças a quem a Vereação portuense pagou, parcial ou totalmente, a criação relativa ao ano de 

1575. Na cidade, como se pode ver na grelha que se segue, sobressai o elevado número de crianças 

abandonadas dentro de muralhas em locais como S. Domingos e Rua dos Mercadores; junto a algumas 

das principais entradas na cidade, caso da Porta do Olival e da Porta de Cimo de Vila e em espaços 

mais periféricos como Cedofeita. 

Quadro 13 - Crianças abandonadas na cidade e arrabaldes no ano de 1575 

  Local Nomes das Crianças 446 Total 
Açougues João 1 
Banhos Camila 1 

Cedofeita 

Isabel 
Ângela  
Antónia 
Maria 
Maria 

5 

Cimo de Vila 
Maria da Batalha 
Maria da Batalha 
Maria de Deus 

3 

Flores (Rua das) 
Catarina do Olival 
António 

2 

Lada Guiomar 1 
Massarelos  Maria 1 

Mercadores (Rua dos) 
 

Maria 
Maria 
Inês  
Francisca de Santa Clara 
Agostinho 

5 

Monchique Manuel 1 

Olival 

Manuel 
Maria 
Catarina 
Manuel 
Maria, órfã 
Domingas 
Maria 
Vitória 
Beatriz 
Maria 
Perpétua 

11 

Reboleira Manuel 1 
Ribeira Genoveva 1 
S. Bento Francisca 1 
S. Domingos André 12 

                                                 
446 Apesar de nesta grelha haver homónimos abandonados no mesmo local, o facto de terem sido entregues a amas ou 
famílias de criação distintas que residem em diferentes localidades levaram-nos a concluir que não se tratavam crianças das 
mesmas crianças. Neste ano, quando um enjeitado era transferido de uma ama para outra essa informação, normalmente, 
consta no registo do pagamento efectuado. Foram ainda tidos em conta o número de pagamentos, as datas em que foram 
efectuados, os montantes e as indicações “dias de leite”, “começo de criação” e “criação que faz” para esclarecer eventuais 
dúvidas. 
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  Local Nomes das Crianças 446 Total 
António 
Domingos 
António 
Maria das Santas 
Maria 
Domingos 
(não refere o nome) 
Maria 
António 
Maria da Cruz 
António 

S. Miguel (Rua de) 
Heitor 
Maria 

2 

S. Pedro de Miragaia 
Apolónia 
Maria 
Maria 

3 

Santo Elói 
António 
Maria 
Maria de Deus 

3 

Santo Ildefonso Afonso 1 
Sé 
 

Eugénia 
Agostinho 

2 

Taipas (Rua das) Francisco 1 

Sob o Muro 
Paula do Espírito Santo 
Maria 

2 

Total 60 
 

Se tentarmos descobrir a que tipos de espaços era dada preferência para o abandono de 

crianças, constatámos que os locais privilegiados são espaços religiosos como mosteiros, igrejas e 

capelas. Em 1575, das setenta crianças para as quais é identificado o local de abandono verificámos 

que dezoito foram deixados no interior ou exterior de espaços religiosos claramente identificados. Mas 

a este número talvez se possam somar algumas das cinco crianças abandonadas em S. Domingos ou 

das quatro encontradas em Cedofeita, provavelmente as duas recolhidas em Santo Elói e uma 

encontrada em S. Bento e, talvez, uma encontrada em Monchique, se entendermos que as crianças aí 

enjeitadas foram abandonadas no espaço interior ou exterior dos mosteiros com o mesmo nome, como 

de facto pode ter acontecido, o que daria um número bastante mais elevado. Contabilizámos ainda três 

crianças abandonadas em S. Pedro de Miragaia, que possivelmente foram deixadas nas proximidades 

da igreja e do hospital da confraria com o mesmo nome. 

O Convento de S. Domingos é o espaço religioso privilegiado para o abandono das crianças, 

preferência a que não deve ser alheia a sua centralidade relativamente ao resto da cidade e a facilidade 

de acesso ao local. Das crianças que aqui foram abandonadas, duas (André e António) foram deixadas 

no adro, outras duas foram deixadas no alpendre (António e Maria da Cruz), uma foi deixada no 

cruzeiro e Maria foi abandonada no púlpito do Convento. Julgamos que esta menina, a quem a Câmara 

paga a criação no ano de 1575, é a Maria enjeitada no púlpito de S. Domingos, baptizada no dia 30 de 
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Abril de 1571, na Sé, tendo como padrinhos João Gonçalves, morador na Sé e Isabel Antónia, 

moradora na Ferraria.447  

Nos registos de baptismos da Sé encontramos mais duas crianças enjeitadas em S. Domingos: 

Amador, baptizado no dia 19 de Janeiro de 1543, e Jerónimo, enjeitado à porta de S. Domingos, no 

altar no Crucifixo, baptizado no dia 2 de Julho de 1573.448   

Voltando aos enjeitados que implicaram gastos com a respectiva criação no ano de 1575, além 

de S. Domingos, destaca-se a capela de S. Miguel o Anjo, onde foram abandonadas três crianças.449 

Tanto o Convento de S. Domingos como a Capela de S. Miguel o Anjo tinham alpendres que podiam 

proporcionar alguma protecção às crianças abandonadas no exterior destes edifícios e o de S. 

Domingos era mesmo considerado um local de utilidade pública, contribuindo a Vereação, no ano de 

1558, com 2 000 reais para as obras de reparação aí efectuadas.450 

Encontrámos ainda referência a crianças abandonadas à porta da Sé, no Convento de Santo 

Elói, no Mosteiro de Cedofeita, no Mosteiro de S. Salvador, em Vila Nova de Gaia, na Igreja de 

Azurara, na capela de Nossa Senhora de Agosto e nas ermidas de Nossa Senhora da Graça e do Corpo 

Santo.451 

Nos registos de baptismos da Sé são ainda referidos Pantaleão, abandonado à Porta da Sé, no 

ano de 1571 e Francisco, enjeitado no convento franciscano, no ano de 1568.452 Nas proximidades 

deste convento, no exido da Oliveira, também havia sido encontrado um menino chamado Gonçalo, a 

quem a Câmara pagou a criação no ano de 1520.453 

Por ordem de preferência, aos locais de carácter religioso seguem-se as portas, postigos e a 

muralha. O abandono de crianças junto às portas da cidade, nomeadamente no Olival e em Cimo de 

Vila, deve estar relacionado com o facto de parte destas crianças provirem do exterior da cidade, sendo 

abandonadas junto às principais portas de acesso por as pessoas encarregadas do seu abandono 

esbarrarem em portas fechadas ou de acesso controlado e pretenderem evitar riscos suplementares, 

como o de poderem ser surpreendidas por alguma ronda dos quadrilheiros. Foram abandonadas três 

                                                 
447 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 308 e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, 
Lv.1 B, fl. 98. 
448 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl.58 e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2 A, fl. 66v. 
449 Capela localizada fora da Porta do Olival, onde posteriormente foi construído o Recolhimento do Anjo. 
450 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 208. 
451 No século XVI, a capela de Nossa Senhora de Agosto localizava-se junto à Sé. No século XX, foi reedificada na sua 
actual implantação, entre as Rua do Sol e a Rua de S. Luís. Quanto à ermida de Nossa Senhora da Graça, trata-se da ermida 
onde o Padre Baltazar Guedes, no século XVII, fundou o Colégio dos Meninos Órfãos (ALVES, Joaquim J. B. Ferreira – 
Aspectos da Actividade Arquitectónica no Porto na Segunda Metade do Século XVII in Revista da Faculdade de Letras. 
História, II Série, Vol. II, Porto, 1985, pp. 265-271). A ermida do Corpo Santo foi construída em 1394, em Massarelos, 
com esmolas de devotados marinheiros (RODRIGUES, Jorge Manuel da Conceição – A Confraria das Almas do Corpo 
Santo de Massarelos e as suas Congéneres de Mareantes (Dissertação de mestrado policopiada). Porto, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2002, pp. 33, 69-72). 
452 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 B, fls. 20v e 93v. 
453 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 77v. 
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crianças na Porta do Olival (Manuel, Domingas e Vitória) e outras tantas na Porta de Cimo de Vila 

(duas meninas com o nome Maria da Batalha e outra chamada Maria de Deus).454 Além das crianças 

abandonadas especificamente na Porta do Olival, outras foram abandonadas nas proximidades, 

nomeadamente na Cordoaria e em espaços religiosos ou de saúde próximos. 

Contabilizámos ainda uma menina, chamada Genoveva, enjeitada no Postigo das Tábuas, outra 

denominada Paula do Espírito Santo, encontrada nas privadas sob o muro e Maria também encontrada 

ao abandono sob o muro.455 Nos registos de baptismos do ano de 1540 é referida outra menina 

chamada Maria, abandonada sob o muro dos Banhos.456 

Num ano marcado pela doença e pela chegada à cidade de muitos forasteiros, os hospitais 

também foram locais de abandono de crianças. Maria, Inês, Francisca de Santa Clara e Agostinho 

foram enjeitados no Hospital de Santa Clara, na Rua dos Mercadores, enquanto na enfermaria da Porta 

do Olival, também designada como a “enfermaria dos pobres”, foram encontradas duas meninas, 

ambas com o nome Maria, sendo uma delas referenciada como órfã.457   

Algumas habitações particulares de pessoas destacadas foram igualmente locais escolhidos para 

enjeitar crianças. Em 1520 foi encontrado um menino, chamado Manuel, junto à porta da habitação de 

Pedro da Cunha, em Monchique e, em 1575, três das crianças que motivaram custos de criação foram 

encontradas em circunstâncias semelhantes.458 Maria do Olival foi deixada à porta de Pedro Borges, na 

Rua das Flores; Domingas foi abandonada na quinta de António de Sousa Alcoforado e Maria foi 

deixada à porta de Gonçalo da Costa, um boticário que residia na Rua dos Mercadores.459  

Estas quatro situações comprovam que a escolha da habitação não era aleatória, sendo dada 

preferência a habitações onde residissem pessoas com poder económico e influência social para 

garantir uma assistência imediata à criança.  

O fidalgo Pedro da Cunha Coutinho era casado com Dona Beatriz de Vilhena, um casal sem 

filhos que possuía uma casa em Monchique, objecto de vários conflitos com a cidade por causa do seu 

privilégio da não residência de fidalgos; nesse local viria a ser fundado o Convento da Madre de Deus 

de Monchique. 

                                                 
454 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287, 290 310, 322v, 330v, 336v, 339 e 339v. 
   Uma das crianças baptizadas na Sé, no ano de 1573, Maria, foi enjeitada em Cimo de Vila (A.D.P., Paroquiais, Paróquia 
da Sé, Registos de Baptismos, Lv.2 A, fl. 51). 
455 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 288, 320v, 321, 328v e 330. 
456 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 4. 
457 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287v, 288v, 304, 307v, 320v, 321, 324, 332, 336 e 340v. 
     Não sabemos se as privadas sob o muro onde Paula do Espírito Santo foi abandonada são as que se localizavam sob o 
muro da Praça da Ribeira e que são referidas em várias actas de vereações do século XV. A sua demolição chegou a ser 
equacionada, mas os oficiais concelhios acabaram por decidir que elas deviam permanecer no mesmo local, por serem 
“pertencentes e proveytosas no dito logo” e, anos mais tarde, uma outra acta refere que se ordenou ao procurador que as 
mesmas fossem reparadas. (“Vereaçoens”. Anos de 1401-1449. O segundo livro de Vereações do Município do Porto 
existente no seu Arquivo, ed. de J. A. Pinto Ferreira, Porto, CMP/Gabinete de História da Cidade, 1980, pp. 24, 73-74 e 
287). 
458 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 87v. 
459 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287, 289, 291v, 292, 298v e 301. 
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 António de Sousa Alcoforado era filho de Francisco de Sousa Alcoforado e de Dona Maria 

Carneiro Rangel, foi comendador de S. Pedro de Merelim na Ordem de Cristo e casou com Dona 

Maria da Silva, filha de Rui Mendes de Mesquita, que trouxe no seu dote a Quinta da Silva, localizada 

na freguesia de S. Julião do Calendário de Neiva (actual freguesia da Silva).460 Como esta quinta fazia 

parte do termo de Barcelos e a cidade do Porto não remuneraria amas pela criação de enjeitados fora 

dos locais onde exercia jurisdição, eliminámos a hipótese de ter sido esta a quinta em que Domingas 

foi abandonada. Ora, quase no final do testamento de António de Sousa Alcoforado e de Dona Maria 

da Silva, efectuado em 1572, o testador declara que se falecesse primeiro do que a esposa lhe deixava, 

em sua vida, a sua quinta de Ferreira, quinta esta que o Padre Adélio de Torres Neiva, baseado em 

documentação existente no Arquivo da Casa da Silva, designa como a Quinta da Torre e diz que 

integrava o morgado de Ferreira, instituído por um segundo testamento de António de Sousa 

Alcoforado, datado de 1589.461  

Voltando a Domingas, a criança abandonada na quinta de António de Sousa Alcoforado, foi 

entregue aos cuidados de Cecília Gonçalves, mulher de Bento Gonçalves, moradora em Lordelo, a 

quem a Câmara do Porto efectuou vários pagamentos pela sua criação, enquanto o corregedor não 

fintasse no termo.462 Ou seja, a criança foi entregue para criação a uma família da localidade onde foi 

abandonada. 

Catarina do Olival foi abandonada à porta da residência do doutor Pedro Borges, que era 

justamente o magistrado responsável pelos Órfãos, ou seja, a pessoa que superintendia a todas as 

situações relacionadas com os enjeitados da cidade e do termo. Pedro Borges exerceu as funções de 

Juiz de Fora dos Órfãos no Porto, entre 1573 e 1577, residiu na Rua das Flores e, no ano de 1575, 

exerceu por diversas vezes as funções de Juiz de Fora, na ausência do titular.463 

Gonçalo da Costa, o proprietário da casa junto da qual, na véspera de Páscoa do ano de 1575, 

foi encontrada Maria, era um ancião respeitado e um reconhecido boticário que fornecia as mezinhas a 

muitos dos habitantes da cidade e aos hospitais da Misericórdia.464 Residia na Rua dos Mercadores, 

                                                 
460 BRITO, Pedro de – Patriciado Urbano Quinhentista: as Famílias Dominantes do Porto (1500-1580). Porto, Arquivo 
Histórico / Câmara Municipal do Porto, 1997, pp. 60-61. 
461 NEIVA, Pe Adélio Torres – O Morgado e a Casa da Silva (Barcelos). Subsídios para a sua História in Barcelos 
Revista, Parte I, 2ª Série, nº 3, 1992, pp. 153,154; Id. – O Morgado e a Casa da Silva (Barcelos). Subsídios para a sua 
História in Barcelos Revista, Parte II, 2ª Série, nº 4, 1993, pp. 204-209 e Id. – O Morgado e a Casa da Silva (Barcelos). 
Subsídios para a sua História in Barcelos Revista, Parte III, 2ª Série, nº 5, 1994, pp. 65-67.  
      A Quinta da Torre, localizada em Frazão, é também referida a propósito das partilhas dos bens de Gonçalo Vaz 
Alcoforado e de Dona Margarida de Sousa, avós deste António de Sousa Alcoforado (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial 
do Porto, Lv.3, fls 35v-37v). Ainda existe, em Lordelo, concelho de Paredes, uma torre medieval designada como “Torre 
dos Mouros” ou “Torre dos Alcoforados” que foi classificada como imóvel de interesse público em 1993.  
462 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287, 289, 291v. 
463 Em Agosto de 1575, Francisca de Mesquita Alvim, filha do Juiz de Fora dos Órfãos, foi madrinha de Guiomar, filha do 
Corregedor Heitor Mendes (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 159) e em 1576, 
Teodósia de Faria, outra filha de Pedro Borges, foi madrinha de Paula, filha de Diogo Álvares, sapateiro e de Maria de 
Almeida, sua mulher (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 188). 
464 O boticário fornecia as mezinhas a crédito à Misericórdia. Eram-lhe levadas as receitas assinadas pelo Provedor e ele 
entregava o medicamento prescrito. No momento em que se efectuavam as contas apresentava as receitas para comprovar 
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onde tinha a sua botica, e era casado com Margarida Fernandes.465 Através dos registos de baptismos 

verificamos que integrava uma vasta rede social, tendo sido padrinho de um número bastante elevado 

de crianças pertencentes a grupos sociais e profissionais bastante diversificados.466 Para padrinhos de 

dois dos seus filhos, Filipa e António, baptizados em 1542 e 1543, respectivamente, escolheu pessoas 

destacadas da cidade: o cidadão Jorge Soares e Leonor de Pedrosa (mulher de Pantaleão Pinto, 

meirinho da Correição) para Filipa e o comendador Rui Brandão e Ana Dinis, mulher de referido Jorge 

Soares, para António.467 

 Gonçalo da Costa protagonizou um caso exemplar de ascensão social, uma vez que, apesar de 

ser um boticário, em finais de Junho 1561, face à ausência prolongada, fora do reino, de António de 

Freitas, que viera como Procurador da cidade na eleição enviada pelo monarca, conseguiu ser eleito 

para o cargo.468 Em 1575, integrou também a mesa da Misericórdia no triénio de Julho, Agosto e 

Setembro, na qualidade de irmão nobre.469 Faleceu em Janeiro de 1584, sucedendo-lhe, como boticário 

da Misericórdia, o seu neto Baptista da Costa.470 

Outras crianças eram abandonadas em ruas ou praças, destacando-se, pelo número de 

abandonos nela contabilizados, a Rua de S. Miguel. Das crianças com encargos de criação pagos pela 

Câmara no ano de 1575, sabemos que António foi abandonado na Rua das Flores, Francisco na Rua 

das Taipas, Heitor e Marta na Rua de S. Miguel (no caso de Heitor ainda é indicada a “esnoga” para 

especificar o local da rua onde a criança foi abandonada).471 Através dos registos de baptismos da Sé 

                                                                                                                                                                       
os montantes em dívida e habitualmente fazia um desconto substancial, a título de esmola, à irmandade. Em Junho de 1571 
apurou-se que a Misericórdia lhe devia 4 000 reais dos anos anteriores e 10 300 reais do ano de 1570/1571. O boticário fez 
um desconto de 1 600 e os 12 700 reais em dívida foram pagos da seguinte forma: 6 700 reais em dinheiro e o restante 
através de 60 alqueires de trigo (A.H.S.C.M.P., Livro das Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, 
Bº 8, Lv. 1, fl. 127v). E, em 1576, verificou-se em estavam em dívida a Gonçalo da Costa 9 985 reais; como o boticário fez 
esmola à Misericórdia de 1 985 reais, o valor em dívida ficou a ser de 8 000, os quais foram pagos, em Março, com o 
dinheiro recebido da venda da casa que pertencera a Marta Fernandes e que foi adquirida por António Pereira 
(A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 3B, fls. 24, 33v, 34). 
465 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus. Prazos e outros contratos, fls. 163v, 164 e A.D.P., 
Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 42v. 
466 Refira-se, a título de exemplo, que Gonçalo da Costa foi padrinho de: Margarida, filha de Isabel de Lisboa, solteira, e de 
António Vaz, casado, morador em Lisboa (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 35v); 
Maria, filha de Mestre Pedro, cirurgião e de Catarina Dias, sua mulher (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de 
Baptismos, Lv.1 A, fl. 86v); Gaspar, filho de António Fernandes, mercador e Catarina Nunes, sua mulher (A.D.P., 
Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 90) e Domingos, filho de João Coelho, mercador e de 
Maria de Paiva, sua mulher (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 B, fl. 34v) e que Margarida 
Fernandes, sua mulher, também foi madrinha de Inês, filha de Pedro Eanes, mercador (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 42v). 
467 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fls. 49, 70v. 
468 A.H.M.P., Vereações, Lv. 23, fls. 42v-44. Francisco Ribeiro da Silva aborda a polémica suscitada pelo facto de Baptista 
da Costa, boticário, neto de Gonçalo da Costa, ter exercido em 1611 o cargo de Procurador concelhio, cargo que, afinal, o 
seu avô já tinha exercido em 1561 [SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as 
instituições e o Poder, Vol. I, Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, pp. 292, 474-477]. 
469 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 3B, fl. 4. 
470 BASTO, A. de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Vol.1, 2ª Edição, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1997, p. 347. Pedro de Brito também fornece algumas informações sobre esta família [BRITO, 
Pedro de – Patriciado Urbano Quinhentista: as Famílias Dominantes do Porto (1500-1580). Porto, Arquivo Histórico / 
Câmara Municipal do Porto, 1997, p. 178]. 
471 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 295v, 299v e 305. 
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verificámos que João, um enjeitado baptizado no ano de 1544, foi encontrado na Rua das Flores; 

Maria, baptizada em Fevereiro de 1569, e Pedro, baptizado em Julho de 1575, foram abandonados na 

Rua de S. Miguel e Pantaleão, baptizado em Novembro de 1578, foi enjeitado na Rua do Padrão de 

Santo Elói.472  Nos registos de baptismos de Miragaia detectámos uma única criança enjeitada: 

Pantaleão, um menino que foi encontrado ao pé da Calçada de Monchique e que foi baptizado em 

Maio de 1571.473 

Curiosamente, não encontrámos nenhuma referência, entre os locais de abandono, à 

Misericórdia do Porto. No entanto, duas crianças foram enjeitadas na Rua das Flores, onde em 1550 

começou a funcionar a casa do despacho da Misericórdia e houve vários abandonos no hospital de 

Santa Clara e na enfermaria do Olival, geridos pela Misericórdia.474 

Chamamos a atenção para o facto de Pedro, o enjeitado baptizado na Sé, em Julho de 1575, não 

constar da lista de crianças enjeitadas a quem a Câmara pagou a criação nesse ano. A sua criação pode 

só ter sido paga em 1576, mas o habitual era que aquando da entrega de algum enjeitado a uma família 

de criação lhe fosse pago o “começo de criação”, e em 1575 encontrámos vários, que implicaram 

pagamentos antecipados que variaram entre os 900 e os 1 000 reais por criança.475 Não havia 

interessados em assumir os encargos da criação de um enjeitado sem uma compensação prévia, 

principalmente num ano marcado por graves dificuldades económicas.  

Pedro teve uma ama que lhe serviu de madrinha no momento do baptismo, apesar do seu nome 

não ser indicado pelo registo de baptismo, e o padrinho foi João Domingues, um clérigo de missa que 

habitava junto do cárcere.476 Como não encontrámos nenhum pagamento a esta ama que recebeu Pedro 

após o abandono e o levou à Sé para o baptismo, colocamos a hipótese de a criança não ter sobrevivido 

ou ter sido recuperada pelos progenitores. Mas, num ano caracterizado pela elevada mortalidade, a sua 

tenra idade e o facto de ter sido abandonado, com todas as suas implicações, são aspectos que não 

abonam muito a favor da sua sobrevivência. 

O mapa 1 foi elaborado tendo em conta todos os lugares da cidade e arrabaldes identificados 

pelas fontes como locais onde foram abandonadas crianças entre 1568 e 1575, uma vez que os sete 

anos de criação de um enjeitado recém-nascido abandonado em 1568 terminavam em 1575. A 

observação do mapa é elucidativa quanto à preferência pelos espaços de carácter religioso e é possível 

identificar duas zonas onde eram abandonadas mais crianças: S. Domingos e Olival. 

                                                 
472 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl.85; A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 43v; A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.2 A, fls. 156v e 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.2 B, fl. 38. 
473 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Miragaia, Registos de Baptismos, Lv.1, fl. 92v. 
474 Magalhães Basto refere que a mudança da Misericórdia da Sé para a Rua das Flores se efectuou no dia 29 de Junho de 
1559 (BASTO, A. de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Vol.1, 2ª Edição, Porto, Santa Casa 
da Misericórdia do Porto, 1997, p. 384). 
475 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 294, 295, 299v, 300v, 301, 202v, 303v, 304, 305, 328v, 331, 340v, 
342v. 
476 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.2 A, fl.156v. 
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Mapa 1 – Locais de abandono de crianças na cidade do Porto e arrabaldes (1568-1575) 

 
 

Contextualizando a cidade e arrabaldes no espaço envolvente verificamos que também se 

abandonavam crianças no termo, especialmente nos concelhos mais próximos da cidade. Os 
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abandonos, durante este período, ocorreram essencialmente durante a Primavera e foram abandonadas 

mais crianças do sexo feminino. 

No século seguinte, os locais onde as crianças eram abandonadas continuavam em grande parte 

a ser os mesmos, havendo apenas algumas alterações. Isabel Sá refere que cerca de metade dos 

enjeitados eram deixados nas igrejas da cidade, seguindo-se, por ordem de preferência, a soleira da 

casa da Mãe dos Enjeitados e as ruas. Relativamente aos espaços religiosos, a autora refere a 

predilecção pela Sé e S. Domingos, logo seguidos por S. Francisco e S. Nicolau. Acrescenta que a 

maior parte das crianças era deixada fora das igrejas, possivelmente por o abandono se efectuar 

durante a noite, altura em que as suas portas estariam fechadas.477 

2.3.3 Tempos de abandono 

Diversos autores verificaram existir períodos do ano em que era abandonado maior número de 

crianças, normalmente coincidentes com os meses em que se registavam mais nascimentos ou com os 

períodos de maior carestia dos alimentos. 

Giovanna Da Molin distribuiu por meses os abandonos verificados em Nápoles, no século XVII 

e apurou que Março, Abril e Maio eram aqueles em que se concentravam maior número de abandonos. 

A autora lembra que estes eram os meses de maiores dificuldades de aprovisionamento alimentar, os 

meses críticos entre o fim da colheita anterior e o início da nova.478 Por sua vez, Alvarez Santalo, que 

estudou os expostos de Sevilha e Gómez Martínez, que estudou os de Andújar (Jaén), coincidem ao 

apontar os meses de Janeiro, Fevereiro e Março como os meses de maior incidência do abandono de 

crianças. Ambos os autores associam este fenómeno ao número mais elevado de nascimentos, 

relacionando-o com condições mais favoráveis ao aumento das concepções, nomeadamente as 

ilegítimas, proporcionadas pelas festas primaveris, no caso de Sevilha e pela Romaria de Nuestra 

Señora de la Cabeza, no caso de Andújar.479 

No entanto, em Barcelona, entre 1532 e 1593, os abandonos verificaram-se preferencialmente 

durante a Primavera.480 

                                                 
477 SÁ, Isabel Cristina dos Guimarães Sanches e – A Assistência aos Expostos no Porto. Aspectos Institucionais (1519-
1838). Dissertação de mestrado policopiada. Porto, FLUP, 1987, pp. 67-68 e 71-72. 
478 DA MOLIN, Giovanna – Modalità dell’Abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel seicento in Enfance 
Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 479-
480. 
479 ALVAREZ SANTALO, Leon Carlos – Marginación social y mentalidad en Andalucía Occidental: Expósitos en Sevilla 
(1613-1910). Sevilla, Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía, 1980, pp. 88-93 e GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique – 
Los marginados en alto Guadalquivir. Expositos en Andújar (Jaén) 1677-1700 in Enfance Abandonnée et Société en 
Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 640-641. 
480 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo – El Fracaso Matrimonial en la Cataluña del Antiguo Regímen in REDONDO, Augustin 
(dir. de ) - Amours Légitimes Amours Illégitimes en Espagne (XVIe – XVIIe siècles). Colloque international. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1985, p. 131.  
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Volker Hunecke refere que na maior parte das cidades os abandonos aconteciam, 

preferencialmente, na Primavera, relacionando o facto com o maior número de nascimentos e com o 

agudizar de problemas de carácter económico. Entre as cidades referidas por este autor, salientamos, 

pela maior proximidade cronológica, a de Prato, onde entre 1570 e 1619 os meses de maior abandono 

foram: Fevereiro, Março e Abril.481    

Laurinda Abreu não encontra grandes variações sazonais em Évora; constata que havia 

abandonos em todas as épocas do ano, mas eram ligeiramente mais elevados no Inverno e na 

Primavera e, para Setúbal, refere os meses de Janeiro, Maio e Março como aqueles em que mais 

crianças foram abandonadas.482 

A tarefa de verificar se existia alguma sazonalidade nos abandonos ocorridos no Porto até 1580 

foi dificultada pelo facto de as fontes não revelarem as datas em que as crianças foram enjeitadas. 

Apesar de não dispormos das datas de abandono, os registos de baptismos referem a data em que o 

sacramento é ministrado e habitualmente este efectuava-se pouco tempo depois de a criança ser 

encontrada; e alguns registos de pagamento identificam o “começo de criação” e/ou a data do 

pagamento de alguns dias de leite a crianças pequenas e debilitadas, antes de serem entregues para a 

criação, que subtraídos à data do pagamento permitem chegar a uma data bastante próxima do 

abandono. Analisando estas datas que, inevitavelmente, são próximas, mas sempre posteriores ao 

abandono, tendo em conta apenas os casos em que a criança é expressamente designada como 

enjeitada, conseguimos uma amostra de cinquenta e sete crianças enjeitadas entre 1520 e 1578, que 

nos sugere a existência de alguma sazonalidade nos abandonos.  

Março, Abril e Maio destacam-se como os meses em que se baptizaram mais crianças 

enjeitadas ou se efectuaram mais pagamentos relativos ao “começo de criação”.483 

Duas crianças para as quais dispomos de mais informação confirmam a viabilidade deste tipo 

de raciocínio. João, um menino enjeitado na Rua das Flores, foi baptizado no dia 28 de Abril de 1544. 

A 17 de Maio foram pagos a Cecília Fernandes 190 reais por dezanove dias que cuidou dele, enquanto 

não se lhe encontrou uma ama e 500 reais a Maria Gomes para iniciar a sua criação. 484 Ou seja, 

subtraindo os dezanove dias em que João esteve aos cuidados de uma ama temporária temos a sua data 

de baptismo que, de acordo com o que era habitual na época, deve ter ocorrido logo após ter sido 

encontrado ao abandono. João foi levado à Sé para ser baptizado pela parteira Cecília Fernandes e foi 

                                                 
481 HUNECKE, Volker – Gli Abbandoni dal XV al XIX Secolo in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe 
siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 42-45. 
482 ABREU, Laurinda – The Évora foundlings between the 16th and the 19th century: The Portuguese public welfare system 
under analysis.  Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Illus, 23, Granada, 2003, pp.53-54 e ABREU, Laurinda Faria dos Santos – 
A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755: Aspectos de Sociabilidade e Poder. Setúbal, Santa Casa da 
Misericórdia de Setúbal, 1990, p. 86. 
483 A Primavera é também a Estação em que ocorreu maior número de abandonos se tivermos em conta apenas as crianças 
abandonadas no período compreendido entre 1568 e 1575, como se pode verificar pelo gráfico que consta no mapa 1. 
484 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 63v. 
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baptizado por Pedro Álvares, que efectuou o assento do seu baptismo, onde registou que os pais eram 

desconhecidos e que havia sido enjeitado na Rua das Flores. Foram seus padrinhos Belchior 

Gonçalves, moço da Sé, e Margarida Gonçalves, solteira, moradora à Porta de Cimo de Vila e Cecília 

Fernandes, a parteira que o levou à Sé, assumiu também as funções de ama temporária, cuidando dele 

durante dezanove dias. Por cada dia recebeu 10 reais, o valor praticado, nesta data, para remunerar os 

“dias de leite”.485 Na mesma data foram pagos 500 reais a Maria Gomes por ter iniciado a sua criação. 

Analisemos agora o único caso em que a fonte refere, de forma directa, a data do abandono de 

uma criança. Maria foi encontrada, à porta da casa de Gonçalo da Costa, boticário, residente na Rua 

dos Mercadores, na véspera do dia de Páscoa do ano de 1575, ou seja, no dia 2 de Abril desse ano, e no 

dia 15 do mesmo mês foram pagos ao Solicitador dos Enjeitados, António Eanes, doze dias de leite, 

que subtraídos à data nos remetem para o pagamento da sua alimentação desde o dia do seu 

abandono.486 A 15 de Abril, Maria terá sido entregue a Isabel Rodrigues, mulher de Diogo Pires, 

penteeiro, moradora junto à Porta de Cimo de Vila, que recebeu, no último dia desse mês, um total 1 

400 reais, sendo que 1 000 reais correspondiam ao “começo de criação” e 400 reais eram de dias de 

leite; ou seja, na totalidade foram pagos para Maria trinta e dois dias de leite, um número bastante 

superior ao habitual, o que indicia que devia ser uma criança muito pequena.487 Em Setembro voltamos 

a encontrar Maria aos cuidados do Solicitador dos Enjeitados; era uma das sete crianças que ele tinha 

em casa por as respectivas amas as abandonarem ou morrerem.488 

Efectuada a distribuição por meses das datas que conseguimos apurar, constatamos que Março, 

Abril e Maio se destacam como os meses em que se baptizaram mais crianças enjeitadas ou se 

efectuaram mais pagamentos relativos ao “começo de criação”.  

Gráfico 3 – Sazonalidade do abandono (crianças abandonadas, por mês) 
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485 Havia na cidade parteiras muito experientes que efectuavam dezenas ou centenas de partos e parteiras que efectuavam 
alguns partos esporádicos. Cecília Fernandes, solteira, foi a parteira que, em 1542, ajudou a nascer Maria, filha de Maria 
Nunes, solteira e de Pedro Rodrigues, alfaiate (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl.52).   
486 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 298v. 
487 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 301. 
488 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 320-321. 
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Quais as razões para o maior número de abandonos se registar nos meses de Março, Abril e 

Maio? 

Para responder de forma cabal a esta questão necessitávamos de um estudo prévio, de que não 

dispomos, que nos indicasse quais os meses em que se verificava um maior número de nascimentos, de 

modo a comprovar a existência, ou não, de uma correlação entre o número de nascimentos e o número 

de abandonos.489 

 Sem desvalorizar a possível correlação entre o número de nascimentos e o número de 

abandonos, que nos parece provável, não nos podemos esquecer que nem todos os enjeitados eram 

recém-nascidos; algumas crianças eram abandonadas, por vezes mais do que uma vez, mais crescidas, 

quando os alimentos não chegavam para todos os membros do agregado familiar ou quando este era 

abalado pela morte, doença ou ausência prolongada de algum dos progenitores. 

O calendário agrícola pode ajudar a explicar a predominância do número de abandonos no final 

do Inverno e, principalmente, durante a Primavera, ou seja, durante o período das sementeiras, em que 

os celeiros se esvaziavam, muitos géneros alimentares escasseavam e o seu preço era mais elevado. No 

que respeita ao ano de 1575, ano em que contabilizámos maior número de enjeitados, estes meses 

foram também os meses mais críticos vividos pela cidade, sob o ponto de vista epidemiológico e 

alimentar.  

No entanto, registámos abandonos em todos os meses do ano, até porque as crianças 

abandonadas por questões de honra eram-no em qualquer época do ano. Se o nascimento ocorria e 

tinha que ser encoberto, a criança era abandonada ou, em alguns casos, entregue a alguém de confiança 

que assumia a sua criação. 

No que respeita ao horário dos abandonos, apesar da falta de referências documentais, a 

escuridão da noite era uma importante aliada dos que pretendiam manter o anonimato do acto, pelo 

que estes ocorriam preferencialmente depois de escurecer ou antes de amanhecer, oscilando em função 

do número de horas de luz nas diferentes épocas do ano.490 

2.3.4 A idade  

As fontes consultadas não fornecem informações directas sobre a idade das crianças enjeitadas 

a quem a Câmara pagava a criação, mas é sempre possível chegar a algumas conclusões através de 

                                                 
489 Amaro das Neves refere que no século XVII, no Norte de Guimarães, os meses em que se registaram maior número de 
concepções legítimas e ilegítimas foram Maio e Junho [NEVES, António Amaro das – Filhos das Ervas. A Ilegitimidade 
no Norte de Guimarães (séculos XVI-XVIII). Guimarães, NEPS / Universidade do Minho, 2001, pp. 158-160]. 
490 Cf. SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, pp.51-52; ABREU, Laurinda – The Évora foundlings between the 16th 
and the 19th century: The Portuguese public welfare system under analysis.  Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Illus, 23, 
Granada, 2003, p. 60 e CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad 
Hospital y Casa de Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1996, pp. 236-237. 
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alguns indicadores como o baptismo, o pagamento de dias de leite, o número de anos de criação e a 

referência à proximidade do final da criação.  

 Muitas das crianças que implicavam gastos concelhios não eram recém-nascidos. Havia 

crianças mais crescidas, porque nem todas as crianças eram enjeitadas logo após o nascimento e 

porque todas elas, caso sobrevivessem, teriam a sua criação paga pela Câmara até aos sete anos de 

idade. No entanto, encontrámos poucas referências a crianças com a criação concluída, possivelmente, 

devido à elevada mortalidade. Em 1522, Margarida Gonçalves, moradora em Paço de Sousa, concluiu 

a criação de João, um enjeitado que lhe fora entregue há alguns anos, estando registada a remuneração 

da sua criação nos anos de 1520 e 1522.491 No ano de 1575 o escrivão assinalou a conclusão da criação 

de duas meninas enjeitadas (Maria e Vitória). Ambas foram abandonadas logo após o nascimento e 

permaneceram com a mesma ama durante os sete anos de criação. Maria, abandonada no Mosteiro de 

Cedofeita, foi criada por Ana Gonçalves, moradora em Monte Córdova, no Julgado de Refojos e 

Vitória, enjeitada junto à Porta do Olival, foi criada por Maria Barbosa, mulher de Luís da Mota, 

beleguim, moradora junto ao local onde a menina fora abandonada.492 

Os dias de leite indiciam a pouca idade da criança e, simultaneamente, constituíam uma solução 

transitória para os enjeitados. Diversas circunstâncias, entre as quais se destaca a falta de amas 

disponíveis, tornavam necessário um curto período de tempo durante o qual alguém tinha que prestar 

os cuidados básicos, como a alimentação, aos enjeitados. Ou seja, o pagamento de dias de leite reflecte 

uma situação provisória, que antecede a criação propriamente dita, o que não significa que, com o 

término dos dias de leite e o início de criação, os enjeitados deixassem de ser aleitados.  

Encontrámos registos do pagamento de dias de leite em 1544, 1555, 1561, 1568 e 1575. 

O número de enjeitados com criação paga pela Câmara é sempre muito superior ao número dos 

que beneficiaram de dias de leite porque parte das crianças a quem era paga a criação já tinham sido 

enjeitadas em anos anteriores e porque, em alguns casos, a criação iniciava-se de imediato, sem 

recurso a esta solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
491 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fls. 78 e 165. 
492 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 283v e 330v. 
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Gráfico 4 – Enjeitados que implicaram gastos de criação e dias de leite remunerados pela 
Câmara, por ano 
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Em 1575, Eugénia, abandonada à porta da Sé, foi entregue a Alva, uma mulher solteira. Foram-

-lhe pagos 200 reais de leite que deu à criança antes que lhe fosse dada a criar e 900 reais para o 

começo de criação.493 

Em alguns casos, as mulheres a quem eram pagos os dias de leite tornavam-se amas definitivas 

dessas crianças, não sendo claro se foi o período de amamentação ou aleitamento que criou laços de 

afecto que as levaram a assumir a criação ou se funcionaram como um período de experiência e de 

avaliação das capacidades da ama e das probabilidades de sobrevivência do enjeitado, antes de ser 

entregue para criação. Para a Câmara, os dias de leite implicavam gastos acrescidos, uma vez que o seu 

custo era superior ao da criação, mas pagar o começo de criação a uma ama, quando era previsível que 

a criança não sobrevivesse muito tempo, seria ainda mais dispendioso.  

2.3.5 O género 

Em diversos estudos sobre a problemática do abandono de crianças, referentes a diferentes 

regiões da Europa, encontramos diferenças significativas quando o objecto de análise é a taxa de 

masculinidade. Lucia Sandri, num estudo sobre os expostos de Florença na primeira metade do século 

                                                 
493 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 294. 
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XV, constata que o número de crianças abandonadas aumenta em períodos de epidemia, carestia e 

sobretudo de guerra, principalmente o abandono de meninas.494  

Volker Hunecke refere os casos de Milão, no século XVIII e de Prato, no século XVI, onde 

constatou haver maior abandono de crianças do sexo feminino, justificando a diferença com o facto de 

as meninas serem economicamente menos valorizadas.495 

 Na cidade de Nápoles, no século XVII, Giovanna Da Molin detectou não só uma tendência 

para a conservação na família das crianças do sexo masculino e para o abandono das do sexo feminino, 

visível no número bastante mais elevado de meninas acolhidas na Santa Casa dell’ Annunziata, mas 

também a restituição de um maior número de rapazes abandonados às respectivas famílias. A autora 

justifica esta diferença com a valorização da potencial força de trabalho dos rapazes, que garantia um 

retorno do investimento efectuado quando começassem a trabalhar, enquanto que com as meninas o 

retorno era inexistente, implicando gastos até ao momento do matrimónio.496 

García Cárcel, citando Áurea Roldán Barrera, que estudou as crianças abandonadas na 

Catalunha, no século XVI, refere que em Barcelona, entre 1532 e 1593, foram abandonadas mais 

meninas (cerca de 60% do total) do que meninos.497 

Alvarez Santalo concluiu que em Sevilha, nos séculos XVII, XVIII e XIX, não existia 

discriminação entre sexos no momento do abandono, apurando que no século XVII a percentagem de 

crianças do sexo masculino abandonadas era de 52%, mas chama a atenção para o facto de em anos de 

crises de alguma gravidade a percentagem de meninas abandonadas aumentar, superando a dos 

rapazes.498  Da mesma forma, Enrique Gómez Martínez considerou que em  Andajúr (Jaén), no século 

XVII, o género da criança não era tido em  conta  quando  era  equacionado o  seu  abandono  e  Diaz- 

-Pintado chegou à mesma conclusão para Manzanares após ter verificado que, nos séculos XVI e 

XVII, foram abandonadas mais crianças do sexo masculino.499  

Em Portugal faltam estudos, para o século XVI, que abordem este aspecto. As despesas do 

município de Coimbra, relativas ao ano de 1568, revelam gastos com a remuneração de amas pela 

                                                 
494 SANDRI, Lúcia – Modalità dell’ abbandono dei fanciulli in area urbana: gli esposti dell’ ospedale di San Gallo di 
Firenze nella prima meta del XV secolo in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du 
Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 1003. 
495 HUNECKE, Volker – Gli Abbandoni dal XV al XIX Secolo in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe 
siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 43-48. 
496 DA MOLIN, Giovanna – Modalità dell’Abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel seicento in Enfance 
Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 471-
473. 
497 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo – El Fracaso Matrimonial en la Cataluña del Antiguo Regímen in REDONDO, Augustin 
(dir. de) - Amours Légitimes Amours Illégitimes en Espagne (XVIe – XVIIe siècles). Colloque international. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1985, p. 131. 
498 ALVAREZ SANTALO, Leon Carlos – Marginación social y mentalidad en Andalucía Occidental: Expósitos en Sevilla 
(1613-1910). Sevilla, Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía, 1980, pp. 94-95. 
499 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique – Los marginados en alto Guadalquivir. Expositos en Andújar (Jaén) 1677-1700 in 
Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 
640 e DÍAZ-PINTADO, Juan – Una forma de marginación: los niños expositos de Manzanares en la Edad Moderna in 
Cuadernos de estudios manchegos, nº 20, 1990, pp. 292-293. 
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criação de trinta e uma crianças, das quais apenas dez eram do sexo feminino.500 Mas esta é uma 

informação relativa a um ano isolado que necessita de ser inserido num contexto para se extraírem 

conclusões. Mais abrangentes, por dizerem respeito a um período de quase quatro anos, são as 

informações fornecidas para a cidade de Lisboa pelo Provedor do Hospital de Todos-os-Santos que, 

numa carta datada de 1518, refere que, entre Janeiro de 1515 e Outubro 1518, foram acolhidas no 

Hospital cento e sessenta e quatro crianças enjeitadas das quais setenta e seis eram do sexo masculino 

e oitenta e oito do sexo feminino.501 

Contabilizando todas as crianças enjeitadas a quem a Câmara do Porto pagou a criação nos 

anos de 1520, 1522, 1544, 1555, 1561, 1568 e 1575 e efectuando a sua divisão em função do género, 

constata-se que o número de meninas era bastante superior ao de rapazes, isto apesar de nem sempre 

ser possível identificar o sexo da criança abandonada, uma vez que em alguns casos é apenas referido 

o pagamento pela criação de um ou vários enjeitados.502 

Gráfico 5 – Género das crianças enjeitadas 

Sexo 
feminino

64%

Sexo 
masculino

36%

 

Efectuando a análise, ano a ano, constatamos que em 1522 o número de crianças de ambos os 

sexos era igual, que o facto de não ser possível identificar o sexo de 71% dos enjeitados no ano de 

1561 invalida conclusões relativas a este ano e nos restantes o número de crianças do sexo feminino é 

sempre superior ao de crianças do sexo masculino. No que respeita aos anos de 1568 e 1575, aqueles 

em que dispomos de informações abrangentes, verificamos que das trinta e seis crianças abandonadas 

em 1568, vinte e cinco eram do sexo feminino e apenas onze do sexo masculino e, em 1575, das 

setenta e seis crianças a quem a Câmara pagou a criação quarenta e sete eram do sexo feminino e 

                                                 
500 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep.  do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, pp. 27-29. 
501 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 23, nº 128. 
502 Como se pode ver no gráfico integrado no mapa 1, se tivermos em conta apenas os enjeitados que foram abandonados 
entre 1568 e 1575 a percentagem de crianças do sexo feminino (61%) continua a ser muito superior à de crianças do sexo 
masculino (39%). 
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apenas vinte e seis do sexo masculino; das restantes três crianças não há indicações que permitam 

identificar o seu género.  

Quadro 14 - Sexo das crianças enjeitadas referidas nos livros de despesas da Câmara 

Sexo Feminino Sexo Masculino Sexo não identificado 
Ano 

Número % Número % Número % 
Totais 

1520 7 54 6 46 - - 13 
1522 3 50 3 50 - - 6 
1538 4 67 2 33 - - 6 
1544 39 66 20 34 - - 59 
1555 17 63 9 33 1 4 27 
1558 45 67 22 33 - - 67 
1561 5 12 7 17 30 71 42 
1568 25 69 11 31 - - 36 
1575 47 62 26 34 3 2 76 
Totais 191 58 106 32 34 10 331 

  

Constata-se que, no início da década de Quarenta, ou seja, a partir do momento em que o 

número de enjeitados criados por amas remuneradas pela Câmara aumentou de forma considerável, 

passaram a ser abandonadas preferencialmente crianças do sexo feminino.  

Gráfico 6 – Género das crianças enjeitadas, por ano 
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Nos anos de 1544, 1555 e 1575 o número crianças do sexo feminino que foram enjeitadas era 

quase o dobro do número de crianças do sexo masculino nas mesmas condições e nos anos de 1558 e 

1568 ultrapassou mesmo essa fasquia.  

Quais os motivos que podem explicar uma diferença tão acentuada?  

Antes de apontar as razões possíveis para esta disparidade importa esclarecer que não 

detectámos as mesmas diferenças quando analisámos os números relativos às crianças enjeitadas ou 

filhas de ambos os pais desconhecidos baptizadas na Sé e em Miragaia. 
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Quadro 15 - Sexo das crianças enjeitadas ou filhas de pais incógnitos baptizadas na Sé e em 
Miragaia 

Ano Sexo Feminino Sexo Masculino Total 
1540 3 2 5 
1541 2 1 3 
1542 3 3 6 
1543 0 2 2 
1544 0 1 1 
1568 0 1 1 
1569 2 2 4 
1571 2 2 4 
1572 2 1 3 
1573 2 2 4 
1574 1 0 1 
1575 1 1 2 
1578 0 1 1 
Totais 18 19 37 

 

Observando os números recolhidos nos registos de baptismos confrontamo-nos com uma 

situação de quase paridade que vem matizar as diferenças encontradas nos pagamentos feitos pela 

criação de enjeitados. 

Como explicar a desconcertante diferença nos dados fornecidos por ambas as fontes?  

Apesar de o período temporal não coincidir de forma absoluta, as diferenças não nos parecem 

muito significativas e os anos de 1544, 1568 e 1575 são comuns a ambas as fontes, sendo que 

comparados apenas os dados relativos a estes três anos as informações são ainda mais contraditórias.  

Como já referimos, o que pode ser contabilizado nas duas fontes é diferente: os registos de 

baptismos permitem-nos contabilizar o número de crianças enjeitadas e filhas de ambos os pais 

desconhecidos baptizadas na Sé e em Miragaia e os livros de despesas permitem-nos contabilizar as 

crianças enjeitadas que implicavam gastos concelhios com a sua criação. Há desde logo uma diferença 

em termos da incidência espacial, uma vez que, pelo menos no ano 1575, também há pagamentos 

relativos a crianças abandonadas no termo, enquanto os registos de baptismos dizem respeito 

unicamente a crianças baptizadas na Sé, sendo que o normal era que os enjeitados fossem baptizados 

na freguesia onde tinha ocorrido o seu abandono. Normalmente era um baptismo sub conditione, para 

acautelar a possibilidade de um baptismo anterior, e efectuava-se pouco depois de a criança ser 

encontrada porque a sua esperança de vida era reduzida. Não eram baptizadas as crianças para as quais 

houvesse informação certa relativa a um baptismo prévio e, possivelmente, também não o eram as 

crianças mais velhas, os designados “meninos perdidos”.503  

                                                 
503  Hélène Tropé, a propósito das crianças perdidas de Valência, acolhidas no Colégio Imperial de Saint-Vincent Ferrer, 
designadas pelas fontes como “chics e chiques perduts de San Vicent Ferrer”, refere que o termo perdidos remete, por um 
lado, para a vagabundagem e para a recusa do trabalho enquanto valor moral e, por outro, para a ausência de tutela parental 
ou social, pelo que a considera uma perdição sociofamiliar (TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfanrs Orphelins à 
Valence (XVe – XVIIe Siècles). Le cas du Collège imperial Saint-Vincent-Ferrier. Paris, Publications de la Sorbonne / 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, pp. 52-53). 
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 Como a Câmara pagava a criação de cada enjeitado até ele atingir os sete anos de idade ou 

morrer, efectuava diversos pagamentos (o mais comum era fazer dois por ano) pela criação do mesmo 

indivíduo ao longo desse período.504 Estes aspectos podem ajudar a explicar não só a diferença entre o 

número de crianças que foram baptizadas em cada ano e o número de crianças a quem a câmara pagou 

a criação, mas também a discrepância entre ambas as fontes no que respeita ao género. 

Assim sendo, parece-nos que entre os recém-nascidos abandonados principalmente por 

questões de honra, existiria um certo equilíbrio entre o número de crianças do sexo feminino e do sexo 

masculino, mas entre os “meninos perdidos”, abandonados sobretudo por motivos de carácter 

económico, haveria mais crianças do sexo feminino. Infelizmente não dispomos de dados que 

permitam confirmar ou afastar, em definitivo, esta hipótese. 

Quando o motivo do abandono era a defesa da honra da mãe e da respectiva família, ele 

concretizava-se logo após o parto, sem que o sexo do recém-nascido fosse tido em consideração, mas o 

abandono de crianças mais velhas justificava-se, essencialmente, por factores de carácter económico, 

por vezes associados à doença ou morte de um dos progenitores. A incapacidade de suportar os gastos 

decorrentes da criação de um elemento não produtivo da família era agravada, no caso das meninas, 

por uma inserção mais difícil no mercado de trabalho e por todos os encargos que implicavam até ao 

momento do casamento, sendo que este dependia, em parte, da existência ou não de um dote.  

Além de um menor abandono de meninos após os primeiros anos de vida, é possível que 

algumas famílias aceitassem criar gratuitamente crianças do sexo masculino com o intuito de explorar 

a sua força de trabalho, até porque a legislação lhes garantia que após os sete anos podiam manter a 

criança ao seu serviço, sem estarem sujeitas ao pagamento de soldada, enquanto o Juiz dos Órfãos não 

desse por concluído o pagamento da criação.505 

No livro de vereações do ano de 1539 consta uma obrigação, feita por Gonçalo Eanes, lavrador, 

morador na freguesia de Santa Maria de Reguenga, julgado de Refojos, que, em Março desse ano, 

compareceu na Câmara e, perante os oficiais concelhios assumiu o compromisso de criar um menino 

que havia sido enjeitado à porta de sua casa. A criança recém-nascida, de seu nome Pedro, havia sido 

entregue a Gonçalo Gonçalves, morador na honra de Frazão, que assumira o compromisso de a criar 

durante um ano. Gonçalo Eanes manifesta o interesse de, no final desse ano, receber Pedro e dar 

                                                 
504 Uma acta da vereação de 1545 refere a existência, na cidade, de “infyndos mininos e moços perdidos” (A.H.M.P., 
Vereações, Lv. 15, fls. 9v-10). 
505 Nos capítulos gerais apresentados pelo povo nas Cortes de 1498, em Lisboa, consta um pedido neste sentido, ao qual o 
monarca responde favoravelmente: as pessoas que criassem enjeitados até aos sete anos sem para tal serem remuneradas, 
após os sete anos podiam “dellas se servir de graça em paguamento das criações” [Cortes Portuguesas. Reinado de D. 
Manuel I (Cortes de 1498). Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 2002, p. 316]. Tanto as 
Ordenações Manuelinas como as Ordenações Filipinas previam que todas as pessoas que criassem órfãos pequenos sem 
cobrarem pela sua criação pudessem mantê-los ao seu serviço, após os sete anos de idade, sem qualquer remuneração, 
tantos anos quantos os da criação gratuita e, como já sublinhámos, sob o ponto de vista legal, os enjeitados eram órfãos 
(Ordenações Manuelinas, Livro I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, Tit. LXVII, p. 485 e Ordenações 
Filipinas, Livro I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, Tit. LXXXVIII, p. 211). 
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continuidade à sua criação, sendo remunerado apenas durante um ano. Quando o menino fizesse dois 

anos assumiria ele próprio as despesas da criação, como se de um filho se tratasse.506  

Este contrato entre um lavrador de Refojos e a Vereação é muito interessante, mas interessa 

perceber as motivações de ambas as partes. O lavrador pretende que Pedro, um menino enjeitado à sua 

porta e já entregue a um terceiro interveniente que assumiu o compromisso de o criar durante um ano, 

lhe seja confiado, para ele próprio o criar. Durante um ano seria remunerado pela criação, paga pelos 

moradores de Refojos através de uma finta, mas quando a criança fizesse dois anos passaria a criá-la 

gratuitamente. Os motivos de Gonçalo Eanes não são muito claros: ele invoca o “amor de Deus”, mas 

é possível que existissem outras motivações, tais como alguma ligação familiar com a criança 

enjeitada à sua porta ou o interesse em, posteriormente, explorar o trabalho da criança. 

Desconhecemos a composição deste agregado familiar e por isso é difícil avaliar as vantagens que teria 

em integrar uma criança do sexo masculino. As motivações da Câmara são mais claras: ela pretende 

libertar-se de um encargo financeiro. 

Outra hipótese para explicar o maior abandono de crianças do sexo feminino é que, tal como 

Amélia Polónia constatou para Vila do Conde, no século XVI, também no Porto a navegação 

ultramarina e a emigração de jovens do sexo masculino para territórios de além-mar, tivesse provocado 

uma diminuição da população masculina.507 Um possível desequilíbrio entre a população de ambos os 

sexos ajudaria a explicar que, na cidade do Porto e no seu termo, houvesse um maior abandono de 

meninas e que algumas famílias aceitassem criar gratuitamente crianças do sexo masculino. 

Além disso, há que ter em conta a maior facilidade de inserção dos rapazes no mercado de 

trabalho e o facto de a criação das meninas acarretar mais cuidados e encargos para as famílias, até 

porque ainda se colocava a questão do dote de casamento. 

Também não podemos descartar a possibilidade de existir uma mortalidade masculina mais 

elevada nos primeiros tempos de vida, como Enrique Gómez Martínez verificou acontecer em Andújar 

(Jaén), Giovanna Da Molin em várias cidades italianas e Laurinda Abreu em Setúbal.508 Faltam, no 

entanto, os estudos de carácter demográfico para comprovar ou descartar, em definitivo, as diversas 

hipóteses.509 

                                                 
506 A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fl. 295. 
507 POLÓNIA, Amélia – Desempenhos femininos em sociedades marítimas. Portugal. Século XVI. In Mare Liberum, nºs 
18-19, Lisboa, CNCDP, 1999, pp. 157-161. 
508 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique – Los marginados en alto Guadalquivir. Expositos en Andújar (Jaén) 1677-1700 in 
Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 
647; SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação de Crianças na Europa do Sul: o caso dos expostos do Porto no século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 52 e ABREU, Laurinda Faria dos Santos – A Santa Casa da 
Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755: Aspectos de Sociabilidade e Poder. Setúbal, Santa Casa da Misericórdia de 
Setúbal, 1990, p. 85. 
509 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique – Los marginados en alto Guadalquivir. Expositos en Andújar (Jaén) 1677-1700 in 
Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 
647 e SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação de Crianças na Europa do Sul: o caso dos expostos do Porto no século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 52. 
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Na primeira metade do século XVII, no Porto, a tendência continuava a ser para um maior 

abandono de crianças do sexo feminino. Francisco Ribeiro da Silva constatou que foram abandonadas 

mais crianças do sexo feminino em 1617, 1626 e 1631, mas no ano de 1524 foram abandonados mais 

meninos do que meninas.510 

2.3.6 Os nomes 

A historiografia recente dedicou alguma atenção ao estudo dos nomes das crianças 

abandonadas de diversas regiões do mundo e diferentes períodos históricos, procurando justificações 

para os nomes atribuídos a enjeitados anónimos ou portadores de um bilhete onde constava o nome 

que lhes fora dado antes do acto de abandono e estabelecendo comparações com os da restante 

população infantil para descortinar semelhanças e diferenças.511  

Alguns autores referem a atribuição de nomes invulgares, pelas famílias, aos enjeitados como 

forma de assegurar uma individualização que permitisse uma posterior identificação e recuperação da 

criança e outros uma surpreendente variedade de nomes.512 No século XVI, no Porto, a maioria dos 

enjeitados têm nomes semelhantes aos das restantes crianças, mas normalmente são identificados pela 

palavra “enjeitado” depois do nome próprio.  

No que respeita aos nomes das crianças enjeitadas na cidade e no termo do Porto, constatámos 

que cerca de um terço das meninas enjeitadas tinha o nome Maria, a que ainda se poderiam somar 

algumas variantes: Maria da Batalha, Maria da Páscoa, Maria de Deus, Maria de S. Domingos, Maria 

de S. Miguel e Maria dos Santos. Seguem-se, por ordem de frequência, os nomes Catarina, Isabel, 

Francisca, Antónia e Beatriz, mas sem a mesma expressão.513  

Relativamente aos nomes masculinos, não existia um predomínio tão acentuado de um único 

nome, como acontecia com os nomes femininos. Destacam-se os nomes António e Manuel, atribuídos 

a 15% e 13% dos enjeitados, respectivamente. Seguem-se por ordem de preferência os nomes Pedro, 

João, Francisco e Pantaleão.514  

A falta de estudos sobre os nomes atribuídos à população infantil do Porto, neste período, 

impossibilita-nos uma comparação mais rigorosa, mas o trabalho de pesquisa com fontes 

                                                 
510 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as instituições e o Poder, Vol. II, 
Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, p. 793. 
511 O conjunto de textos reunidos num livro por Jean-Pierre Bardet e Guy Brunet é um bom exemplo deste interesse da 
historiografia recente (BARDET, Jean-Pierre; BRUNET, Guy (dir.) – Noms et destins des Sans Famille. Paris, PUPS, 
2007). 
512 ABREU, Laurinda – Dénommer les enfants abandonnés: la Misericórdia d’Évora in BARDET, Jean-Pierre; BRUNET, 
Guy (dir.) Noms et destins des Sans Famille. Paris, PUPS, 2007, p. 352 e Da MOLIN, Giovanna – Modalità 
dell’Abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel seicento in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – 
XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, pp. 481-483 e 494-502. 
513 Ver quadro intitulado Nomes dos enjeitados (sexo feminino). 
514 Ver quadro intitulado Nomes dos enjeitados (sexo masculino). 
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diversificadas dá-nos a percepção de que os nomes mais atribuídos eram partilhados pelas crianças que 

permaneciam com a família e pelas que eram abandonadas. 

Norberta Amorim, num estudo sobre a identificação de pessoas nas freguesias de Poiares 

(termo de Freixo de Espada à Cinta) e S. Sebastião (Guimarães), entre 1580 e 1820, refere que o nome 

próprio recebido no baptismo podia ter relação com os nomes próprios de familiares, com os nomes 

dos padrinhos, com os oragos das paróquias e com o culto de determinados santos, mas que também 

tinha muito a ver com modas que ultrapassavam as fronteiras das paróquias.515 A autora constata que, 

nas duas paróquias estudadas, no final do século XVI, o leque de nomes próprios para o sexo feminino 

era mais reduzido do que para o sexo masculino. Em ambas as paróquias, entre 1580 e 1600, os nomes 

femininos que encontra com maior frequência, são: Maria, Catarina, Ana e Isabel, enquanto nos nomes 

masculinos mais comuns detecta uma influência do orago da freguesia, uma vez que em S. Pedro de 

Poiares os nomes mais frequentes eram Pedro, Francisco, Domingos e António e em S. Salvador 

(Guimarães) eram António, João, Francisco e Salvador. Entre os nomes femininos Maria tinha uma 

posição dominante.516  

Muitos dos nomes mencionados por Norberta Amorim como os frequentes nas freguesias de 

Poiares e S. Sebastião, entre 1580 e 1600, são também os que identificam maior número de crianças 

enjeitadas na cidade do Porto, entre 1520 e 1575, isto apesar de esta comparação se efectuar tendo em 

conta períodos cronológicos diferentes. Manuel Cámara del Rio refere que, no século XVII, entre os 

nomes mais frequentemente atribuídos às crianças abandonadas que eram acolhidas e baptizadas pela 

Misericórdia de Ceuta se destacavam claramente o nome Manuel para os rapazes e o nome Isabel para 

as meninas. A justificação dada é serem os nomes do monarca que reinava quando se fundou a Real 

Casa da Misericórdia de Ceuta e da santa protectora das Misericórdias.517 

As fontes não explicitam os motivos que estiveram por trás da escolha de determinados nomes 

para estas crianças, mas em alguns casos também não é necessário. Não devem ser coincidências que 

uma criança encontrada em Santa Maria de Agosto se chame Agostinho, que se chame Domingos o 

rapaz abandonado em S. Domingos; que Francisco tenha sido encontrado no Convento de S. 

Francisco, que tenham o nome Maria da Batalha duas meninas encontradas nas proximidades da Porta 

de Cima de Vila; Maria de S. Miguel uma criança enjeitada na Rua de S. Miguel e Francisca de Santa 

Clara, uma menina abandonada no Hospital de Santa Clara. Embora menos óbvio, também o nome 

                                                 
515 AMORIM, Norberta Bettencourt – Identificação de pessoas em duas paróquias do Norte de Portugal (1580-1820). 
Separata do “Boletim de Trabalhos Históricos”, Vol. XXXIV, Guimarães, 1983, p. 1. 
516 Id.-  O.c., pp. 7- 26. 
517 CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa de 
Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1996, p. 262. 
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Vitória, atribuído a uma menina encontrada junto à Porta do Olival, deve estar relacionado com o 

topónimo desse local.518 

Outros enjeitados, como era comum nesse tempo, receberam o nome do santo festejado no dia 

do baptismo, como aconteceu com Gonçalo, um enjeitado baptizado no dia 10 de Janeiro de 1543.519  

É também possível que Maria da Páscoa tenha sido enjeitada ou baptizada na ocasião da festa que lhe 

deu o nome. 

Em alguns casos, a falta de um nome de família era compensada pela associação ao nome 

próprio de uma alusão religiosa, que parece invocar a protecção divina, como acontece com os nomes 

Maria de Deus (este nome surge nos anos de 1538, 1544, 1558 e em 1575; aliás neste último ano duas 

das crianças a quem a Câmara pagou a criação tinham este nome), Maria dos Santos, Paula do Espírito 

Santo, Madalena da Cruz e Pedro da Cruz.520 Em outros associa-se ao nome próprio uma referência a 

elementos naturais, porventura com alguma ligação ao local onde a criança foi abandonada, como 

acontece com os nomes António Silvestre, João do Vale, Manuel do Pinheiro. Quanto a Catarina do 

Olival, apesar de ter sido encontrada junto à habitação do Juiz de Fora dos Órfãos, na Rua das Flores, 

foi confiada aos cuidados de Catarina Gonçalves, moradora junto à Porta do Olival, na rua que levava 

a Santo Elói.521 

Quadro 16 - Nomes dos enjeitados (sexo feminino), por ano 

Nomes 

15
20

 

15
22

 

15
38

 

15
40

 

15
41

 

15
42

 

15
43

 

15
44

 

15
55

 

15
58

 

15
61

 

15
68

 

15
69

 

15
71

 

15
72

 

15
73

 

15
74

 

15
75

 

15
78

 

Total 

Maria 3     1   1   5 6 13   14 2 2 1 1 1 17 1 68 

Catarina 2 1 1     1   3 2 6 2 2     1     1   22 

Francisca               5   4   1           1   11 

Isabel 1 2   1   1   1 1 2 1             1   11 

Antónia               2 1 2               1 1 7 

Beatriz               1   2   1           2   6 

Ana         1     2       1           1   5 

Maria de Deus     1         1       1           2   5 

Violante                 1 4                   5 

Apolónia                   2 1             1   4 

Guiomar                 1 2               1   4 

Iria       1       2   1                   4 

Leonor                 2 2                   4 

Clara     1         2                       3 

                                                 
518 Em Arraiolos também há exemplos de nomes de enjeitados aos quais está associado o local onde a criança foi 
abandonada, como acontece com Jorge do Carvalheiro, enjeitado na herdade do Carvalheiro (A.M.A., Receita e despesa 
1552-1553,  Lv B-7, fl. 13). 
519 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1 A, fl. 57. 
520 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 290; A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 57v, 66, 136 e 
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 36v, 49, 288, 330, 322v, 333v.) 
521 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fls. 291v-292. 
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Nomes 

15
20

 

15
22

 

15
38

 

15
40

 

15
41

 

15
42

 

15
43

 

15
44

 

15
55

 

15
58

 

15
61

 

15
68

 

15
69

 

15
71

 

15
72

 

15
73

 

15
74

 

15
75

 

15
78

 

Total 

Domingas                                   3   3 

Inês                   2               1   3 

Susana     1         2                       3 

Benta               1   1                   2 

Cecília               1 1                     2 

Eufémia               2                       2 

Filipa                   1   1               2 

Gracia                       1           1   2 

Margarida 1               1                     2 

Maria da Batalha                                   2   2 

Maria dos Santos               1                   1   2 

Perpétua               1                   1   2 

Águeda               1                       1 

Ângela                                   1   1 

Camila                                   1   1 

Catarina do Olival                                   1   1 

Eugénia                                   1   1 

Faustina                               1       1 

Francisca de Santa 
Clara 

                                  1   1 

Genoveva                                   1   1 

Joana                       1               1 

Luísa         1                             1 

Luzia               1                       1 

Madalena                 1                     1 

Madalena da Cruz                       1               1 

Maria da Páscoa               1                       1 

Maria de S. 
Domingos 

              1                       1 

Maria de S. Miguel                                   1   1 

“Nomedea”               1                       1 

Olaia               1                       1 

Paula                       1               1 

Paula do Espírito 
Santo 

                                  1   1 

Toríbia               1                       1 

Úrsula               1                       1 

Vitória                                   1   1 

 Total 7 3 4 3 2 3 0 40 17 44 4 25 2 2 2 2 1 46 2 209 
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Quadro 17 - Nomes dos enjeitados (sexo masculino), por ano 

Nomes 

15
20

 

15
22

 

15
38

 

15
40

 

15
41

 

15
42

 

15
43

 

15
44

 

15
55

 

15
58

 

15
61

 

15
68

 

15
69

 

15
71

 

15
72

 

15
73

 

15
74

 

15
75

 

15
78

 

Total 

António   1 1     1   2 2 1 1             8   17 

Manuel 1               2 5     2         4   14 

Pedro   1             1 1 5                 8 

João 2 1       1   1             1     1   7 

Francisco       1       1   2   1           1   6 

Pantaleão 1             1           2       1 1 6 

Domingos                                   3   3 

Gaspar     1 1       1                       3 

Miguel           1       2                   3 

Paulo                 1 1               1   3 

Agostinho                                   2   2 

Amador             1     1                   2 

Belchior                   2                   2 

Cosme               2                       2 

Estêvão               2                       2 

Gonçalo 1           1                         2 

Heitor               1                   1   2 

Jerónimo               1               1       2 

Luís 1                             1       2 

Mateus         1     1                       2 

Nuno               2                       2 

Rodrigo               1   1                   2 

Afonso                                   1   1 

Álvaro               1                       1 

André                                   1   1 

António Silvestre               1                       1 

Baltazar               1                       1 

Bento                    1                   1 

Bernardino                   1                   1 

Cristóvão                   1                   1 

Diogo                   1                   1 

Duarte                                   1   1 

Gregório                                   1   1 

Henrique                 1                     1 

João do Vale                                   1   1 

Manuel do Pinheiro                                   1   1 

Pantaleão Francisco               1                       1 

Pedro da Cruz                 1                     1 

Salvador                   1                   1 

Sebastião               1                       1 

Vicente                 1                     1 

 Total 6 3 2 2 1 3 2 21 9 21 6 1 2 2 1 2 0  28 1 113 
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2.3.7 A circulação  

A circulação e redistribuição das crianças abandonadas na cidade por outras localidades e por 

diferentes famílias podia constituir uma resposta para a indisponibilidade de mão-de-obra agrícola e 

uma estratégia familiar para resolver problemas como a falta de herdeiros ou a existência apenas de 

herdeiros do sexo feminino, mas era também uma necessidade face à inexistência de amas na urbe, em 

número suficiente, para assegurar criação de todos os enjeitados.  

Diversos estudos, entre os quais se destacam os de Isabel Sá, incidem sobre a circulação das 

crianças enjeitadas. Segundo a referida autora, a maior parte das crianças abandonadas na cidade eram 

dadas a criar a amas do termo, onde permaneciam até ao final da criação.522 

Nos anos de 1520, 1522 e 1568 a maior parte das crianças enjeitadas com despesas de criação 

pagas pela Câmara foi, realmente, entregue a amas de fora da cidade, mas no ano de 1575 mais de 

metade dos enjeitados foram dados a criar a amas da cidade ou dos seus arrabaldes. Nos restantes anos 

não dispomos de dados sobre os locais de residência das amas em número suficiente para chegar a 

conclusões válidas. 

Gráfico 7 - Circulação de crianças enjeitadas (1568) 
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Estes dados levam-nos a pensar que a prática mais habitual era o recrutamento de amas no 

termo, mas em 1575 o elevado número de crianças enjeitadas nesse ano ou devolvidas pela família de 

criação levou ao recrutamento, com carácter de urgência, de novas amas. Por outro lado, as diversas 

fontes coincidem nas referências ao elevado número de pessoas pobres e doentes, do termo e de além 

termo, que afluíram ao Porto à procura de respostas para as suas necessidades mais básicas, 

despovoando a região e sobrepovoando a cidade.  

                                                 
522 SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o Caso dos Expostos do Porto no Século 
XVIII. S/l., Fundação Calouste Gulbenkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995, pp. 57-59 e 
SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa Meridional do Século XVIII: o Exemplo da “Casa da 
Roda” do Porto in Boletin de la Asociación de Demografia Histórica, X, 3, 1992, pp. 115-123. 
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Algumas das crianças permaneciam na urbe de forma provisória ou regressavam a ela 

devolvidas pela família de criação. Por falta de amas, o Solicitador dos Enjeitados tinha a seu cargo 

várias crianças. Chegaram a ser sete, em simultâneo, no mês de Setembro! Destas sete, pelo menos 

quatro haviam perdido a família pela segunda vez, sendo devolvidas por diferentes razões: António 

porque o ferreiro de Grijó, a quem havia sido entregue, não quis continuar a criá-lo; Ana porque a 

mulher que a criava, moradora na Cordoaria Velha, falecera e outras duas meninas, Gracia e Maria, 

por motivos não explanados.523 De Gracia sabemos que primeiro foi dada a criar à “Tojeira” de Roriz e 

depois foi entregue a uma mulher da Biquinha, e de Maria que fora entregue aos cuidados de Isabel 

Rodrigues, mulher de Diogo Pires, penteeiro, moradora em Cimo de Vila, nos últimos dias de Abril, 

sendo-lhe, nessa altura, pagos 1 000 reais do começo de criação, a remuneração correspondente a um 

período superior a meio ano de criação; mas em Setembro ambas estavam em casa do Solicitador dos 

Enjeitados.524   

O ano de 1575 é um ano diferente, de excepção, que merece atenção redobrada. No que 

respeita às crianças enjeitadas, o que aparentemente foi um ano de menor mobilidade em que uma 

grande parte das crianças abandonadas na cidade, e foram muitas, permaneceu no espaço urbano, na 

prática pode não ter sido bem assim. É provável que esta menor mobilidade seja apenas aparente 

porque a cidade estava repleta de forasteiros e, certamente, muitas das crianças enjeitadas não eram 

filhas da população urbana fixa. Por outro lado, durante este ano, constatámos que muitas crianças 

tiveram mais do que uma ama. 

Tendo em conta um total de sessenta crianças a quem a Câmara do Porto pagou a criação no 

ano de 1575 e para as quais dispomos de dados sobre os locais de abandono e os locais de residências 

das amas que as acolheram, verificámos que 85% dessas crianças foram enjeitadas na cidade e apenas 

15 % foram abandonadas no termo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
523 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 320v, 321. 
524 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 301, 320, 320v. 
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Gráfico 8 - Circulação das crianças enjeitadas (1575) 
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 No que respeita à mobilidade, verificámos que a maior parte das crianças abandonadas na 

cidade permaneceu nela e o mesmo aconteceu com as que foram enjeitadas no termo, que não só 

permaneceram aí como foram entregues, na sua maioria, a amas do mesmo julgado. A única excepção 

foi Domingos que, a crer no registo efectuado pelo escrivão relativamente ao pagamento da primeira 

prestação da sua criação, efectuado em Fevereiro, foi enjeitado em Gandra (Julgado de Aguiar de 

Sousa) e dado a criar a Francisco Pires, morador em Santa Cruz do Bispo (Julgado de Bouças). No 

entanto, no pagamento da segunda prestação, em Outubro, o local de abandono registado é Santa Cruz, 

talvez por associação com o local de residência de Francisco Pires.525 

Apenas três crianças abandonadas no termo foram acolhidas por amas da cidade: Gregório, 

enjeitado em Milheirós (julgado da Maia), que foi dado a criar, primeiro, a Maria de Mendanha, 

solteira, filha de Diogo de Mendanha, residente junto à Porta do Olival e, posteriormente, a Mécia 

Dias, mulher de Francisco Gonçalves, residente no mesmo lugar; Domingas, abandonada em S. Cosme 

(julgado de Gondomar), acolhida por Maria Nunes, moradora junto à Porta de Cimo de Vila e 

posteriormente por Comba Martins e Beatriz, enjeitada em Nevogilde, nas proximidades da cidade, e 

entregue a Margarida Gonçalves, viúva, moradora nas Aldas.526 

Um número considerável de crianças, 38% do total, foram abandonadas na cidade e dadas a 

criar a amas residentes no termo do Porto ou na Terra da Feira. 

A mobilidade dos enjeitados efectuava-se entre a cidade e o termo e da cidade para a Terra da 

Feira, onde várias amas foram recrutadas.  

                                                 
525 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 288, 388v. 
526  Gregório: A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 294, 326v, 327; Domingas: A.H.M.P., Cofre dos Bens do 
Concelho A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 315v, 323 e Beatriz: A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, 
Lv. 5, fls. 333v, 340v. 
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 Para o estudo da circulação das crianças enjeitadas, haveria ainda a considerar, como já 

alertámos em outro lugar, os seus locais de origem, uma vez que nos parece óbvio que algumas das 

crianças abandonadas na cidade provinham do exterior; mas essa informação, como é evidente, não é 

fornecida pelas fontes.527   

É possível observar que, num único ano de criação, várias crianças transitam por várias amas, 

enquanto outras permanecem sete anos sob os cuidados da mesma família, mas não dispomos de 

informações que nos permitam reconstruir os seus percursos de vida durante o tempo de criação e 

estudar como se processava, na prática, a sua integração social e profissional após esse período.  

No livro de despesas de 1575 aparecem algumas referências a crianças que foram removidas a 

uma ama, mas a ama a quem foram removidas é aquela a quem é feito o pagamento e a que efectua a 

criação, ou seja, ser removido a uma ama significava que lhe tinha sido dado a criar, vindo de outra 

ama. Em Agosto foram pagos a Catarina Pires, moradora no Carregal, 1 000 reais “da criação que faaz 

em Maria emgeitada que lhe foi removida” e em Novembro foram pagos outros 1 000 reais a Francisca 

Fernandes, moradora em Cimo de Vila, da criação que começa a fazer de António, enjeitado em Cimo 

de Vila, que lhe foi removido.528 No registo de um pagamento de 1 000 reais, efectuado em Setembro 

de 1575, ao Solicitador dos Enjeitados também se refere que o mesmo é relativo à criação que faz de 

Inês, órfã que ficou no hospital de Santa Clara que se lhe removeu.529  

2.4 As amas e as famílias de criação 

 A sobrevivência dos recém-nascidos abandonados, encontrados com vida, dependia da 

disponibilidade de amas de leite que os amamentassem até ser possível nutri-los por outros meios. 

Ainda que nem todas as crianças abandonadas se tratassem de recém-nascidos, a capacidade de 

amamentar era importante para uma mulher ser recrutada como ama, sendo remunerada pelos serviços 

prestados. 

 A actividade de ama de leite era comum. Havia amas que eram recrutadas por famílias, 

algumas das quais bastante abonadas, que lhes confiavam os filhos nos primeiros anos de vida e outras 

que eram contratadas por instituições como alguns hospitais, as misericórdias e as Câmaras para 

criarem enjeitados, órfãos e algumas crianças pobres que embora dispusessem de uma família, ela 

comprovadamente não lhes podia proporcionar os cuidados mais básicos. Relativamente aos filhos das 

amas existiam várias possibilidades: podiam ter falecido antes de estas aceitarem o encargo de nutrir 

os filhos alheios, ter sido desmamados previamente, ser amamentados em simultâneo ou, em situações 

                                                 
527 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 39. 
528 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 317v, 342v. 
529 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 324. 
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em que o valor da remuneração compensasse, ser confiados a outras mulheres que os amamentavam 

por um valor inferior ao auferido pelas mães. 

 A dificuldade em encontrar pessoas disponíveis para criar os meninos abandonados a cargo do 

Hospital de Todos-os-Santos de Lisboa levou D. Manuel, em 1502, a conceder, durante um período de 

três anos, vários privilégios às amas que os acolhessem e às respectivas famílias, isentando-as do 

pagamento de vários impostos e obrigações. Os seus maridos não podiam ser obrigados a servir cargos 

concelhios, nem ao pagamento de peitas, fintas, talhas, pedidos, serviços ou empréstimos lançados 

pelo concelho onde residissem e não podiam ser constrangidos a acompanhar presos ou dinheiros, a 

aceitar tutorias ou curadorias (com a excepção das tutorias legítimas) e a dar aposentadorias.530 No 

entanto, apesar dos privilégios que lhes foram concedidos, as dificuldades na contratação das amas 

persistiram, como o comprova uma longa missiva do Provedor do Hospital de Todos os Santos, datada 

de 1518, endereçada ao monarca.531 Apesar de, nesta data, cada ama receber 1 500 reais por ano, 

cueiros e camisas e, durante o primeiro ano de vida da criança, mais 200 reais para mel e azeite, o 

hospital não conseguia contratar as amas necessárias, pelo que nessa data havia quatro crianças no 

Hospital por não se lhe encontrar ama. Nem os anúncios nas igrejas tinham resolvido a situação de 

carência de amas.532 

Os privilégios concedidos por D. Manuel às amas e às respectivas famílias foram confirmados, 

em 1532, por D. João III, que aumentou a sua incidência de três para seis anos, por a experiência ter 

mostrado que muitas das crianças, quando eram retiradas às amas que cuidaram delas durante o 

primeiro triénio de vida, adoeciam e morriam.533 D. Sebastião também confirmou os privilégios 

concedidos pelos seus antecessores, com a excepção das isenções de contribuição para pontes, fontes, 

muros, calçadas e do exercício dos cargos de Juiz, Almotacé, Vereadores e Procurador do concelho. 

Embora estes privilégios estivessem endereçados às amas do Hospital de Todos-os-Santos e às 

respectivas famílias, as suas congéneres do Hospital de Santarém também usufruíram de privilégios 

semelhantes, como o comprova uma carta de D. João III, datada de Fevereiro de 1534.534 Nesta data, o 

monarca confirmou às amas de Santarém os privilégios antes concedidos às de Lisboa, mas já com 

algumas das restrições que lhes viriam a ser impostas por D. Sebastião, por entretanto uma ordenação 

                                                 
530 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, Vol.3, Lisboa, 
União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 258-259. 
531ABREU, Laurinda – As crianças abandonadas no contexto da institucionalização das práticas de caridade e assistência, 
em Portugal, no século XVI in ARAÚJO, Maria Marta Lobo; FERREIRA, Fátima Moura (orgs.) A Infância no Universo 
Assistencial da Península Ibérica (Sécs. XVI-XIX). Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2008, p. 
42. 
532 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 23, nº 128. 
533 Inventário da Criação de Expostos do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Lisboa, Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, 1998, estampas 2c, 2d e 2e. 
534 REIS, Maria de Fátima – Os Expostos em Santarém. A Acção Social da Misericórdia (1691-1710). Lisboa, Edição 
Cosmos, 2001, p. 114. 
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régia ter estabelecido que ninguém podia ser escuso dos cargos de Juiz, Almotacé, Vereador e 

Procurador do concelho.535 

Desconhecemos se estes privilégios de que beneficiaram as amas que criavam os enjeitados do 

Hospital de Todos-os-Santos, em Lisboa e do Hospital de Santarém se aplicaram, também, às que 

acolhiam os enjeitados da cidade e do termo do Porto. Nas fontes consultadas não lhes é feita qualquer 

referência, o que só por si não é suficiente para concluir que estas amas não beneficiavam de quaisquer 

privilégios. Por um lado a Câmara tinha interesse em conseguir contratar as amas necessárias, de 

preferência a baixo custo, mas por outro não pretendia aumentar o número de privilegiados, já 

demasiado elevado, no entender dos oficiais concelhios, devido à existência de grande número de 

moedeiros e mamposteiros e também devido ao facto de usufruírem de privilégios os moradores dos 

vários coutos do termo da cidade.536 De sublinhar que, no século XVI, os privilégios concedidos às 

amas se traduziam, sobretudo, em isenções concelhias, enquanto na centúria de Seiscentos incidiram 

mais em privilégios de ordem militar.537 

De qualquer forma, durante o período cronológico deste trabalho, não encontrámos nas actas 

das vereações qualquer registo de privilégios concedidos a amas de enjeitados, mas encontram-se com 

facilidade registos dos privilégios de mamposteiros dos cativos, mamposteiros da Misericórdia e 

mamposteiros de S. Gonçalo.538   

Cabia ao Solicitador dos Enjeitados a responsabilidade de recrutar as amas necessárias para 

criar as crianças abandonadas, o que não invalida que em alguns casos a iniciativa fosse da própria 

ama que oferecia os seus serviços. O Solicitador dos Enjeitados tinha que tentar estabelecer um certo 

equilíbrio entre o número de amas e a quantidade de crianças abandonadas, o que se revelava uma 

tarefa especialmente complicada em momentos de crise, quando eram abandonadas mais crianças. Em 

Junho de 1575, António Mendes recebeu uma gratificação de 1 000 reais (o correspondente a 25% do 

seu salário anual) pelo muito trabalho que teve, nesse ano, por haver muitos enjeitados e ser necessário 

procurar muitas amas para os criarem.539 

                                                 
535 Esta carta, confirmada por D. Filipe em 1598, está transcrita em RODRIGUES, Martinho Vicente – A Santa Casa da 
Misericórdia de Santarém – Cinco Séculos de História. S/l., Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, pp. 277-278. 
536 Nas cortes de 1502, a cidade queixou-se do elevado número de moedeiros, solicitando ao monarca que limitasse o seu 
número. Em meados mesmo século os protestos persistiram, alegando os oficiais concelhios que, como o privilégio de 
moedeiro era extensível à família e aos criados, havia no Porto mais de mil pessoas isentas de encargos concelhios [Cortes 
portuguesas. Reinado de D. Manuel (Cortes de 1502). Lisboa, Centro de Estudos Históricos Universidade Nova de Lisboa, 
2001, pp. 95-96 e A.H.M.P., Sentenças, Lv. 1, fls. 63-82v]. Sobre os privilegiados do Porto e da sua área de influência, 
veja-se BARROS, Amândio Jorge Morais – O Porto: privilegiados e “devassos” in Os Reinos Ibéricos na Idade Média. 
Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Baquero Moreno, Vol.1, Porto, Livraria Civilização, 2003, pp. 121-
134. 
537 Cf. SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação de crianças na Europa do Sul: o caso dos expostos do Porto no século 
XVIII. S/d, Fundação Calouste Gulbenkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995, pp. 93-94. 
538 Os registos de privilégios de mamposteiros nos livros de actas da Vereação eram frequentes. Em 1560 foram registados 
dezanove destes privilégios e no ano seguinte trinta e dois. 
539 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 297, 313 e 329. 
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Acolher no seio da família uma criança enjeitada, mesmo quando esta necessitava de ser 

amamentada, muitas vezes não era uma decisão feminina.540 Os começos de criação e os pagamentos 

das remunerações, com alguma frequência, eram feitos ao marido da ama e, por vezes, também a 

outros familiares, sempre do sexo masculino, como aconteceu aquando do pagamento de 200 reais, em 

Dezembro de 1520, a João Afonso de “Carapitos”, morador no julgado de Aguiar de Sousa, pela 

criação que Catarina de Aguiar, sua sogra, iria fazer de um menino chamado Luís.541  

Na totalidade, mais de 40% dos pagamentos efectuados foram feitos a indivíduos do sexo 

masculino, reflectindo uma sociedade bastante masculinizada e a autoridade do pater familias.542 Os 

pagamentos efectuados a homens são mais frequentes quando as amas residiam no termo, o que está 

relacionado com a deslocação à cidade que a arrecadação destes honorários exigia e com uma maior 

autonomia e familiaridade com os procedimentos que o pagamento das criações implicava por parte 

das amas da cidade. 

Convém recordar que para arrecadarem os pagamentos relativos à criação de enjeitados 

abandonados na cidade, na década de Vinte, as amas ou os respectivos maridos necessitavam de 

mandados de pagamento assinados pelos Vereadores. Mas, na década de Trinta, em consequência de a 

cidade passar a dispor de um Juiz de Fora dos Órfãos, o processo tornou-se mais complexo. Passou a 

ser exigida uma certidão do magistrado responsável pelos órfãos e, nas costas desta, um mandado de 

pagamento devidamente assinado pelos Vereadores para que o Tesoureiro municipal pudesse liquidar 

os montantes em dívida. No ano de 1539, os oficiais concelhios, o Juiz de Fora dos Órfãos e o 

Corregedor (que acumulava as funções de Provedor e Juiz dos Resíduos) acordaram que, para agilizar 

os pagamentos às amas, os mandados só necessitavam de ser assinados por um Vereador.543 Em 1545, 

por ordem do então Provedor da Comarca, o Dr. Bartolomeu Álvares de Varejão, passaram a ser 

assinados por dois Vereadores e nos anos de 1568 e de 1575 todos reuniam três ou quatro 

assinaturas.544   

                                                 
540 Christiane Klapisch-Zuber refere que em Florença, nos séculos XIV, XV e nas primeiras décadas do XVI, os filhos dos 
mercadores eram, com frequência, entregues a amas de leite. A autora considera que o aleitamento era um negócio de 
homens, sendo a escolha a ama feita pelo pai da criança e o contrato negociado com o marido dela. Era também ao marido 
da ama que a criança era confiada, quando ela era criada fora da residência dos pais. Muitos dos contratos eram efectuados 
apenas pelos homens, as amas estão presentes em alguns, mas as mães só muito excepcionalmente participam 
(KLAPISCH-ZUBER, Christiane – La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance. Paris, 
Editions de l’ École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990, pp. 265-274). 
541 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 90v. 
542 Nas décadas seguintes, os maridos das amas continuaram a ser uma presença frequente e a ter um papel decisivo. 
Francisco Ribeiro da Silva chama a atenção para o facto de, muitas vezes, a pessoa referida como responsável pela criança 
ser o homem ou então surgir o casal, em conjunto, a assumir a obrigação de cuidar da criança [SILVA, Francisco Ribeiro 
da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as instituições e o Poder, Vol. II, Porto, Arquivo Histórico/ Câmara 
Municipal do Porto, 1988, p. 795].  
543 Veja-se MACHADO, Maria de Fátima Pereira – Os enjeitados no Porto na primeira metade do século XVI in Actas do 
2º Congresso histórico de Guimarães, Vol. VII, S/d., Câmara Municipal de Guimarães / Universidade do Minho, 1996, pp. 
358-359. 
544 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 78v e A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 1-74 e 280-
344. 
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Para a Câmara as certidões emitidas pelo Juiz dos Órfãos deviam funcionar como uma prova de 

vida das crianças, de modo a evitar que algumas amas continuassem a ser remuneradas pela criação de 

enjeitados entretanto falecidos. As amas remuneradas pela Misericórdia costumavam levar a criança, 

com alguma regularidade, para o Provedor e irmãos se certificarem de que ela estava a ser bem criada, 

mas dado o elevado número de amas remuneradas pela Câmara e atendendo ao facto de muitas 

residirem no termo ou mesmo em localidades fora do termo, uma exigência semelhante criaria 

dificuldades suplementares para a instituição e para as amas e riscos acrescidos para a vida das 

crianças mais pequenas.545  As funções da Câmara restringem-se cada vez mais ao financiamento das 

criações, ficando os mecanismos de controlo e fiscalização a cargo do Juízo dos Órfãos. 

Mesmo depois de cumpridas todas estas burocracias, os pagamentos das criações às amas nem 

sempre eram efectuados atempadamente por falta de liquidez nos cofres concelhios ou por 

indisponibilidade dos Tesoureiros que deviam efectuar os pagamentos.546 O motivo apontado para a 

eleição, em Agosto de 1551, de um Tesoureiro para substituir Bartolomeu Rebelo, que estava ausente 

da cidade, foi a necessidade de pagar as dívidas relativas à criação de enjeitados e efectuar outras 

despesas necessárias à cidade. O escolhido para o cargo foi Gonçalo Afonso, morador na Lada.547 

Nem sempre havia amas disponíveis para acolher todas as crianças enjeitadas, situação que não 

deve ser alheia ao baixo valor pago pela cidade por cada ano de criação.548 Algumas crianças eram 

entregues a amas temporárias ou permaneciam em casa do Solicitador dos Enjeitados até este lhes 

encontrar uma ama permanente, sendo-lhes pagos os dias de leite ou o tempo de criação 

correspondente. Por vezes acontecia que algumas amas temporárias assumiam a criação permanente 

dos enjeitados que lhes foram confiados, como aconteceu com Alva, uma moça solteira que 

amamentou Eugénia, uma menina que fora encontrada à Porta da Sé, antes de iniciar a sua criação. No 

                                                 
545 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 1, fls. 48v-49. 
        No século XVIII, eram as certidões passadas pelos párocos das freguesias das amas que permitiam à administração da 
Casa da Roda do Porto manter-se ao corrente dos cuidados prestados pelas amas de fora aos expostos a seu cargo, embora 
ela não abdicasse de observar as crianças quando existisse alguma suspeita de maus tratos ou negligência (MOREIRA, Ana 
Dorinda Soares Martins e ALVES, Patrícia Alexandra Lopes – Zelar, Vigiar, Governar: os mecanismos de controlo e 
fiscalização na Casa da Roda do Porto, no século XVIII  in A Solidariedade nos Séculos: A Confraternidade e as Obras. 
Actas do I Congresso da Casa da Misericórdia do Porto. Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto / Alêtheia Editores, 
2009, pp. 191-197 e SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação de crianças na Europa do Sul..., p. 133).  
       Gómez Martinez refere que na “Casa Cuna” de Andújar (Jaén), no século XVII, os responsáveis pela instituição 
exigiam que as amas, quando iam cobrar os seus salários, apresentassem o exposto para se poder comprovar se estava bem 
nutrido e limpo. Segundo o referido autor, esta exigência visava também evitar fraudes efectuadas pelas amas, como 
substituição da criança exposta por um filho para continuarem a ser pagas [GÓMEZ MARTINEZ, Enrique – Los 
marginados en alto Guadalquivir. Expositos en Andújar (Jaén) 1677-1700 in Enfance Abandonnée et Société en Europe. 
XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 644]. 
546 Um acórdão da Câmara de Braga refere que as amas que criavam enjeitados só deveriam ir à Câmara às quartas-feiras 
porque aos sábados os oficiais concelhios estavam muito ocupados [Bracara Augusta, vol. XXXII, nº 73-74 (85-86), ano 
de 1978, p. 426].    
547 A.H.M.P., Vereações, Lv. 18, fls. 55v-56. 
548 Em Braga, no ano de 1567, o aumento do número de enjeitados e, consequentemente, das despesas com a sua criação e a 
falta de amas preocupavam os oficiais camarários e justificou a delegação nas freguesias de responsabilidades no 
recrutamento das amas [Bracara Augusta, vol. XXXIII, nº 75-76 (87-88), ano de 1979, pp. 543-544]. 
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dia 24 de Junho de 1575 foram pagos a Alva 200 reais do leite que deu a Eugénia “antes que lhe fosse 

dada a criar” e 900 reais relativos ao começo de criação da menina.549 

Nos dias de hoje, dada a variedade de leites artificiais adequados a lactantes, o negócio com o 

leite materno pode causar alguma estranheza, apesar de ser do domínio público que entre as famílias 

mais abastadas o recurso a amas de leite era uma prática muito comum. No entanto, mesmo nas classes 

populares, muitas vezes de forma temporária, as crianças pequenas eram confiadas pelas mães ou 

outros familiares a mulheres que as pudessem amamentar, graciosamente ou a troco de remuneração. 

Normalmente estes casos estavam relacionados com a impossibilidade, temporária ou permanente, de a 

progenitora amamentar, o que podia acontecer por motivos de doença, falta ou insuficiência de leite, 

ausência, encarceramento ou morte. Embora a generalidade das misericórdias se esquivassem a 

remunerar as amas para os enjeitados, atribuindo essa responsabilidade aos concelhos, eram sensíveis a 

situações do tipo das acima descritas. 

As fontes consultadas para a realização deste trabalho são muito pobres em informações sobre 

as amas e os respectivos agregados familiares. As idades das amas nunca são referidas, mas algumas já 

não eram muito jovens, como o indicia o facto de Catarina de Aguiar ter um genro que, em 1520, 

recebe o pagamento que lhe era dirigido e de Marinha Lobato, moradora em Miragaia, remunerada, em 

1575, por criar uma menina abandonada na enfermaria do Olival, ser referida num documento datado 

de 1556 por juntamente com o marido, o calafate Pedro Eanes, ter ficado como fiadora de um clérigo 

que aforou propriedades do cabido.550 Possivelmente a Câmara nem sempre conseguia recrutar amas 

jovens em número suficiente, por o seu leite ser mais valorizado e elas preferirem exercer essa 

actividade ao serviço de particulares ou da Misericórdia por serem melhor remuneradas, pagas 

atempadamente e despenderem menos tempo na arrecadação dos seus salários. 

O estado civil das amas nem sempre é referido. A maioria era casada, o que é comprovado pelo 

facto de com alguma frequência os pagamentos serem efectuados aos maridos, mas também havia 

amas solteiras e viúvas. A preferência pelas amas casadas justificava-se por questões morais e por se 

acreditar que o leite das mulheres casadas era de melhor qualidade.551  

As fontes também não são muito esclarecedoras quanto à situação económica dos agregados 

familiares das amas, mas a criação de enjeitados era um trabalho mal pago e implicava alguns gastos 

suplementares, uma vez que a Câmara não fornecia vestuário, alimentos ou mezinhas, como fazia a 

Misericórdia, pelo que, financeiramente, a curto prazo só poderia ser uma actividade com algum 

interesse para os menos abastados. Manuel Cámara del Rio revela que as amas contratadas pela 

Misericórdia de Ceuta, nos séculos XVII e XVIII, eram mulheres de trabalhadores da cidade e de 

                                                 
549 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 294. 
550 BARROS, Amândio Jorge Morais - Porto: a construção de um espaço marítimo nos alvores dos tempos modernos 
(Dissertação de doutoramento policopiada), vol. I, Porto, FLUP, 2004, p. 420. 
551 SÁ, Isabel dos Guimarães – A Circulação de Crianças na Europa do Sul…, p. 145. 
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militares de baixa graduação ou sem graduação, pertencendo a um estrato sócio cultural baixo e Isabel 

Sá refere que, no século XVIII, os maridos das amas internas contratadas pela casa da Roda do Porto 

tinham profissões típicas das classes média ou baixa urbanas, principalmente artesãos, enquanto os 

maridos das amas definitivas, recrutadas preferencialmente nas áreas rurais, eram na sua maioria 

trabalhadores agrícolas ou artesãos.552 

É claro, que além da remuneração, havia outros motivos para uma família aceitar acolher e 

criar enjeitados como a intenção de, posteriormente, explorar a sua força de trabalho; a necessidade de 

compensar a falta de herdeiros, o desejo de substituir um filho recentemente falecido, a vontade de 

beneficiar de privilégios ou mesmo uma possível relação de parentesco com a criança em questão. Em 

diversos locais e cronologias foram referenciados vários casos de mães que abandonavam os filhos e 

se ofereciam como amas para as suas próprias crianças, conseguindo assim um apoio financeiro para a 

sua criação.553 

Ainda que escassas, há indicações que sugerem a pobreza de várias famílias de criação, 

algumas delas monoparentais. De duas das amas remuneradas no ano de 1575 (Catarina Gonçalves, 

moradora junto à Porta do Olival e Margarida Gonçalves, moradora na Ferraria Nova) é dito que eram 

cabaneiras e de uma outra chamada Isabel, solteira, refere-se que vivia em casa em casa de uma viúva, 

na Rua Chã.554  

Algumas das crianças confiadas a amas de criação acabavam por ser devolvidas ao Solicitador 

dos Enjeitados ou eram transferidas directamente de uma ama para outra, com ou sem a intermediação 

das autoridades responsáveis. Os motivos para a devolução de uma criança raramente são referidos; 

encontrámos apenas a indicação de um ferreiro, morador em Grijó, que não quis continuar a criar um 

menino (António) que lhe fora confiado e uma menina (Ana) que regressou à responsabilidade do 

Solicitador dos Enjeitados porque a sua ama falecera.555  Na bibliografia os motivos mais 

frequentemente apontados para a devolução ou remoção de um enjeitado entregue a uma ama 

definitiva são, por um lado, a falta de leite, muitas vezes relacionada com uma nova gravidez ou com 

                                                 
552 CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa de 
Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estúdios Ceutíes, 1996, pp. 252-253 e SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação 
de crianças na Europa do Sul…, pp. 145-146 e 282-284. 
553 Veja-se, entre outros, CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco; ELGARRISTA DOMEQUE, Rosa; FRESNEDA COLLADO, 
Rafael – Mercenarismo. ¿Mito o Realidad? Análisis del comportamento de las amas de cria en el reino de Múrcia (siglos 
XVII-XVIII) in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de 
Rome, 1991, pp. 423, 427; DA MOLIN, Giovanna – Modalità dell’Abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel 
seicento in Enfance Abandonnée et Société en Europe. XIVe – XXe siècle. Actes du Colloque, Rome, École Française de 
Rome, 1991, pp. 486-487; ABREU, Laurinda Faria dos Santos – A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755: 
Aspectos de Sociabilidade e Poder. Setúbal, Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 1990, p. 82 e ABREU, Laurinda – Un 
destin exceptionnel: les enfants abandonnés au travail (Évora, 1650-1837). Annales de Démographie Historique, nº 2, 
2005, p. 173. 
554 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 291v-292v. 
555 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 320v-321. 
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uma doença, e o falecimento da ama e, por outro, os maus tratos infligidos à criança, a sua deficiente 

nutrição e a falta de cuidados básicos.556   

Em Arraiolos, os motivos apontados com maior frequência para a substituição de uma ama são 

uma nova gravidez ou uma doença. Ao registar as despesas com a criação de enjeitados relativas ao 

ano de 1552/1553 o escrivão escreveu que a ama de Jorge, que se enjeitou na herdade do Carvalheiro a 

15 de Novembro de 1552, o deixou “por outro na barigua que lhe entrou”, e a gravidez da nova ama 

foi também a justificação dada para a sua substituição em Setembro de 1554.557  Gonçalo, enjeitado em 

Março de 1553, mudou de família de acolhimento após seis meses de criação “por a ama 

emprenhar”.558 A gravidez da mulher de Simão Jorge motivou a transferência de Maria, em 19 de 

Setembro de 1561, para Pedro Afonso Mousinho.559 A doença foi o motivo que levou a que Inês Gata 

fosse substituída como ama de Maria Romana após vinte e dois dias de criação, sendo a menina 

entregue a Joana Fernandes.560  No ano de 1566/1567, Catarina Lourenço, a ama que criava Paula, foi 

para Évora e a menina foi transferida para Isabel Ferreira.561 

A ideia de uma criança poder ser “trespassada” de uma ama para outra ama é sugerida pelo 

facto de, em alguns casos, se efectuarem pagamentos a uma ama pela criação de um enjeitado que 

havia sido dado a criar a outra, como aconteceu com o pagamento efectuado no dia 5 de Outubro de 

1575 a Mécia Dias, mulher de Francisco Gonçalves, moradora à Porta do Olival, pela criação que fazia 

de Gregório enjeitado que estava dado a criar a Maria de Mendanha. Em meados de Março do mesmo 

ano havia sido feito o primeiro pagamento do ano, no mesmo valor, a Maria, filha de Diogo de 

Mendanha, solteira, também moradora junto à Porta do Olival pela criação de Gregório, enjeitado em 

Minheirós.562 As duas amas em questão eram vizinhas e a transferência da criança de uma para a outra 

deve ter sido efectuada através de um acordo informal entre ambas, por motivos não explicitados, 

continuando o escrivão a registar que Gregório havia sido dado a criar à primeira. Isabel Sá refere que 

era uma situação comum as crianças circularem na área de vizinhança da ama para serem 

amamentadas.563 

No caso de Domingas, uma criança abandonada em S. Cosme, Gondomar, as entidades 

responsáveis parecem, pelo menos, estar melhor informadas sobre os contornos da sua transferência de 

uma ama para outra, embora as razões que a motivaram não sejam indicadas. Primeiro a menina esteve 

aos cuidados de Maria Nunes, uma ama que residia junto à Porta de Cimo de Vila, e a quem foram 

                                                 
556 CÁMARA DEL RIO, Manuel – O. c., pp. 247-248 e SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação de crianças na Europa 
do Sul…, p. 133. 
557 A.M.A., Receita e despesa 1552-1553, Lv B-5, fls. 11v, 13 e A.M.A., Receita e despesa 1554-1555, Lv B-7, fl.13. 
558 A.M.A., Receita e despesa 1553-1554, Lv B-6, fl.9v. 
559 A.M.A., Receita e despesa 1561-1562, Lv B-13, fl.9. 
560 A.M.A., Receita e despesa 1554-1555, Lv B-7, fl.17. 
561 A.M.A., Receita e despesa 1566-1567, Lv B-15, fl.7v. 
562 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 294, 326v-327. 
563 SÁ, Isabel dos Guimarães – A circulação de crianças na Europa do Sul…, p. 134. 
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pagos, em Julho de 1575, 1 000 reais pela sua criação. No mesmo registo de pagamento é referida 

ainda a entrega de 200 reais a uma outra ama, Comba Martins e, no final do mês de Setembro, esta 

última ama recebeu mais 800 reais pela criação de Domingas, não sendo feita qualquer referência a 

Maria Nunes.564 Rocha Brito refere um caso semelhante sucedido em Coimbra no ano de 1568, sendo 

pagos 372 reais a “Maria de Almeida, filha de Simão que mora a Sé, pela criação do engeitado 

António, achado à porta da Sé e se trespassou para Domingas Henriques do Vale do Gueiro, da 

freguesia de  S. Miguel de Poiares”.565 

 Poucas vezes são referidas as profissões dos maridos das amas, mas a que se repete mais vezes 

é a de lavrador.566 Se o local de residência era o termo, faz algum sentido que muitos exercessem uma 

a actividade económica directamente ligada à agricultura. Por outro lado, para os lavradores a 

alimentação de uma criança não traria muitos gastos suplementares e ela podia começar a colaborar 

nos trabalhos agrícolas ainda antes de a sua criação ser dada por concluída.  

Quadro 18 - Profissões dos maridos das amas 

 

Profissões 1520 1539 1544 1558 1568 1575 Total 
Vendeiro 1      1 
Lavrador 1 1    2 4 
Cabouqueiro   1    1 
Escrivão     1 1  2 
Alfaiate     1  1 
Penteeiro      1 1 
Trabalhador      1 1 
Beleguim      1 1 
Pedreiro      1 1 
Ferreiro      1 1 
Sapateiro      1 1 

 

Dois escrivães foram remunerados pela criação de enjeitados. Em 1558, Pedro Eanes recebeu 1 

000 reais por ter a seu cargo um menino chamado Belchior e 200 reais por ter sido o escrivão de uma 

finta lançada para financiar a criação de alguns enjeitados e, dez anos depois, Amador Lourenço, 

morador em Refojos e Escrivão das Sisas desse julgado, recebeu 1 700 reais pela criação de uma 

menina chamada Filipa.567 

De Isabel Pires, uma ama remunerada pela Vereação no ano de 1522 pela criação de uma 

menina chamada Isabel, o escrivão anotou que era filha da forneira de Cimo de Vila.568 

Ao olhar para quadro das profissões referidas há que ter em conta que o Escrivão da Câmara, 

que raramente regista a profissão dos maridos das amas, tenderia a fazê-lo quando a profissão em 
                                                 
564 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 315v, 323. 
565 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep.  do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, p. 29. 
566 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.3, fl. 87v; A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.5, fls. 294v, 298v-299 
e A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fl. 295. 
567 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 197 e A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 21-21v. 
568 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fl. 165. 
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causa ajudasse a identificar mais claramente a pessoa em questão, como acontece com Maria Barbosa, 

que era casada com um beleguim, e a omiti-la, quando ela contribuísse menos para essa identificação, 

como nos parece ser o caso dos trabalhadores indiferenciados. 

Normalmente cada ama recebia uma criança, embora algumas tenham sido remuneradas pela 

criação simultânea de várias. No ano de 1561, Margarida Eanes foi remunerada por criar um enjeitado 

e uma enjeitada, recebendo 1 300 reais (650 reais por cada) e Catarina André e João Dias receberam 1 

380 reais pela criação de enjeitados.569 Curiosamente, em 1558, já havia sido feito um pagamento de 1 

790 reais a “Catarina André e outros” pela criação de “Isabel e outros engeitados”.570 Do mesmo 

modo, neste último ano, foi ainda efectuado um pagamento de 2 000 reais a João Gonçalves, João Vaz 

e outros pela criação de vários enjeitados, entre os quais se incluía uma menina chamada Catarina.571  

Em 1558 e em 1561 foram feitos pagamentos pela criação do mesmo enjeitado a mais do que 

uma ama. Não é claro se a criança beneficiou dos cuidados dessas amas em períodos distintos, como 

comprovadamente aconteceu com outros enjeitados no ano de 1575, ou se houve uma espécie de 

parceria em que se partilhavam os cuidados que a criança implicava e se dividiam os rendimentos. No 

registo das despesas de 1558 referem-se três mandados que justificam o pagamento de 1 040 reais pela 

criação de Iria a Catarina Martins e a Susana Francisca; 850 reais pela criação de uma menina 

chamada Maria a Maria Jorge e a Isabel Pires e 3 000 reais pela criação de Salvador a Francisco Pires 

e a Gonçalo Afonso, sem qualquer alusão a uma possível mudança de ama.572  Os montantes pagos 

sugerem um período de criação longo e houve pagamentos anteriores (tanto em 1555 como em 1558) a 

uma Maria Jorge, pela criação de uma menina chamada Maria, mas o nome da ama e da criança são 

muito comuns, pelo que há uma forte possibilidade de se tratar de pessoas diferentes.573 No ano de 

1561, o escrivão registou o pagamento de 550 reais de leite para um enjeitado a Isabel Pires e a 

Catarina André.574  A criança pode de ter sido amamentada por uma e posteriormente por outra, embora 

não sejam discriminados os valores para cada uma, ou pode ter sido amamentada por ambas durante o 

período de tempo em questão. Como já referimos, uma criança ser amamentada por várias mulheres ou 

uma mulher dar de mamar a várias crianças eram situações comuns. Fica a dúvida. 

Algumas amas foram remuneradas em diferentes anos por terem a seu cargo o mesmo 

enjeitado, havendo várias que concluíram com sucesso os sete anos de criação. Margarida Gonçalves, 

moradora em Paço de Sousa, recebeu 500 reais em 1520 e 400 reais em 1522, a título de remuneração, 

                                                 
569 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 262v, 267v. 
570 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 195. 
571 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 195v. 
572 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 194-195v. 
573 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 140v, 193. 
574 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 262v. 
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pela criação de um menino chamado João.575 Salvador Afonso e Margarida Martins, moradores em 

Gemunde, receberam 400 reais em 1520 e 700 em 1522 pela criação de Catarina.576   

Nos anos de 1558 e 1561, Baltazar Pires, Margarida Álvares e Maria Álvares foram 

remunerados pela criação de Pedro, Catarina e Apolónia, respectivamente. A criação de Pedro 

implicou pagamentos a Baltazar Pires no valor 1 600 reais, em 1568 e de 2 000 reais, em 1561.577 Em 

1555, o município já havia pago a um Baltazar Pires 700 reais pela criação de uma menina chamada 

Cecília; é possível que se trate da mesma pessoa, embora a hipótese de se tratar de homónimos 

também não possa ser excluída.578  Margarida Álvares recebeu 700 reais pela criação de Catarina, em 

1568 e 600 reais em 1561 e a Maria Álvares foram pagos 1 000 reais, em 1558 e 600 reais, em 1561, 

pela criação de Apolónia.579 Muitos dos nomes das amas são comuns aos anos de 1558 e de 1561, mas 

como neste último ano, na maior parte dos casos, o escrivão não refere o nome da criança nem fornece 

outros elementos de identificação da ama, não é possível saber se estamos perante homónimas, se as 

amas deram continuidade à criação do mesmo enjeitado ou se substituíram uma criança acabada de 

criar ou morta por outra, continuando a ser remuneradas.  

Sebastião Fernandes, morador em Vilar, freguesia de Cedofeita, recebeu 500 reais em 

Setembro de 1568 pela criação de uma menina chamada Maria e, em 1575, foram-lhe efectuados mais 

dois pagamentos de 800 reais cada pela criação da mesma enjeitada, que havia sido abandonada em S. 

Pedro de Miragaia.580 O primeiro destes pagamentos efectuou-se em Março e o último em Outubro, 

registando o escrivão que a criação de Maria estava concluída.581  

A ama Ana Gonçalves, moradora na Rua de Cimo de Vila, junto à Porta com o mesmo nome, 

foi remunerada no primeiro dia de Setembro de 1568 pela criação de Maria de Deus e, em Novembro 

de 1568, foram-lhe pagos 350 reais pela criação de uma menina com o mesmo nome que havia sido 

abandonada em Santo Elói.582  

Uma outra ama, também chamada Ana Gonçalves, mas que era filha de Catarina Eanes e 

morava em Monte Córdova, no julgado de Refojos, no dia 7 de Fevereiro de 1568, recebeu 700 reais 

para criar uma menina chamada Maria, que havia sido abandonada no Mosteiro de Cedofeita. No 

mesmo registo de pagamento consta ainda a entrega de 120 reais ao Solicitador dos Enjeitados 

relativos a seis dias de leite fornecidos à criança.583 Sete anos depois, no dia 10 de Fevereiro de 1575, o 

tesoureiro efectuou o último pagamento a Ana Gonçalves pela criação de Maria, entregando-lhe a 

                                                 
575 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fls. 78 e 165v. 
576 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3, fls. 80 e 166v. 
577 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 196, 197, 267v, 271v. 
578 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 137v. 
579 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 193, 196v e 269v, 271. 
580 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 48v. 
581 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 290v, 331v. 
582 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 49 e 333v. 
583 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 12v-13 
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quantia de 800 reais e o escrivão registou a conclusão dos sete anos de criação.584 Neste caso, como 

nos restantes, nada é dito sobre o destino da criança, embora nos pareça que, pelo menos em alguns, 

dada a sua integração, ela continuaria com a família de criação.  

 Outras amas são remuneradas em diferentes anos pela criação de enjeitados distintos. Maria 

Dias, “a Conteira”, moradora na Rua das Congostas, recebeu 700 reais pela criação de João em Janeiro 

de 1568 e, em 1575, foram-lhe efectuados dois pagamentos pela criação de Antónia, uma menina 

abandonada em Cedofeita.585   

Em 1575 (nos meses de Abril e Setembro), foram feitos dois pagamentos de 800 reais cada a 

Jorge Pires, lavrador, morador em S. João de Canelas, pela criação de Maria, uma menina enjeitada em 

Santo Elói, que no ano de 1574 já estava aos seus cuidados. No mesmo ano, Jorge Pires recebeu mais 1 

000 reais para criar Catarina, que havia sido enjeitada em S. Miguel o Anjo e pela qual, no mesmo dia, 

foram pagos oito dias de leite ao Solicitador dos Enjeitados. Tratando-se do mesmo Jorge Pires, como 

parece ser o caso uma vez que a freguesia de residência é a mesma, estamos perante um caso em que 

uma criança recém-nascida é entregue a uma família que já estava a criar outra criança há algum 

tempo, pelo que a criança mais velha já devia ter sido desmamada. Como o primeiro pagamento 

relativo à criação de Catarina é feito em Abril (tal como o de Maria) e, em Setembro, quando se 

efectua o pagamento da segunda prestação anual pela criação de Maria não é pago qualquer valor pela 

criação de Catarina, supomos que ela não deve ter sobrevivido.586 

 O Solicitador dos Enjeitados, embora na maior parte dos casos o faça de forma temporária, é a 

pessoa que é remunerada pela criação de mais enjeitados, mas essa circunstância resulta das funções 

que exerce. Em 1544, Baltazar Ferreira foi remunerado pela criação de Eufémia e de Maria de Deus; 

em 1568, António Eanes, recebeu 360 reais relativos a dias de leite fornecidos a Beatriz, Maria, 

Francisco e Maria de Deus e, em 1575, António Mendes foi remunerado pela criação ou por dias de 

leite fornecidos a Maria, Catarina, João, Guiomar, Domingas, António, Gracia, Maria, Ana, António, 

Inês e uma outra criança que havia sido abandonada no Cruzeiro de S. Domingos.587 

 Entre as amas contratadas para criar os enjeitados a cargo do Hospital de Arraiolos 

encontramos várias que receberam mais do que um enjeitado. Diogo Pires Silvestre e Ana Martins, sua 

mulher, foram remunerados pela criação de duas meninas, ambas com o nome Maria. A mais velha já 

estava confiada a este casal no ano de 1547/1548 e a sua criação foi dada por concluída em 1554, 

tendo no início de Julho deste ano entrado ao serviço de Beatriz Gonçalves sem qualquer remuneração 

monetária. A mais nova tinha sido enjeitada na Ribeira de Arraiolos e primeiro a sua criação foi 

confiada a Fernão Pires Silvestre, que em Setembro de 1552 fez contas com o Hospital de Arraiolos e 
                                                 
584 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 283v. 
585 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 1-1v, 280v e 307v. 
586 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 298v-299, 300v e 323v. 
587 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 66, 76 e A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 7, 12v-
13, 20, 49, 287v, 291, 298v, 300v, 302v, 303v, 310, 320v-321 e 324. 
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a entregou a Ana Martins, que deu continuidade à sua criação.588 Catarina Afonso de Casa Branca 

criou Isabel e Manuel e Gaspar Teles criou Francisca e Marta 

 Quando os progenitores se arrependiam ou as circunstâncias que motivaram o abandono se 

alteravam, a criança podia ser recuperada pela família biológica, sendo de imediato retirada à família 

de criação.589 Para esta cronologia, não encontrámos para a cidade ou termo do Porto nenhum 

exemplo, mas em Coimbra, no ano de 1568, a Câmara pagou 200 reais a Constança Rodrigues por 

criar durante um mês um enjeitado chamado Pedro, aparecendo depois a mãe que o levou.590 Em 

Arraiolos é exemplar o caso de uma menina chamada Catarina, enjeitada em Maio de 1548, que foi 

criada por Francisco Rodrigues Viseu. No dia 26 de Setembro de 1553, quando Catarina tinha cerca de 

cinco anos, foi entregue a Manuel da Silveira, morador em Montemor-o-Novo, que disse ao Provedor 

que a pretendia criar como filha “per allguns justos respeitos que asy movyam”. Nesta data estimou-se 

que o Hospital tinha gasto com a sua criação 12 000 reais e Manuel da Silveira prometeu reembolsá-lo, 

nos dois anos seguintes, de 5 000 reais, apresentando como seu fiador João da Demanda, morador em 

Arraiolos.591 

Voltando ao Porto, nos anos de 1520, 1522 e 1538 o número de amas coincide com o número 

de crianças, ou seja, a Câmara remunerou apenas uma ama pela criação de cada criança e nenhuma 

ama acumulou a criação de mais do que um enjeitado. Nos restantes anos a situação altera-se, há amas 

remuneradas pela criação de vários enjeitados e crianças que mudam de ama, mas o número total de 

amas nunca difere muito do número de enjeitados. 

 Nos anos de 1544, 1555, 1558 e 1561 o local onde a ama reside raramente é referido pelo que 

não é possível distribui-las geograficamente pelo espaço. Nos anos de 1520, 1522 e 1568 foram 

recrutadas preferencialmente amas residentes no termo, mas ano de 1575 a situação alterou-se, 

constatando-se que a maior parte das amas desse ano residia na cidade.592 

 A representação cartográfica dos locais de residência das famílias de criação nos anos de 1520-

1522 (os dois anos foram considerados em conjunto por serem próximos, por o número de famílias 

criação remuneradas em cada ano ser bastante reduzido e por haver famílias que se repetem nos dois 

anos), 1568 e 1575 é elucidativa quanto ao aumento de famílias remuneradas pela Câmara portuense 

                                                 
588 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv B-3, fls. 39-40 e A.M.A., Receita e despesa 1552-1553, Lv B-5, fls.7v, 10 e A.M.A., 
Receita e despesa 1553-1554, Lv B-6, fls. 6, 8v. 
589 Veja-se SÁ, Isabel dos Guimarães - A circulação de crianças na Europa Meridional do século XVIII: o exemplo da 
“Casa da Roda” do Porto in Boletín de la Asociación de Demografia Histórica, X, 3, 1992, p. 121. 
590 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, p. 28.  
591 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv B-3, fls. 34-35 e A.M.A., Receita e despesa 1552-1553, Lv B-5, fl. 9 e A.M.A., 
Receita e despesa 1553-1554, Lv B-6, fl. 7v. 
592 Amélia Polónia constatou que as crianças abandonadas em Vila de Conde eram, regra geral, entregues a famílias 
residentes nas freguesias rurais limítrofes da vila, nomeadamente em S. Simão da Junqueira, Estela e Balasar, facto que 
atribui à dificuldade em encontrar, na vila, quem assumisse esse encargo (POLÓNIA, Amélia – A Expansão Ultramarina 
numa Perspectiva Local. O Porto de Vila do Conde no Século XVI, Vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
2007, pp. 369-370). 
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pela criação de enjeitados. Nos anos de 1520-22 (Mapa 2) e 1568 (Mapa 3) a maior parte das famílias 

que acolhiam crianças enjeitadas na cidade residiam no termo, mas em 1575 (Mapa 4) a situação 

altera-se, predominando as famílias de criação residentes na cidade e, simultaneamente, a área 

geográfica considerada expande-se para sul.  

Mapa 2 – Famílias de criação: locais de acolhimento de crianças abandonadas no Porto (1520-
1522) 
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Mapa 3 - Famílias de criação: locais de acolhimento de crianças abandonadas no Porto (1568) 

 

É importante referir que no de 1568, o Solicitador dos Enjeitados, António Eanes, não foi 

contabilizado como uma família de criação apesar de lhe terem sido efectuados quatro pagamentos, 

por em todos eles estar em causa a remuneração de alguns dias de leite em que ele deve ter sido um 

mero intermediário e por o número de dias ser sempre reduzido (o valor mais elevado é de 160 reais 

pagos por oito dias de leite).593 Mas, no ano de 1575, António Mendes, o Solicitador dos Enjeitados foi 

remunerado pela criação de vários enjeitados, alguns durante um período bastante prolongado, como 

aconteceu com Inês, uma menina designada como órfã, que foi abandonada no Hospital de Santa Clara 

e que justificou que lhe fosse efectuado um pagamento de 500 reais em Fevereiro e outro de 1 000 

reais em Setembro, pelo que, neste ano, o Solicitador dos Enjeitados foi contabilizado como uma 

família de criação.594   

                                                 
593 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 7, 12v-13, 20 e 49. 
594 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287v, 320v-321 e 324. 
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 O elevado número de amas residentes na cidade no ano de 1575 (Mapa 4) deve estar 

relacionado com a grave crise económica que afectou toda a região nesse ano e com a deslocação de 

parte da população das áreas rurais para a cidade. 

Mapa 4 - Famílias de criação: locais de acolhimento de crianças abandonadas no Porto (1575) 

 

 Em anos de crise “La Cuna” de Sevilha contratava maior número de amas da cidade, situação 

que Alvarez Santalo atribui à maior oferta de amas locais pelo facto de mais mulheres procurem ajuda 

e por o aumento da mortalidade liberar mais rapidamente as amas da cidade.595 

 Em muitos dos casos em que não é indicado o local de residência das amas ou das famílias de 

criação, é provável que elas residissem na cidade, não o referindo o Escrivão da Câmara por se tratar 

de pessoas conhecidas e não se colocarem, à época, dificuldades na identificação. Mas também há 

                                                 
595 ALVAREZ SANTALO, Leon Carlos – Marginación social y mentalidad en Andalucía Occidental: Expósitos en Sevilla 
(1613-1910). Sevilla, Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía, 1980, p. 151. 
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casos como o de Alva, uma ama solteira, de quem o escrivão, no ano de 1575, anotou que residia no 

Couto, sem o especificar. 

 As amas da cidade e arrabaldes concentravam-se, especialmente, nas proximidades de algumas 

das mais importantes portas da muralha, na área do Olival e da Cordoaria e na zona de Cimo de Vila e 

Santo Ildefonso.  

Das amas residentes no termo, um número bastante significativo era recrutado nos julgados de 

Gaia, Refojos e Maia. Em Bouças, Gondomar, Aguiar de Sousa e Penafiel residiam muito menos 

amas. 

Quadro 19 - Distribuição por julgado das amas residentes no termo da cidade do Porto 

Julgados 1520 1522 1568 1575 Total 
Aguiar de Sousa  4 0 1 3 8 
Bouças  0 0 1 2 3 
Gaia  2 0 4 7 13 
Gondomar  0 1 2 2 6 
Maia  2 2 8 6 18 
Refojos  0 0 8 5 13 
Penafiel 1 1 0 0 2 

Total 9 4 24 25 63 
 

 No ano de 1575, entre as amas remuneradas pela cidade pela criação de enjeitados 

encontravam-se quatro de fora do termo. Destas, duas eram de Argoncilhe e uma de Nogueira da 

Regedoura, duas freguesias da Terra da Feira que confinavam com o termo do Porto e a última de 

Fermedo, uma localidade mais distante.  

Quadro 20 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1520) 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
   Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   

Gonçalo 
Isabel Luís, mulher de 
André Pires, moradora em 
Real, Couto de Leça 

29 de 
Fevereiro 

300 

Gonçalo foi 
encontrado no exido 
da Oliveira, junto a S. 
Francisco. Parte da 
criação. 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.77v 

João 
Margarida Gonçalves, 
moradora em Paço de 
Sousa 

3 de Março 500 Começo da criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 3, 
fl.78 

Maria 
Gonçalo Gonçalves, 
morador em Sete Fontes 

3 de Março 350 Começo de criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 78 

Isabel 
Afonso Martins, morador 
em Rebordosa 

28  de 
Março 

600 Da criação que fez 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 79 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
   Pagamento Observações Fonte 

Pantaleão Luís Eanes 2  de Abril 600 Que ele criou 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.79v 

Catarina 
Salvador Afonso, morador 
em Gemunde 

28  de Abril 400 Que ele cria 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 80 

João 
Catarina Lopes, mulher de 
Estêvão Fernandes, 
moradora em Sermonde 

5 de Maio 
 

300 
 
Da criação que fez 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3,  
fl. 80 

Maria 
Gonçalo Gonçalves, 
morador no Couto de 
Avintes 

9 de Maio 400 Começo da criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3,  
fl. 80v 

Catarina 
Isabel Eanes, moradora na 
cidade 

9 de Maio 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.80v 

Margarida 
Brás Eanes e Beatriz 
Eanes, sua mulher, 
moradores em Baltar 

23 de Maio 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.81v  

Maria 
Duarte Pires, vendeiro, 
morador em Santo 
Ildefonso 

12 de 
Setembro 

380 
Maria morreu após 
nove meses e meio de 
criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.84v 

Manuel 
João Fernandes, lavrador, 
morador na Honra de 
Louredo 

23 de 
Novembro 

200 

Começo da criação. 
Manuel foi encontrado 
junto à porta de Pedro 
da Cunha, em 
Miragaia 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.87v  

Luís 

João Afonso de Carapitos 
e Catarina de Aguiar, sua 
sogra, moradores no 
julgado de Aguiar de 
Sousa 

 
20 de 

Dezembro 
200 

Da criação que eles 
hão-de fazer 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 3, 
fl. 90v. 

 

Quadro 21 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1522) 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
   Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   

João 
Margarida Gonçalves, 
viúva, moradora em Paço 
de Sousa 

7 de Maio 400 
Fim de criação. 
Enjeitado que ela 
criou 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.165 

Isabel 
Isabel Pires, filha da 
forneira da Porta de Cimo 
de Vila 

17 de Maio 400 
Pagamento pela 
criação que há-de 
fazer 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.165 

Isabel 
Maria Pires, mulher de 
João Eanes, moradora na 
aldeia de Recemonde 

22 de Maio 300 Parte da criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 165v 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
   Pagamento Observações Fonte 

António 
Isabel Eanes, moradora na 
Póvoa 

21 de Maio 500 Começo de criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 165v 

Pedro 
João Eanes, morador em 
Tardariz 

24 de Maio 500 Começo de criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.166 

Catarina 
Salvador Afonso e 
Margarida, moradores na 
freguesia de Gemunde 

31 de Maio 
700 

  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl.166v 

 

Quadro 22 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1538) 

   Pagamento 
Enjeitados 

Amas / famílias 
de criação Data Quantia 

Observações Fonte 

Clara Isabel Fernandes 
11 de 

Setembro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 282v 

Gaspar Isabel Pires 
23 de 

Outubro 
300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 282v 

Susana João Gonçalves 
23 de 

Outubro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 283 

António Margarida Eanes 
23 de 

Outubro 
250  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3 
fl. 283 

Catarina Inês Gonçalves 
31 de 

Dezembro 
150  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 283v 

Maria de 
Deus 

João Pires 
10 de 

Fevereiro 
de 1539 

500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.3, 
fl. 290 

 

Quadro 23 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1544) 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   
28 de Janeiro 200  

28 de 
Fevereiro 

550  Eufémia 
 
Isabel Eanes 
 21 de 

Outubro 
550  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 57, 60v, 71v 

Sebastião Maria Gonçalves 29 de Janeiro 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, fl 
57 



175 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

Antónia Pedro Gonçalves 31 de Janeiro 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, fl 
57v 

31 de Janeiro 
 

800  
Benta Catarina Afonso 

22 de 
Setembro 

500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 57v, 72 

Maria dos 
Santos 

Isabel de Faria  27 de Janeiro 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 57v 

5 de 
Fevereiro 

 
400  

Nuno Pedro Domingues 
20 de 

Novembro 
350  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 58, 73v 

Clara Afonso Gil 
9 de 

Fevereiro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 58 

Cecília Catarina Fernandes 
9 de 

Fevereiro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 58 

Heitor António Gonçalves 
5 de 

Fevereiro 
620  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 58 

31 de Janeiro 500  
18 de Março 300  António 

Silvestre 
Senhorinha  
Gonçalves 

7 de Outubro 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 58v, 62v, 71 

8 de 
Fevereiro 

500  
“Nomedea” Francisco Luís 

15 de 
Novembro 

400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 58v, 73v 

9 de 
Fevereiro 

800 
  

Antónia Maria Gonçalves 
5 de Maio 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 59, 64 

9 de 
Fevereiro 

 
500  

Toríbia Inês Afonso 
13 de 

Outubro 
400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 59, 71 

9 de 
Fevereiro 

 
500  

Águeda 
Catarina  
Gonçalves 

26 de 
Fevereiro 

400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 59, 64v 

Ana Gonçalo Eanes 
13 de 

Fevereiro 
400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 59v 

Francisco André Gonçalves 
13 de 

Fevereiro 
600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 59v 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

13 de 
Fevereiro 

 
800  Francisca Margarida Eanes 

23 de Maio 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 59v, 64v 

13 de 
Fevereiro 

 
700  “Loia” ou 

“Olaia” 
 
Madalena Pires 

4 de 
Dezembro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 59v, 75 

Iria Pedro André 
9 de 

Fevereiro 
300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 60 

Catarina Isabel Pais 
16 de 

Fevereiro 
200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 60 

Isabel Maria Afonso 
28 de 

Fevereiro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 60 

Estêvão Ana Fernandes 
18 de 

Fevereiro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 60v 

Catarina Jorge Eanes 
21 de 

Fevereiro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 60v 

19 de 
Fevereiro 

 
800  

Perpétua Gil Gonçalves 
21 de 

Outubro 
600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 61, 72v 

Estêvão João Gonçalves 9 de Março 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 61 

Susana Catarina André 4 de Março 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 61v 

Susana André Gonçalves 
9 de 

Dezembro 
750  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 75 

18 de 
Outubro 

60 
 

De certos dias que 
teve esta enjeitada Maria Brás 

10 de Março 500  
 

Beatriz 
Gonçalo Eanes 

18 de 
Outubro 

400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 61v, 71v 

Maria Maria Pires 10 de Março 200 
De certos dias que 
teve esta enjeitada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 61v 

10 de Março 
 

500  
Mateus Maria Eanes 

30 de Junho 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 61v, 66v 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

Maria Catarina Gonçalves 12 de Março 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 62 

Maria da 
Páscoa 

Catarina Gonçalves 24 de Março 350  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 72v 

Gaspar Isabel Fernandes 15 de Março 200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 62 

António Mécia Gonçalves 18 de Abril 610  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 62v 

Pantaleão João Gonçalves 16 de Março 800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 62v 

5 de Março 
 

800  
Álvaro João Gonçalves 

22 de 
Outubro 

800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 63, 72 

Francisca João Dias 2 de Abril 570  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63 

Luzia Catarina Vaz 7 de Abril 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63 

Rodrigo Maria Dias 2 de Abril 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63 

Baltazar Mécia Nunes 5 de Abril 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, fl 
63 

Ana Gonçalo Eanes 25 de Abril 250  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63v 

Jerónimo Gonçalo Jorge 17 de Maio 560  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63v 

Maria Gomes 17 de Maio 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63v  

João 

Cecília Fernandes 17 de Maio 190 
De 19 dias que teve 
João enjeitado 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 63v 

  
Maria 

Afonso Alvares, 
cabouqueiro 

5 de Maio 80 
De 7 dias que a sua 
mulher amamentou 
Maria Enjeitada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 64 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

Maria João Gonçalves 26 de Maio 200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 64v 

Nuno Isabel Eanes 26 de Maio 300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 64v 

Cosme Madalena Gonçalves 23 de Maio 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 64v 

Maria de 
Deus 

Baltazar Ferreira 21 de Junho 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 66 

 
Francisca 

 
Helena 

5 de Julho 140 
De 14 dias de leite 
que deu a Francisca 
enjeitada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 66v 

Maria de S. 
Domingos 

Helena Dias 30 de Julho 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 68 

 
Francisca 

 
Cecília  

8 de Agosto 210 
De 11 dias de leite 
que deu a Francisca 
enjeitada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 68 

Catarina Sebastião Afonso 8 de Agosto 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 68v 

Clara Maria Brás 11 de Agosto 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 70 

Francisca Genebra Rodrigues 
7 de 

Setembro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 70v 

Pantaleão 
Francisco 

Francisco Gonçalves 
10 de 

Setembro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 70v 

Cosme João Martins 
21 de 

Setembro 
450  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 70v 

Maria Pedro Gonçalves 
30 de 

Outubro 
600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 73 

Iria Gonçalo Martins 
2 de 

Dezembro 
500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 74v 

 
Eufémia Maria Gonçalves 

30 de 
Dezembro 

500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 76 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

Baltazar Ferreira 
30 de 

Dezembro 
190 

De 19 dias que teve a 
criança em sua casa 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 76 

 

Quadro 24 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1555) 

Enjeitados 
Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   

Manuel Pedro Eanes  750  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 135 

Úrsula Marcos Pires  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 135v 

Margarida João Gonçalves  250  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 135v 

Catarina João Pires  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 135v 

Leonor João Pires  300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 135v 

 
500 

 
  

Catarina 
 
Jorge Pires 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 136, 140v 

 
600 

 
  

Antónia 
 
Gonçalo Gonçalves 

 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 136, 140v 

Henrique Gonçalo Pires  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 136 

Pedro da 
Cruz 

Catarina Luís  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 136 

Maria Manuel Domingues  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 136v 

Pedro Violante Ferreira  400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 136v 

 
600 

 
  

Madalena 
 
João Álvares 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 136v, 141 



180 

Enjeitados 
Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

 
600 

 
 

Maria Melícia Gonçalves 
 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 137, 141v 
 

Violante Melícia Gonçalves  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 141v 
 

 500  
 500   

Paulo 
 
Maria Dias 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 137, 139, 140 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 137  

António 
Maria Eanes 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 141 

Cecília Baltazar Pires  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 137v 

António Catarina de Aguiar  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 138 

 
700 

 
  

Maria 
 
Catarina Gonçalves 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 138v, 143 

 
500 

 
  

Isabel 
 
Maria Eanes 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 139v, 142v 

Maria Maria Gonçalves  250  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 139v 

Guiomar Margarida Fernandes  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 139v 

Leonor Isabel Eanes  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 140 

Vicente Genebra Pires  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 140 

Maria Genebra Gonçalves  150 
De leite que deu a 
Maria enjeitada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 140 
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Enjeitados 
Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

Maria Maria Jorge  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 140v 

Manuel Isabel Gonçalves  1500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 141 

Enjeitado 
António Dias de S. Pedro 
de Arreigada  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 145 

 

Quadro 25 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1558) 

Enjeitados 
Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   

 
500 

  
Miguel Maria Afonso 

 650  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 192, 194v 

 800  
 200  

Isabel 
Maria Eanes de 
Valongo 

 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 192v, 196, 
198 

Leonor Duarte Lopes  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 192v 

 
 

1200  
Guiomar Álvaro Gonçalves 

 900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 192v, 196 

Enjeitada João Eanes  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 192v 

Benta Eva Pires  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 192v 

Diogo Isabel Gonçalves  700 Entrada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 192v,193 

 
600 

   
Apolónia 

Maria Álvares 
 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 193, 196v 

Maria Maria Jorge  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193 

Catarina Margarida Gonçalves  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193 
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Enjeitados 
Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

 1000  
 

 800  
 Benardino Maria Dias 

 250  
 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 193, 196, 197 

Violante Pedro Eanes  900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193 

Catarina Jorge Pires  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193 

 
900 

  
Violante Maria Gonçalves 

 360  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 193v, 197v 

Filipa Maria Francisca  890  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193v 

 
650 

  
Francisca Gonçalo Eanes 

 800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 193v, 198 

Francisco Gonçalo Eanes  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 196 

Enjeitado Maria Gonçalves  970  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193v 

Isabel Ferraz  
800 

  
Maria 

Isabel Ferraz e Gil Eanes  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 193v, 196 

Maria Catarina Gonçalves  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 193v 

Iria 
Catarina Martins e Susana 
Francisca 

 1040  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 194 

Manuel André Gonçalves  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 194 

 
1200 

  
Manuel 

Cristóvão Afonso 
de Modivas 

 1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 194, 198 

Maria Maria Eanes  200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 194 

Maria Beatriz Gonçalves  
600 

  
A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
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Enjeitados 
Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

 1000  
Concelho, Lv.4, 
fls. 194, 197v 

 600 
 

 

 800 
 

 
Manuel 

Francisca Dias de Frazão 
 

 800 Da criação feita 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 194, 196v, 
213v 

 
Catarina 

Sebastião Dias de Santa 
Eulália de Lamelas 

 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4 fl. 
194 

 
700 

  
Inês João Eanes 

 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4 
fls. 194v, 198 

Inês 
Diogo Gonçalves de 
Modivas 

 600 
Da criação que tem 
feita 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 194v 

Francisco João Luís e Isabel Pires  920  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 194v 

 
1000 

  
Paulo Maria Dias 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4 fl. 
194v 

 
500 

 
 

Maria João Eanes de Marvão596   
 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls.194v, 197 

Maria João Eanes  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 214 

Antónia Gonçalo Gonçalves  1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 214 

 
600 

  
Apolónia Francisco Eanes 

 1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 195, 214 

Beatriz Jorge Pires  800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195 

Isabel e 
outros 

Catarina André e outros  1790  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195 

Maria Maria Jorge e Isabel Pires  850  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195 

Manuel Isabel Gonçalves  
200 

  
A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 

                                                 
596596596 No primeiro pagamento está “Marvães” e no segundo está de “Marvão”. 
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Amas / famílias de 

criação 
   Pagamento Observações Fonte 

 900  
Concelho, Lv.4, 
fls. 195, 197v 

Violante Pedro Eanes de Valongo  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195 

Manuel Manuel Vasques  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195v 

Miguel Manuel Vasques  900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 214 

Francisca Francisco Gonçalves  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4fl. 
195v 

Bento 
Catarina Gonçalves de S. 
Cosme 

 900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195v 

Francisca Isabel Ferraz  300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195v 

Salvador 
Francisco Pires e Gonçalo 
Afonso 

 3000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195v 

Amador Catarina Gonçalves  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195v 

Catarina e 
outros 

João Gonçalves, João Vaz 
e outros 

 2000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 195v 

Beatriz 
Francisco Pires de 
Valongo 

 950  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 196 

 
700 

  
Pedro Baltazar Pires 

 900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 196, 197 

Catarina Sebastião Dias  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 196v 

Maria Francisco Pires  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 196v 

Guiomar Margarida Fernandes  300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 196v 
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Catarina Margarida Álvares  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 196v 

António Maria Eanes  200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197 

Belchior Pedro Eanes  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197 

Violante Pedro Eanes  250  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197 

Maria Maria Dias  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197v 

Antónia Frutuoso Gonçalves  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197v 

Leonor Gonçalo Afonso  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197v 

Francisca Madalena Fernandes  800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 197v 

 
560 

  
Maria Francisca Gonçalves 

 400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fls. 198, 214 

Belchior Maria Afonso  300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 213v 

Maria 
Pedro Martins de S. 
Romão da Maia 

 500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 213v 

Maria Margarida André  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fl. 213v 

Rodrigo João Luís  800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 214 

Cristóvão Margarida Pires  800 Entrada 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 214 
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Quadro 26 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1561) 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   

 
1300 

  
 Madalena Fernandes 

 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 255, 268 

 
600 

  
 Gonçalo Pires 

 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 255, 262v 

 
1400 

  
 

Isabel Gonçalves da Maia 
 

 1400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 255, 263 

 Margarida Pires  1100  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 255 

 
1300 

  
 

Manuel Vaz 
 

 1300  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 256, 268 

 
700 

  
 

João Eanes de 
Revilhões597 
  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 256, 257v 

 João Luís de Valongo  800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 256 

 Maria Dias  800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 256 

 João Gonçalves  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 256 

 Fernão Pires de Valongo  1700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 256v 

 
1200 

  
 

Cristóvão Afonso 
 

 1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 257v, 267v 

 
1000 

  
 

Francisca Dias de Cimo 
de Vila 
  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 257v, 268 

 800 
 

 
 650 

 

Enjeitada  
 

 
Margarida Eanes598 

 650 Enjeitado 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 257v, 262v 

                                                 
597 Existe um lugar de Revilhões na freguesia de Malta e a povoação de Revilhões na freguesia de Modivas. Ambos 
pertencentes ao julgado da Maia. Actualmente fazem parte do concelho de Vila do Conde (COSTA, Américo – Diccionario 
Chorographico de Portugal Continental e Insular, Vol. X, p. 196). 
598 Os dois pagamentos de 650 reais foram efectuados em simultâneo por ela criar um enjeitado e uma enjeitada. 
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Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

 
1000 

  
 

Heitor Pires 
 

 800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 257v, 263 

 Estêvão Pires  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
Lv. 4, fl. 258 

 
Isabel Pires e Catarina 
André 

 550 
De leite para um 

enjeitado 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 262v 

 Afonso Eanes  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 263 

 Catarina Gonçalves  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 263 

 Francisco Rodrigues  400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 263 

 Genebra Afonso  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 263 

 Diogo Eanes  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fl. 267 

 Fernão Pires  200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 267v 

 João Dias  500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 267v 

 
Catarina André e João 
Dias 

 1380 
Da criação de 
enjeitados 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 267v 

 Gonçalo Gonçalves  1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fl. 267v 

 Margarida Dias  1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fl. 267v 

 Catarina André  410  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 267v 

 
600 

  
Pedro Baltazar Pires 

 1400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 267v, 271v 
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 Maria Jorge  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 268 

 Francisco Álvares  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 268 

 Maria Gonçalves  900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fl. 268 

António Helena de Sousa   900  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 269v 

Apolónia Maria Álvares  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4,  
fl. 269v 

Pedro Beatriz Gonçalves  700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 270 

Pedro Isabel Pires  400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 270 

Pedro Maria Pires  800  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 270v 

Catarina Margarida Álvares  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 271 

Isabel Maria Álvares  600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 271v 

Catarina Mendanha 599  680  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fl. 272 

 
600 

  
Pedro 

João Luís 
 

 600  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv.4, 
fls. 263, 272 

 

 

 

                                                 
599  O Mendanha recebeu também 2 500 reais, pagos em cinco prestações, por tanger o sino. Este Mendanha deve tratar-se 
de Diogo de Mendanha. Em 1575, Maria de Mendanha, filha de Diogo de Mendanha, solteira, moradora junto à Porta do 
Olival foi remunerada por criar um enjeitado (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 294). 
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Quadro 27 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1568) 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

  Data Quantia   

João 
Maria Dias, moradora na 
Rua das Congostas 

7 de Janeiro 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls.1-1v 

7 de Janeiro 
700 

   
 
Maria 

João Afonso, morador em 
S. Mamede, Couto de 
Leça 14 de Julho 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 2, 39v-40 

Manuel 
Beatriz Gonçalves, 
moradora em Santo 
Ildefonso 

7 de Janeiro 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 2-2v 

7 de Janeiro 
700 

   
Maria 

Bartolomeu Rodrigues, 
morador no Couto de 
Avintes 14 de Julho 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 4v, 38v 

17 de 
Janeiro 

1000 

Já tinha recebido 
1000 reais da finta de 
Bouças. Tinha a 
enjeitada há um ano e 
nove meses 

 
 
Francisca 

 
Maria Eanes, moradora 
em Sendim, julgado de 
Bouças 

30 de 
Outubro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 6, 61v 

Solicitador dos Enjeitados 
17 de 
Janeiro 

60 
Pagamento de dias de 
leite  

Beatriz 
Maria Álvares, moradora 
em Gaia 

17 de 
Janeiro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 7 

Solicitador dos Enjeitados 
7 de 
Fevereiro 

120  De 6 dias de leite 
 
Maria Ana Gonçalves, filha de 

Catarina Eanes, moradora 
em Monte Córdova 

7 de 
Fevereiro 

700 
O último pagamento 
é efectuado em 1575 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 12v-13 

António 
João Gonçalves, morador 
em S. Tiago de Labruge, 
Maia 

14 de 
Fevereiro 

1400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 16 

28 de 
Fevereiro 

700  
Maria 

Maria Lopes, moradora na 
Viela do  
Salvador (junto ao 
Hospital do Salvador) 

13 de 
Outubro 

700 
Da criação que tem 
feita 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 18v, 56 

Solicitador dos Enjeitados 6 de Março 160  De dias de leite 
 
 
Francisco 

Maria Pires, moradora 
junto à Porta de Cimo de 
Vila 

6 de Março 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 20 

Miguel 
Pedro Fernandes, morador 
em S. Tiago de Carreira, 
julgado de Refojos 

10 de Março 1400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 20v 

Maria 
João Gonçalves, morador 
em S. Mamede de Leça 

10 de Março 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 20v-21 

Filipa 
Amador Lourenço, 
morador em Refojos, 
Escrivão das Sisas 

10 de Março 1700 
Escrivão das Sisas de 
Refojos 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 21,21v 
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Sebastião 

Catarina Gonçalves, 
mulher de Belchior 
Fernandes, moradora no 
Couto de Leça 

24 de Março 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 21v, 22 

João Eanes, morador em 
Jovim 

24 de Março 700 
 
Catarina 
 

João Eanes, morador em 
Atães  (Jovim, 
Gondomar) 

20 de 
Novembro 

700 
 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 22, 65v-66 
 

Duarte 
João Gonçalves, morador 
em Vairão 

10 de Abril 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 24 

Maria 

Helena Gonçalves, 
moradora em S. Tiago de 
Carreira, julgado de 
Refojos 

5 de Maio 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 25 

15 de Maio 700  
 
Sebastião 

Jorge Pires, morador em 
Venda Nova, Rio  
Tinto, julgado da Maia 

27 de 
Novembro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 26v-27, 67 

Manuel 
João Gonçalves, morador 
em Perosinho, julgado de 
Gaia 

19 de Maio 1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 27 

Gracia 
Catarina Pires, morador 
em Mouriz, julgado de 
Refojos 

19 de Maio 1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 27v 

João do Vale 
Domingos Fernandes, 
morador em Lantemil,  
Maia 

22 de Maio 1400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 28-28v 

Maria 
Ana Pires, moradora na 
Rua de Cimo de Vila 

29 de Maio 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 29 

29 de Maio 700 
 
Viúva 

 
 
Maria 

Catarina Gonçalves, 
moradora no Couto de 
Santo Tirso 27 de 

Novembro 
700 

Casada com João 
Luís 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 29-29v, 66v 

Maria  

Francisca Nogueira, 
mulher de Gonçalo Jorge, 
alfaiate, moradora na 
cidade 

12 de Junho 700 
Do começo da 
criação 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 32v 

Maria 
Afonso Eanes, morador 
no Couto de Leça 

26 de Junho 700  
A.H.M.P., C.B.C, 
lv. 5, fl. 35 

Madalena da 
Cruz 

Maria Dias, moradora em 
Santa Maria Alta, 
freguesia de S. Martinho 

30 de Junho 1000  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 36v 

Joana 
Margarida Pires, 
moradora no Couto de 
Avintes 

14 de Junho 700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fls. 38v-39 

Maria 
Catarina Martins, viúva, 
moradora em Fradelos, 
junto da cidade 

14 de Julho 700 
Da criação que tem 
feita 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 39 
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Ana 
Gil Gonçalves, morador 
em Refojos 

14 de Julho 1000 
Da criação que tem 
feita 

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 39v 

Manuel 
Pantaleão Gonçalves, 
morador em S. Cosme 

18 de 
Agosto 

1200  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 45v 

Maria 
Sebastião Fernandes, 
morador em Vilar, 
freguesia de Cedofeita 

1 de 
Setembro 

500  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 48v 

Solicitador dos enjeitados 
1 de 
Setembro 

20 
De leite para esta 
enjeitada  

Maria de 
Deus 
 
 

Ana Gonçalves, moradora 
na Rua de Cimo de Vila 

1 de 
Setembro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 49 

Maria 
Vitória Gonçalves, 
moradora na cidade 

25 de 
Setembro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 49v 

Paula 
Isabel Álvares, moradora 
na Rua das Congostas 

3 de 
Novembro 

700  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 62v 

Maria 
Beatriz Gonçalves, 
moradora em Cabreira, 
julgado de Refojos 

27 de 
Novembro 

1400  

A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do 
Concelho, Lv. 5, 
fl. 66v 

 

Quadro 28 - Pagamentos pela criação de enjeitados (1575) 

Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

Nome 
Local 

Abandono 
 Data Quantia   

Maria Dias, “a 
Conteira”, 
moradora na cidade 

4 de 
Fevereiro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 280v 

Antónia Cedofeita 
Maria Dias, 
moradora nas 
Congostas 

07 de Junho 593 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5,  fl. 307v 

22 de 
Janeiro 

600 
Da criação que 
faz 

Maria de 
S. Miguel 

S. Miguel 

Maria Afonso, 
moradora na 
freguesia de 
Nogueira da 
Regedoura, Terra 
da Feira 

3 de 
Fevereiro 

1000 
Da criação que 
tem feita 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 281v, 
284v 

Maria 
Mosteiro de 
Cedofeita 

Ana Gonçalves, 
moradora em 
Monte Córdova, 
julgado de Refojos 

10 de 
Fevereiro 

800 

Maria tem 7 
anos, é o último 
pagamento de 7 
anos de criação 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 283v 

Manuel 
Nossa 
Senhora da 
Graça 

Catarina Pires, 
solteira, moradora 
na Cordoaria, fora 
da Porta do Olival 

31 de 
Janeiro 

860  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 286 
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Perpétua Cordoaria 

Constança 
Gonçalves, 
moradora na 
freguesia de S. 
Pedro de Lamelas, 
Refojos 

5 de 
Fevereiro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 286v 

9 de 
Fevereiro 

400 

13 de 
Fevereiro 

600 
Domingas 

Quinta de 
António de  
Sousa 
Alcoforado 

Cecília Gonçalves, 
moradora na 
freguesia  
de Lordelo de 
Ferreira, concelho 
de Refojos. 
Mulher de Bento 
Gonçalves 

9 de Março 600 

Pagamento que 
lhe é feito 
enquanto o 
Corregedor não 
fintar no termo 
da cidade. Da 
criação que faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 287, 
289, 291v 

9 de 
Fevereiro 

900 
 

Da criação que é 
feita 

Manuel 
Porta do 
Olival 

Margarida Pires, 
mulher de Gonçalo 
Gonçalves, 
moradora em 
Canelas 

14 de 
Dezembro 

1500 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 287, 
336v 

10 de 
Fevereiro 

500 

Da cura e dos 
dias que a 
enjeitada 
permaneceu em 
sua casa 

Setembro  

São pagos 3 000 
reais relativos à 
criação de 7 
enjeitados, entre 
os quais esta Inês 

Inês 
Hospital de 
Santa  
Clara 

António Eanes, 
Solicitador dos 
Enjeitados 

29 de 
Setembro 

1000 

Da criação que 
faz de Inês órfã a 
qual se lhe 
removeu. 

 
A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 287v, 
320v, 321, 324 

1 de  
Fevereiro 

800 
Da criação que 
faz 

Agostinho 
Nossa 
Senhora de 
Agosto 

Francisco Eanes, 
morador em 
Cadavão, Freguesia 
de Nossa Senhora 
do Paraíso (Gaia) 

19 de 
Outubro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 286, 
329 

10 de 
Fevereiro 

850 
 

Da criação que 
faz 

Domingos Gandra   
Francisco Pires, 
morador em Santa 
Cruz do Bispo 

8 de 
Outubro 

850 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 288, 
328v 

17 de 
Fevereiro 

800 
Da criação que 
faz Paula do 

Espírito 
Santo 

Privadas sob 
o muro 

Maria Gonçalves, 
moradora na Rua da 
Reboleira 

12 de 
Outubro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 288, 
330 

10 de 
Fevereiro 

800 
Da criação que 
faz 

Pantaleão 

Mosteiro de 
S. Salvador,  
Vila Nova 
de Gaia 

André Álvares, 
morador em 
Arcozelo 

14 de 
Setembro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 288v, 
320 

Maria 
Hospital de 
Santa Clara 

Beatriz Fernandes, 
moradora junto aos 
açougues da cidade 

12 de 
Fevereiro 

1000 
 

Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 288v 

Apolónia S. Pedro 

Margarida 
Gonçalves, 
moradora na Rua 
Chã 

12 de 
Fevereiro 

900 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 289v 
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Francisca S. Bento 
Margarida Pires, 
moradora em S. 
Bento 

1 de Março 900 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 289v 

29 de 
Setembro 

800 
Da criação que 
faz 

Maria da 
Batalha 

Porta de 
Cimo de 
Vila 

Inês Gonçalves, 
Moradora em Santa 
Eulália de Lamelas 

17 de 
Dezembro 

600 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 322v, 
336v 

Paulo 
S. Salvador 
de Árvore 

Catarina Gomes, 
moradora em 
Mindelo 

3 de Março 900 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5,  fl. 290 

4 de 
Fevereiro 

900 
 

Da criação que 
faz 

Maria 
Igreja de 
Azurara 

André Gonçalves, 
morador em Lente, 
S. Salvador de 
Árvore 

29 de 
Setembro 

1600 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 290v, 
323 

4 de Março 800 
 
Da criação que 
faz Maria 

S. Pedro de 
Miragaia 

Sebastião 
Fernandes, morador 
em Vilar, freguesia 
de Cedofeita 31 de 

Outubro 
800 

Da criação que 
acabou de fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 290v, 
331v 

António 
Porta de 
Santo Elói  

António Mendes, 
Solicitador dos 
Enjeitados 

4 de Março 600 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 291 

5 de Março 
 

600 
Da criação que 
faz Manuel do 

Pinheiro 
Devesa da 
Poupa 

Gonçalo Gonçalves, 
morador em 
Campanhã 
 

19 de 
Outubro 

900 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 291, 
339v 

Catarina 
do Olival 

Porta do 
Juiz dos 
Órfãos 
(Pedro 
Borges) 

Catarina Gonçalves, 
cabaneira, 
moradora junto à 
Porta do Olival, na 
rua que vai para 
Santo Elói 

10 de 
Março 

900 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 291v- 
292 

 
? 

 

Isabel, solteira, vive 
em casa de Isabel 
Correia, viúva, na 
Rua Chã 

15 de 
Março 

200 

200 reais de leite 
que lhe deu, 
enquanto não 
encontram ama 
para o criar 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 292 

André 
Adro de S. 
Domingos 

Margarida 
Gonçalves, 
cabaneira, 
moradora na 
Ferraria Nova 

 
15 de 
Março 

 
1000 

Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 292v 

15 de 
Março 

 

1000 
Da criação que 
faz  

António 

 
Adro de S. 
Domingos 

Maria Dias, 
moradora na 
freguesia de S. 
Pedro da Cova, 
Gondomar 

6 de 
Outubro 

600 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 293, 
328 

Eugénia Porta da Sé 
Alva, solteira, 
moradora no Couto 

24 de 
Março 

1100 

Recebeu 200 
reais do leite que 
lhe deu antes de 
a enjeitada lhe 
ser dada a criar e 
900 reais para o 
começo de 
criação 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 294 
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Maria, filha de 
Diogo de 
Mendanha, solteira, 
moradora junto à 
Porta do Olival 

16 de 
Março 

900  

Gregório Milheirós 
Mécia Dias, mulher 
de Francisco 
Gonçalves, 
moradora junto à 
Porta do Olival 

5 de 
Outubro 

900 
O pagamento é 
feito ao marido 
da ama.  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 294, 
326v, 327 

26 de 
Março 

 
1000 

Da criação que 
faz 

Isabel Cedofeita 

Catarina Dias, 
mulher de Pedro 
Gonçalves, 
lavrador, moradora 
em Gueifães, Couto 
de Leça 

30 de Maio 800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 294v, 
305v 

26 de 
Março 

 
800  

Domingos 
S. 
Domingos 

Catarina Fernandes, 
mulher de Sebastião 
Fernandes, 
trabalhador, 
moradora na Fonte 
Taurina 

12 de 
Outubro 

800  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 294v, 
330 

Ângela  Cedofeita 

Cecília Fernandes, 
moradora fora da 
Porta do Olival, à 
Bandeira 

28 de 
Março 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 295 

28 de  
Março 

1060 
1 000 reais da 
criação que faz e 
60 reais do leite Manuel Monchique 

 
Susana Pires, 
moradora em 
Canelas, julgado de 
Gaia 

19 de 
Dezembro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 295, 
337v 

António 
S. 
Domingos 

Francisco de Sousa 
29 de 
Março 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 295v 

Francisco 
Rua das 
Taipas 

André Dias, 
morador na Póvoa 
de Cima 

2 de Abril 1000 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 295v 

Maria 
 
Cordoaria 

Catarina Gonçalves 
moradora na 
Cordoaria Velha 

8 de Abril 800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 297v 

Afonso 
Santo 
Ildefonso 

Pedro Afonso, 
morador em 
Baguim, Alfena 

11 de Abril 900 Criação que faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 298 

António Mendes, 
solicitador dos 
Enjeitados 

15 de Abril 240 
Pagamento de 12 
dias de leite 

Maria 
Rua dos 
Mercadores 

Isabel Rodrigues, 
mulher de Diogo 
Pires, penteeiro, 
moradora em Cimo 
de Vila 

30 de Abril 1400 
400 reais de leite 
e 1000 reais da 
criação que faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 298v, 
301 

23 de Abril 800 
Já lhe tinha sido 
paga a criação do 
ano de 1574 Maria Santo Elói  

Jorge Pires, 
lavrador, morador 
na freguesia de S. 
João de Canelas 29 de  

Setembro 
800 

Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 298v, 
299, 323v 
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Heitor 
Sinagoga, 
Rua de S. 
Miguel 

Maria Fernandes, 
moradora na 
Cordoaria de Cima 
da Fonte de Nossa 
Senhora da Graça 

26 de  Abril 1000 
Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 299v 

António Mendes, 
Solicitador dos 
Enjeitados 

30 de Abril 160 De 8 dias de leite 

Catarina 
S. Miguel, o 
Anjo Jorge Pires, 

morador em 
Canelas 

30 de Abril 1000 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, 300v 

Camila Banhos 

Jorge Lourenço, 
morador em S. 
Lourenço de 
Argoncilhe 

30 de Abril 1080 
 80 reais de leite 
e 1000 reais da 
criação que faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5,  fl. 301 

Maria das 
Santas 

S. 
Domingos 

Isabel, solteira, 
moradora em Águas 
Santas 

05 de Maio 800  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 301v 

António Mendes, 
solicitador dos 
enjeitados 

11 de Maio 180 
De leite, 
enquanto não se 
achou amo 

 
João 

 
Açougues da 
cidade 

Gonçalo Martins, 
morador na 
freguesia de Duas 
Igrejas, Aguiar de 
Sousa 

11 de  Maio 900 
Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 302v 

António Mendes, 
Solicitador dos 
Enjeitados 

17 de Maio 240 
De 12 dias de 
leite 

Guiomar Lada 
Isabel Martins, 
mulher de 
Francisco Eanes, 
moradora em 
Vilarinho, S. 
Miguel de Gandra 

17 de Maio 1000 
Da criação que 
começa a fazer 

 
A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 303v 

 
 
Maria 

Enfermaria 
dos pobres, 
junto à Porta 
do Olival 

Catarina Francisca, 
mulher de Brás 
Eanes, moradora 
em S. Miguel de 
Gandra 

17 de Maio 1000 
Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
C.B.C., Lv.5, fl. 
304 

Gonçalo Eanes, 
quadrilheiro 

19 de Maio 100 
De leite de 5 dias 
que a teve 

 
Maria 

Corpo Santo Maria Fernandes, 
mulher de Manuel 
Martins, moradora 
em Massarelos 

19 de Maio 1000  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 305 

António 
Rua das 
Flores 

Maria Eanes, 
moradora na 
Biquinha  

21 de Maio 1000 
Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 305 

8 de Janeiro 800 
Pagamento feito 
ao marido. 

26 de Maio 800 
Da criação que 
faz 

Manuel Reboleira 

Branca Gonçalves, 
mulher de João 
Gonçalves, 
moradora em 
Fermedo, terra da 
Feira 25 de Junho 1000  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 281, 
305v, 313v 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

 
Maria  

Cedofeita 

Fernando Álvares, 
moradora no Casal 
de Beldroegas, em 
Cedofeita 

 
4 de Junho 

 
800 

 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 307v 

Maria 
Enfermaria 
da Porta do 
Olival 

Marinha Lobato, 
moradora em 
Miragaia 

8 de Junho 900 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 307v 

Maria 
Púlpito de S. 
Domingos 

Catarina Fernandes, 
moradora na Lada 

11 de Junho 600 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 308 

António Mendes, 
solicitador dos 
enjeitados 

 
04 de Julho 

 
320 

De 16 dias de 
leite que lhe deu 
enquanto não se 
achou ama 

Domingas 
Porta do  
Olival 

Margarida Mendes 04 de Julho 1000  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 310 

Domingos 
Mosteiro de 
S. 
Domingos 

Maria Gonçalves, 
mulher de Sebastião 
Fernandes, 
moradora em 
Argoncilhe, Terra 
da Feira 

 
4 de Julho 

 
1100 

 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 311v 

Maria Nunes, 
moradora junto à 
Porta de Cimo de 
Vila 

16 de Junho 1000  

Comba Martins 16 de Julho 200  
Domingas S. Cosme 

Comba Martins 
29 de 

Setembro 
800 

Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 315v, 
323 

Maria  
Catarina Pires, 
moradora no 
Carregal 

20 de 
Agosto 

1000 

“Da criação que 
faaz em Maria 
emgeitada que 
lhe foi removida” 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5,  fl. 317v 

Maria 
S. Miguel, o 
Anjo 

Maria Vieira, 
moradora na Lada 

9 de 
Setembro 

1000 
À conta da 
criação que faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 320-
320v 

 
António, 
Inês, Ana, 
Gracia, 
Maria, 
Maria  e 
outra 
criança 

Inês foi 
abandonada 
no Hospital 
de Santa 
Clara, Maria 
na muralha e 
outra criança 
no cruzeiro 
de S. 
Domingos 

 
António Eanes,  
Solicitador dos  
Enjeitados. Tinha 
aos seus cuidados 
sete crianças que 
lhe foram entregues 
pelo Juiz dos 
Órfãos por as 
respectivas amas as 
abandonarem ou 
morrerem 

 
 

Setembro 
 

 
 

3000 
(destinad

os a 
alimentos 
para os 

sete 
enjeitado

s) 

António havia 
sido dado a criar 
a um ferreiro de 
Grijó, que não 
quis continuar a 
criação; Ana 
estava a ser 
criada por uma 
mulher da 
Cordoaria Velha 
que faleceu e 
Gracia era criada 
pela Tojeira de 
Roriz e depois a 
removeram a 
uma mulher da 
Biquinha 

 
 
 
 
 
A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 320v-
321 
 

Maria de 
Deus 

Porta de 
Cimo de 
Vila 

Ana Gonçalves, 
moradora na 
Ribeira 

29 de 
Setembro 

1600 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 322v 
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Enjeitados 
Amas / famílias 

de criação 
Pagamento Observações Fonte 

Antónia, moradora 
nos Banhos 

29 de 
Setembro 

400 
De 20 dias de 
leite que lhe deu 

Maria 
S. 
Domingos Maria Pires, 

moradora em Santo 
Ildefonso 

29 de 
Setembro 

800 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 323v 

29 de 
Setembro 

800 

António  Matosinhos 

Margarida Pires, 
mulher de Gonçalo 
Gonçalves, 
moradora em 
Matosinhos 

15 de 
Dezembro 

800 

Da criação que 
faz 
 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 324, 
336 

Genoveva 

Na muralha, 
junto ao 
Postigo das 
Tábuas 

Ana, solteira, 
moradora na 
Calçada de S. Bento 

7 de  
Outubro 

1000 
Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 328v 

Vitória 
Porta do 
Olival 

Maria Barbosa, 
mulher de Luís da 
Mota, beleguim, 
moradora junto à 
Porta do Olival 

 
12 de 

Outubro 

 
1600 

Fica paga de sete 
anos de criação 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 330v 

Beatriz 
Alpendre de 
S. Miguel, o 
Anjo 

Maria de Sousa, 
moradora em 
Gueifães, Leça 

 
12 de 

Outubro 

 
1000 

Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 330v 

 
Maria 
 

S. Pedro 
Antónia Ribeiro, 
moradora em 
Germalde 

 
19 de 

Outubro 

 
1000 

Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 331 

9 de 
Novembro 

800 
Recebe o marido. 
Da criação que 
faz 

Francisca 
de Santa 
Clara 

Hospital de 
Santa Clara  

Francisca Vilela, 
mulher de António 
Rodrigues, 
moradora na Rua 
Chã 

15 de 
Dezembro 

800  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 332, 
336 

António 
Alpendre de 
S. 
Domingos 

Catarina Rodrigues, 
mulher de João 
Gonçalves, 
pedreiro, moradora 
na Cordoaria de 
Cima 

10 de 
Novembro 

 
1000 

 
 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 332v 

Maria da 
Cruz 

Alpendre de 
S. 
Domingos 

Catarina Fernandes, 
mulher de Sebastião 
Fernandes da 
Mãozinha 

 
14 de 

Novembro 

 
1000 

 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 333 

24 de 
Novembro 

 
900 

Beatriz Nevogilde 
Margarida 
Gonçalves, viúva, 
moradora nas Aldas 24 de 

Novembro 
1000 

 
Da criação que 
faz 
 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 333v, 
340v 

Maria de 
Deus 

Santo Elói 

Ana Gonçalves, 
moradora junto à 
Porta de Cimo de 
Vila 

24 de 
Novembro 

 
350 

 
 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 333v 

Ana Antónia da 
Cunha, “a Balhoa”, 
moradora nas Aldas 

1 de Março 1000 
Da criação que 
faz 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 290 

Maria da 
Batalha 

Porta de 
Cimo de 
Vila Ana Antónia, 

moradora junto à 
Porta de Cimo de 
Vila 

17 de 
Dezembro 

600 
Pela criação que 
tem feita 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 339-
339v 
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Agostinho Santa Clara 

Madalena 
Fernandes, 
moradora em 
Lordelo 

28 de 
Novembro 

1000 
Da criação que 
começa a fazer 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, Lv.5, fl. 
340v 

António 
S. 
Domingos 

Francisca 
Fernandes, 
moradora junto à 
Porta de Cimo de 
Vila, mulher de 
António Dias, 
sapateiro 

28 de 
Novembro 

1000 

Da criação que 
começa a fazer. 
O enjeitado foi 
removido à dita 
Francisca 
Fernandes 

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fls. 342v, 
243v 

?  
Francisco Pires, 
morador em 
Canelas 

 1000  

A.H.M.P., 
Cofre dos Bens 
do Concelho, 
Lv.5, fl. 344 

  

2.5 Os funcionários da Câmara 

Para conseguir dar resposta ao número cada vez mais elevado de crianças que eram 

abandonadas na cidade e assegurar a sua criação, a Câmara do Porto contava com os serviços de dois 

funcionários que ela própria nomeava e remunerava: o Pai dos Meninos e o Solicitador dos Enjeitados. 

Em alguns momentos parece haver uma sobreposição de funções, não sendo claras nem as atribuições 

de cada um nem o modo como se articulavam, situação que aparentemente levou a uma fusão dos dois 

cargos.  

De início o Pai dos Meninos e o Solicitador dos Enjeitados deviam ter funções distintas e, 

temporalmente, o primeiro precedeu o segundo. As funções do Pai dos Meninos englobavam não só o 

recrutamento de amas para efectuar a criação de enjeitados, dada por concluída aos sete anos de idade, 

mas também a integração profissional dos enjeitados e órfãos. O Solicitador dos Enjeitados recolhia as 

crianças enjeitadas, encontrava amas que assegurassem a sua criação e tentava descobrir os respectivos 

pais e mães.   

Posteriormente algumas das funções do Pai dos Meninos foram assumidas pelos Juízes de Fora 

dos Órfãos, efectuando-se no final das suas audiências os pregões dos órfãos que reuniam condições 

para “se darem por soldada”; e outras pelo Solicitador dos Enjeitados que passou a ser o responsável 

pelo recrutamento das amas.600  

Com a passagem do tempo a designação Pai dos Meninos parece ter caído em desuso; pelo 

menos deixámos de a encontrar na documentação consultada. Em contrapartida as referências ao 

Solicitador dos Enjeitados são cada vez mais frequentes. Deve ter existido uma fusão entre ambos os 

cargos, possivelmente, no final da década de Sessenta ou durante a década de Setenta uma vez que, 

                                                 
600 Leis Extravagantes e Reportório das Ordenações de Duarte Nunes de Lião, Tit. XIX Dos juízes dos órfãos, Lei I Que 
não deem os orfãos em pregão nas audiências, pp. 48-49. 
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nesta última, esporadicamente, o Solicitador dos Enjeitados passa a ser denominado como Pai dos 

Enjeitados, como acontece no livro de despesas de 1575, aquando do registo do pagamento dos 1 000 

reais relativos à remuneração do segundo quartel desse ano a António Mendes, Solicitador dos 

Enjeitados, acrescidos de uma gratificação de igual valor.601    

Segundo Ribeiro da Silva, nas décadas de Oitenta e Noventa a designação habitual era a de Pai 

dos Enjeitados, exercendo estas funções, em 1584, Manuel Vieira e, em 1594, Filipe Gonçalves, 

cidadão. Refere ainda o mesmo autor que, posteriormente, o cargo passou a ser de provimento 

feminino, havendo na cidade uma Mãe dos Enjeitados, que recolhia as crianças, levava-as à Sé para 

serem baptizadas sub conditione, servindo-lhes frequentemente de madrinha e efectuando a sua 

entrega às amas, que ela própria recrutava.602 

A Câmara de Braga não dispunha de qualquer funcionário com funções semelhantes e 

normalmente os quadrilheiros responsáveis pela área onde a criança fora abandonada eram incumbidos 

de recrutar a ama para assegurar a sua criação o que, por vezes, criava dificuldades. No dia 11 de Abril 

de 1565, os oficiais concelhios ordenaram a Pedro Fernandes, Procurador, e a Pedro Gonçalves, 

ataqueiro e quadrilheiro da Rua do Souto, onde uma menina fora enjeitada, que até ao dia seguinte 

encontrassem uma ama para a criar. O Procurador pretendeu escusar-se de tal encargo, alegando que 

“ele não acejtava tal por não ser obrjgado a jso”, mas Pascoal de Castro, que servia de Escrivão da 

Imposição disse “que o custume era busquar a dita ama o quadrilheiro e o Procurador”.603 Em Outubro 

do mesmo ano, o Escrivão da Câmara, Manuel Lopes, redigiu alvarás, que foram entregues aos 

quadrilheiros de S. Martinho de Dume, com instruções para procurarem uma ama que aceitasse criar 

um enjeitado.604  A questão voltou a colocar-se em 1567 e os oficiais concelhios decidiram que, a 

partir de então, a responsabilidade de recrutar as amas para assegurar a criação de enjeitados seria 

confiada alternadamente às freguesias, começando pela mais próxima da cidade. A criação seria paga 

pela Câmara, mas cada freguesia teria apenas oito dias a partir do dia da notificação para encontrar 

uma ama e se o prazo fosse ultrapassado a criação passaria a ser feita à sua custa.605  Com esta medida 

a Câmara bracarense pretendia resolver a questão da falta de amas e, simultaneamente, fomentar a 

vigilância popular com o objectivo de diminuir a prática do abandono, mas sem aumentar os gastos 

com a contratação de funcionários para recrutarem as amas e investigarem a proveniência dos 

enjeitados. 

                                                 
601 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 313. 
602 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as instituições e o Poder, Vol. II, 
Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, pp. 794,795. 
603 Bracara Augusta, vol. XXX, Tomo II, nº 70 (82), ano de 1976, p. 709. 
604 Bracara Augusta, vol. XXX, Tomo II, nº 70 (82), ano de 1976, p. 760. 
605 Bracara Augusta, vol. XXXIII, nº 75-76 (87-88), ano de 1979, pp. 543-544. 
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2.5.1 O Pai dos Meninos  

O cargo de Pai dos Meninos, na cidade do Porto, foi criado em 1533, aparentemente por 

iniciativa régia. Na acta camarária do dia 5 de Julho desse ano consta que D. João III havia escrito à 

cidade, ordenando aos oficiais concelhios que escolhessem uma pessoa que reunisse as condições 

necessárias para exercer o cargo de Pai dos Meninos, por haver no Porto muitos moços perdidos. 

Depois de ponderarem o assunto, eles decidiram, por unanimidade, que o eleito deveria ser um cidadão 

“daqueles que andam no regimento da cidade e que seja uma pessoa auta e de bem”, devendo o 

monarca ser informado da decisão concelhia.606 

 A eleição efectuou-se no dia 29 de Novembro e o escolhido, pela maioria dos votos, foi Manuel 

de Figueiró. Este cidadão, também designado como “provedor dos meninos e moços pobres e vadios 

que andam perdidos”, prestou juramento de imediato, mas deveria iniciar funções apenas em Janeiro 

de 1534. Foi-lhe estipulado um vencimento anual de 4 000 reais.607 

Manuel de Figueiró não foi muito diligente no exercício das suas funções; pelo menos assim o 

julgou D. João III que, em Abril de 1535, numa missiva dirigida aos Vereadores e Procurador da 

Cidade, considerou que o cidadão que no ano anterior exerceu o cargo de Pai dos Meninos fez tão 

pouco que não justificou nem a eleição nem o mantimento recebido.608 Os próprios oficiais concelhios, 

em resposta ao monarca, argumentaram que, atendendo à inépcia do Pai dos Meninos durante o ano de 

1534, não tinham escolhido ninguém para exercer essas funções no ano de 1535. 

Tendo em conta a negligência do cidadão que desempenhou as funções de Pai dos Meninos, em 

Junho de 1535 o monarca ordenou que para esse cargo passasse a ser eleito, anualmente, um oficial 

mecânico, que deveria arranjar amas e olhar pelas crianças encontradas pelas portas das cidade e levá- 

-las ao Juiz dos Órfãos, tal como acontecia em Lisboa.609    

O rei mostrou ser conhecedor do que acontecia na cidade neste domínio, mas não revela a sua 

fonte de informação. Talvez fosse o Corregedor ou o Juiz de Fora dos Órfãos, o licenciado Martim 

Velho, que em outras ocasiões evidenciou estar atento à situação dos enjeitados.  

Em Abril de 1545, aquando da eleição do Pai dos Meninos, as funções que lhe são atribuídas 

continuam a ser as mesmas: devia “busquar as ammas pera criar os enjeitados e olhar pollas crianças 

que achassem engeitadas as portas e as levar ao juiz dos orfons”, no entanto a designação de “pai dos 

mininos e moços orfons perdidos” sugere também que, como referia o monarca em 1533, acumulava a 

função de encontrar pessoas que assumissem a responsabilidade da integração profissional das crianças 

enjeitadas ou órfãs, após a sua criação, para que não andassem a mendigar pela cidade.   

                                                 
606 A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fl. 61v. 
607 A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fls. 121v,122. 
608 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 240. 
609 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 240-241. 



201 

Aliás, esta eleição é justificada pelo facto de na cidade haver “infyndos mininos e moços 

perdidos que andam a pidir sendo já pêra servirem amos” e por existir, no cartório camarário, uma 

provisão régia que o ordenava. O escolhido para o cargo foi Silvestre Gonçalves, ferrador e Solicitador 

da Misericórdia.610 A experiência adquirida por Silvestre Gonçalves ao serviço da Misericórdia foi 

reconhecida e valorizada pelos oficiais concelhios, que o consideraram a pessoa mais adequada para as 

funções a desempenhar e se comprometeram a pagar-lhe, anualmente, os quatro mil reais previstos na 

provisão régia.611 

Em Novembro de 1560, os oficiais concelhios elegeram para o cargo de Pai dos Meninos e 

Moços Vadios, durante um ano, António Mendes, porteiro, estipulando um vencimento de apenas 1 

500 reais por ano.612 Este António Mendes residia na Rua Chã e havia sido escolhido para o cargo de 

Porteiro da Câmara em Janeiro do mesmo ano.613  

Não é fácil explicar uma redução tão significativa no vencimento do Pai dos Meninos como a 

que se verificou entre 1545 e 1560, mas é possível que esteja relacionada com o facto de algumas das 

funções que inicialmente lhe foram atribuídas, como o recrutamento das amas, terem sido transferidas 

para o Solicitador dos Enjeitados. 

Quadro 29 - Titulares do cargo de Pai dos Meninos e respectivo vencimento 

Ano Titular do cargo Vencimento Fonte 
1534 Manuel de Figueiró, cidadão 4 000 reais A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fls. 121v-122. 
1545 Silvestre Gonçalves, ferrador 4 000 reais A.H.M.P., Vereações, Lv. 15, fls. 9v-10. 
1560 António Mendes, porteiro 1 500 reais A.H.M.P., Vereações, Lv. 22, fls. 87-87v 

 

Pelo facto de se atribuir ao Pai dos Meninos a função de encontrar amos para os meninos e 

moços vadios ou perdidos que vagabundeavam pela cidade é possível estabelecer um paralelo entre o 

ofício de Pai dos Meninos e o de Padre de Huérfanos existente, por exemplo, em Navarra, Saragoça, 

Valência e Almeria, embora as atribuições do primeiro estivessem mais diluídas e os seus poderes 

                                                 
610 A.H.M.P., Vereações, Lv. 15, fls. 9v-10. Veja-se PINTO, Maria Helena Barbosa – A Vereação Municipal do Porto em 
1545 (Tese de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2001, p. 93. 
611 Em 1547, Silvestre Gonçalves, ferrador, foi rendeiro das Canadas do Azeite e, em 1548, foi enviado à Corte negociar 
demandas da cidade, sendo-lhe estipulado um pagamento diário de 100 reais e uma besta para a viagem de ida e outra para 
a viagem de regresso (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 4 e A.H.M.P., Vereações, Lv. 16, fls. 43v-44). 
Estas demandas estavam relacionadas com a eleição do Ouvidor de Vila Nova, o lançamento de uma finta e os barcos de 
passagem (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 2, fl. 25-27v). Silvestre Gonçalves era casado com Ana 
Gonçalves e ambos residiam na Rua dos Mercadores. Em 1543 baptizaram um filho, Manuel, que teve como padrinhos o 
cidadão e fidalgo Rui Brandão e o abade Cristóvão de Leão e como madrinha Filipa Moreira, mulher do cidadão Pantaleão 
Carneiro (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 78).  
612 A.H.M.P., Vereações, Lv. 22, fls. 87v-88. 
613 O fiador apresentado por António Mendes, quando tomou posse do cargo de Porteiro, foi António Coutinho, cidadão. 
Em 1568 ainda exercia as funções de Porteiro, constando entre as despesas concelhias um pagamento de 500 reais que lhe 
foi efectuado, a título de remuneração (A.H.M.P., Vereações, Lv. 22, fl. 130v e A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, 
Lv. 5, fls. 63v-64). 
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fossem menores, uma vez que o Juiz dos Órfãos tinha maiores responsabilidades no mesmo 

domínio.614  

 Hélène Tropé atribui ao Padre de Huérfanos de Valência funções coercivas e repressivas, uma 

vez que lhe competia colocar ao serviço de amos ou mestres todas as crianças que andavam a 

mendigar pela cidade e se elas se recusassem a permanecer ao serviço dos seus amos seriam expulsas 

da cidade. Considera a autora que tinham uma função mais repressiva da mendicidade infantil do que 

formativa, mas contribuíam para a integração social das crianças pelo trabalho e promoviam uma 

melhor adequação entre a oferta e a procura de mão-de-obra.615 O cargo de Padre de Huérfanos 

dependia da Justiça Criminal e do Conselho Geral da cidade e o seu titular controlava os trabalhos dos 

órfãos menores de 25 anos.616 Por sua vez Antonio Muñoz Buendía cita diversos contratos feitos pelo 

Padre de Huérfanos de Almeria relativos a crianças órfãs ou expostas que eram colocadas como 

criados ou aprendizes ao serviço de diversos amos.617 

Funções semelhantes teria o Vereador que o bispo Baltazar Limpo, em 1555, ordenou que os 

oficiais concelhios de Braga escolhessem para obrigar os moços e moças que não tinham pais a “tomar 

amo” para não se perderem nem se habituarem a “maaos costumes e vícios”.618 

No Porto, a ambiguidade das funções do Pai dos Meninos e a sobreposição de competências 

tanto com o Solicitador dos Enjeitados como com o Juiz dos Órfãos justificam uma reestruturação e 

uma fusão dos dois cargos de atribuição concelhia, que terá acontecido na segunda metade do século 

XVI, com o intuito de rentabilizar recursos e dar uma resposta mais eficaz aos enjeitados.  

2.5.2 O Solicitador dos Enjeitados 

O Solicitador dos Enjeitados devia recolher as crianças que eram encontradas abandonadas, 

averiguar a sua procedência e colocá-las em famílias que assegurassem a sua criação, reportando todos 

                                                 
614 Em Valência, o cargo de curador dos órfãos ou “Pai dos Órfãos” remonta a 1338 e foi criado por decisão régia (RUBIO 
VELA, Agustín – La asistencia hospitalaria infantil en la Valencia del siglo XIV: pobres, huérfanos y expósitos in 
Dynamis. Acta Hispânica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, Vol. 2, 1982, p. 161 e RUBIO VELA, 
Agustín –  Infância y marginación. En torno a los instituciones trecentistas valencianas para el socorro de los huérfanos in 
Revista d’historia medieval, nº 1, 1990, pp. 128-133). 
615 TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe Siècles). Le cas du Collège imperial 
Saint-Vicent-Ferrier. Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, pp. 28-37 e TROPÉ, 
Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe Siècles) in REDONDO, Augustin (dir.) La 
Formation de l’Enfant en Espagne aux XVIe et XVIIe Siècles. Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1996,  p. 215. 
616 GRAULLERA, Vicente – Mujer, Amor y Moralidade en la Valência de los siglos XVI y XVII in REDONDO, Augustin 
(dir.) Amours Légitimes Amours Illégitimes en Espagne (XVIe – XVIIe Siècles). Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, p. 
111. 
617 MUÑOZ, BUENDÍA, Antonio -  La Infancia Robada. Niños Esclavos, Criados y Aprendices en la Almería del Antiguo 
Régimen in Los Marginados en el Mundo Medieval y Moderno. Actas de las jornadas sobre grupos sociales marginados 
celebradas en Almería del 5 al 7 de noviembre de 1998. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2000, p. 70. 
618 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, Vol.3, Lisboa, 
União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 260-261. 
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os casos ao Juiz dos Órfãos e ao respectivo escrivão, de modo a serem efectuados os assentos 

correspondentes no Livro dos Enjeitados.  

Baltazar Ferreira, em 1544, recebeu 1 600 reais “por descobrir pais e mães a muitos 

enjeitados”.619 Neste mesmo ano foi ainda remunerado pela criação de duas meninas enjeitadas.620 

Entre 1551 e 1561 foram efectuados vários pagamentos a Manuel Lopes, a título de honorários, 

por trabalhos associados aos enjeitados.  

Em 1551, os oficiais concelhios decidiram atribuir-lhe um aumento por ter cargo dos 

enjeitados. O aumento de 400 reais foi justificado pelo facto de também o encarregarem de atribuir 

tutores a todos os enjeitados que passassem de sete anos, ou seja, no momento em que a criação era 

dada por concluída, ele deveria designar-lhes um tutor que lhes proporcionasse alguma protecção 

numa nova etapa da sua vida em que já dependiam exclusivamente da sua capacidade de trabalho para 

assegurar a subsistência.621 Estes 400 reais são acrescentados aos 1 600 reais que até então recebia, 

passando a receber, na totalidade, 2 000 reais por ano. 

 Entre as despesas concelhias do ano de 1555 constam vários pagamentos a Manuel Lopes: 

primeiro foram-lhe entregues 1 000 reais do seu ordenado, algum tempo depois mais 500 reais por 

serviços feitos aos enjeitados e posteriormente outro pagamento no valor de 2 000 reais, ou seja, 

recebeu no total 3 500 reais.622 O mesmo aconteceu em 1558, ano em que lhe foram pagos 4 600 reais, 

divididos em sete prestações, uma das quais de 500 reais por desempenhar as funções de Porteiro dos 

Enjeitados e as restantes relativas ao cargo de Solicitador dos Enjeitados.623 Oficialmente o 

vencimento anual de Manuel Lopes continuava a ser de apenas 2 000 reais. 

Em Setembro de 1559, os oficiais concelhios, tendo em consideração o facto de Manuel Lopes 

“ter nyso muito trabalho e ocupação”, decidiram um aumento de 500 reais, passando a auferir, 

anualmente, de um salário de 2 500 reais.624  Pelo menos entre 1552 e 1561 Manuel Lopes acumulou 

as funções de Solicitador dos Enjeitados com as de Porteiro dos Órfãos.625 

Quadro 30 - Titulares do cargo de Solicitador dos Enjeitados e respectivo vencimento 

 Ano Titular do Cargo Remuneração Fonte 
  Vencimento anual Valor pago  

1544 Baltazar Ferreira 1 600  
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, 
fl. 67 

1551 Manuel Lopes 2 000  A.H.M.P., Vereações, Lv. 18, fl. 104v 

1555 Manuel Lopes 2 000 2 500 
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, 
fls. 139-139v, 142 

                                                 
619 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 67.  
620 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 66, 76. 
621 A.H.M.P., Vereações, Lv. 18, fl. 104v. 
622 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, fls. 139-139v, 142. 
623 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 198v, 201, 203, 205, 207, 208, 209. 
624 A.H.M.P., Vereações, Lv. 21, fls. 77-78. Cf. AFONSO, Maria Lúcia de Oliveira Lopes – O Porto segundo o Livro de 
Vereações de 1559 (Dissertação de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2002, p. 73. 
625 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 5, fl. 50v e A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, fl. 261v. 
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 Ano Titular do Cargo Remuneração Fonte 

1558 Manuel Lopes 2 000 4 600 
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, 
fls.198v, 201, 203, 205, 207, 208, 209 

1559 Manuel Lopes 2 500  A.H.M.P., Vereações, Lv. 21, fl. 78 

1561 Manuel Lopes  2 555 
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, 
fls. 255, 257, 261v, 266 

1567 António Eanes 2 000  
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, 
fls. 12v-13. 

1568 António Eanes 2 000 2 000 
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, 
fls. 13v e 56v 

1575 António Mendes 4 000 4 000 
A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, 
fl 297 

  

No ano de 1561 ainda constam, entre as despesas concelhias, quatro pagamentos a Manuel 

Lopes pelo exercício das funções de Solicitador dos Enjeitados, num total de 2 055 reais.626 

Nos anos de 1567 e 1568 António Eanes foi remunerado na qualidade de Solicitador dos 

Enjeitados, recebendo apenas 2 000 reais, mas, no ano de 1575, a Câmara do Porto pagou 5 000 reais a 

António Mendes, também designado como Solicitador do Enjeitados, dos quais 4 000 reais foram 

pagos a título de vencimento e 1 000 reais como gratificação pelo muito trabalho que teve nesse ano.627 

Além do vencimento estipulado, o Solicitador dos Enjeitados recebia, frequentemente, 

gratificações pelo muito trabalho que tinha e muitas vezes também era remunerado pela criação de 

enjeitados. No ano de 1575, António Mendes recebeu, a título de honorários, 3 000 reais relativos aos 

primeiros três quartéis do ano (o último quartel do ano seria pago no início de 1576) e em Junho 

foram-lhe pagos mais 1 000 reais, como forma de gratificação pelo trabalho suplementar que teve 

nesse ano, por haver muitos enjeitados e ser necessário procurar muitas amas e pessoas que os 

criassem.628  

Por vezes eram pagos ao Solicitador dos Enjeitados alguns dias de criação ou de leite, antes de 

a criança ser entregue a uma ama, mas como nem sempre havia amas disponíveis alguns enjeitados 

podiam permanecer aos seus cuidados durante vários meses.  

 A eficiência implicava que o Solicitador dos Enjeitados encontrasse, no menor período de 

tempo possível, as amas necessárias para assegurar a criação de todas as crianças enjeitadas. Uma 

resposta imediata implicava que o Solicitador estabelecesse alguns contactos prévios com amas que 

mostrassem disponibilidade para acolher, de forma temporária ou mais duradoura, crianças enjeitadas. 

Quando tal não acontecia ele próprio recebia a criança, no seio da sua família, sendo-lhe depois pago o 

valor correspondente. Encontrámos vários pagamentos a Baltazar Ferreira, em 1544; a António Eanes, 

em 1568 e a António Mendes, em 1575, mas nos livros de despesas dos anos de 1555, 1558 e 1561 não 

há qualquer pagamento a Manuel Lopes pela criação de enjeitados, apesar de ele exercer as funções de 

                                                 
626  A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 255, 257, 261v, 266. 
627 O valor relativo ao último quartel do ano de 1567 (500 reais) foi pago no dia 7 de Fevereiro de 1568. A.H.M.P., Cofre 
dos Bens do Concelho, Lv. 5, fl. 13 v e 297. 
628 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 297, 313 e 329. 
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Solicitador dos Enjeitados pelo menos entre 1551 e 1561. No entanto, o pagamento de 500 reais, no 

ano de 1555, por serviços prestados aos enjeitados e as várias gratificações que recebeu, em diferentes 

anos, na prática, devem significar que também ele acolhia no seu lar alguns enjeitados até lhes 

encontrar famílias de criação.  

 A sobrevivência das crianças enjeitadas também dependia da rapidez com que elas eram 

encontradas e dos cuidados que lhes eram prestados logo após esse acontecimento e nestas fases do 

processo a acção do Solicitador do Enjeitados era fundamental, embora a elevada mortalidade seja, 

com maior frequência, imputada à negligência das amas. 

 Em 1544, Baltazar Ferreira acolheu duas crianças, Maria de Deus e Eufémia, a primeira de uma 

forma mais permanente e a segunda até encontrar uma ama que a recebesse. Pela criação de Maria de 

Deus recebeu, durante o mês de Junho, 500 reais e pelos dezanove dias que teve Eufémia em sua casa, 

foram-lhe pagos, em Dezembro, 190 reais. 629 Após a curta permanência aos seus cuidados, Eufémia 

foi entregue a Maria Gonçalves, uma ama, que recebeu 500 reais pela sua criação. 630  

 No ano de 1568, António Eanes, além das prestações do último quartel do ano de 1567 e dos 

três primeiros quartéis de 1568, 2 000 reais na totalidade, recebeu 360 reais relativos a dias de leite 

fornecidos a quatro crianças: Beatriz, Maria, Francisco e Maria de Deus.631 

Em Setembro de 1575, António Mendes recebeu 3 000 reais para adquirir alimentos para sete 

crianças enjeitadas que tinha em casa. A situação anómala é explicada pelo facto de algumas amas 

terem abandonado as crianças que receberam para criar e de outras terem falecido.632  Também lhe 

foram pagos 1 140 reais relativos a cinquenta e sete dias de leite fornecido a cinco crianças 

abandonadas (Maria, Catarina, João, Guiomar e Domingas), antes de serem entregues a amas e 2 100 

reais pela criação de dois enjeitados: 600 reais pela criação de António, abandonado junto à Porta de 

Santo Elói e 1 500 pela criação de Inês, uma menina órfã que ficou no Hospital de Santa Clara.633 Na 

totalidade, António Mendes recebeu 6 240 reais pela criação de enjeitados durante o ano de 1575. 

Os vários pagamentos de dias de leite a diversos titulares do cargo de Solicitador dos 

Enjeitados devem traduzir a necessidade que, em alguns casos, estes profissionais tinham de pagar de 

imediato às mulheres que acolhiam e amamentavam as crianças enjeitadas, poupando-as ao trabalho 

que a arrecadação de quantias quase irrisórias implicava.  

                                                 
629 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fls. 66 e 76. 
630 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 76. 
631 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 7, 12v, 13, 20 e 49. 
632 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 320v-321. 
633 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287v, 291, 298v, 300v, 302v, 303v, 310 e 324. 
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2.6 Outros Intervenientes 

Não é possível estudar o abandono infantil, no século XVI, sem centrarmos a nossa atenção nas 

crianças, nas amas que as criavam e nos funcionários concelhios que as recolhiam e entregavam às 

famílias de criação. No entanto havia outros intervenientes, menos estudados, que exerciam funções 

muito importantes em diferentes fases do processo. Referimo-nos aos progenitores, às parteiras, aos 

padrinhos e ao juiz e escrivães dos órfãos.  

Os progenitores são as personagens mais obscuras de todo o processo: o acto de abandono é 

anónimo e não há qualquer referência nas fontes à sua identidade, ao local onde residiam, aos modos 

de actuação ou aos seus motivos. Por vezes, após o abandono, as crianças eram reclamadas, na maior 

parte dos casos pelos pais, mas, no Porto, para o período em estudo, não encontrámos qualquer 

indicação deste tipo. 

Em Arraiolos algumas crianças foram reclamadas por parentes ou devolvidas pelo Hospital do 

Espírito Santo às respectivas mães. No ano de 1553, uma menina de cerca de cinco anos, chamada 

Catarina e que estava a ser criada por Francisco Eanes Viseu, à custa do Hospital do Espírito Santo, foi 

entregue a Manuel da Silveira, morador na vila de Montemor-o-Novo. Ele comprometeu-se a pagar à 

Misericórdia, no prazo de dois anos, 5 000 reais dos mais de 12 000 reais que o hospital tinha gasto 

com a sua criação e a cuidar da menina, tendo-a “em sua casa como filha e dar conta della a todo o 

tempo”.634  No ano de 1566/1567 dois meninos foram enjeitados na escada de Simão Ferreira, mas dias 

depois o Hospital de Arraiolos enviou-os ao Vimieiro, de onde eram naturais, efectuando gastos de 

270 reais com a viagem das crianças, a canastra em que foram acomodadas e os dias de criação que 

financiou.635 Também João, enjeitado à Porta do Espírito Santo, no dia 2 de Março de 1566, foi 

confiado à mulher de Domingos Goulão, que recebeu 300 reais para cueiros, mas vinte dias depois 

descobriram quem era a mãe e entregaram-lho.636  

Em Braga, as actas da Vereação fazem referência a dois meninos, de cinco e dois anos e meio, 

que foram abandonados em casa pela progenitora, uma mulher solteira, chamada Catarina Gonçalves 

que vivia na Rua das Águas. Uma semana após o desaparecimento da mãe, Inês Álvares, solteira, 

moradora na mesma rua, levou-os à Câmara e informou que Catarina Gonçalves “os deixara fechados 

em casa e fora per hi alem”, eles estavam a morrer à fome e ela fizera o que pudera. Recebeu 100 reais 

para alimentar as duas crianças até as autoridades concelhias decidirem o que fazer com elas.637 

  Sobre as parteiras, os padrinhos e o magistrado que tutelava os órfãos e os respectivos 

escrivães, embora as informações não sejam muito abundantes, é possível esclarecer melhor as suas 

funções e modos de proceder.  

                                                 
634 A.M.A., Livro dos Enjeitados, fls. 34-34v. 
635 A.M.A., Receita e despesa 1566-1567, Lv B-15, fl.8v. 
636 A.M.A., Receita e despesa 1566-1567, Lv B-15, fl.9v. 
637 Bracara Augusta, vol. XXVIII, nos 65-66 (77-78), ano de 1974, p. 541. 
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2.6.1 O papel dos Juízes e Escrivães dos Órfãos 

No século XVI, aos olhos da lei, um enjeitado era um órfão, mas face à ausência de familiares 

que assumissem a respectiva criação e de bens próprios herdados dos progenitores (a legítima) que a 

financiassem, os hospitais, os concelhos ou a população (através do pagamento de fintas) eram 

chamados a assumir essa responsabilidade. Na maior parte do reino, a criação dos enjeitados durante 

os primeiros sete anos era financiada pelos municípios, mas, tal como acontecia com os meninos 

órfãos, a tutela destas crianças pertencia ao Juiz dos Órfãos, que deveria acompanhar todo o 

processo.638 No entanto, a actuação destes magistrados, no que respeita aos enjeitados, não era 

exercida de maneira uniforme em todos os lugares do reino e, mesmo num determinado Juízo, como 

verificámos ter acontecido no Porto, podia ser mais ou menos activa, dependendo do magistrado que 

exercia o cargo. 

No Porto, na década de Vinte, período em que encontramos as primeiras informações relativas 

a gastos com enjeitados nos livros de despesas da Vereação, parece não haver qualquer interferência 

do Juiz dos Órfãos no processo de criação dos enjeitados. Ainda não existiam funcionários municipais 

com funções específicas relacionadas com estas crianças e os pagamentos relativos à criação de 

enjeitados eram ordenados apenas pelos Vereadores, sem qualquer interferência do Juiz dos Órfãos. 

Na década de Trinta detectámos diferenças significativas. Os procedimentos foram 

regulamentados e instituíram-se novas rotinas, passando todo o processo a obedecer a directrizes 

diferentes. O Juiz dos Órfãos era o responsável máximo por tudo quanto dizia respeito aos enjeitados. 

Todas as crianças abandonadas na cidade deviam ser levadas à sua presença, efectuando o Escrivão 

dos Órfãos o respectivo registo no Livro dos Enjeitados e os pagamentos às amas estavam dependentes 

da emissão prévia, pelo magistrado e respectivos escrivães, de uma certidão comprovativa do tempo de 

criação em dívida. 

Estas alterações parecem estar directamente relacionadas com a nomeação régia, em 1534, de 

um Juiz de Fora dos Órfãos. No ano anterior, havia sido criado, também por iniciativa da Coroa, o 

cargo de Pai dos Meninos que, no entanto, era de nomeação concelhia, assumindo o seu titular funções 

específicas ligadas aos enjeitados. Em 1535, após um exercício, aparentemente pouco diligente do 

primeiro titular do cargo (o cidadão Manuel de Figueiró), o monarca ordenou que o Pai dos Meninos 

passasse a ser um oficial mecânico que deveria arranjar amas e olhar pelas crianças encontradas pelas 

portas das cidade e levá-las ao Juiz dos Órfãos, tal como acontecia em Lisboa, o que sugere que apesar 
                                                 
638 Pelo facto de terem conhecimento de todos os procedimentos e serem os responsáveis por muitas das decisões tomadas, 
parece-nos que, no Porto, entre 1534 e 1580, o Juiz dos Órfãos assumia maiores responsabilidades relativamente aos 
enjeitados, durante os primeiros sete anos de vida, do que tem sido sugerido por diversos autores [GUEDES, Ana Isabel 
Marques – A Assistência e a Educação dos Órfãos durante o Antigo Regime: o Colégio dos Órfãos do Porto. Dissertação 
de mestrado policopiada. Porto, FLUP, 1993, pp. 92, 100; SÁ, Isabel dos Guimarães – Abandono de crianças, Infanticídio 
e Aborto na Sociedade Portuguesa Tradicional através das Fontes Jurídicas in Penélope – Fazer e Desfazer a História, nº 
8, 1992, pp. 79-88 e SÁ, Isabel dos Guimarães – A Assistência aos Expostos no Porto. Aspectos Institucionais (1519-1838). 
Dissertação de mestrado policopiada. Porto, FLUP, 1987, pp. 26, 40]. 
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de essa cidade dispor de uma assistência institucionalizada para os enjeitados, através do Hospital de 

Todos-os-Santos, o Juiz dos Órfãos não se alheava completamente do processo.639    

A responsabilidade do município cingia-se cada vez mais ao financiamento da criação dos 

órfãos e à eleição e remuneração dos funcionários municipais que recolhiam as crianças abandonadas 

na cidade e efectuavam as averiguações para descobrir os seus progenitores, mas estes trabalhavam em 

estreita articulação com os juízes dos órfãos e com os respectivos escrivães. Como, na Comarca do 

Porto, o Corregedor assumia simultaneamente as funções de Provedor, a actividade da Câmara e a do 

Juízo dos Órfãos era controlada pela mesma pessoa o que, em alguns momentos, terá facilitado a 

tomada de decisões e a alteração de procedimentos por comum acordo, aumentando a eficácia da 

assistência prestada. 

Martim Velho e André de Mendanha, os dois primeiros magistrados nomeados pelo rei para 

exercerem as funções de Juiz de Fora dos Órfãos na cidade do Porto, demonstraram alguma 

consciência das suas responsabilidades neste domínio, através da presença e das posições defendidas 

em reuniões da Vereação onde foram abordados assuntos directamente ligados aos enjeitados, 

nomeadamente o elevado número de abandonos, o financiamento das criações e as dificuldades das 

amas na arrecadação das remunerações que lhes eram devidas.640 

Aos Escrivães dos Órfãos cabia a responsabilidade de manter organizados e actualizados os 

Livros dos Enjeitados, o que fazia deles os produtores e os guardiães da informação relativa a todo o 

processo.  

Dispensamo-nos de uma abordagem mais pormenorizada dos titulares e da acção dos Juízes 

dos Órfãos e dos respectivos escrivães por já a termos efectuado em outro capítulo deste trabalho.641 

2.6.2 As parteiras 

 Tudo leva a crer que algumas parteiras constituíam uma peça chave no processo obscuro de 

enjeitar um recém-nascido, ocultando partos realizados em segredo ou desempenhando um papel 

activo no próprio acto do abandono. Gil Vicente, na Comédia de Rubena, coloca em acção uma 

parteira que auxilia e aconselha Rubena, uma jovem solteira, seduzida e abandonada por um clérigo, a 

dar à luz em segredo e a enjeitar a criança, evitando assim a rejeição social e o castigo paterno.642 É 

apenas uma obra literária que não tem, obrigatoriamente, de traduzir a realidade quotidiana, nem os 

modos de actuação de uma personagem podem ser imputados a todas as parteiras, mas também é 

                                                 
639 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 240-241. 
640 A.H.M.P., Vereações, Lv. 13, fls. 42v-43 e A.H.M.P., Vereações, Lv. 14, fls. 10v-11v.  
  Martim Velho foi nomeado Juiz de Fora dos Órfãos do Porto em Abril de 1534 e André de Mendanha em Setembro de 
1538. 
641 Sobre os Juízes e os Escrivães dos Órfãos ver o capítulo sobre os Juízos dos Órfãos na primeira parte desta dissertação. 
642 VICENTE, Gil – Comédia de Rubena in Obras Completas com prefácio e notas do prof. Marques Braga, 4ª ed., vol. III, 
Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1943, pp. 3-83. 
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verdade que estas mulheres tinham acesso a informação privilegiada, em virtude da actividade que 

exerciam e da quantidade e diversidade de pessoas com quem se relacionavam, estando o sigilo 

inerente aos serviços que prestavam. Não é muito difícil encontrar na documentação referências a 

parteiras que se recusam a revelar a identidade dos progenitores de crianças que levavam a receber o 

baptismo e António Magalhães refere também o caso de um enterro, efectuado pela Misericórdia de 

Viana da Foz do Lima, no ano de 1594, de uma criança que estava em casa de uma parteira “que não 

quis dizer cuja hera”.643 

 Na segunda metade do século XVI, a actividade das parteiras é alvo de alguma regulamentação, 

que visava a sua profissionalização, mas também uma actuação em conformidade com a moralidade da 

época. 

Por um alvará datado de 3 de Março de 1565, ordenou-se que as parteiras não pudessem 

exercer o seu ofício sem um exame prévio perante o cirurgião-mor e, em Outubro do mesmo ano,  foi- 

-lhes exigida uma aprovação pela Câmara local no que respeita à sua “vida e costumes”.644  Esta 

exigência de uma conduta em conformidade com os padrões sociais, culturais e religiosos da época 

está relacionada com o facto de as parteiras entrarem na intimidade familiar, tendo acesso a questões 

muito sensíveis como a conjugalidade e os comportamentos sexuais, mas também por, no exercício da 

sua actividade, serem confrontadas com a vida e a eminência da morte, sendo-lhes atribuídas funções 

religiosas como a de baptizarem, por vezes ainda antes da conclusão do parto, as crianças em risco de 

vida. 

No Porto, as primeiras cartas de parteiras conhecidas estão datadas da segunda metade do 

século XVII.645 

No Livro dos Regimentos dos Oficiais Mecânicos da Mui Nobre e Sempre Leal Cidade de 

Lisboa, compilado em 1572, consta um regimento das parteiras onde se determina que antes de iniciar 

a sua actuação a parteira deveria averiguar se a parturiente estava confessada, sendo esta uma condição 

necessária para a sua actuação. Deveria ainda inquirir sobre o tempo de gravidez de modo a não 

provocar precocemente o parto e perante situações de maiores dificuldades deveria, obrigatoriamente, 

recorrer aos conselhos de um médico ou cirurgião. O incumprimento seria penalizado com o 

pagamento de 1 000 reais quando não averiguasse se a parturiente estava confessada ou usasse o ofício 

sem ser previamente examinada pelo físico da cidade e 2 000 reais quando induzisse precocemente o 

                                                 
643 MAGALHÃES, António – Crianças pobres e doentes: a população jovem como objecto das práticas de caridade na 
Santa Casa da Misericórdia de Viana da Foz do Lima (séculos XVI-XVIII) in ARAÚJO, Maria Marta Lobo; FERREIRA, 
Fátima Moura (orgs.) A Infância no Universo Assistencial da Península Ibérica (sécs. XVI – XIX). Braga, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2008, p. 132.  
644 CARNEIRO, Marinha Fernandes – A parteira no contexto das artes de curar (séculos XV-XVIII) in População e 
Sociedade, nº 4, 1998, p. 124 e CARNEIRO, Marinha – Ajudar a Nascer. Parteiras, saberes obstétricos e modelos de 
formação (século XV-1974). Porto, Editora da Universidade do Porto, 2008, pp. 128-129. 
645 FERREIRA, J. A. Pinto – Alguns documentos do Arquivo Municipal de Interesse para a História da Medicina 
Portuense in Boletim Cultural, Vol. XXIV, fasc.3-4, Câmara Municipal do Porto, 1961, pp. 519-520, 529-530 e 535-542.  
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parto ou não recorresse ao físico ou cirurgião, em situações em que a sua intervenção se revelava 

necessária.646  

As parteiras exerciam ainda um papel social e religioso importante. Além de serem as pessoas 

melhor posicionadas, no momento do parto, para baptizar as crianças em risco de vida, cabia-lhes 

ainda a missão de transportar as crianças que ajudavam a nascer à igreja, para receberem o baptismo e 

renascerem como cristãs, tornando-se madrinhas de todas elas e comadres dos respectivos pais e 

padrinhos. Desta forma as parteiras estabeleciam laços de parentesco espiritual com um elevado 

número de membros da comunidade onde residiam e, frequentemente, eram designadas como 

comadres. 

 Esta função religiosa era reconhecida pelas autoridades eclesiásticas, determinando o bispo D. 

Baltazar Limpo, através das Constituições Sinodais do Porto, que os curas deviam ensinar todas as 

parteiras das suas freguesias a ministrar o baptismo na forma correcta, para evitar a condenação dos 

recém-nascidos que poderiam morrer sem receber o sacramento.647 

 Partos difíceis associados, por exemplo, a fetos mal posicionados, parturientes de constituição 

débil, crianças demasiado frágeis ou de tamanho excessivo e gravidezes múltiplas implicavam riscos 

acrescidos, pelo que as parturientes deveriam estar confessadas e muitas crianças eram baptizadas de 

imediato pelas parteiras, algumas delas ainda antes de o parto ser dado por concluído.648 Nos registos 

de baptismos há referências a crianças baptizadas, durante ou após o parto, por se entender que corriam 

risco de vida. Em 1541, um menino a quem foi dado o nome de Francisco, filho de Violante, uma 

escrava preta pertencente a Garcia Nunes, mercador, morador na Rua de S. Miguel, foi baptizado em 

casa por estar ferido na cabeça e, em 1579, a parteira Maria de Deus baptizou em casa uma menina 

chamada Filipa, filha de Jorge Pires, sombreireiro, e de Filipa Dias, que posteriormente levou à Sé para 

receber os óleos.649 

A aprendizagem do ofício de parteira fazia-se de maneira informal, aprendia-se fazendo.650 Os 

conhecimentos eram frequentemente transmitidos no seio da família, de mãe para filha ou, embora 

com menor frequência, de sogra para nora. Entre as parteiras que actuavam no Porto encontramos 

                                                 
646 Livro dos Regimentos dos Officiaaes Mecânicos da Mui Nobre e Sempre Leal Cidade de Lixboa (1572) (publicado e 
prefaciado pelo Dr. Vergílio Correia). Coimbra, Imprensa da Universidade, 1926, pp. 215-216. Veja-se CARNEIRO, 
Marinha Fernandes – A parteira no contexto das artes de curar (séculos XV-XVIII) in População e Sociedade, nº 4, 1998, 
p. 125 e REIS, Maria de Fátima – Os Expostos em Santarém. A Acção Social da Misericórdia (1691-1710). Lisboa, 
Edições Cosmos, 2001, p. 41. 
647 Constituições sinodais do bispado do Porto ordenadas pelo muito reverendo e magnifico senhor dom Baltasar Limpo 
do dicto bispado. Porto, 1541, fls. 5v-6. 
648 Sobre a actuação das parteiras, as condições para nascer e o parto veja-se FERREIRA, António Gomes – Gerar Criar 
Educar. A Criança no Portugal do Antigo Regime. Coimbra, Quarteto Editora, 2000, pp. 87-149.  
649 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl.19v e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2B, fl. 56v. 
650 Veja-se PULZ, Waltraud – Aux origines de l’obstétrique moderne en Allemagne (XVIe-XVIIIe siècle): accoucheurs 
contre matrones? In Revue d’histoire moderne et contemporaine, 43-4, 1996, pp. 593-597. 
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exemplos dos dois tipos de parentesco: tanto Branca Fernandes como Maria Eanes do Olival 

transmitiram a sua arte a uma filha e Catarina Dias a uma nora.651 

A maior parte das parteiras eram mulheres casadas ou viúvas, mas também encontramos 

algumas solteiras, nomeadamente Maria Fernandes, a filha da parteira Branca Fernandes de S. Nicolau 

que terá começado a partejar como auxiliar da mãe.652 

 Entre as muitas parteiras que actuavam na cidade e arrabaldes, entre 1540 e 1580, descobrimos 

verdadeiras profissionais que efectuaram centenas de partos e outras que actuavam de forma 

esporádica, num espaço geográfico mais reduzido (a vizinhança) ou restringindo a sua acção de forma 

quase exclusiva a um grupo socioprofissional.653 Várias destas mulheres referidas como parteiras 

conciliavam a arte de partejar com outra actividade como a de tecedeira, forneira ou cesteira.654  

As parteiras mais experientes actuavam de forma transversal a toda a sociedade, participando 

no nascimento dos filhos de magistrados régios, cidadãos, mercadores, mesteirais, homens do mar, 

trabalhadores indiferenciados e de escravos. Entre 1540 e 1544, as parteiras mais activas da cidade, a 

julgar pelo número de referências nos registos de baptismos, são: Catarina Dias, moradora na Rua dos 

Canos, mulher de Estêvão Eanes, espadeiro; Maria Eanes, moradora no Olival e Branca Fernandes, 

moradora em S. Nicolau, casada com Pedro Dias, ferreiro. De entre estas destaca-se Maria Eanes do 

Olival, não só pelo facto de, durante este período, ser a parteira que levou maior número de crianças a 

receber o baptismo (cerca de duas centenas de crianças enquanto as outras duas levaram quase 

metade), mas também por entre a sua clientela se incluírem algumas mulheres das famílias mais 

destacadas da cidade como Maria Cardoso, a esposa do licenciado João Dias, o Juiz dos Prazos 

enviado pelo rei à cidade;655 D. Isabel, mulher de Sebastião de Sousa e filha do Corregedor Francisco 

                                                 
651 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 18v, 33v, 74v, 83v e A.D.P., Paroquiais, 
Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 42v. 
O nome da filha de Maria Eanes não é referido, mas no ano de 1543 leva uma criança à Sé para ser baptizada e no ano de 
1544 já leva cinco. 
652 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 90, 93. 
653 Abstemo-nos de contar as parteiras que actuavam na cidade e arrabaldes por a fonte utilizada não ser a mais adequada 
para uma inventariação e porque algumas são referidas apenas de forma esporádica não sendo certo que se tratem de 
parteiras, apesar de serem designadas como tal. Para Lisboa, foram contabilizadas vinte e cinco parteiras a actuar na cidade 
em 1551. Veja-se REIS, Maria de Fátima – Os Expostos em Santarém. A Acção Social da Misericórdia (1691-1710). 
Lisboa, Edições Cosmos, 2001, p. 49. 
654 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 57v, 58, 69v, 79v, 90v e A.D.P., Paroquiais, 
Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fls. 12, 43.  
655 O licenciado João Dias foi incumbido, por D. João III, de fazer os tombos das propriedades dos concelhos da comarca 
de Entre Douro e Minho e ele e Maria Cardoso residiam na Rua das Flores. Francisco, um filho de ambos, foi baptizado no 
dia 5 Março de 1543 e teve como padrinho o cidadão Manuel Bravo, também morador na Rua das Flores e como madrinhas 
Inês da Fonseca, mulher de João Álvares Preto e Maria Moutinho, mulher de Pedro Rebelo (A.D.P., Paroquiais, Paróquia 
da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 62). 
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Toscano656 e Joana de Madureira, mulher de Luís Álvares de Madureira, cavaleiro fidalgo da Casa 

Real.657   

Maria Eanes do Olival era também a parteira a que recorriam, no momento do parto, as esposas 

dos principais profissionais de saúde (médicos, físicos, cirurgiões e boticários) que actuavam na 

cidade, como aconteceu com Catarina Monteiro, mulher do cirurgião Baltazar de Torres;658 Maria 

Lousada, mulher do cirurgião Bernardo de Castro;659 Isabel Henriques, casada com o Dr. Simão Lopes, 

físico;660 Inês Henriques, mulher do Dr. Lopo Dias, físico;661 Ana Gomes, esposa do médico Miguel 

Bentalhado662 e Catarina Fernandes e Branca Tomás, mulheres dos boticários Gonçalo da Costa e 

Manuel Álvares, respectivamente.663 

 Em finais da década de Sessenta e inícios da década de Setenta destaca-se Isabel Álvares, 

mulher de António Dias, serralheiro, que leva várias dezenas de crianças para receber o baptismo na Sé 

e Isabel Jorge que leva um número ainda mais elevado para serem baptizadas em S. Pedro de 

Miragaia. Entre a clientela da primeira salientam-se as esposas de dois dos mais proeminentes físicos 

da cidade: com a sua ajuda nasceram Maria e Beatriz (nascidas em 1567 e em 1570, respectivamente), 

filhas do doutor Lopo Dias664 e Isabel e Beatriz (nascidas em 1568 e 1570), filhas do licenciado Simão 

Vaz.665  Isabel Jorge actuava preferencialmente na área geográfica de Miragaia, assistindo ao parto de 

um número muito elevado de filhos de homens com actividades ligadas ao mar (mareantes, 

pescadores, pilotos, calafates...). 

 Além destas, as mais experientes, muitas outras mulheres, que os registos de baptismo também 

designam como parteiras, actuavam na cidade e arrabaldes, mas de forma mais esporádica.  

Algumas das crianças abandonadas em lugares públicos eram levadas para receber o baptismo 

por parteiras, tal como aconteceu com Miguel, Amador e João. Miguel foi levado à Sé pela parteira 

Maria Pires para receber o baptismo no dia 1 de Outubro de 1542; Amador, enjeitado em S. Domingos, 

                                                 
656 Francisco, filho de Sebastião de Sousa e de Dona Isabel e neto de Francisco Toscano (Corregedor da Comarca do Porto 
de 1542 a 1544) foi baptizado em Janeiro de 1544, sendo apadrinhado por Fernão Teles e por Dona Beatriz, mulher de 
Fernão Vaz Cernache (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1. A, fl. 79). 
657 Ana, filha de dona Joana da Madureira e de Luís Álvares da Madureira, residentes na Rua Nova, foi baptizada na Sé em 
Maio de 1543 e os seus padrinhos foram António Mendes, cidadão, e Dona Isabel Caminha, ambos viúvos e moradores na 
Rua Nova (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl.65). Luís Álvares da Madureira era 
cavaleiro da Casa do Rei e cidadão, tendo exercido as funções de Vereador e de Provedor da Misericórdia (A.H.M.P., 
Vereações, Lv.20, fls. 2-2v e A.H.S.C.M.P., Tombo dos Bens de Raiz do Hospital de Santa Clara, Série H, Banco 1, Lv. 4, 
S/nº). Dona Joana da Madureira era filha de Pedro da Madureira e Luís Alvares da Madureira era filho de Beatriz da 
Madureira e Álvaro Dinis, sendo ambos netos de Luís Álvares da Madureira e Catarina Álvares (A.H.M.P., Inventário dos 
bens e instituição de morgado e capela da Quinta do Freixo, fls.1-4v e A.D.P. Contadoria da Comarca do Porto, Registo 
dos Contos, Lv. 6, fl.156). 
658 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 21v, 45v. 
659 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 78v. 
660 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 74v. 
661 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fls. 6v.  
662 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 35. 
663 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 49, 53, 70v. 
664 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fls. 6v e 69. 
665 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fls. 39, 75. 
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pela parteira Leonor Gonçalves, no dia 19 de Janeiro de 1543 e João, um menino encontrado na Rua 

das Flores no dia 28 de Abril de 1544, foi levado pela parteira Cecília Fernandes.666 Além da condição 

de enjeitados Miguel, Amador e João partilharam o mesmo padrinho, Belchior Gonçalves, o moço da 

Sé. 

Relativamente à parteira Maria Pires é de realçar o facto de ter levado à Sé para receber o 

baptismo, entre 1540 e 1542, uma criança designada como enjeitada (Miguel) e mais três referidas 

como filhas de pai e mãe desconhecidos (Francisco, Mateus e Isabel).667 Em Janeiro de 1542, também 

a parteira Catarina Dias levou à Sé uma menina (Maria) para receber o sacramento do baptismo e jurou 

“que non sabia su padre ni madre sino que se la dierom escudida pera ella a bautizar”.668 Em 

Novembro de 1573, a parteira Ana Lourenço, na qualidade de madrinha, é a única pessoa identificada 

no registo de baptismo de Luís, um filho de pais incógnitos apadrinhado por um homem que solicitou 

o anonimato, o que evidencia a cumplicidade desta parteira relativamente à identidade dos 

progenitores e do padrinho da criança, ou seja, das pessoas com quem, na qualidade de madrinha, 

estabelece laços de parentesco espiritual.669   

  As parteiras exerciam uma actividade importante e transversal a toda sociedade, ainda que 

limitada ao universo feminino e infantil. As suas funções não se restringiam à ajuda ao nascimento ou 

a um possível acompanhamento da gravidez ou do período pós-parto: elas curavam doenças da mulher 

e da criança, penetravam na intimidade dos lares e nos hospitais, conheciam segredos, aconselhavam e 

partilhavam momentos de alegria, de dor, de vida e de morte.670 

2.6.3 Os padrinhos 

 Através das Constituições Sinodais do Porto, datadas de 1541, o bispo Baltazar Limpo 

determinou que os enjeitados deviam ser baptizados condicionalmente sempre que não houvesse a 

certeza de que o sacramento já havia sido ministrado, considerando que não devia ser dada inteira fé 

aos escritos que por vezes se achavam com as crianças e que faziam referência a um baptismo prévio. 

O baptismo sub conditione era uma forma de garantir que nenhuma criança falecesse sem receber este 

sacramento, acautelando, no entanto, o princípio de que cada pessoa só podia ser baptizada uma vez.671  

                                                 
666 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 50v, 58, 85. 
667 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 7, 21, 41v e 50v. 
668 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 37. 
669 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl.78.  
   Ana Lourenço residia no Souto e, a partir de 1569, é referenciada como sendo viúva. No ano de 1575, a Misericórdia do 
Porto pagou-lhe 40 reais para ela ir ao Hospital de Santa Clara ver uma mulher (A.H.S.C.M.P., Mordomo da Casa, Série L, 
Bº1, Lv.7, fl. 107). 
670 Em 1562, a Misericórdia pagou a Catarina do Hospital de Santa Clara 20 reais por permanecer durante a noite com uma 
mulher que estava prestes a parir e outros 20 reais à parteira, dando também 20 reais à parturiente (A.H.S.C.M.P., Receita e 
Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lvs.2, fls. 87, 88v). 
671 Constituições sinodais do bispado do Porto ordenadas pelo muito reverendo e magnifico senhor dom Baltasar Limpo 
do dicto bispado. Porto, 1541, fls. 5-5v. 
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   O baptismo constituía uma cerimónia de integração na comunidade cristã, mas também uma 

forma de expandir e reconfigurar uma rede de relações sociais, através de parentescos espirituais.672 Na 

sua qualidade de segundo nascimento, o baptismo permitia a uma criança enjeitada, sem parentes 

consanguíneos conhecidos, adquirir uma família espiritual: os padrinhos.   

 A tradição canónica definiu quatro tipos de parentesco impeditivos do casamento e das relações 

de carácter sexual: o parentesco natural resultante de laços de sangue, o parentesco legal derivado da 

adopção, o parentesco por afinidade ou aliança decorrente do casamento e o parentesco espiritual 

originado pela participação em determinados sacramentos.673 

No Concilio de Trento (1545-1563), os teólogos precisaram os entraves ao casamento 

resultantes dos diversos laços de parentesco, determinando a existência de laços de parentesco 

espiritual entre os padrinhos e os afilhados, os padrinhos e os pais e entre o padrinho e a madrinha e 

reduziram o número de padrinhos a apenas dois: um padrinho e uma madrinha.674  

Antes do Concílio de Trento, no centro e Norte da Itália, era habitual que uma criança tivesse 

múltiplos padrinhos, na sua maioria do sexo masculino, e sem laços de consaguinidade, sendo comum 

a sua heterogeneidade social, profissional e mesmo geográfica. Em países como a França, a Inglaterra, 

a Holanda, Dinamarca, Suécia e Alemanha setentrional prevalecia o modelo ternário, ou seja, dois 

padrinhos e uma madrinha para as crianças do sexo masculino e um padrinho e duas madrinhas para 

crianças do sexo feminino.675    

O Concílio de Trento impôs uma uniformização e uma redução drástica do número de 

padrinhos, de que resultou um maior cuidado e selectividade na sua escolha. Guido Alfani refere que 

na Itália setentrional a escolha dos padrinhos se tornou mais vertical, por contraponto a uma 

horizontalidade anterior, ou seja, antes eles eram, na sua maioria, escolhidos entre os pares e depois 

passam a ser seleccionados entre as pessoas mais destacadas da comunidade. Paralelamente, o mesmo 

autor constata a existência de uma endogamia espiritual no seio das elites sociais e que, na maior parte 

dos casos, os padrinhos continuaram a ser pessoas sem qualquer relação de consanguinidade com os 

                                                 
672 ALFANI, Guido – I padrini: patroni o parenti? Tendenze di fondo nella selezione dei parenti spirituali in Europa (XV-
XX secolo) in Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Colóquios, 2008, p.2 [consultado em 2009.11.26]. Disponível em:  
http://nuevomundo.revues.org/index30172.html. 
673 FINE, Agnès – Parrains, marraines. La parenté spirituelle en Europe. S/l., Fayard, 1994, p. 18. 
674 REDONDO, Augustin – Les empêchements au mariage et leur transgression dans l’ Espagne du XVIe siècle in 
REDONDO, Augustin (dir. de) Amours légitimes amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVIIe) Colloque International. 
Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, pp. 32-34 e GOUVEIA, António Camões – A Sacramentalização dos Ritos de 
Passagem in AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.de) História Religiosa de Portugal, Vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, 
2000, pp. 537-538. 
675 ALFANI, Guido – I padrini: patroni o parenti?..., pp. 3-14 e Id. - La Iglesia y el padrinazgo: ¿una institución social 
rebelde? (Italia, España y Europa desde el siglo V hasta la actualidade) in Revista de Demografia Histórica, XXVI, I, 
2008, pp. 96-98. 
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pais ou a criança. Por outro lado, a exigência de um padrinho e de uma madrinha, à semelhança do 

casal de progenitores, originou também uma valorização do papel das madrinhas.676  

O elevado número de padrinhos, antes do Concílio de Trento, não incentivava relações estreitas 

entre padrinhos e afilhados, constatando Christiane Klapisch-Zuber que, na maior parte dos casos, os 

padrinhos e madrinhas não participavam na educação dos afilhados e não se estabeleciam relações 

duráveis entre eles.677  

No Porto, as Constituições Sinodais de D. Baltazar Limpo (1541), mesmo sendo anteriores ao 

Concílio de Trento, já defendiam que cada criança devia ter apenas um padrinho e uma madrinha, 

como era antigo costume do bispado, sem contabilizar a pessoa que levava a criança, normalmente 

uma parteira e o clérigo que administrava o sacramento, que também ficavam como padrinhos. Para 

que os baptizados não tivessem mais padrinhos, o sacerdote não devia permitir que outras pessoas se 

aproximassem da criança durante a cerimónia. Por cada padrinho ou madrinha, além dos dois 

permitidos, o sacerdote sujeitar-se-ia ao pagamento de 200 reais e pagaria mais 400 reais se não 

admoestasse os presentes na cerimónia que não respondessem às perguntas, nomeassem ou tocassem 

na criança, sob pena de pagarem 200 reais para a Sé e para o meirinho. 

As mesmas constituições impunham como condições para se poder apadrinhar: ter a idade 

mínima de catorze anos para os rapazes e de doze para as raparigas, ser baptizado, crismado e saber o 

Pai Nosso e o Credo. Interditavam o apadrinhamento a frades, monges e cónegos regrantes, surdos e 

ao marido e mulher em conjunto, por causa do parentesco espiritual.678 Padrinhos e madrinhas tinham 

a obrigação de doutrinar os afilhados na fé católica, devendo-lhes ensinar, pelo menos, o Pai Nosso e o 

Credo. A aceitação de pessoas que não cumprissem os requisitos necessários era penalizada com o 

pagamento, por parte do sacerdote, de 400 reais por cada uma.679 

 Nem sempre as determinações das Constituições Sinodais foram cumpridas, nomeadamente no 

que respeita ao número de padrinhos, uma vez que tanto nos registos de baptismo anteriores ao 

Concílio de Trento como nos posteriores há casos de crianças com múltiplos padrinhos de ambos os 

sexos ou de apenas um.  

Refira-se, a título de exemplo, os casos de Miguel (filho do doutor Simão Lopes, físico, e de 

Isabel Henriques), baptizado em Novembro de 1543, e que foi apadrinhado pelo comendador Diogo 

Brandão e por três madrinhas: Catarina Brás, Beatriz Brandão e Catarina Soares, mulher de Fernão 

Novais; e o de João (filho de Amador Leite e de Maria Álvares), baptizado em Julho de 1578, por 

                                                 
676 Veja-se: ALFANI, Guido – Les réseaux de marrainage en Italie du Nord du XVe au XVIIe siècle: coutumes, évolution, 
parcours individuels in Histoire, Économie et Société, nº 4, 2006, pp.17-44 e Id. – I padrini: patroni o parenti?..., pp. 1-14. 
677 KLAPISCH-ZUBER, Christiane – La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance.  Paris, 
Editions de l’ École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990, pp. 116-120. 
678 Marido e mulher não podiam apadrinhar o mesmo afilhado por causa do parentesco espiritual que daí resultava e que era 
impeditivo do casamento. 
679 Constituições sinodais do bispado do Porto ordenadas pelo muito reverendo e magnifico senhor dom Baltasar Limpo 
do dicto bispado. Porto, 1541, fls. III-IV. 
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Pedro Fernandes de Carvalho, que teve dois padrinhos: Diogo Moreira, chanceler, e Diogo Fernandes 

de Aguiar, cónego na Sé, e duas madrinhas: Isabel de Leão e Genebra Pinto.680  

No que respeita às crianças expressamente designadas como enjeitadas pelos registos de 

baptismos verificámos que apenas Manuel, um menino mulato baptizado em Março de 1569, não teve 

o padrinho e a madrinha protocolares. Apadrinharam-no o cónego Zacarias Mendes; o cónego Diogo 

Brandão e Manuel Delgado, morador à Fonte Taurina e foi madrinha Isabel de Sá, uma criada de 

Francisco Pereira.681 O número excepcional de padrinhos deste menino e a sua “qualidade”, associados 

à cor da pele da criança enjeitada, como já referimos, sugere que um dos progenitores era alguém com 

protagonismo social e o outro um simples escravo.682 

Guido Alfani verificou que, na Itália setentrional, antes do Concílio de Trento, o número de 

padrinhos e madrinhas por criança diminuía à medida que se descia na escala social, contrastando o 

elevado número de parentes espirituais das crianças que nasciam no seio das elites sociais com o 

número reduzido ou mesmo a total ausência de parentes espirituais das crianças abandonadas. Por 

outro lado, também a posição económica e social dos padrinhos destas últimas crianças era inferior, 

pelo que se conclui que as crianças abandonadas não só eram discriminadas no número de padrinhos, 

mas também na sua “qualidade”, o que fragilizava a sua integração social.683 A falta de uma família 

natural não era compensada pela atribuição de uma família espiritual, o que prejudicava a rede de 

relações sociais destas crianças, dificultando a sua inserção na comunidade. Segundo o mesmo autor a 

uniformização do número de padrinhos decorrente do Concílio de Trento atenuou esta discriminação, 

verificando-se progressos quantitativos e qualitativos no que respeita aos padrinhos das crianças 

abandonadas.684 

No Porto, no século XVI, a maior parte das crianças designadas como enjeitadas baptizadas na 

Sé ou em S. Pedro de Miragaia tinham o padrinho e a madrinha protocolares e a sua proveniência 

social parece ser diversificada. Os livros de baptismos nem sempre referem a profissão ou outro 

                                                 
680 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 74v e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2B, fl. 28.  
681 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 45v. 
    Isabel de Sá era criada de Francisco Pereira de Miranda, um fidalgo da casa do rei que exerceu as funções de Provedor 
da Misericórdia nos anos de 1551/1552 e 1561/62, residia na Rua das Flores e era casado com Dona Guiomar Pereira, filha 
de Fernão Brandão e meia-irmã de Diogo Brandão, o referido cónego da Sé que apadrinhou Manuel, o enjeitado mulato 
(A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, Bº 4, Lv. 3, fl. 24 e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 76).  
682 Zacarias Mendes foi abade da igreja de Santa Cruz de Jovim, no julgado de Gondomar, e cónego da Sé do Porto 
(A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 10, fls. 103-104); em 1565 legitimou um filho chamado Manuel, 
nascido depois de ele ser clérigo de missa de uma relação com uma mulher solteira (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial 
do Porto, Lv. 20, fls. 140-140v) e em 1569 adquiriu umas casas localizadas junto à Sé a Luís Alvares de Madureira 
(A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 32, fl. 172). Manuel Delgado era filho de Brás Afonso, ourives 
(A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 11, fls. 141v - 143). 
683 ALFANI, Guido – Naître sans famille: prénoms et parentés spirituelles des enfants trouvés en italie septentrionale (XVe 
– XVIIe siècles) in BARDET, Jean-Pierre; BRUNET, Guy (dir.) Noms et destins des Sans Famille. Paris, PUPS, 2007, pp. 
258- 259. 
684 Id. – Naître sans famille…, pp. 262-263. 
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indicador da posição social dos padrinhos, mas do cômputo dos casos registados verificámos a 

presença de vários mesteirais (dois alfaiates, um serralheiro, um ferreiro, um caldeireiro e um 

cordoeiro), de eclesiásticos (dois cónegos e um clérigo de missa), dois criados, um mercador, um 

estudante, um filho de um cidadão e o moço da Sé que apadrinhou várias crianças. Relativamente às 

madrinhas, as informações deste tipo são ainda mais escassas, pelo que contabilizámos na Sé apenas 

uma criada e quatro esposas, filhas ou irmãs de oficiais mecânicos (cutileiro, cesteiro, cordoeiro e 

serralheiro) e, em Miragaia, uma mulher de um mareante.685 

Embora nem sempre seja claro qual o critério que preside à escolha dos padrinhos para as 

crianças enjeitadas, em vários casos parece ser uma questão de estarem por perto no momento certo. 

Com alguma frequência eram pessoas que residiam na proximidade do local onde a criança foi 

abandonada, como aconteceu com Gonçalo, um menino enjeitado em Santo Estêvão, no ano de 1543, 

levado para receber o sacramento por Branca Pires, solteira, e que foi apadrinhado pelo serralheiro 

Fernão Pires e por Luzia Gonçalves, viúva, ambos moradores em Santo Estêvão; com Pantaleão, 

enjeitado à porta da Sé, em 1571 e apadrinhado por Heitor Gonçalves e Inês Pires, residentes perto dos 

Açougues e com Maria, uma menina enjeitada em Cimo de Vila, em 1573, que recebeu por padrinhos 

Duarte Rebelo e Catarina Antónia, moradores no mesmo lugar.686 Alguns dos padrinhos exerciam 

funções que justificavam a sua presença na Sé, como aconteceu com Belchior Gonçalves, moço da Sé, 

que apadrinhou três meninos identificadas como enjeitados (Miguel em 1542, Amador em 1543 e João 

em 1544) e uma menina mulata, chamada Isabel, levada a receber o baptismo, no ano de 1542, pela 

parteira Maria Pires, constando no seu registo que “no dixerom quien eram sus padres”.687  Também 

Bartolomeu Fernandes, criado de Gaspar Fernandes, cura na Sé, foi padrinho de Manuel, um menino 

enjeitado em 1572.688 Os padrinhos de Maria, uma menina levada a receber o sacramento por uma 

parteira que jurou que “non sabia su padre ni madre sino que se la dierom escudida pera ella a 

bautizar”, foram os de outra criança baptizada no mesmo dia, na Sé.689  

Verificamos também que alguns padrinhos exerciam funções directamente ligadas às crianças 

abandonadas, como aconteceu com João Gonçalves, que tinha cargo dos enjeitados e que, no ano de 

1569, apadrinhou uma menina chamada Maria e com uma ama que serviu de madrinha a Pedro, um 

enjeitado que lhe havia sido entregue e que foi baptizado em 1575.690    

                                                 
685 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lvs.1 e 2 e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Miragaia, 
Registos de Baptismos, Lv.1. 
686 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fls. 57 e 93v e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl. 51. 
687 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fls. 41v, 50v, 58 e 85. Na identificação do padrinho 
de Amador, é referido apenas o nome Belchior, mas presumimos que se trata do moço da Sé, que baptizou outros 
enjeitados em 1542 e 1544. 
688 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl. 20. 
689 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl.37. 
690 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 43v e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl.156v. 
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Bem diferentes eram os critérios que norteavam a escolha dos padrinhos de crianças 

pertencentes às elites da cidade. Os parentescos espirituais estabelecidos entre compadres tinham uma 

função social importante, estabelecendo ou consolidando alianças políticas e económicas e 

impulsionando redes clientelares. Vejam-se as escolhas dos padrinhos efectuadas por vários 

magistrados nomeados pelo rei e que exerceram funções na cidade durante o período em estudo.  

  Em 1542, o licenciado André de Mendanha, Juiz de Fora dos Órfãos, convidou para padrinho 

de um filho o Juiz de Fora, Francisco de Lucena, e para madrinhas Catarina Antónia, mulher de Fernão 

Dias e Maria Lobo.691  Em Janeiro de 1544, apadrinharam Francisco, filho de Sebastião de Sousa e de 

Dona Isabel (filha do Corregedor Francisco Toscano) o fidalgo Fernão Teles e Dona Beatriz Pereira, 

mulher de Fernão Vaz Cernache, Juiz da Alfândega do Porto.692  

Em alguns casos os parentescos espirituais eram reforçados através de duplos compadrios. Em 

1569, Isabel Saraiva, mulher do Dr. Heitor Homem Teles, Corregedor da Comarca do Porto, foi 

madrinha de Pantaleão, filho de Diogo Vaz Couceiro, Juiz de Fora dos Órfãos e de Isabel Heitor, 

sendo padrinho da criança Luís Serrão, Juiz de Fora.693 No ano seguinte um outro menino, também 

baptizado com o nome Pantaleão, filho do Corregedor e da sua esposa, recebeu por padrinhos o Juiz de 

Fora dos Órfãos (Diogo Vaz Couceiro) e Isabel Pinto, mulher do licenciado Francisco Dias, o 

Procurador do rei que nos legou as suas memórias.694 Desta forma o Corregedor e o Juiz de Fora dos 

Órfãos que já tinham unido as respectivas famílias através de laços de parentesco espiritual, no ano de 

1569, reforçaram esse parentesco através de um novo baptismo que os voltou a colocar na posição de 

compadres, no ano seguinte. De sublinhar as ligações das famílias em questão (Corregedor e Juiz de 

                                                                                                                                                                       
   Manuel Cámara del Rio refere que, nos séculos XVII e XVIII, os padrinhos das crianças enjeitadas acolhidas pela 
Misericórdia de Ceuta eram, na maior parte dos caso, pessoas ligadas à instituição como os mordomos, alguns irmãos e o 
moço da casa enquanto as madrinhas eram as parteiras, as amas da Casa da Misericórdia ou as amas que recebiam a criança 
para criar (CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa 
de Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estúdios Ceutíes, 1996, pp. 243-246). 
691 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 25. Francisco de Lucena foi nomeado Juiz de 
Fora para a cidade do Porto em 1540 (Corpus codicum, Vol. IV, p.28 ou A.H.M.P., Cartas e Provisões, Lv.2, fl. 8).  
692 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1A, fl. 79.  
   Francisco Toscano foi Corregedor na Comarca do Porto no triénio de 1541, 1542 e 1543. Em Outubro de 1543, D. João 
III mandou o licenciado Agostinho Fernandes Travassos tomar residência ao Doutor Francisco Toscano (Corpus 
Codicum…, Vol. IV, p. 165) e em 27 de Janeiro de 1544 foram pagos pelo Tesoureiro da cidade 60 reais do aluguer de uma 
cama para os homens do licenciado Agostinho Travassos, que veio tomar residência ao corregedor Francisco Toscano 
(A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 57). Sucedeu a Francisco Toscano, no cargo de Corregedor da Comarca 
do Porto, o Dr. Bartolomeu Álvares Varejão, que foi nomeado a 6 de Julho de 1544 (Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 36-
37), mas durante parte do ano de 1544 exerceu as funções de Corregedor o licenciado André de Mendanha, sendo-lhe 
pagos, no dia 30 de Setembro de 1544, 7 540 reais de aposentadoria e camas relativos ao período em que exerceu essas 
funções (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 69v). 
693 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 56. 
   O Dr. Heitor Homem Teles, frequentemente designado apenas como Heitor Homem, foi nomeado Corregedor da 
Comarca do Porto em Novembro de 1568, tendo antes exercido funções na Comarca de Torre de Moncorvo (Corpus 
Codicum…, Vol. IV, p.105). Ainda exercia funções no Porto no final de 1571 (A.D.P., Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
Lv. 728, fls. 165-177v), sendo nomeado um novo Corregedor, o licenciado Manuel Carrilho, apenas em Julho de 1572 
(Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 117).   
694 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 73. 
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Fora dos Órfãos) através do compadrio a outras com funções igualmente relevantes como a do Juiz de 

Fora e a do Procurador do rei. 

Em Agosto de 1575 foi baptizada uma filha do licenciado Heitor Mendes, Corregedor da 

Comarca do Porto, a quem foi dado o nome de Guiomar e que teve como padrinhos o Juiz de Fora, 

Luís Mendes de Vasconcelos e Francisca de Mesquita Alvim, filha do Juiz de Fora dos Órfãos (Dr. 

Pedro Borges).695  Mais uma vez uma aliança entre as famílias dos três magistrados régios que 

actuavam na cidade. 

Também o licenciado Diogo Dias Cardoso, Juiz de Fora no triénio de 1577, 1578 e 1579, Pedro 

Machado, Corregedor entre 1578 e 1580 e o licenciado Duarte de Almeida, Juiz de Fora dos Órfãos 

nos anos de 1578 e 1579, utilizaram o compadrio para estabelecer alianças semelhantes entre as três 

famílias. No dia 13 de Janeiro do ano de 1579 foi baptizada Ana, filha de Diogo Dias Cardoso e de 

Gracia de Morais e os padrinhos foram o Corregedor Pedro Machado e Beatriz Teixeira e alguns dias 

depois, a 17 de Janeiro, realizou-se o baptismo de Gonçalo, filho do Corregedor Pedro Machado e de 

Jerónima de Valadares, apadrinhado por Diogo Dias Cardoso e por Úrsula de Morais, mulher do Juiz 

dos Órfãos (licenciado Duarte de Almeida).696 A relação de parentesco espiritual entre estes três 

magistrados régios a exercer funções no Porto dá uma outra perspectiva à polémica, no ano de 1579, 

relacionada com a substituição do Juiz de Fora, durante as suas ausências. Os oficiais concelhios 

pretendiam que as funções do magistrado fossem assumidas por dois Vereadores, como era costume na 

cidade, mas o monarca ordenara que fosse o Juiz de Fora dos Órfãos a assumi-las. Os oficiais 

concelhios não abdicaram de defender a sua posição perante o Corregedor e de, por intermédio deste, 

remeter os seus argumentos à Corte, nem de entregar as varas de juiz aos Vereadores Bernardo de 

Figueiroa e Francisco Álvares de Soágua, mas estes, receosos de represálias, procuraram salvaguardar 

as suas posições declarando para a acta que não pretendiam contrariar as ordens do monarca.697 Em 

Março do mesmo ano, durante a ausência do Corregedor, as suas funções foram assumidas pelo Juiz de 

Fora dos Órfãos, Duarte de Almeida.698 

É muito clara a utilização estratégica das relações de parentesco espiritual por parte das elites, 

verificando-se uma certa endogamia espiritual na escolha dos compadres, que Guido Alfani refere 

                                                 
695 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl. 159.  
    Luís Mendes de Vasconcelos exerceu as funções de Juiz de Fora no triénio de 1573, 1574 e 1575, mas neste último ano, 
devido às suas frequentes ausências, foi muitas vezes substituído pelo Dr. Pedro Borges, o Juiz de Fora dos Órfãos. 
(A.H.M.P., Prazos, Livro B, fls. 68-70v, 91, 95, 95v e A.H.M.P., Vereações, Lv. 26, fls. 78v, 79, 99v e 107v). 
696 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv. 2B fls. 44 e 44v. 
697 A.H.M.P., Vereações, Lv. 26, fls. 45v-46. 
698 A.H.M.P., Vereações, Lv. 26, fls. 87v-88, 89v. 
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como sendo uma das características da escolha dos padrinhos católicos após o Concílio de Trento e 

que Christiane Klaspisch-Zuber faz remontar ao início do século XVI.699  

Um estudo mais abrangente, que não se justifica no âmbito deste trabalho, provavelmente 

revelaria redes clientelares em que os laços de parentesco espiritual criados pelo compadrio são 

utilizados para estabelecer ou reforçar alianças com pares ou com pessoas com maior económico, 

influência social ou poder de decisão.   

No que respeita às crianças abandonadas, como já referimos, a escolha da maior parte dos 

padrinhos parece resultar do acaso, mas é possível que alguns fossem conhecidos dos progenitores das 

crianças, principalmente nos casos em que as crianças não são designadas como enjeitadas, mas como 

filhas de pai e mãe desconhecidos. Aponta nesse sentido o facto de o registo de baptismo de Luís, um 

menino filho de pai e mãe incógnitos, baptizado no dia 29 de Novembro de 1573 por António 

Francisco, referir que o padrinho era um homem que não quis ser identificado e a madrinha era Ana 

Lourenço, moradora no Souto, uma parteira que entre 1569 e 1571 levou à Sé para receberem o 

baptismo mais de uma dezena e meia de crianças.700  

No que respeita ao número de padrinhos e ao estrato social a que estes pertenciam não 

detectámos diferenças significativas relativamente às crianças legítimas nascidas no seio das famílias 

menos favorecidas e quanto ao número de padrinhos há que ter em conta que, no Porto, mesmo antes 

do Concílio de Trento, o mais habitual era cada criança ter um padrinho e uma madrinha, a que se 

juntavam na qualidade de parentes espirituais a pessoa que levava a criança (na maior parte dos casos 

uma parteira) e o sacerdote que administrava o sacramento. A nenhuma das crianças enjeitadas 

baptizadas na Sé ou em Miragaia, durante o período cronológico deste trabalho, faltou um padrinho e 

uma madrinha, como Guido Alfani verificou acontecer em algumas localidades da Itália setentrional, 

embora o facto de o moço da sacristia da Sé apadrinhar várias crianças enjeitadas sugira que ele era 

utilizado como uma solução de recurso quando não havia outro padrinho disponível. 701 

                                                 
699 ALFANI, Guido – I padrini: patroni o parenti?..., pp. 6 e 14 e KLAPISCH-ZUBER, Christiane – La maison et le nom. 
Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance. Paris, Editions de l’ École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
1990, pp. 132-133. 
700 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl. 78.  
701 ALFANI, Guido – Naître sans famille..., pp. 258-259 e 270. 
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Quadro 31 - Padrinhos das crianças enjeitadas baptizadas na Sé e em Miragaia 

Baptismo Nome da criança Padrinho Madrinha Fonte 
Data Paróquia     

 
05/03/1540 

Sé Maria  João Macedo Isabel Eanes dos Banhos 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 4 

 
09/04/1540 

Sé Iria  Gonçalo Vaz, alfaiate 
Aldonça Pires, mulher de Gonçalo 
Eanes, cutileiro 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 6 

09/04/1541 Sé Luísa  Jorge, criado de Rodrigo Álvares Quitéria Fernandes, viúva 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 22 

21/09/1541 Sé Ana   Francisco Pires, estudante Maria Gonçalves, solteira 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 
28v 

01/10/1542 Sé Miguel  Belchior, moço da Sé Beatriz Fernandes 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 
50v 

18/10/1542 
 

Sé António  Domingos Rodrigues 
Margarida Eanes, mulher de Manuel 
Pires, cesteiro, moradora em Cima de 
Vila 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 
51v 

10/01/1543 Sé Gonçalo  
Fernão Pires, serralheiro morador em Santo 
Estêvão 

Luzia Gonçalves, viúva moradora em 
Santo Estêvão 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 57 

19/01/1543 Sé 
Amador 
 

Belchior Isabel Martins 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 58 

28/04/1544 Sé João  Belchior Gonçalves, moço da Sé 
Margarida Gonçalves, moradora à 
Porta de Cimo de Vila, solteira 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos Lv. 1A, fl. 85 

19/02/1568 Sé Francisco Pantaleão Gomes 
Isabel Pires, mulher de Gaspar Pires de 
Santo Ildefonso 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.20v 

12/02/1569 Sé Maria  
João Gonçalves que tem cargo dos 
enjeitados 

Briolanja Andrade, solteira 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.43v 

17/02/1569 Sé Manuel  Gaspar Gonçalves, cordoeiro 
Eva Gonçalves, irmã de Gaspar 
Gonçalves, cordoeiro 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.43v 

19/03/1569 Sé Manuel (mulato) 
Cónego Zacarias Mendes; cónego Diogo 
Brandão e Manuel Delgado, morador na 
Rua da Fonte Taurina 

 
Isabel de Sá, criada de Francisco 
Pereira 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.45v 

01/08/1569 Sé Maria  Jerónimo Fernandes da Rua Chã Beatriz Francisca da Rua Escura 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.53v 

15/03/1571 Sé Pantaleão Heitor Gonçalves, morador aos Açougues Inês Pires, moradora aos Açougues 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.93v 



222 

Baptismo Nome da criança Padrinho Madrinha Fonte 

30/04/1571 Sé Maria João Gonçalves, morador na Sé Isabel Antónia, moradora na Ferraria 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, fl.98 

12/05/1571 Miragaia Pantaleão António Fernandes, alfaiate 
Maria Manuel, mulher de Gonçalo 
Eanes, mareante 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia de 
Miragaia, Registos de Baptismos, 
Lv.1B, fl. 92v 

13/11/1571 Sé Maria  
Cristóvão Dias, filho de João Dias, cidadão, 
morador na Bainharia 

Maria Lopes, moradora na Minhota 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.1B, 
fl.104v 

15/08/1572 Sé Manuel  
Bartolomeu Fernandes, criado de Gaspar 
Fernandes, cura na Sé 

Ana Afonso, irmã de Inês Fernandes 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv. 2A, fl. 20 

02/02/1573 Sé Maria  Duarte Rebelo, morador em Cimo de Vila 
Catarina Antónia, moradora em Cimo 
de Vila 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2A, fl.51 

02/07/1573 Sé Jerónimo 
Gonçalo Fernandes, mercador, morador na 
Rua de Belmonte 

Maria Gonçalves, filha de João 
Gonçalves, serralheiro 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2A, fl.66v 

04/01/1574 Sé Maria  
Gonçalo de Sousa, caldeireiro, morador em 
Santo Elói 

Maria Fernandes, moradora ao Padrão 
de Santo Elói 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2 A, fl.81 

05/07/1575 Sé Pedro 
João Domingues, clérigo de missa, morador 
de fronte do Cárcere 

A mesma ama que o tem 
A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2A, 
fl.156v 

04/11/1578 Sé Pantaleão  Francisco Pires, ferreiro 
Isabel Dias, mulher de Afonso 
Gonçalves 

A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv.2B, fl. 38 
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3. Órfãos e órfãs 
O conceito de órfão no século XVI era diferente daquele que actualmente existe. Era órfão um 

menor de vinte e cinco anos desprovido de pai, independentemente de este ter falecido ou ser 

desconhecido e de a mãe estar viva ou morta.702 Antes da maioridade, um órfão poderia obter a 

emancipação através do casamento ou de uma carta de suprimento de idade passada pelo Desembargo 

do Paço, escapando à tutela do Juiz dos Órfãos e adquirindo o direito de administrar os seus próprios 

bens.703  No entanto o casamento antes da maioridade deveria ser efectuado com a autorização do Juiz 

dos Órfãos, caso contrário só lhe seriam restituídos os bens ao perfazer vinte anos de idade, no caso de 

um casamento abaixo da sua condição, ou aos dezoito anos quando se tratasse de um casamento com 

alguém do mesmo estrato social. O casamento de um órfão sem autorização do Juiz dos Órfãos 

sujeitava-o a uma pena de prisão; o mesmo acontecia àquele que casasse com uma órfã sem a 

necessária autorização.704  

Alguns jovens que enveredavam pela vida eclesiástica e para quem o casamento não podia 

constituir uma estratégia para antecipar o momento em que podiam assumir a gestão dos respectivos 

bens beneficiaram de uma outra situação de excepção que lhes permitia concretizar esse objectivo. Em 

1562, em resposta a um pedido do Padre Provincial da Companhia de Jesus, o monarca ordenou que, a 

partir dessa data, os religiosos desta instituição assim que fizessem vinte anos passassem a dispor de 

todos os seus bens móveis e de raiz como se fossem maiores de vinte e cinco. Na realidade, o 

Provincial da Companhia de Jesus havia solicitado que tal acontecesse a partir dos catorze anos, 

alegando que a dependência dos tutores e dos juízes dos órfãos era geradora de conflitos e fonte de 

desinquietação para os religiosos.705  

O mais habitual na designação de órfão é aplicar-se ao que não tem pai, uma vez que apesar de 

as ordenações da época também estabelecerem que quando falecia a mãe de menores de vinte e cinco 

anos fosse, igualmente, realizado inventário dos bens móveis e de raiz pelo Juiz dos Órfãos, nestes 

casos os bens eram deixados em poder do pai, o seu legítimo administrador.706 Nas situações inversas, 

ou seja, quando se verificasse o falecimento do pai, tendo o herdeiro a mãe viva, realizar-se-ia o 

inventário nas mesmas condições e a mãe, enquanto permanecesse viúva e vivesse “honestamente”, 

                                                 
702 SÁ, Isabel dos Guimarães – Quando o rico se faz pobre: misericórdias, caridade e poder no império português, 1500-
1800. Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1987, p. 118 e GUEDES, Ana 
Isabel Marques – A Assistência e a Educação dos Órfãos durante o Antigo Regime: o Colégio dos Órfãos do Porto 
(Dissertação de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 1993, pp. 92-93.  
703 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 477- 478.   
704 Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos (Edição facsimilada do texto impresso por Valentim 
Fernandes em 1504), Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1955, fls. LIX- LX. 
705 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus. Prazos e outros contratos, fls. 144-145v. 
706 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 478-479.  
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assegurava a criação dos filhos, podendo assumir as funções de tutora e curadora, mas era necessário 

que se obrigasse, na presença do Juiz dos Órfãos, do Escrivão e de três testemunhas, a cuidar 

correctamente dos bens e dos filhos.707 Querendo voltar a casar, devia previamente pedir que fossem 

atribuídos tutores e curadores aos filhos e proceder à entrega da totalidade dos bens a quem assumisse 

essas funções. 

 Era comum que vários irmãos órfãos de pai e de mãe fossem separados e passassem a integrar 

agregados diferentes. Maurice Capul refere que nestes casos as crianças eram normalmente recebidas 

pelos avós ou pelos tios e lembra que nem era necessário ser órfão para que isto acontecesse: uma 

criança pobre podia servir em casa de parentes ricos e um pai de família, mesmo abonado, podia enviar 

um filho para casa de familiares para aí ser educado. No caso das crianças órfãs, o autor refere que, 

frequentemente, os padrinhos recebiam os afilhados, sendo que os laços de afecto ou a possibilidade de 

utilizar a criança em determinado trabalho podiam justificar a aceitação de uma criança órfã num novo 

agregado familiar.708  

 No mesmo sentido aponta um estudo sobre a constituição de diversos agregados familiares de 

Treviso (Itália), no século XV, que detecta a presença de crianças órfãs em 11,5% dos lares, no ano de 

1499.709 

Na documentação da cidade e do termo do Porto encontram-se diversos exemplos de crianças e 

jovens que residiam em casa de familiares ou de pessoas sem qualquer laço de consanguinidade. Isabel 

Gonçalves, uma mulher sem filhos, que residia em Santo Ildefonso e era casada com André Afonso, 

almocreve, no seu testamento legou 1 000 reais a Domingas, uma sobrinha do marido (filha de 

António Gonçalves da Laranjeira e de Beatriz Afonso, moradores em Gouveia) que vivia com ela, em 

sua casa e tinha nove anos.710  

 Também algumas das órfãs beneficiadas com um dote de casamento atribuído pela 

Misericórdia viviam em casa de familiares ou de pessoas sem qualquer laço de parentesco identificado. 

Catarina, sorteada para um dote de 10 000 reais do legado de Manuel Carneiro, no ano de 1584, vivia 

em casa de uma irmã chamada Maria Rodrigues e Francisca, contemplada com um dote semelhante, 

no mesmo ano, residia em casa de Ana Soares, na Rua da Fonte Taurina.711 Entre as jovens 

contempladas com um dote do legado de D. Manuel de Noronha encontrámos outras órfãs em situação 

similar: Ana Gonçalves, filha de João Gonçalves e Madalena Gonçalves, era natural de Vila Verde, 

mas residia no Porto com a viúva do Porteiro da Correição, nos Cobertos da Ribeira e Francisca 

                                                 
707 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 489-490. 
708 CAPUL, Maurice – Abandon et marginalité. Les enfants placés sous l’ Ancien Régime. Toulouse, Editions Privat, 1989, 
p. 84. 
709 SCHERMAN, Matthieu – Familles et protections sociales dans une “cite-sujette”. Trévise au XVe siècle in 
BELLAVITIS, Anna; CHABOT, Isabelle (coord.) Famiglie e Poteri in Itaglia tra Medioevo ed Età Moderna. Roma, École 
Française de Rome, 2009, pp. 309-313. 
710 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial de Porto, Lv. 31, fls. 54-56. 
711 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 2, fl. 49v. 
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Antónia, filha de Sebastião Luís e Antónia Luís, era natural de Vila Nova de Famalicão e vivia em 

casa de Domingos Pires, serralheiro, junto ao Hospital do Rocamador.712  Isabel, uma filha de 

mesteirais, residia em Miragaia, em casa de uma irmã e do respectivo marido.713 

 Marquesa Ferreira, filha de Sebastião Fernandes, torneiro, e de Catarina Gonçalves, após a 

morte dos pais, foi acolhida por Marta Afonso, solteira, que a criou desde menina e a nomeou como 

segunda vida num emprazamento relativo a uma casa com dois sobrados, na Fonte da Rata, em que 

ambas viviam.714  

Apesar de a condição de órfão ter algumas implicações ao nível familiar, económico ou social, 

havia diferenças consideráveis entre os órfãos. Existiam crianças órfãs de pai perfeitamente integradas 

numa família biológica alargada constituída pela mãe, irmãos e avós e crianças desprovidas de família; 

uns eram herdeiros de fortunas consideráveis e outros não dispunham de quaisquer meios de 

subsistência. Naturalmente os órfãos reflectiam a diversidade da sociedade. 

 Qual a resposta institucional dada aos órfãos? Que mecanismos de integração foram criados e 

como funcionavam? 

 Durante o século XVI fundaram-se instituições específicas para o acolhimento de órfãos em 

cidades como Lisboa, Évora e Vila Viçosa.715 Entre estas destacam-se o Recolhimento do Amparo do 

Castelo (Lisboa), o Recolhimento de Santa Marta (Lisboa) e o Recolhimento das Donzelas Órfãs 

(Évora), o Colégio de Jesus (Lisboa) e o Colégio dos Meninos Órfãos de Nossa Senhora da Visitação 

(Vila Viçosa).716 Os três recolhimentos destinavam-se a órfãs, estando a sua fundação relacionada com 

a preocupação moral que as jovens desprovidas de protecção paterna suscitavam e os dois colégios 

recebiam rapazes. 

  No Porto não existia nenhum espaço vocacionado para a assistência aos órfãos, pelo que a 

resposta às necessidades mais básicas destas crianças, nomeadamente às mais carenciadas, era dada 

quase exclusivamente por parentes e vizinhos ou pela Misericórdia. Em alguns testamentos, os órfãos 

são contemplados com esmolas: é exemplo disso o último testamento de Margarida de Paz, onde é 

expresso o desejo de que no seu cortejo fúnebre desfilem meninos órfãos, sendo estipulada uma 

                                                 
712 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, fls. 66-67. 
713 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, fls. 108v-109. 
714 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial de Porto, Lv. 32, fls. 80- 82. 
715 Em 1558, a duquesa de Bragança, D. Isabel de Lencastre, fundou um colégio para dois meninos órfãos em Vila Viçosa 
e, no ano de 1563, o marido, D. Teodósio, instituiu mais quatro lugares para órfãos na mesma instituição. Em 1575, a 
Misericórdia local assumiu a sua administração (ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – As Misericórdias quinhentistas do 
senhorio da Casa de Bragança in Actas das II Jornadas sobre as Misericórdias Quinhentistas “As Misericórdias 
Quinhentistas”. Penafiel, Câmara Municipal de Penafiel, 2009, pp. 55-56). 
716 GUEDES, Ana Isabel Marques – A Assistência e a Educação dos Órfãos durante o Antigo Regime: o Colégio dos 
Órfãos do Porto (Dissertação de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 1993, pp. 75-79; Id. -  Os Colégios dos Meninos 
Órfãos. Sécs. XVII-XIX. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2006, pp. 38-46 e REIS, Maria de Fátima – Saúde Pública e 
Assistência em Lisboa no Tempo de D. Sebastião. Comunicação apresentada no VII Congresso da ADEH, Granada, 2004. 
pp. 3-4. [consultado em 2010.02.04] Disponível em: http://www.ugr.es/~adeh7comunicaciones/Fátima_Reis_Md.pdf.  
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esmola no valor de 500 reais que seria distribuída por essas crianças.717 No entanto, na maior parte dos 

testamentos, apenas são contemplados os pobres e os presos. 

 O Juiz dos Órfãos tinha, no entanto, responsabilidades substanciais no que respeita aos 

cuidados que deviam ser dispensados à pessoa e bens dos órfãos da sua área geográfica de actuação, 

nomeadamente através da nomeação ou confirmação de tutores para os órfãos e curadores para os 

respectivos bens e da fiscalização da sua actividade. Para o exercício das suas funções era 

indispensável a manutenção de uma relação actualizada dos órfãos, devendo o magistrado efectuar as 

averiguações necessárias para o efeito. Como os procedimentos legais a cargo do Juiz dos Órfãos (é o 

caso do inventário e das partilhas) implicavam custos e restrições à gestão do dinheiro e bens dos 

órfãos, é legítimo pensar que, frequentemente, as famílias tentassem protelar a intervenção e dificultar 

o trabalho dos juízes dos órfãos, subtraindo dinheiro e objectos de valor ao inventário e que os órfãos, 

herdeiros de bens, tentassem emancipar-se antes da maioridade de modo a assumir a gestão do seu 

património. Como não havia registos de nascimento e os registos de baptismo só começaram a ser 

efectuados em 1540 eram frequentes as dúvidas sobre a idade de órfãos, havendo dúvidas quanto à 

necessidade de se fazer o inventário ou conceder a emancipação por não haver a certeza de alguns 

herdeiros terem ou não completado os vinte e cinco anos de idade. Refira-se, a título de exemplo, o 

inventário que o Juiz dos Órfãos e Duarte de Vasconcelos, escrivão, iniciaram por pensarem que 

Margarida Carneiro Aranha era menor e que foi interrompido após se confirmar a sua idade e a petição 

que Juliana Pais apresentou a Gonçalo Vaz Peixoto, Juiz de Fora dos Órfãos, onde referia que já tinha 

mais de vinte e cinco anos e desejava ser emancipada, podendo fazer prova da idade através da 

apresentação de testemunhas.718 Em resposta o magistrado, após a audição de seis testemunhas, 

atendendo à sua idade e ao seu “siso e descreçam” mandou que Duarte de Vasconcelos redigisse a sua 

carta de emancipação.719 

Se os órfãos dispunham de fortuna, as despesas decorrentes da sua criação eram financiadas 

pelos próprios. Quando tal não se verificava o habitual era a família do órfão assumir os gastos e 

responsabilidades inerentes à sua criação. Aos sete anos de idade as crianças de menor condição social 

eram consideradas aptas para entrarem no mundo do trabalho, ou seja, para “andar à soldada”.  

Em Coimbra, em 1568, o tesoureiro concelhio pagou a Paula da Mota, moradora nas Tanoarias 

1 925 reais pela criação de Frutuoso enjeitado e por ele já ter sete anos ordenou-se que fosse entregue 

ao Juiz dos Órfãos para o “dar à soldada”.720 

Independentemente de os órfãos serem ou não herdeiros de bens, o Juiz dos Órfãos deveria, em 

teoria, continuar a acompanhar o seu percurso até à maioridade.  
                                                 
717 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus. Prazos e outros contratos,  (K/15/5 – 19), fls. 85v-88. 
718 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 19, fls. 48v-51v. 
719 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 22, fls. 11-14. 
720 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, pp. 27-28. 
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Para encontrar colocação profissional ou casamento para alguns órfãos, o Juiz dos Órfãos 

recorria a um procedimento habitual na época para transaccionar bens materiais: o pregão no final das 

audiências, em locais públicos da cidade. D. João III, em 1539, impôs algumas limitações a estes 

pregões, ao estabelecer que apenas poderiam ser efectuados em casa do Juízes dos Órfãos, no final das 

suas audiências e apenas poderia ser anunciada publicamente a existência de órfãos para dar por 

soldada ou obrigação de casamento, sem identificar os órfãos nem os respectivos pais.721 

Os casamentos dos órfãos também deviam ter o aval do respectivo juiz. Pretendia-se proteger 

os órfãos de uniões desiguais e, simultaneamente, diminuir o recurso ao casamento como meio de os 

órfãos anteciparem a gestão dos seu próprios bens. Encontramos referências a esta autorização em 

duas situações: quando o casamento permite ao órfão assumir, antes da maioridade, a gestão dos seus 

bens e no caso de órfãs beneficiadas com dotes de casamento atribuídos pela Misericórdia.  

Das fontes transparece alguma correlação entre a posse de bens e as intervenções do Juiz dos 

Órfãos. Por um lado porque se os órfãos não tivessem bens não se justificavam os registos escritos e, 

consequentemente, não existem fontes e, por outro, as competências dos Juízes dos Órfãos incidem 

mais sobre os bens dos órfãos que, propriamente, sobre as suas pessoas, ou seja, o magistrado intervém 

mais quando o órfão dispõe de bens, nomeadamente para efectuar inventários, cartas de partilhas, 

autorizar levantamentos do cofre dos órfãos ou para dar o seu consentimento a transacções ou 

renegociações de contratos de bens móveis ou de raiz.  

Nem sempre os órfãos eram recebidos por familiares, ou porque não lhes restavam parentes 

próximos ou porque estes não dispunham de condições para integrar novos membros, principalmente 

quando as crianças eram ainda muito pequenas. Nestes casos era necessário encontrar soluções que, 

normalmente, passavam pela entrega a amas remuneradas, tal como acontecia com as crianças 

enjeitadas. 

No Porto, no ano de 1575, duas meninas ficaram abandonadas em instituições hospitalares da 

cidade, após a morte das progenitoras. Maria estava na enfermaria da Porta do Olival, um hospital 

provisório criado para dar resposta aos muitos enfermos que acorriam à cidade, e Inês no Hospital de 

Santa Clara. Coube ao Solicitador dos Enjeitados a responsabilidade de encontrar amas para as duas 

meninas, apesar de ambas terem sido encontradas em espaços geridos pela Misericórdia. Maria foi 

entregue a Marinha Lobato, moradora em Miragaia e Inês ficou aos cuidados do próprio Solicitador 

dos Enjeitados durante vários meses.722 O facto de as duas meninas permanecerem na cidade pode 

indiciar uma situação de discriminação positiva relativamente às crianças enjeitadas, como Maurice 

                                                 
721 Leis Extravagantes e Reportório das Ordenações de Duarte Nunes de Lião, Tit. XIX Dos juízes dos órfãos, Lei I Que 
não deem os orfãos em pregão nas audiências, pp. 48-49. 
722 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 5, fls. 287v, 307v, 320, 320v, 324. 
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Capul refere que acontecia em Lyon e em Rouen, onde as crianças abandonadas eram colocadas em 

amas mais longe da cidade.723  

No estudo de Rocha Brito sobre as finanças do município de Coimbra, no século XVI, consta 

uma lista das crianças enjeitadas com criação paga pela Câmara no ano de 1568 e nela constam dois 

órfãos: Francisco de cinco anos e António de três, que estavam a ser criados por Gaspar Jorge, 

vendeiro das Vendas dos Fornos. As crianças haviam sido entregues na Câmara por precatória do Juiz 

dos Órfãos e implicaram gastos de 2 000 reais.724  

Não dispomos de números, mas no Porto, no século XVI, a percentagem de órfãos era bastante 

elevada. Nos registos de baptismo já é possível identificar várias crianças que no momento do 

baptismo já não contavam com um dos progenitores, na maior parte dos casos o pai.725 

3.1 Órfãos do julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa 

  Os concelhos de Penafiel e Aguiar de Sousa integravam o termo do Porto e, em conjunto, 

constituíam o Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa. Em área geográfica Penafiel não 

divergia muito do actual concelho de Penafiel, enquanto Aguiar de Sousa integrava freguesias dos 

actuais concelhos de Paredes, Lousada, Paços de Ferreira, Valongo e Gondomar.726  

O lugar de Arrifana de Sousa era a cabeça do concelho de Penafiel; aí se realizavam não só as 

audiências concelhias, mas também ocorria a maior parte dos actos públicos sob a alçada do Juiz dos 

Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, embora não existisse um local específico para o efeito. 

Normalmente, actos como os depósitos ou levantamentos de numerário ou objectos de valor e os 

respectivos registos no livro de receitas ou no livro de despesas dos órfãos ou a verificação das contas 

decorriam na residência particular do Depositário. 

Para o estudo dos órfãos do julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa utilizamos como fonte o 

Livro das despesas do dinheiro dos órfãos do julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa. Trata-se de um 

conjunto de seis cadernos com quarenta e oito fólios cada um. Os 288 fólios estão todos numerados e 

assinados, no cabeçalho, por Gaspar Garcês; no entanto só se efectuaram registos até ao fólio 221v. 

 O termo de abertura foi escrito pelo Provedor e Corregedor da Comarca, Heitor Homem Teles, 

na cidade do Porto, no dia 3 de Janeiro de 1571 e nele o magistrado delega a responsabilidade de 

numerar e assinar as páginas dos livros e de efectuar o termo de encerramento no licenciado Gaspar 

                                                 
723 CAPUL, Maurice – Abandon et marginalité …, pp. 117-118. 
724 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943, pp. 27-29. 
725 Refira-se, a título de exemplo, o registo do baptismo de Santos, uma criança baptizada em Novembro de 1579, onde 
consta que era filho de Gonçalo Martins, já defunto, e de Isabel Pacheco (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de 
Baptismos, Lv.2B, fl. 76v). 
726 SILVA, Francisco Ribeiro da - O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as instituições e o Poder, Vol. I, Porto, 
Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, pp. 55-56. 
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Garcês, Procurador nos Auditórios da Cidade.727 O termo de encerramento foi, efectivamente, escrito 

pelo licenciado Gaspar Garcês no dia 4 de Janeiro de 1571.728  O primeiro registo está datado de 12 de 

Janeiro de 1571 e o último do dia 3 de Março de 1832. 

  Para este estudo interessam-nos apenas os registos efectuados entre 1571 e 1576. 

Todos os órfãos neles referidos são órfãos de pai e parte deles também o são de mãe. Na sua 

maior parte, são herdeiros de pequenas quantias em numerário e alguns objectos em ouro ou em prata, 

nomeadamente jóias e taças. Como não dispomos de inventários e a fonte em questão apenas refere os 

levantamentos de valores confiados à guarda do Depositário, não encontramos qualquer referência aos 

bens de raiz que certamente alguns órfãos herdaram dos progenitores.  

Os levantamentos do dinheiro dos órfãos são efectuados por tutores, por procuradores dos 

órfãos ou dos tutores ou pelos próprios órfãos, após a emancipação por terem atingido a maioridade, 

por o casamento lhes conferir o direito de administrar os seus bens ou por apresentarem uma carta de 

suprimento de idade.  

Gonçalo, filho de Domingos Pires de Peroselo, após ter casado com Maria Pires resgatou o 

dinheiro que lhe pertencia; André Moreira apresentou a certidão de casamento para receber o dinheiro 

que lhe restava da legítima do pai e Domingos Fernandes apresentou uma carta de emancipação com o 

mesmo objectivo.729 Os montantes pertencentes a Susana Cunha; Maria, filha de Fernão Gonçalves de 

Peroselo, e Maria Neta foram resgatados pelos respectivos cônjuges.730 Por sua vez, Isabel, filha de 

Gonçalo Eanes de Parada; Maria, filha de Afonso de Recarei e Jorge Fernandes, filho de Gonçalo Pires 

de Peroselo, só receberam os seus bens quando atingiram a maioridade.731 

Apesar de a maior parte dos levantamentos registados no Livro da despesa do dinheiro dos 

órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa dizerem respeito a órfãs (são referidas vinte e uma órfãs e quinze 

órfãos), a justificação de o dinheiro resgatado se destinar ao financiamento da aprendizagem de uma 

actividade profissional só surge relativamente a crianças de sexo masculino. Os três levantamentos 

(um em 1572 e dois em 1573) da legítima de Tomé, filho órfão de António Gonçalves do Olival, 

morador na freguesia de Sousela, concelho de Aguiar de Sousa, serviram para pagar a Fernão Pires, 

morador em Arrifana, com quem o órfão aprendia o ofício de alfaiate; os 4 750 reais resgatados, em 

1574, do dinheiro de Francisco, filho órfão de Francisco Eanes de Cortinhas, da freguesia de Santa 

Eulália de Ordem, foram para pagar a Gaspar Rogel, seu amo e responsável pela sua aprendizagem e 

os 2 400 reais que Jordão, filho órfão de Jordão Dias de Arrifana, herdou de seu irmão Gaspar 

                                                 
727 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fl. 1. 
728 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fl. 288v. 
729 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 31-31v, 40-40v, 42v. 
730 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 12v-13v, 28-28v e 32-32v. 
731 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 19-19v, 27-27v, 34-35. 
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Fernandes de Arrifana destinaram-se, em grande parte, à aquisição de vestuário para ir para a cidade 

do Porto aprender o ofício de barbeiro.732 

No que respeita à origem geográfica, constatámos que um terço dos órfãos residia no concelho 

de Aguiar de Sousa e os restantes dois terços no concelho de Penafiel. 

Em caso de morte dos órfãos ou de ausência prolongada, os seus bens podiam ser resgatados 

pelos respectivos herdeiros. Ficaram registados exemplos de ambas as situações: Isabel Gonçalves e 

Catarina Gonçalves, moradoras no Couto de Paço de Sousa, em Janeiro de 1571, receberam 1 686 

reais que pertenciam a Baltazar, um irmão ausente.733 Catarina Gonçalves, solteira, moradora na 

freguesia de S. Vicente de Pinheiro, em Agosto de 1572, resgatou 9 980 reais que pertenciam aos seus 

irmãos, por serem mortos ou ausentes.734 Em ambos os casos as beneficiárias foram obrigadas à 

prestação de fiança. 

 Os bens de órfãos falecidos eram reclamados pelos respectivos herdeiros, quase sempre os 

irmãos ou a mãe.  

O facto de, em 1571, Brás Gonçalves, na qualidade de procurador de Gonçalo Gonçalves de 

Castanheira, “O Verde”, avô e tutor de Gaspar, ter apresentado uma provisão régia onde ordenava que 

os 20 000 reais que pertenciam a Gaspar e estavam depositados no cofre dos órfãos fossem entregues 

ao respectivo tutor é elucidativo. Os tutores e curadores com meios e influência procuravam retirar do 

cofre dos órfãos os bens dos respectivos tutorandos.735  

3.2 Os tutores e curadores 

Após a morte do pai, as suas atribuições no domínio da educação, da representação em juízo e 

da gestão dos bens dos filhos menores eram transferidas para outra pessoa, estabelecendo-se uma 

tutela e/ou curatela que visava a protecção dos órfãos e dos respectivos bens, mas que, 

simultaneamente, funcionava como um mecanismo de enquadramento e controlo social de um grupo 

demográfico significativo.736 

 A legislação da época determinava a atribuição de tutores a todos os órfãos menores de catorze 

anos, se fossem rapazes e menores de doze anos, se fossem raparigas. Após esta idade e até atingirem 

                                                 
732 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 11-11v, 20-20v, 24-24v, 33-33v, 
45-45v. 
733 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 2-2v. 
734 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 15v-16v. 
735 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 9-10. 
736 GUEDES, Ana Isabel Marques – Os Colégios dos Meninos Órfãos. Sécs. XVII-XIX. Lisboa, Imprensa de Ciências 
Sociais, 2006, pp. 19-20 e 26-28. 
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os vinte e cinco anos os órfãos tinham curadores.737  Independentemente da idade e do sexo, os adultos 

considerados incapazes de gerir os seus bens tinham um curador.738 

 Teoricamente, os tutores eram responsáveis pelas crianças e pelos respectivos bens, enquanto 

os curadores efectuavam apenas a gestão dos bens de pessoas legalmente incapacitadas de o fazerem. 

Na prática, as fontes não são rigorosas na utilização dos termos, prevalecendo a designação de tutor até 

o órfão atingir a maioridade. 

 As Ordenações Manuelinas classificam as tutorias em três tipos: testamentárias (definidas em 

testamento pelo pai ou avô; se fossem estabelecidas pela mãe tinham de ser confirmadas), legítimas 

(assumidas por familiares) e dativas (determinadas pelo Juiz dos Órfãos devido à inexistência de 

parentes dos órfãos). Aos tutores testamentários e aos legítimos as contas deviam ser tomadas, pelo 

Juiz dos Órfãos, de quatro em quatro anos e aos tutores dativos de dois em dois anos. Os tutores 

dativos não eram obrigados a exercer essa função durante um período de tempo superior a dois anos, 

mas podiam fazê-lo, por vontade própria, se fossem abonados e tivessem efectuado um bom trabalho. 

739 

 Não era obrigado a efectuar tutorias dativas quem tivesse privilégios nesse sentido. Não podiam 

ser constrangidos a assumir nenhum tipo de tutoria ou curadoria: os que tivessem cinco filhos 

legítimos ou cinco netos órfãos aos seus cuidados, os que desempenhassem cargos régios ou 

concelhios, os portadores de doenças incapacitantes que impossibilitassem a administração da fazenda, 

os fidalgos, os cavaleiros e os doutores em leis, cânones ou física.  

Sempre que os Juízes dos Órfãos suspeitassem que os tutores ou curadores não administravam 

bem os bens dos órfãos, deviam efectuar auditorias e, caso a má administração se confirmasse, obrigá- 

-los a entregar todos os bens dos órfãos e a restituir os valores perdidos, por culpa ou negligência, aos 

novos tutores. Quando havia uma mudança de tutela o Juiz dos Órfãos devia tomar as contas ao tutor 

cessante, devendo o novo tutor estar presente a esse acto. Mas, em Angra do Heroísmo, os autos de 

contas dos filhos de Lourenço Álvares mostram que os atrasos nas verificações das contas aconteciam 

com alguma frequência.740  

Timothy Coates refere duas auditorias efectuadas, em finais do século XVII, pelo Juiz dos 

Órfãos de Ouguela a Manuel Pires da Roca, tutor e curador de Pedro e Miguel, seus sobrinhos, que 

ajudam a esclarecer o modus operandi. O tutor apresentou ao magistrado uma lista pormenorizada dos 

gastos efectuados com a criação dos sobrinhos, onde constavam despesas efectuadas com o tratamento 

                                                 
737 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 497. 
738 Após a morte de Afonso Pires Borreco, Maria Martins, sua mulher, foi avaliada com incapaz e António Dias de 
Magalhães, marido de Genebra Pinto, sua sobrinha, assumiu as funções de curador dos seus bens. Durante a realização do 
inventário, o Juiz dos Órfãos nomeou também como seu curador o licenciado Heitor Mendes de Paz, Procurador nos 
Auditórios da Cidade (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 87). 
739 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, pp. 489-509 e Tit. LXVIII, p.519. 
740 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 1-56. 
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de doenças, nomeadamente os honorários do barbeiro, as quantias pagas ao farmacêutico e alguns 

alimentos (galinhas, açúcar e ovos).741  Em Angra do Heroísmo, no início do século XVI, alguns dos 

tutores dos filhos de Lourenço Álvares apresentaram despesas com a aquisição de bens de raiz, 

medição e avaliação de propriedades, reparações efectuadas em imóveis, aposentadorias do 

Corregedor, diversas taxas, redacção de documentos, verificação de contas, diligências do porteiro, 

remuneração dos tutores, entregas das legítimas aos órfãos emancipados e nenhum gasto efectuado 

com os menores tutelados, talvez porque eles não residissem com esses tutores e houvesse outros 

rendimentos adstritos a esse fim.742 

Dependendo do valor das legítimas e da idade dos órfãos, as tutelas tanto podiam ser um 

encargo oneroso como um benefício lucrativo. 

Ser tutor implicava despesas, cuidados e responsabilidades a que alguns se tentavam subtrair, 

mesmo quando existiam laços de parentesco.743 Uma sentença da comuna judaica de Miranda do 

Douro, datada de 1496, revela um requerimento de dois irmãos órfãos ao magistrado que os tutelava a 

solicitar que Salomão Poquilho, tio de ambos, continuasse seu tutor e curador dos respectivos bens. Ele 

pretendia escusar-se desta tutela, após um período de um ano e meio de desempenho, alegando ter feito 

muitos gastos para administrar os bens dos sobrinhos. O Juiz dos Órfãos, após a audição do tutor sob 

juramento, ordenou-lhe que efectuasse um rol de tudo quanto havia gasto com os sobrinhos, para ser 

reembolsado de todas as despesas.744 

Por outro lado o exercício da tutela podia permitir a gestão de um património considerável, com 

todas as vantagens que daí advinham ao tutor. O trabalho dos órfãos, dependendo da sua idade e 

condição, e apesar de as Ordenações Manuelinas o proibirem, podia também ser utilizado em 

benefício do tutor/curador que, habitualmente, lhe arrecadava as soldadas.  

 Para acautelar a propriedade dos órfãos, havia restrições à venda dos seus bens de raiz pelos 

tutores ou curadores, devendo esta efectuar-se apenas em caso de necessidade. Os tutores e os 

curadores não podiam adquirir bens dos órfãos, mesmo que pagassem o seu justo e verdadeiro valor.745  

 Para motivar tutores e curadores a rentabilizar os bens dos órfãos, a legislação previa que eles 

recebessem 20% do total do seu rendimento anual, independentemente de serem dativos, legítimos ou 
                                                 
741 COATES, Timothy – Degredados e Órfãs: colonização dirigida pela coroa no império português. 1550-1755. Lisboa, 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998, p. 201. 
742 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 27v-28v e 34v-36v. 
743 DUARTE, Luís Miguel – Crimes na Serra in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Dias Coelho, 
Vol. II, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 98-99. 
744 CRESPO, Hugo Manuel – Sentença da comuna judaica de Miranda do Douro (14-III-1496). Lisboa, Centro de 
Documentação da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2009, pp.1-4. [consultado em 2010.02.05]. 
Disponível em: http://www.catedra-alberto-beniste.org/ 
_fich/15/sentenca_da_comuna_judaica_de_Miranda_do_Douro_(14-III-1496).pdf. 
745 A fiscalização era feita pelo Juiz dos Órfãos, mas os confessores deviam manter-se atentos, prevendo os manuais de 
confissão que inquirissem os tutores de órfãos para saber se “tomao fazenda ou os tratam como escravos ou os casão contra 
sua vontade” (FERNANDES, Maria de Lurdes Correia - Espelhos, cartas e guias : casamento e espiritualidade na 
Península Ibérica na Península Ibérica. 1450-1700. Porto, FLUP, 1995, p. 207, nota 22). 
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testamentários, até ao limite máximo de 50 000 reais. Estes últimos poderiam optar entre esta 

percentagem do rendimento anual dos bens do órfão ou pela remuneração estipulada pelo testador. No 

valor a receber pelos tutores ou curadores nunca se incluiria o salário ganho pelo órfão, ou seja, o valor 

da sua soldada.746 

 Em 1535, D. João III ordenou que todo o dinheiro dos órfãos (independentemente de ter sido 

deixado pelos progenitores, resultar do pagamento de dívidas ou do rendimento da respectiva fazenda) 

bem como as pedras preciosas, pérolas, ouro, prata e jóias que lhes pertencessem fossem entregues ao 

Depositário. O Juiz dos Órfãos, juntamente com os Partidores, devia taxar o valor necessário para as 

despesas do órfão, nomeadamente para a sua alimentação, se ele não tivesse outros bens que a 

financiasse. Este valor variava de acordo com a “qualidade” do órfão e era entregue ao tutor. 747   

 As viúvas eram frequentemente escolhidas como tutoras dos filhos, tanto por decisão dos Juízes 

dos Órfãos como por indicação testamentária dos maridos falecidos. Ana Guedes refere que a afeição 

das mães pelos filhos fazia delas as pessoas mais adequadas para prestarem os cuidados de que estes 

necessitavam, habilitando-as a tomar decisões até então reservadas ao chefe de família.748 

Uma lei datada de 1564 facilitou a entrega às viúvas da tutela dos filhos menores e das 

respectivas legítimas, ou seja, dos bens que lhes cabiam pela morte do pai. Para tal, elas tinham de 

efectuar uma petição onde constassem as seguintes informações: o nome, a qualidade, o ofício e a data 

de falecimento do marido (pai dos órfãos), o número de filhos e a idade de cada um deles, bem como o 

valor a que cada um tinha direito pelas avaliações do inventário e pela partilha da fazenda. 

Ao requerer a entrega dos valores relativos às legítimas dos filhos, uma viúva deveria 

comprovar que era a respectiva tutora e prestar fiança relativamente aos montantes em causa, 

comprometendo-se a alimentá-los, doutriná-los e garantir-lhes o ensino, se não fossem de “qualidade 

para andar a soldada” ou, se fossem, a pagar-lhes os respectivos valores. Assim que os órfãos se 

emancipassem deveriam receber o que restasse das suas legítimas e do respectivo rendimento e o que 

amealhassem com as suas soldadas.  

A legislação determinava que as viúvas tutoras de filhos menores, se pretendessem voltar a 

casar, deviam, previamente, dar conhecimento ao Juiz dos Órfãos para que a tutela lhes fosse retirada, 

procedendo, em simultâneo, à entrega dos respectivos bens.749 Pretendia-se acautelar que o nascimento 

de filhos de um segundo matrimónio não pusesse em causa os bens que cabiam aos órfãos pela morte 

do pai. No entanto, na prática, verificámos que em alguns casos a tutela era transmitida ao novo 

marido, o padrasto das crianças. 

                                                 
746 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 508. 
747 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126. 
748 GUEDES, Ana Isabel Marques – Os Colégios dos Meninos Órfãos. Sécs. XVII-XIX. Lisboa, Imprensa de Ciências 
Sociais, 2006, pp. 31-32. 
749 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, pp. 491-493. 
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Em 1568, Jorge Lopes, mercador, e Branca Nunes, sua mulher, moradores na Rua de Belmonte 

recorreram aos serviços do tabelião Rui de Couros para efectuarem um documento de fiança relativo à 

legítima de Leonor, filha de Branca Nunes e do seu primeiro marido. Após a morte do marido de 

Branca Nunes, o Juiz dos Órfãos de Coimbra, cidade onde então residiam, efectuou o inventário e 

apurou que pertenciam a Leonor, da sua legítima, 140 000 reais, os quais por provisão régia foram 

entregues a Branca Nunes, que assumiu a tutela da filha. Para receber e administrar esse dinheiro, ela 

prestou e fiança e obrigou-se a alimentar, à sua custa, a menor, e a restituir-lhe integralmente o valor 

em questão, quando Leonor atingisse a maioridade ou fosse emancipada. Como a legislação previa que 

a tutela das crianças entregue às mães viúvas lhes fosse retirada em caso de novas núpcias, Branca 

Nunes e Jorge Lopes, mercador, apelaram ao monarca, que ordenou ao Juiz dos Órfãos do Porto que 

não os obrigasse a devolver, de imediato, a legítima de Leonor. Obrigado à prestação de uma nova 

fiança, o casal apresentou como fiadores o doutor Simão Lopes e Álvaro Eanes, pai e cunhado, 

respectivamente, de Jorge Lopes.750  

A mudança de tutela, motivada pelo casamento em segundas núpcias da mãe, não implicava 

obrigatoriamente que os menores abandonassem a casa materna, apenas que a gestão dos seus bens 

deixasse de ser feita por ela. O alojamento dos tutorandos na habitação do respectivo tutor era 

frequente, mas não era uma obrigação inerente às suas funções.751  

Mesmo não sendo as tutoras legais dos filhos menores, algumas mães viúvas geriam os seus 

bens em virtude de procurações que lhes concediam esse poder. Refira-se o exemplo de Francisco de 

Melo que, na qualidade de tutor dos netos, filhos de Francisco Ferreira (falecido) e D. Antónia de 

Melo, constituiu como sua procuradora a filha, concedendo-lhe os poderes necessários para arrendar e 

arrecadar os bens dos órfãos.752 

Na Toscânia, em Veneza e em Florença o enquadramento legal das mães viúvas tinha algumas 

semelhanças com o português, mas com a grande diferença de estas não serem herdeiras dos filhos.753 

Sendo elas próprias de maior idade, as mães de órfãos podiam requerer a tutela dos filhos, o que lhes 

permitia mantê-los sob os seus cuidados e usufruir do respectivo património, administrando-o até eles 

atingirem a maioridade, mas se voltassem a casar perdiam esses benefícios. Se fossem designadas 

                                                 
750 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.28, fls. 11- 15. O doutor Simão Lopes era casado com Isabel 
Henriques e Álvaro Eanes era casado com Gracia Lopes, dando ambas consentimento a esta fiança. 
751 Sobre esta questão veja-se CAVA LÓPEZ, Maria Gema – La tutela de los Menores en Extremadura durante la Edad 
Moderna in Revista de Historia Moderna, nº 18, 2000, pp. 271-275. 
752 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.12, fls. 147v-150. 
753 BELLAVITIS, Anna – “Et vedoando sai donna et madonna”: Guardianship and Remarriage in Sixteen-Century Venice 
in Less Favored – More Favored, 2004, pp. 1-8. [consultado em 2010.06.11]. Disponível em 
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/ download/A15_Bellavitis.pdf; CALVI, 
Giulia – “Sans espoir d’hériter”. Les mères, les enfants et l´État en Toscane, XVIe – XVIIe siècles in CLIO. Histoire, 
femmes  et sociétés, 21, 2005, pp. 3-8.[consultado em 2009.05.22]. Disponível em http://clio.revues.org/ index1445.html; 
Id. – Il contrato morale. Madri e figli nella Toscana moderna. Bari, Editori Laterza, 1994, pp. 18-20 e FISHER, Caroline 
M. – Guardianship and the rise of the Florentine State, 1368-93 in BELLAVITIS, Anna; CHABOT, Isabelle (coord.) 
Famiglie e Poteri in Itaglia tra Medioevo ed Età Moderna. Roma, École Française de Rome, 2009, pp.265-282.  
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tutoras pelos maridos, através de um testamento, elas assumiam a tutela dos filhos sem a interferência 

do magistrado responsável pelos órfãos, mas não lhes podiam nomear outros tutores. Exerciam um 

direito e um poder, mas não o podiam transmitir. Giulia Calvi refere ainda que os estatutos dos juízes 

da Toscânia interditavam que um menor fosse confiado a alguém que pudesse beneficiar com a sua 

morte, pelo que o tutor não deveria ser herdeiro, o que favorecia a entrega da tutela às respectivas 

mães, uma vez que estas eram marginalizadas na transmissão dos bens dos filhos.754   

Em Portugal os pais eram herdeiros legais de dois terços dos bens dos filhos, caso estes 

falecessem sem descendência, mas esse aspecto não constituía motivo de impedimento para a 

atribuição de tutelas. No entanto, tanto os pais como as mães que voltassem a casar e herdassem bens 

de um filho do primeiro matrimónio eram obrigados a transmitir apenas aos filhos nascidos dessa 

união o património herdado do progenitor falecido ou da respectiva família, embora em suas vidas 

tivessem o usufruto desses bens. Numa destas situações, as mães eram obrigadas a prestar fiança, mas 

os pais não.755  

Nos casos em que se verificava a morte da mãe, o pai assumia de imediato as funções de tutor 

dos filhos menores e curador dos respectivos bens e os tutores testamentários por ele designados para 

os filhos não precisavam de ser confirmados pelo Juiz dos Órfãos. 

Em 1564, o Provedor da Comarca passou a ter poder de decisão até ao montante de 60 000 

reais, ficando a entrega de valores superiores dependente da apresentação de uma provisão do rei ou do 

Desembargo do Paço.756 

As fontes consultadas que fazem referência a tutores sugerem-nos duas situações algo distintas 

em dois Juízos diferentes: o da cidade e termo do Porto e o de Penafiel e Aguiar de Sousa.  

Sob a jurisdição directa do Juiz de Fora dos órfãos da cidade e do termo do Porto inventariámos 

um total de cinquenta e uma tutorias de órfãos, na sua maior parte herdeiros de bens móveis e/ou de 

raiz, e verificámos que existiam laços de consanguinidade entre tutores e tutorandos em quase todos os 

casos: trinta e cinco mães são tutoras dos respectivos filhos; um pai é tutor dos filhos, três irmãos mais 

velhos são tutores de irmãos menores, dois cunhados são tutores dos irmãos das respectivas esposas, 

quatro tios são tutores de sobrinhos e três avôs maternos são tutores dos netos, sendo um deles também 

curador da filha viúva, possivelmente por ela ainda ser menor.757 Não é possível, no entanto, afirmar 

que são, todas elas, de tutorias legítimas, uma vez que algumas delas podem ser testamentárias. Os 

                                                 
754 CALVI, Giulia – “Sans espoir d’hériter”..., pp. 3-8. 
755 Ordenações Manuelinas, Livro IV, Tit. LXXV, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 191-193.   
756 Leis Extravagantes e Reportório das Ordenações de Duarte Nunes de Lião, Tit. XVI Dos proveedores das comarcas, 
Lei I Como proveerão sobre as fazendas dos absentes e legitimas dos órfãos, pp. 41-43. 
757 João Martins Ferreira foi tutor e curador do sobrinho Diogo Leitão, filho de Cristóvão Leitão [A.D.P., Monásticos, 
Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, Prazos e outros contratos, (K/15/5 – 19), fl.176-179)]. O cidadão Pedro 
Eanes, irmão de Nicolau da Maia, escrivão da Câmara entre 1519 e 1522 e novamente no período compreendido entre 1525 
a 1530, após a morte de André Esteves, seu genro, assumiu a tutoria dos netos e a curadoria da filha viúva (A.H.M.P., 
Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria, fls. 290v-293v).  
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avós e tios que assumem as funções de tutores e/ou curadores pertenciam maioritariamente à família 

materna. 

Quadro 32 - Tutores e curadores de órfãos herdeiros de bens móveis e/ou de raiz 

Ano Tutores e/ou curadores Órfãos 
 Nome Parentesco Nomes Idade Filiação 

1515 Gonçalo Rodrigues Pai   
Gonçalo Rodrigues e 
Catarina Alves 

1515 Egas Coelho Tio paterno   
Vasco Guimarães e Isabel 
Alves 

1532 Roque Pires (espadeiro) Irmão Gonçalo  Pedro Eanes (espadeiro) 

1534 Pedro Eanes (cordoeiro) Irmão Isabel  
Gonçalo Pires, 
(almocreve) 

1534 Gracia Henriques Mãe   
Mestre Henrique e Gracia 
Henriques 

1534 Violante de Paz Mãe   
Henrique Lourenço e 
Violante de Paz 

1534 Inês Leitão Mãe   
Cristóvão Monteiro 
(bacharel) e Inês Leitão 

1534 Maria Gil Mãe 
Francisco, 
Catarina e 
Nicolau 

 
André Álvares (piloto) e 
Maria Gil 

1534 Pedro Eanes da Maia Avô materno   
André Esteves e Catarina 
Sanches 

1535 
Maria Pires (moradora 
na Lada) 

Mãe   
 Fernão de Leão (oleiro) e 
Maria Pires 

1535 
Catarina Dias (moradora 
em Miragaia) 

Mãe   
Álvaro Gonçalves e 
Catarina Dias 

1536 
Maria Eanes (moradora 
em Vila Nova) 

Mãe 
Fernando, 

Filipa e Pedro 
 

Sebastião Afonso e Maria 
Eanes 

1536 
Maria Rodrigues 
(moradora na Rua dos 
Coronheiros) 

Mãe   
 Pedro Vaz e Maria 
Rodrigues 

1536 Francisca Lopes Mãe   
Pantaleão Fernandes e 
Francisca Lopes 

1537 Henrique Homem  Adão 7 anos 
Miguel Vaz (mercador) e 
Catarina Eanes (solteira) 

1539 
Beatriz Gonçalves 
(moradora na Rua das 
Taipas) 

Mãe   
Gaspar de Medeiros 
(ferrador) e Beatriz 
Gonçalves 

1548 Ana Manuel Mãe 
António e 

Gaspar 
 

Martinho Eanes (mestre  
piloto) e Ana Manuel  

1548 
João Luís (pescador, 
morador no lugar de 
Matosinhos) 

Avô 
materno 

Bento, 
Leonardo e 
Domingos 

4 anos e meio; 
ano e meio 
6 meses 

Domingos Eanes (mestre 
piloto) e Maria Luís 

1552 

Maria Gonçalves 
(Moradora na Rua da 
Torre, junto da Rua de 
Carros) 

Mãe Gonçalo  
Gonçalo Eanes e Maria 
Gonçalves 

1552 
Maria Dias (moradora 
em Leça, Matosinhos) 

Mãe   
Jácome Lopes (sapateiro) 
e Maria Dias 

1552 
Maria Dias (moradora 
na Rua da Reboleira) 

Mãe 
Isabel e 

Margarida 
 

Baltazar Dias 
(marinheiro) e Maria Dias 

1552 
António Leite (fidalgo 
da Casa Real, morador 
na Rua de Belmonte) 

   
Simão de Faria 
(comendatário que foi do 
Mosteiro de Cete) 
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Ano Tutores e/ou curadores Órfãos 

1556 Isabel Barbosa Mãe 
Maria e 
Manuel 

“crianças 
pequenas de 

mama” 

Miguel Rodrigues 
(cidadão, falecido na ilha 
de Cabo Verde) e Isabel 
Barbosa 

1556 Maria Sodré Mãe Isabel e Maria + de 20 anos 
Baltazar Gonçalves e 
Maria Sodré 

1556 Isabel Rodrigues Mãe   
Francisco de Paz e Isabel 
Rodrigues 

1556 Justa Gonçalves Mãe 
João e 

António 
“meninos 
pequenos” 

Bento Afonso (piloto) e 
Justa Gonçalves 

1557 Apolónia Carneiro Mãe Maria 
“menina de 

mama” 

Melchior Moreira 
(cidadão) e Apolónia 
Carneiro 

1557 Brás de Seixas (ourives)  
Maria 

Delgado 
 Brás Afonso (ourives) 

1557 Francisco de Melo Avô materno   
Francisco Ferreira e 
Antónia Pereira 

1557 Madalena Pires Mãe António  
Pantaleão Luís (calafate) e 
Madalena Pires 

1557 
Maria Pires 
(Quebrantões) 

Mãe Maria 7 anos 
Pantaleão de França 
(marinheiro) e Maria Pires 

1557 
Ana Bravo (Rua das 
Flores) 

Mãe 
Helena e 
outros 

Helena tem 14 
anos 

Manuel Carneiro e Ana 
Bravo 

1558 Diogo de Paz Tio materno 
Margarida 

Vaz 
“Menor” 

Vasco Afonso (cidadão) e  
Joana de Paz 

1565 Violante Henriques758 Mãe “filhos”  
Miguel Rodrigues e 
Violante Henriques 

1565 Mécia Borges759 Mãe “filhos”  
Aleixo Ferreira (cidadão) 
e Mécia Borges 

1565 Maria Eanes das Póvoas Mãe 
Joana da 

Madureira 

Maior de 20  e 
menor de 25 

anos. 

António da Madureira 
(fidalgo da Casa Real e 
cidadão) e Maria Eanes 
das Póvoas 

1565 Henrique Homem Tio Juliana Pais  
Gaspar Pais e Maria 
Carneira 

1568 Ana Jorge Mãe 

Maria de 
Azevedo e 
Miguel de 
Azevedo 

Maria de 
Azevedo tem 
mais de 12 

anos e Miguel 
mais de 14 

Gonçalo Martins  
(cidadão) e Ana Jorge 

1568 
Maria Eanes de Palos 
(Matosinhos) 

Mãe 
Filhos 

menores 
 

Rodrigo Álvares (mestre e 
senhorio de seus navios) e 
Maria Eanes de Palos760 

1568 Branca Nunes Mãe Leonor  
Gaspar Pinheiro (morador 
em Coimbra) e Branca 
Nunes 

1568 
Manuel Gonçalves 
(sapateiro) 

Cunhado 
Pantaleão e 
Margarida 

 
António Dias (sapateiro) e 
Maria Eanes 

1569 
Maria Álvares (Rua das 
Flores)  

Mãe 
Isabel Franca 

e outros 
 

Gonçalo Dias de Ponte 
(cidadão) e Maria Álvares  

                                                 
758 Moradora na Rua de S. Miguel, filha de Gabriel de Leão, mercador. Ela sabe assinar. Tem provisão do Rei para ter em 
seu poder a fazenda pertencente aos filhos órfãos e deu fiança para esse efeito, como se comprova por uma certidão do Juiz 
dos Órfãos da cidade. Recebeu 52 495 reais de António Martins de uma dívida ao seu falecido marido. António Martins 
recusou um outro documento de quitação anterior a este por não fazer referência à certidão do Juiz dos Órfãos (A.D.P., 
Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls.104-105). 
759 Moradora na Rua Escura. Constitui como seus procuradores e dos filhos menores de quem é tutora Gomes de Aguiar, 
cavaleiro da Casa Real, morador na Vila da Feira; Gonçalo Eanes e João Gonçalves, caseiros dela (Mécia Borges), 
moradores na freguesia de Paramos na terra da Feira e António Fernandes, ferreiro, morador na freguesia de Esmoriz, terra 
da Feira (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 144v-145v). 
760 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 25, fls. 57-58v. 
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Ano Tutores e/ou curadores Órfãos 

1569 Gaspar Pereira Irmão 
Juliana 

Carvalho 
“Menor” 

Álvaro Carvalho e Beatriz 
de Chaves 

1569 Branca Fernandes Mãe 
Manuel e 
Ângela 

“mocinhos 
pequenos” 

António Fernandes  
(mercador) e Branca 
Fernandes 

1569 Beatriz Eanes Mãe Manuel Luís 
Já é designado 
como tanoeiro 

Luís Afonso (tanoeiro) e 
Beatriz Eanes 

1569 
João Fernandes da Mota 
(calceteiro) 

Cunhado Antónia 
Órfã de pouca 

idade 
Francisco Gonçalves e 
Isabel Álvares 

1569 Mónica Gomes Mãe 

Ana Ângela 
Francisco 
Francisca 
Nicolau 

10 anos 
7 anos 
6 anos 
3 anos 

Francisco Nunes 
(cidadão) e Mónica 
Gomes 

1570 João Martins Ferreira Tio Diogo Leitão  Cristóvão Leitão 

1570 Isabel Eanes Mãe 
Manuel  
Miguel 

6 anos 
4 anos 

Domingos Jorge e Isabel 
Eanes 

1570 Inês de Vasconcelos Mãe Simião 2 anos 
Baltazar Pinto (cidadão) e 
Inês de Vasconcelos 

1572 Margarida Álvares Mãe 
“filhos 

menores” 
 

Gonçalo Pires e 
Margarida Álvares 

 

O reduzido número de pais que são designados como tutores dos respectivos filhos, na 

documentação trabalhada, traduz o facto de a legislação, em caso de falecimento das mães, prever que 

a tutela dos filhos menores e a administração dos seus bens (legítimas) continuasse a cargo do 

progenitor sem necessidade de confirmação ou supervisão do Juiz dos Órfãos. 

No Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, num total de catorze levantamentos de 

numerário ou valores do cofre dos órfãos em que é identificado o tutor, apenas em dois casos é clara a 

existência de laços de parentesco entre tutorandos e tutor. Madalena Gonçalves, viúva de Pedro 

Gonçalves, é tutora dos filhos e Gonçalo Gonçalves, “O Verde”, de Castanheira, é o tutor de Gaspar, 

seu neto. 

No entanto, há que ter em conta outras situações em que os levantamentos são efectuados por 

parentes dos órfãos que, embora não sejam referidos como tutores, possivelmente desempenhavam 

essa função. É o caso de António Gonçalves de Irivo que, por ordem do Provedor da Comarca, 

levantou 2 000 reais, dos filhos de Maria de Barros, com quem tinha casado em segundas núpcias; de 

João Gonçalves que, na qualidade de procurador dos órfãos António e Gaspar, seus enteados, recebeu 

10 300 reais e de João Gonçalves, procurador e irmão de André Fernandes, que resgatou os 3 915 reais 

que este último ainda tinha no cofre dos órfãos. Parece indiciar uma mudança de tutoria o facto de 

António Pires de Mosqueiros, em 1573, ser identificado como tutor de Eva e Madalena, filhas de 

Baltazar Gonçalves de Castanheira, mas dois anos mais tarde, 2 000 reais pertencentes a Madalena 

serem entregues a Baltazar Gonçalves, alfaiate, seu irmão, para lhe comprar alimentos e lhos dar pouco 

a pouco, embora a órfã pudesse estar sob os cuidados do irmão e ter outra pessoa como tutor.   

Há um caso em que, comprovadamente, a mãe não era tutora dos filhos. O tutor dos filhos de 

Santos Dias, morador em Arcozelo, Penafiel e de Ana Dias, viúva, era Gonçalo Eanes, Porteiro dos 
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Órfãos, que em Abril de 1575 recebeu do Depositário da arca dos órfãos 3 560 reais, para gastos 

judiciais com uma demanda posta à herdade dos órfãos e para alimentos; em Maio recebeu mais 2 000 

reais alegando que eram necessários para os órfãos não perecerem à fome e, em Julho do mesmo ano, 

resgatou mais 1 000 reais para os alimentos e vestidos de Maria, sua tutoranda.761 O facto de ser 

referido o nome de uma única órfã sugere que os outros filhos órfãos de Santos Dias tinham falecido, o 

que é confirmado pelo facto de em Abril de 1576 Ana Pires, munida de uma ordem do Corregedor, 

resgatar 5 200 reais que ainda restavam na arca, na qualidade de herdeira da sua filha Ana, já 

falecida.762   

Porque motivo Ana Pires não era tutora dos filhos menores? Existirá alguma relação entre o 

facto de a mãe não ser a tutora dos filhos e o processo judicial referido? Porque razão Ana Pires 

apresenta uma ordem do Corregedor para resgatar 5 200 reais que herdara de uma das filhas menores 

entretanto falecida? A somar a estas questões, para as quais não encontramos resposta, acresce alguma 

estranheza por o tutor destas crianças ser o Porteiro dos Órfãos e pelo facto de, no mesmo período (ano 

de 1575), o Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa ter sido suspenso pelo Corregedor. 

Comparando os tutores do julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa com os da cidade e da sua 

área envolvente verificamos que, aparentemente, em Penafiel e Aguiar de Sousa o número de mães 

tutoras era inferior, embora esta hipótese necessite de confirmação por a amostra considerada para este 

julgado do termo ser reduzida e as fontes utilizadas não serem as mesmas para os dois espaços 

geográficos. 

Quadro 33 - Tutores de órfãos herdeiros de bens depositados no cofre dos órfãos de Penafiel e 
Aguiar de Sousa (1571-1576) 

Anos Tutores Órfãos 
 Nome Parentesco Nome Filiação 

1571 Madalena Gonçalves Mãe  
Pedro Gonçalves e Madalena 
Gonçalves 

1571 
Gonçalo Gonçalves, O 
“Verde” (morador em 
Castanheira) 

Avô Gaspar  

1572 
1573 

João Eanes (morador 
em Santa Eulália, 

Aguiar) 
 Tomé 

António Gonçalves do Olival, 
Sousela 

1572 

Pedro Gonçalves, 
(morador em Vila 
Tinta, Aguiar de 

Sousa) 

 Catarina Gonçalves 
 Gonçalo Fernandes de Vila Tinta, 
Aguiar 
 

1573 Sebastião Vaz  Isabel 
Gonçalo Eanes de Parada, Aguiar de 
Sousa 

1573 
 Gonçalo Eanes, “Cabo 

de Pica”  
 Ana 

João André, de Santa Marta, 
Penafiel 

1573 
António Pires de 
Mosqueiros 763 

 Eva e Madalena 
Baltazar Gonçalves de Castanheira, 
Penafiel 

                                                 
761 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 37v, 39v e 41.  
762 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 43-43v. 
763 Em 1575, o dinheiro de Madalena foi entregue a Baltazar Gonçalves, alfaiate, seu irmão. 
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Anos Tutores Órfãos 
1574 
1575 

Gonçalo Jorge   Gracia Jorge Afonso de S. Paio de Portela 

1574 Gonçalo Eanes  Beatriz 
Manuel Fernandes, ferreiro de 
Arrifana 

1575 
1576 

Gonçalo Eanes 
(Porteiro dos Órfãos) 

  Santos Dias de Arcozelo e Ana Pires 

1575 Pedro Lourenço  André Moreira Lourenço Eanes e Ana Álvares 
1576 Pantaleão Pires  Catarina e Antónia Clemente Fernandes 
1571 António Gonçalves 764 Padrasto  Pedro Gonçalves e Maria de Barros 
1572 João Gonçalves 765 Padrasto António e Gaspar Álvaro Fernandes de Fonte Arcada 

 
Um caso curioso, em que estão presentes dois tutores de órfãos, ocorreu em 1515, no Porto. 

Após a morte de Ana Gonçalves, viúva de Álvaro Eanes, ourives, os seus herdeiros contestaram a sua 

cédula testamentária, por a mesma não ter o escrito de aprovação, aceitando apenas as doações da 

falecida ao Mosteiro de S. Francisco por se tratar de obras pias. Desta decisão e do inventário dos bens 

participaram, entre outros herdeiros, Gonçalo Rodrigues, na qualidade de tutor dos seus filhos e de 

Catarina Alves, falecida, e Egas Coelho, cavaleiro da Casa Real, tutor dos filhos de Vasco Guimarães 

(seu irmão) e de Isabel Alves, ambos falecidos. Catarina Alves e Isabel Alves eram filhas de Ana 

Gonçalves e por isso os respectivos filhos eram seus herdeiros.766  

Até à sua emancipação, a tutela de um órfão podia ser assumida por vários tutores, até porque 

os dativos não eram obrigados a exercer essa função durante um período superior a dois anos. Pedro 

Lourenço, Álvaro Lourenço e Afonso, três órfãos da Ilha Terceira, após a morte do pai, Lourenço 

Álvares, e do casamento em segundas núpcias da mãe com Pedro Fernandes, tiveram vários tutores. 

Afonso, o mais novo dos três, durante as primeiras duas décadas do século XVI, teve como tutores: 

João Gonçalves do Garnel, Diogo Gonçalves, João Gonçalves, Gonçalo Eanes, Manuel Rodrigues e 

Baltazar Gonçalves. Neste caso, identificamos a existência de laços de parentesco entre os órfãos e 

pelo menos três dos tutores: Diogo Gonçalves e João Gonçalves eram tios e Gonçalo Eanes era primo. 

 Interessa ainda esclarecer que o valor total da legítima dos três órfãos, em conjunto, era 

considerável, pelo que nos parece que administrar os seus bens seria bastante atractivo, mas à medida 

que os órfãos mais velhos se foram emancipando e tomando posse dos respectivos bens houve uma 

redução substancial do património confiado ao tutor.767 A emancipação de Pedro Lourenço em 1514 e 

de Álvaro Lourenço em 1518 e a consequente diminuição dos bens a administrar pelo tutor/curador 

ajuda a explicar que entre 1500 e 1515 a tutela destes órfãos tenha sido exercida por três tutores (João 

Gonçalves do Garnel, Diogo Gonçalves, João Gonçalves) e entre 1515 e 1519 por outros três (Gonçalo 

Eanes, Manuel Rodrigues e Baltazar Gonçalves).  
                                                 
764 António Gonçalves não é designado como tutor, mas o dinheiro pertencente ao enteado foi-lhe entregue. Antes do 
casamento em segundas núpcias, a tutora deve ter sido a mãe, sendo depois a tutela transmitida ou dividida com o padrasto. 
765 João Gonçalves não é identificado como tutor, mas o dinheiro do enteado foi-lhe entregue. 
766 A.D.P., Monásticos, Convento de São Francisco do Porto, Tomo Primeiro dos Títulos das Capelas e Legados (K/20/6 – 
93), fls. 119 – 120. 
767 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 1-56. 
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Eram vários os motivos que podiam justificar uma mudança de tutor. No caso dos que 

tutelaram os filhos de Lourenço Álvares constatámos que João Gonçalves cessou funções por 

falecimento, Gonçalo Eanes alegou que pretendia viajar para fora da Ilha Terceira e Manuel Rodrigues 

já tinha ultrapassado o período de tempo em que era obrigado a exercer a tutoria e desejava ser 

substituído.768 

Regra geral os tutores eram familiares dos órfãos: frequentemente as mães, os pais, os avós, 

irmãos mais velhos ou tios. Quando existiam parentes e os órfãos dispunham de bens que permitiam 

assegurar o seu sustento era normal que a família não abdicasse dessa responsabilidade, assumindo as 

tutorias ou curadorias. 

3.3 A dotação de órfãs769 

  As mulheres eram consideradas seres imperfeitos que se deixavam dominar facilmente por 

instintos passionais e o casamento era entendido como um meio de preservar a honra e as virtudes 

femininas que, no caso das órfãs jovens e pobres, se consideravam em risco acrescido devido à falta de 

protecção masculina, servindo o dote para as valorizar e tornar mais atractivas no mercado 

matrimonial.770 A alternativa ao casamento era a entrada num convento, mas para tal também era 

necessário um dote. Em última instância, a dotação de órfãs visava promover a moral e os bons 

costumes, evitando nascimentos ilegítimos e a prostituição.771 

Esta preocupação social do Antigo Regime traduziu-se na atribuição de legados às 

Misericórdias, que podiam ou não ser testamentários, e que se destinavam expressamente à dotação de 

órfãs.772  

                                                 
768 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 31, 47v, 56. 
769 Uma versão mais resumida deste nosso texto sobre a dotação de órfãs foi publicada nas actas do congresso A 
Solidariedade nos Séculos: A Confraternidade e as Obras (MACHADO, Maria de Fátima -  A Misericórdia do Porto  e a 
Dotação de Órfãs (1540-1580) in A Solidariedade nos Séculos: A Confraternidade e as Obras. Actas do I Congresso de 
História da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto e Alêtheia Editores, 2009, 
pp. 69-92). 
770 Veja-se: ARAÚJO, Maria Marta Lobo – Dotar para casar: os dotes e as órfãs do padre Francisco Correia da Cunha 
(1750-1890) in Ler História, nº 44, Lisboa, 2003, pp. 63-64; Id. – Casadas com trigo e cevada. Os dotes das órfãs da 
Misericórdia de Portel no século XVIII in Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, nº 20, Edições Colibri / Universidade 
Nova de Lisboa, 2008, pp. 61-64; Id. -  A assistência às mulheres nas Misericórdias portuguesas (séculos XVI-XVIII) 
Nuevo Mundo Mundos Novos, Coloquios, 2008, pp. 3-7. [consultado em 2010.05.02]. Disponível em 
http://nuevomundo.revues.org/index23482.html e ALGRANTI, Leila Mezan – A Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro e a concessão de dotes, 03/1993, Cadernos Pagu (UNICAMP), Vol.1, Campinas, 1993, pp. 
45-66. 
771 Um dos motivos apontados para a prostituição de órfãs, viúvas e outras mulheres desamparadas era a falta de protecção 
masculina (ESTEBAN RECIO, Maria Asunción; IZQUIERDO GARCIA, Maria Jesus – Pecado y Marginación. Mujeres 
publicas em Valladolid y Placência durante los siglos XV y XVI in BONACHÍA, Juan A. (Coord. de) – La Ciudad 
Medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval. Valladolid, Universidade de Valladolid, 1996, pp. 139-
140) 
772  Rute Pardal estudou testamentos que beneficiaram a Misericórdia de Évora e constatou que, entre 1530 e 1690, a maior 
parte dos legados pios se destinava à dotação de órfãs (PARDAL, Rute – A influência da estrutura sócio-política das elites 
eborenses nas práticas assistenciais: 1580-1640 in Revista de Demografia Histórica, XX, II, 2002, pp. 102-107). 
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 O mais habitual era as Misericórdias concederem dotes em dinheiro. O seu valor variava em 

função dos legados dos benfeitores, da disponibilidade financeira da instituição e, em alguns casos, do 

grupo social de pertença da órfã ou da existência ou não de laços de parentesco entre esta e o benfeitor. 

Mas os dotes de algumas órfãs, além de dinheiro e do enxoval, também incluíam propriedades, bens 

móveis e cargos. 

 Timothy Coates refere vários exemplos da atribuição de cargos, terras e panos de seda pelo 

Estado da Índia Portuguesa e Marta Lobo estudou os dotes de trigo e cevada concedidos pela 

Misericórdia de Portel a órfãs.773 No reino há diversos exemplos de dotes que consistiam ou incluíam 

cargos. Por vezes, após o falecimento do detentor de um cargo, normalmente sem descendentes do 

sexo masculino, o monarca fazia mercê do ofício a quem casasse com uma sua filha, com o objectivo 

de patrocinar o respectivo casamento. Refira-se, a título de exemplo, Filipa Correia, filha de Pedro 

Correia, que algum tempo após o falecimento do progenitor pediu a necessária autorização régia para 

vender os cargos de Recebedor da Sisa do Pescado e de Recebedor da Sisa da Hortaliça da cidade do 

Porto, alegando que, como eram cargos de pouca valia (1 550 reais o cargo de Recebedor do Pescado e 

1 200 reais o de Recebedor da Hortaliça), não encontrava quem casasse com ela. Por esse motivo, em 

1561, ela vendeu os cargos a Jerónimo Jorge.774 

 No que respeita à doação de bens de raiz, no seu testamento, Afonso Pires Borreco, Escrivão 

dos Órfãos do Porto, legou casas a algumas órfãs pobres suas conhecidas, com o intuito de lhes 

facilitar o casamento.775 

Os estudos sobre diversas misericórdias de Portugal e dos territórios ultramarinos têm revelado 

que a dotação de órfãs, feita a expensas próprias ou patrocinada pelos legados deixados para esse fim, 

era uma prática comum entre os séculos XVI e XIX. Refira-se, a título de exemplo, a atribuição de 

dotes a órfãs efectuada nas misericórdias de Ponte de Lima, Braga, Lamego, Porto, Aveiro, Montemor-

-o-Velho, Coimbra, Santarém, Almada, Lisboa, Setúbal, Palmela, Vila Viçosa, Évora, Ferreira do 

Alentejo, Portel, Ceuta, Goa, Macau, Baía e Rio de Janeiro.776  Em Valladolid e em Paris o processo de 

                                                                                                                                                                       
    Além dos dotes, havia legados testamentários e esmolas que beneficiavam órfãs. No seu testamento Maria Eanes, “A 
Caseira”, viúva, moradora na Rua de S. Pedro de Miragaia, legou o remanescente da sua fazenda, depois de cumpridas 
todas as obrigações, à Misericórdia e deixou os seus vestidos para o Provedor e irmãos distribuírem pelas órfãs mais 
desamparadas da cidade e arrabaldes [BARROS, Amândio Jorge Morais - Porto: a construção de um espaço marítimo nos 
alvores dos tempos modernos (Dissertação de doutoramento policopiada), Vol. II, Porto, FLUP, 2004, p. 91]. 
773 ARAÚJO, Maria Marta Lobo – Casadas com trigo e cevada. Os dotes das órfãs da Misericórdia de Portel no século 
XVIII in Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, nº 20, Edições Colibri / Universidade Nova de Lisboa, 2008, pp. 59-71 e 
COATES, Timothy J. – Degredados e Órfãs: colonização dirigida pela coroa no império português. 1550-1755. Lisboa, 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998, pp. 243-249. 
774 A.H.M.P., Almoxarifado, fl. 25. 
775 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 60v-64v, 68v. 
776 Para uma síntese sobre o papel das misericórdias na dotação de órfãs veja-se SÁ, Isabel dos Guimarães – As 
Misericórdias de D. Manuel I a Pombal. Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 120-122. Para uma informação mais 
pormenorizada sobre as Misericórdias referidas e os respectivos processos de atribuição de dotes ver: ARAÚJO, Maria 
Marta Lobo de – Dar aos pobres e emprestar a Deus: as Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-
XVIII). S/l., Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e Ponte de Lima, 2000, pp. 283-286 e 573-605; Id. – Aos Pés de 
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dotação de órfãs tinha algumas semelhanças com o adoptado pelas misericórdias portuguesas, mas 

existiam várias instituições que assumiam essas funções.777   

Aparentemente a atribuição de dotes trazia vantagens para todas as partes envolvidas: as órfãs 

beneficiadas aumentavam significativamente as suas hipóteses de casar, os benfeitores praticavam a 

caridade e perpetuavam o seu nome e as misericórdias adquiriam protagonismo social e, algumas 

vezes, ainda retiravam alguns benefícios financeiros, nomeadamente pela apropriação de dotes 

perdidos, devolução de metade dos dotes e pela gestão dos fundos envolvidos. 

Às candidatas exigia-se que, além de serem órfãs e pobres, fossem honestas, virtuosas, castas e 

de “boa fama”. A orfandade era, quase sempre, um requisito obrigatório para a obtenção de um dote, 

ao contrário do que do que Marie-Carmen Pérez-Castaño verificou acontecer em Valladolid, onde a 

partir do século XVI a pobreza começa a ser valorizada em detrimento da orfandade.778 

O valor dos dotes atribuídos a órfãs era diversificado, dependendo da vontade do benfeitor. 

Entre 1540 e 1585 os dotes variaram entre os 4 000 e os 100 000 reais.   

                                                                                                                                                                       
Vossa Alteza Sereníssima: as pobres do arcebispo bracarense D. José de Bragança in Cadernos do Noroeste, Vol. 17 (1-
2), 2002, pp. 101-123; BASTO, A. de Magalhães – A Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª edição, vol. 1, Porto, Santa 
Casa da Misericórdia do Porto, 1997, pp. 443-451; BARREIRA, Manuel – Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder – 
Pobreza – Solidariedade. Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1998, p. 151; SILVA, Mário José Costa da – A 
Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho. Espaço de Sociabilidade, Poder e Conflito (1546-1803). Montemor-o-
Velho, Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, 1999, p. 84; COELHO, Pedro Alexandre Brandão – A Santa Casa da 
Misericórdia de Coimbra 1500-1700: O Poder da Caridade (Dissertação de mestrado policopiada). Porto, FLUP, 2003, p. 
161; LOPES, Maria Antónia – Pobreza, Assistência e Controlo Social. Coimbra (1750-1850), vol. I, Viseu, Palimage 
Editores, 2000, pp. 803-876; RODRIGUES, Martinho Vicente – A Santa Casa da Misericórdia de Santarém – Cinco 
Séculos de História. S/l., Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, pp. 247-248; FLORES, Alexandre M.; COSTA, 
Paula A. Freitas – Misericórdia de Almada. Das Origens à Restauração. Almada, Santa Casa da Misericórdia de Almada, 
2006, pp.71-72; ABREU, Laurinda – Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade. Viseu, 
Palimage Editores, 1999, pp.426-427; FORTUNA, A. Matos – Misericórdia de Palmela. Vida e factos. Palmela, Santa 
Casa da Misericórdia de Palmela, 1990, pp. 116-117; CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La 
Santa y Real Hermandad Hospital y Casa de Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estúdios Ceutíes, 1996, pp. 293-
320; COATES, Timothy J. – Degredados e Órfãs: colonização dirigida pela coroa no império português. 1550-1755. 
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998, pp.210-213; SOUZA, Ivo 
Carneiro de – Cativas e Bichas, Meninas e Moças: A subalternidade social feminina e a formação do mercado matrimonial 
de Macau (1590-1725) in Campus Social, 2006/2007, 3/4, pp.173-196 e RUSSELL-WOOD, A.J.R. – Fidalgos e 
Filantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1981, pp. 
133-152.  
777  A Confraria de Santa Maria de la Misericórdia, o Hospital de Esgueva, o Mosteiro de San Benito e a Confraria de 
Nuestra Señora del Rosário concediam dotes a órfãs de Valladolid (BENNASSAR, Bartolomé – Valladolid en el Siglo de 
Oro. Una Ciudad de Castilla y su Entorno Agrario en el Siglo XVI, 2ª Ed., Valladolid, Âmbito Ediciones, 1989, pp. 411-
412). Em Paris, vários estabelecimentos que acolhiam órfãos concediam dotes, é o caso da Trinité, das Cent-Filles e do 
Saint-Esprit (ROBIN-ROMERO, Isabelle – Les orphelins de Paris. Enfants et assistance aux XVIe –XVIIIe siècles.  Paris, 
Presses de l’ Université Paris-Sorbonne, 2007, pp. 228-234). 
778 PÉREZ-CASTAÑO, Marie-Carmen -  Une forme d’Assistance aux  XVIe et XVIIe Siècles: la Dot de la Huérfana à la 
Doncella à l’ Hôpital  Royal Santa Maria de Esgueva de Valladolid in CIVIL, Pierre (Coord. de) Écriture, Pouvoir et 
Sociétè  en Espagne aux XVIe et XVIIe Siècles. Hommage  du CRES à Augustin Redondo. Paris, Publications de la 
Sorbonne/Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001, pp. 67-71. 
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 Os dotes atribuídos pela Misericórdia do Porto, durante o período em estudo, foram quase todos 

financiados por D. Manuel de Noronha, Bispo de Lamego, através do legado de uma renda anual de 40 

000 reais, resultante de padrões de juro adquiridos a D. João III.779  

 Além destes, encontramos algumas referências dispersas à atribuição de outros dotes, mas sem 

qualquer regularidade. É o caso de 4 000 reais pagos, no dia 16 de Setembro de 1562, a Domingos 

Fernandes, morador em Vila Nova, por casar com Antónia Dias, neta de Gonçalo Eanes, tanoeiro. 

Estes 4 000 reais haviam sido deixados à Misericórdia por Francisco de Alvarenga, para ajudar a casar 

uma órfã, e tinham sido atribuídos a outra órfã que faleceu. Atendendo ao facto de Gonçalo Eanes ter 

deixado à Misericórdia a sua fazenda, o Provedor e irmãos resolveram dotar Antónia Dias, sua neta.780  

No seu testamento, João Dias e Dona Joana Serrão, deixaram 80 000 reais para o casamento de quatro 

sobrinhas (duas de João Dias e duas de Dona Joana Serrão) “que sejam boas mulheres e de boas famas 

e não avendo sobrinhas sejão pessoas parentas mais chegadas em grao de consanguinidade e se houver 

órfãs antes sejao dadas a ellas que as que tiverem pais e avendo orfas em yguays graos se darão as 

mais pobres contando que sejão boas molheres”.781 Cada uma das contempladas receberia 20 000 reais 

e delas se “tomara enformação em Matosinhos e em Torres Vedras ou onde quer que as ditas pessoas 

estiverem”.782 

 Em 1580, o cumprimento das disposições testamentárias do Cardeal D. Henrique envolveu a 

Misericórdia num processo de dotação de maior dimensão: a atribuição de quinze dotes no bispado do 

Porto. Apesar do elevado número de dotadas em simultâneo e da ampliação da área geográfica, trata-se 

de um acontecimento pontual, sem a periodicidade anual dos dotes atribuídos por D. Manuel de 

Noronha.  

 No seu testamento o Cardeal D. Henrique mandou dotar duzentas órfãs de todo o reino com um 

dote de 25 000 reais cada, disponibilizando para o efeito 12 500 cruzados. A responsabilidade da 

escolha das dotadas recaiu sobre os prelados e sobre os provedores e irmãos das misericórdias das 

cidades e lugares de naturalidade das órfãs.783 Ao bispado do Porto coube a distribuição de quinze 

dotes (7,5%), no valor total de 375 000 reais. 

 

                                                 
779 Sobre padrões de juro leia-se MAGALHÃES, Romero de – A Fazenda in MATTOSO, José (dir. de) História de 
Portugal. No Alvorecer da Modernidade, Vol. III, S/l, Ed. Estampa, 1993, pp. 94-98 e Ib., Padrões de juros, património e 
vínculos no século XVI in Mare Liberum, nºs 21-22, Jan.-Dez. 2001, Lisboa, CNCDP, 2001, pp. 9-24. 
780 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.1, fl. 27.  
781 João Dias foi vedor da imperatriz e rainha de Castela e era comendador da Ordem de Cristo e Dona Joana Serrão, sua 
mulher, foi moça de câmara da imperatriz, residiam na Rua das Flores e efectuaram um testamento conjunto, em 1557, 
nomeando como testamenteiro Francisco Dias (A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, Prazos e outros 
contratos (K/15/5 – 19), fls. 30v-38v.) 
782 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, Prazos e outros contratos (K/15/5 – 19), fl. 35v. 
783 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.1, fl. 26. Veja-se 
POLÓNIA, Amélia – A Actuação Assistencial do Cardeal Infante D. Henrique. Linhas de um modelo de intervenção 
pessoal in Igreja, Caridade e Assistência na Península Ibérica (sécs. XVI – XVIII). Lisboa, Edições Colibri – CIDEHUS-
EU, 2004, pp. 140-141. 
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Quadro 34 - Divisão dos dotes legados pelo Cardeal D. Henrique, no bispado do Porto 

 
 
 Esta divisão dos dotes foi decidida, no dia 31 de Maio de 1580, pelo Provedor e irmãos da 

Misericórdia do Porto e pelo Bispo da cidade, D. Simão de Sá Pereira. Como a Misericórdia do Porto 

não era a única do bispado, apenas a maior, coube-lhe a responsabilidade de seleccionar treze dotadas, 

enquanto a Misericórdia da Feira e a Misericórdia de Mesão Frio escolhiam uma órfã cada.784 

Na distribuição dos dotes legados pelo Cardeal D. Henrique às órfãs da cidade foram seguidos 

os procedimentos que a Misericórdia estava habituada a pôr em prática para a atribuição dos dotes de 

D. Manuel de Noronha. 

No dia 18 de Março de 1580, na sequência da leitura de uma carta do senhor D. Simão de Sá 

Pereira, Bispo do Porto, e de uma provisão dos testamenteiros do Cardeal D. Henrique, o Provedor 

(Jorge de Babo Ribeiro) escolheu Vasco Leite, António Gonçalves da Grade, Fernão de Azevedo e 

Gonçalo Rodrigues, sombreireiro, para recolherem informações sobre as órfãs mais necessitadas e 

sobre as suas “qualidades”. Prestaram juramento e comprometeram-se a guardar segredo sobre os 

resultados das suas averiguações.785 

Atendendo às devassas a que a vida de cada órfã e da respectiva família era sujeita com intuito 

de confirmar a sua boa fama, castidade e outras qualidades morais, a certidão que atestava a atribuição 

do dote era, simultaneamente, um comprovativo das virtudes da jovem, emitido por uma instituição 

social e moralmente reconhecida. Esta certificação pública das suas “qualidades” e o valor monetário 

do respectivo dote facilitavam o casamento destas órfãs pobres.  

O número de peticionárias era sempre superior ao de candidatas aceites e destas poucas eram as 

contempladas. No entanto, a atribuição regular de dotes constituía um estímulo suplementar para as 

jovens órfãs e pobres procurarem manter a honra e a “boa fama”, uma vez que estas constituíam uma 
                                                 
784 Sobre a Misericórdia de Santa Maria da Feira veja-se SILVA, Francisco Ribeiro da – A Misericórdia de Santa Maria da 
Feira. Breve Notícia Histórica. Separata da “Revista da Faculdade de Letras”, II série, Vol. XII, Porto, 1995. 
785 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fl. 24. Documento 
transcrito in Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, 
Lisboa, União da Misericórdias Portuguesas, 2005, p. 522.  
      António Gonçalves da Grade, ferreiro, e Gonçalo Rodrigues, sombreireiro, tinham bastante experiência nestas funções 
por terem sido várias vezes eleitos no âmbito da atribuição dos dotes do legado de D. Manuel de Noronha.  

Local Nº de órfãs 
Cidade 
Vila Nova de Gaia 
Massarelos 

7 

S. João da Foz 1 
Matosinhos 
Leça 

1 

Azurara 1 
Arrifana de Sousa 1 
Canaveses (de Aquém e de Além) 1 
Entre-os-Rios 1 
Feira 1 
Mesão Frio 1 
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condição sine qua none poderiam aceder ao almejado dote que lhes facilitaria o recrutamento de um 

parceiro e a aquisição do estado de casada. 

Desconhecemos o número total de petições de órfãs da cidade recebidas pela Misericórdia para 

os dotes do Cardeal D. Henrique, mas foram cinquenta e cinco as aprovadas, no dia 30 de Maio, pelo 

Provedor e pelos irmãos que efectuaram as diligências necessárias para verificar se as peticionárias 

preenchiam todos os requisitos.786 

No dia seguinte, na presença do Bispo da cidade, efectuou-se um sorteio entre as cinquenta e 

cinco petições admitidas que ditou a dotação de uma órfã nobre e de seis de menor condição. 

Quadro 35 - Órfãs da cidade dotadas com o legado testamentário do Cardeal D. Henrique 

Dotada Filiação Residência Observações 
Jerónima Pedro Álvares e Isabel Dias Congostas Órfã nobre 

Verónica 
Gonçalo Gonçalves e 
Francisca Rodrigues 

Sobre o muro da 
Reboleira 

Casou com um torneiro 

Beatriz 
Gregório dos Banhos e Maria 
Rodrigues 

Souto  

Joana 
Roque Rodrigues, tanoeiro e 
Ana Gonçalves 

Ferraria 
Faleceu no ano da peste e o seu dote 
foi atribuído a Maria de Araújo 

Catarina Simão Jorge e Gracia Afonso Miragaia Casou com Martim Fernandes 

Maria 
João Fernandes, alfaiate e 
Maria Pires 

Aldas  

Catarina 
João Álvares, caixeiro, e 
Apolónia Gonçalves 

Porta Nova Casou com António Álvares, calafate 

 

A morte de Joana, filha de Roque Martins e de Ana Gonçalves, permitiu uma nova dotação. A 

escolhida foi Maria de Araújo, filha de Duarte Dias, cidadão, e de Isabel Jácome, moradora na Rua dos 

Mercadores.787   

Para seleccionar as seis órfãs residentes em S. João da Foz, Matosinhos e Leça, Arrifana de 

Sousa, Azurara, Canaveses e Entre-os-Rios, ou nas comarcas e freguesias a que pertenciam estes 

lugares, foram tidas em conta as informações prestadas por religiosos, vigários e pessoas devotas ou 

por irmãos da Misericórdia que se deslocaram a esses lugares e a dotação efectuou-se em conjunto 

com o Bispo.788  

 O processo de dotação destas órfãs arrastou-se no tempo. Só em 1588 encontramos 

informações relativamente a atribuição de dois destes dotes: em Entre-os-Rios, concelho de Penafiel, 

foi dotada Maria Vieira, filha de Gaspar Carvalho e de Catarina Vieira e em S. João da Foz a escolhida 

foi Isabel, filha de Francisco Pires e de Isabel Afonso. A ambas as órfãs eram reconhecidas as 

qualidades requeridas.  

                                                 
786 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fl. 24v. Documento 
transcrito in Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, 
Lisboa, União da Misericórdias Portuguesas, 2005, p. 525. 
787 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fl. 56.  
788 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fls. 25-25v. Documento 
transcrito in Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, 
Lisboa, União da Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 525-526. 
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Pelo menos a primeira destas órfãs não teve dificuldade em encontrar noivo. Maria Vieira 

informou a Misericórdia “que estava contratada com consentimento de sua mai e parentes para cazar 

com hum Gonçalo Martinz”, sendo-lhe passada certidão para os testamenteiros do Cardeal D. 

Henrique lhe pagarem.789 

No início da década de oitenta aumentou substancialmente o número de dotes atribuídos pela 

Misericórdia. Aos três dotes anuais (dois dotes de 10 000 reais e um de 20 000 reais) da doação de D. 

Manuel de Noronha, juntam-se outros dotes anuais testados pelo capitão Diogo Ferreira, falecido em 

Sevilha; os dotes do legado de Manuel Carneiro, falecido na Índia; um dote, a atribuir de quatro em 

quatro anos, instituído por Diogo da Fonseca Ribeiro e Ana do Amaral e outros dotes esporádicos. Na 

atribuição destes dotes seguiam-se, com algumas adaptações, os procedimentos instituídos por D. 

Manuel de Noronha e com alguma frequência recorria-se mesmo aos pelouros com os nomes de órfãs 

aprovadas que não foram contemplados com os dotes legados pelo prelado lamecense.  

O capitão Diogo Ferreira era natural do Porto, filho de Pantaleão Ferreira e de Ana de 

Mesquita, viveu no Peru e em Sevilha, onde faleceu a 29 de Julho de 1581. No seu testamento além 

dos legados a familiares, nomeadamente a cinco irmãs freiras e a um irmão que era padre jesuíta e a 

alguns servidores (uma índia chamada Leonor e uma criança, filha dessa índia, chamada Diogo 

Ferreira), foram contemplados os doentes de S. Lázaro, da Irmandade de S. Sebastian del Campo e da 

Igreja de S. Bernardo e as crianças de La Cuna.790 O remanescente da sua fazenda, após o 

cumprimento das determinações, foi doado à Misericórdia do Porto, ficando a instituição com a 

obrigação de atribuir dotes a algumas donzelas pobres ou a jovens viúvas (com idade inferior a 30 

anos). A existência de laços de parentesco com o benfeitor era um factor de preferência e dava direito 

a um dote dobrado. Estas jovens dispunham de apenas um ano para casar, revertendo os dotes perdidos 

a favor dos envergonhados e dos pobres. Em caso de dúvidas, servia de juiz o padre que exercesse as 

funções de reitor do Colégio do Porto.791  

No ano de 1582 começaram a ser dotadas órfãs com o legado de Manuel Carneiro, um 

portuense falecido na Índia. Neste primeiro ano foram dotadas quatro parentes do benfeitor: Inês de 

Azeredo, filha de Constança de Azeredo, moradora na Rua dos Mercadores; Maria Pinto Carneiro, 

filha de Antónia Dinis e Tristão Pinto e sobrinha de Álvaro Pinto, morador na Rua Nova; a filha de 

Briolanja Gonçalves, moradora na Fonte Taurina e uma das moças de Bragança, a que a mãe 

                                                 
789 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fls. 67, 86. 
790 Veja-se FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, Vol. 
III,  Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1995, pp. 80-84. 
791  O facto de Paio Correia de Mesquita, contemplado por Diogo Ferreira, no seu testamento, com um anel que tinha uma 
esmeralda e as armas da família esculpidas, ser irmão do testador e padre da Companhia de Jesus, deve estar relacionado 
com o importante papel atribuído ao reitor da Companhia de Jesus. Paio Correia de Mesquita já havia doado à Companhia 
de Jesus tudo o que lhe coubera da legítima dos seus pais [A.H.S.C.M.P, Treslados de Vários Testamentos, Série H, Banco 
6, Lv.17, fls. 33-41; A.H.S.C.M.P, Testamentos desta Casa, Série H, Banco 6, Lv. 8, fls. 18-20 e A.D.P., Colégio de São 
Lourenço da Companhia de Jesus, Prazos e outros contratos (K/15/5 -19), fl. 172]. 
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nomeasse. A cada uma destas quatro órfãs foi atribuído um dote de 100 000 reais, um valor bastante 

superior a todos os outros dotes atribuídos a órfãs e que pode ser considerado elevado, mesmo quando 

comparado com dotes de casamento de outras jovens filhas de mesteirais, não órfãs, residentes na 

cidade, no mesmo período.792  

Poucos dias após a atribuição do dote a Inês de Azeredo, o mesmo foi pago à abadessa do 

Mosteiro de S. Bento, com a condição de ser devolvido à Misericórdia se a órfã não professasse ou 

falecesse.793 

Em Outubro de 1582 foi pago o dote à jovem Catarina Carneiro, filha de Teodora Vieira e 

António Fernandes Toscano. Este era o dote que os irmãos da Misericórdia haviam decidido que devia 

ser entregue a uma das moças de Bragança, atribuindo a responsabilidade da escolha da dotada à 

mãe.794  

Maria Pinto Carneiro casou com Miguel António e o dote foi pago durante o ano de 1585. 

As primeiras órfãs dotadas tinham laços de parentesco com o benfeitor e receberam um dote de 

100 000 reais. Posteriormente, algumas das órfãs dotadas foram retiradas, por sorteio, dos pelouros que 

ficavam após a atribuição dos dotes de D. Manuel de Noronha, mas estas recebiam um dote de apenas 

10 000 reais.795 No dia 1 de Abril de 1584, os pelouros que ficaram da dotação de D. Manuel de 

Noronha foram colocados dentro de um chapéu e foram sorteadas duas órfãs: Catarina, filha de 

António Gonçalves do Souto e de Joana Rodrigues, que residia com uma irmã chamada Maria 

Rodrigues e Francisca, uma órfã que vivia em casa de Ana Soares, na Fonte Taurina.796 Além destas, 

foi ainda dotada, por decisão dos irmãos da Misericórdia, uma outra órfã que residia em Miragaia, 

filha de Catarina Carneiro e de António da Silva, por ser parente de Manuel Carneiro e pobre. 797 

Diogo da Fonseca Ribeiro e Ana do Amaral, um casal sem filhos que vivia na Rua Nova, 

instituíram um dote com uma periodicidade quadrienal.798 Num testamento datado de 1580, o casal 

separou a quinta do Paço, na freguesia de Santiago de Rande, concelho do Unhão e instituiu uma 

capela, nomeando como administradora a Misericórdia do Porto. O remanescente da renda desta 

                                                 
792 BARROS, Amândio Jorge Morais - Porto: a construção de um espaço marítimo nos alvores dos tempos modernos 
(Dissertação de doutoramento policopiada), Vol. I, Porto, FLUP, 2004, pp. 420-421 e 448-449. 
793A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia, Série H, Banco 6, Lv. 10, fl. 41v. 
794 A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia, Série H, Banco 6, Lv. 10, fls. 40v, 42v-43. 
795 A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia, Série H, Banco 6, Lv. 10, fls. 38, 40-40v, 41v, 43, 44, 45-45v, 46v, 47-
48v. 
796 Os 10 000 reais do dote de Catarina, filha de António Gonçalves do Souto e de Joana Rodrigues, ambos falecidos, foram 
pagos durante o mês de Agosto de 1585 (A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia, Série H, Banco 6, Lv. 10, fl. 47) 
797 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv. 2, fl. 49v. 
798 Diogo da Fonseca Ribeiro era filho de Jorge da Fonseca Ribeiro e de Beatriz Soares e irmão de Francisco Soares, um 
clérigo da Companhia de Jesus. Era fidalgo da Casa Real e exerceu as funções de Vereador no ano de 1577, juntamente 
com Sebastião Pereira, Diogo Ribeiro de Miranda e Álvaro de Valadares [A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia 
de Jesus. Prazos e outros contratos (K/15/5 -19), fls 145v-147]. Ana do Amaral era filha ilegítima de Tristão do Amaral, 
Comendador de Sernancelhe e sabia ler e escrever, assinando, por sua própria mão o testamento que fez em conjunto com o 
marido [A.H.S.C.M.P, Treslados de Vários Testamentos, Série H, Banco 6, Lv.17, fls. 44v-47 e BRITO, Pedro de – 
Patriciado Urbano Quinhentista: As Famílias Dominantes do Porto (1500-1580). Porto, Arquivo Histórico/ Câmara 
Municipal do Porto, 1997, Quadro Pinto Ribeiros]. 
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capela, uma vez cumpridas as obrigações, devia ser gasto com pobres envergonhados do rol da 

Misericórdia e com um dote de 8 000 reais, a atribuir de quatro em quatro anos, “guardando nisso a 

forma e modo que se tem no dinheiro do bispo que foi de Lamego applicado ao casamento das 

órfãs”.799 

A experiência e a visibilidade adquiridas pela Misericórdia Portuense, ao longo de várias 

décadas com a atribuição dos dotes de D. Manuel de Noronha, estimularam a captação de outros 

legados com o mesmo fim. Comprovam-no o reconhecimento de particulares e de outras instituições: 

Afonso Pires Borreco, no seu testamento, considerou a hipótese de alguns dos seus bens de raiz 

reverterem para algumas candidatas aos dotes de D. Manuel de Noronha; o Bispo do Porto valeu-se da 

Misericórdia Portuense para a atribuição de treze dos quinze dotes legados pelo Cardeal D. Henrique a 

órfãs do seu bispado e a Companhia de Jesus, em Junho de 1583, por intermédio do padre António da 

Costa da Companhia de Jesus recorreu à Misericórdia para a dotação de uma órfã com uma esmola que 

o Colégio do Porto tinha recebido.800  

3.3.1 D. Manuel de Noronha e a dotação de órfãs 

 D. Manuel de Noronha era filho de Simão Gonçalves da Câmara, (terceiro capitão donatário do 

Funchal) e da sua primeira mulher, D. Joana Valente, também referida como D. Joana de Castelo 

Branco.801 Foi arcediago de Oliveira do Douro, arcediago da Guarda e Bispo de Lamego e tinha muitas 

igrejas espalhadas pelos bispados do Porto, Braga, Lamego e Coimbra. Destacou-se enquanto prelado 

de Lamego pelas diversas obras que mandou edificar durante o seu episcopado, pela fundação de um 

colégio de oito clérigos e pelos legados para a dotação de órfãs.802  Faleceu no dia 23 de Setembro de 

1569.  

                                                 
799 A.H.S.C.M.P, Treslados de Vários Testamentos, Série H, Banco 6, Lv.17, fls. 44v-47. 
800 O Padre António da Costa solicitou ao Provedor e irmãos que fosse retirado um escrito de uma das peticionárias 
aprovadas para o sorteio dos dotes de D. Manuel de Noronha. A Misericórdia acedeu ao pedido e os escritos das órfãs 
aprovadas este ano foram colocados num chapéu, sendo retirado por um menino o escrito que continha o nome de Isabel, 
criada de Antónia Gonçalves, moradora nas Aldas, filha de Sebastião Gonçalves e Margarida Fernandes, naturais de 
Silvade (A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fl. 40v). 
801 Alguns autores referem que esteve em Roma, onde teria desempenhado as funções de camareiro do papa Leão X e 
outros consideram-no o fundador da devoção de Nossa Senhora dos Remédios. AZEVEDO, D. Joaquim de – História 
Ecclesiastica da cidade e bispado de Lamego. Porto, Typographia do Jornal do Porto, 1877, pp. 75-79. Sobre o arcediagado 
de Oliveira do Douro veja-se DUARTE, Luís Miguel; MACHADO, Maria de Fátima – O Fidalgo que queria ser Cónego 
(O conflito entre a cidade do Porto e D. Paulo Pereira na 1.ª metade do século XVI) in Actas do I Congresso sobre a 
Diocese do Porto. Tempos e Lugares de Memória. Homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão, Vol. II, Porto /Arouca, 
2002, p. 467. 
802 A atribuição de dotes pela Misericórdia de Lamego é comprovada por um alvará, datado de 1558, remetido pelo bispo 
de Lamego, D. Manuel de Noronha, ao Provedor, irmãos e confrades da Misericórdia do Porto onde refere que tinha 
adquirido 64 000 reais de juro que legara à Misericórdia de Lamego para dotar órfãs, tendo-se já efectuado casamentos 
(A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fl. 37). D. Joaquim de Azevedo na História 
Ecclesiastica da cidade e bispado de Lamego refere a existência no Arquivo Capitular de um padrão de 64 000 reais para 
dotes de donzelas pobres atribuídos pela Misericórdia (AZEVEDO, D. Joaquim de – História Ecclesiatica da cidade e 
bispado de Lamego. Porto, Typographia do Jornal do Porto, 1877, p. 76). 
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O legado de D. Manuel de Noronha à Misericórdia para a dotação de órfãs da cidade e das suas 

igrejas foi feito em vida, estado o primeiro compromisso datado de 8 de Maio de 1541. O benfeitor 

reservou para si a possibilidade de esclarecer dúvidas tomar decisões para resolver as questões que a 

sua aplicação prática suscitasse e introduzir as alterações que considerasse necessárias, o que a 

documentação disponível comprova ter acontecido nos anos de 1548, 1551, 1555 e 1558.803   

Em 1564, o Bispo de Lamego elaborou um novo compromisso, que o próprio considerou 

necessário devido ao longo período de aplicação, por as mudanças decorrentes da passagem do tempo 

terem motivado a introdução de muitas alterações no anterior compromisso e esse ser o desejo do 

Provedor e irmãos da Misericórdia do Porto.804 

 Em ambos os compromissos, o prelado justifica a instituição de dotes para órfãs pelo dever, 

enquanto pessoa eclesiástica, de gastar as suas rendas em obras pias e virtuosas, pela vontade de dar o 

exemplo aos seus pares e pelo desejo de aliviar a sua consciência.805 

 A intenção inicial de D. Manuel de Noronha era adquirir bens de raiz para que a Misericórdia 

do Porto, com as respectivas rendas, financiasse os dotes das órfãs. A proposta da aquisição de tenças 

de juro partiu de D. João III que, em 1540, assegurou uma taxa de juro de 5% ao ano, correspondendo 

a uma tença anual de 30 000 reais pagas pelo empréstimo de 600 000 reais. Oito anos depois, o 

monarca propôs a D. Manuel de Noronha uma taxa de juro de 6.25%, correspondendo a um 

empréstimo de 320 000 reais uma tença de juro anual de 20 000 reais. Destes, 10 000 reais 

destinavam-se a proporcionar dotes a órfãs que seriam atribuídos pela Misericórdia do Porto e os 

restantes 10 000 reais eram para uma capela que o prelado pretendia construir.806  O pagamento da 

primeira tença (30 000 reais) inicia-se em 1541 e a segunda (10 000 reais) começa a ser paga em 1549, 

sendo ambos efectuados pelo almoxarifado do Porto. 

 Relativamente ao primeiro empréstimo, D. João III mandou que a tença anual de 30 000 reais 

fosse paga à Misericórdia no almoxarifado do Porto, aos quartéis do ano e sem quebra alguma, 

devendo ser paga mesmo que o almoxarife ainda não tivesse a folha do assentamento que em cada ano 

lhe era enviada da Fazenda Régia. Sempre que tal não fosse respeitado sujeitar-se-ia ao pagamento de 

uma pena de 20 cruzados que reverteria para as obras da Misericórdia. O Corregedor e Juiz de Fora, 

sempre que fossem requeridos pelo Provedor e irmãos da Misericórdia, deviam executar a pena.807  

Para a tença de juro de 10 000 reais, o monarca estabeleceu um procedimento semelhante, mas a pena 

                                                 
803 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fls. 20-39. 
804 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fls. 18-26v. 
805 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fl. 414; A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, 
Série H, Bº 6, Lv. 17, fls. 18-26v. 
806 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fls. 20-22v. 
807 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 411-413. 
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estipulada para o almoxarife, em caso de incumprimento, é de 30 cruzados.808 No entanto, os atrasos 

aconteceram e nunca foi aplicada qualquer pena. 

 A partir de 1541 a Misericórdia começou a atribuir dotes a órfãs, seguindo as determinações do 

Compromisso de 1541, sendo o processo acompanhado de perto por D. Manuel de Noronha. 

3.3.1.1 O Compromisso de 1541 

 O primeiro compromisso foi elaborado pelo próprio D. Manuel de Noronha e regulamentava a 

dotação anual de três órfãs. Este documento procura conciliar as vontades do benfeitor e as da 

Misericórdia do Porto e inspira-se, claramente, nos procedimentos adoptados pela Misericórdia de 

Lisboa para a atribuição de dotes. 809  

O teor do compromisso foi lido integralmente por um tabelião, no dia 8 de Maio de 1541, na 

casa da confraria da Misericórdia do Porto, na presença de D. Manuel de Noronha e dos seguintes 

representantes da Misericórdia portuense: Francisco de Sousa Alcoforado, Provedor; Dr. João de 

Avelar, Procurador; João de Sousa, Capelão; Francisco Eanes, Mordomo da Capela; Silvestre 

Gonçalves, Mordomo de Fora; João Fernandes, Solicitador; Diogo Martins, Mateus Fernandes, 

Sebastião Vaz, Rodrigo Eanes, Pedro André, Cristóvão Gonçalves, Francisco Dias, Fernão de Luzar, 

Francisco Rodrigues Madrigal, Heitor Gonçalves e João Dias, todos irmãos da confraria. Ambas as 

partes se comprometeram a cumprir o estabelecido, obrigando-se o Provedor e irmãos da Misericórdia 

a, em caso de devolução dos 600 000 reais gastos na aquisição da tença de juro, adquirir bens de raiz 

para com as respectivas rendas financiar os dotes. Na mesma data, perante o tabelião e as testemunhas, 

foi feita a entrega solene ao Provedor da Carta de Padrão de D. João III, assinada e selada com um selo 

de chumbo, feita em pergaminho e passada pela chancelaria.810 

Este compromisso regulamentava a dotação anual de duas órfãs da cidade do Porto, uma filha 

de cidadãos e uma filha de oficiais mecânicos, com dotes no valor de 20 000 reais e 10 000 reais, 

respectivamente e de uma órfã das igrejas de D. Manuel de Noronha, também com 10 000 reais.811  As 

diferenças no valor do dote espelham uma desigualdade social que se pretendia manter. Promovia-se o 

casamento de órfãs, mas esperava-se que através deste elas mantivessem o estatuto social os 

progenitores.  

Na selecção das dotadas seriam adoptados os procedimentos em uso na Misericórdia de Lisboa. 

Por parte da Misericórdia do Porto seria constituída uma comissão para gerir e garantir a transparência 

do processo, na qual teriam lugar fixo: o Provedor, o Procurador, o Capelão e o Escrivão.  A estes 
                                                 
808A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fls. 21v-22. 
809 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 411-413. 
810 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 411-413. 
811 O valor dos dotes é elevado quando comparado com os 4 000 reais atribuídos à maior parte das dotadas pela 
Misericórdia de Ceuta, no século XVI (CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real 
Hermandad Hospital y Casa de Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1996, pp. 314-315). 



252 

juntar-se-iam três irmãos eleitos que deveriam ser “homens de boas e saãs conciencias e que hajão de 

guardar segredos”.812  Entre as responsabilidades desta comissão destacava-se a recolha de 

informações sobre todas as requerentes, porque ser órfã não era a única nem a mais importante 

condição para uma candidatura ser aceite. 

Os critérios estipulados pelo compromisso para a admissão das candidaturas estabelecem o 

seguinte perfil das órfãs: idade compreendida entre os quinze e os trinta anos, órfã de pai, solteira, 

pobre e desamparada, boa fama, resguardada dos olhares públicos, filha de legítimo matrimónio, 

natural e residente na cidade. Para as candidatas ao dote de 10 000 as condições de admissão são 

suavizadas pelo facto de não se exigir que sejam “mossas ensarradas”. Num e noutro caso, não 

deveriam ser admitidas criadas de fidalgos ou de cidadãos nem cristãs novas e se, depois de dotadas, 

casassem “a furto” perderiam o dote.813 

Estes requisitos excluíam automaticamente as jovens enjeitadas, por não ser possível 

comprovar se eram filhas de legítimo matrimónio e as jovens viúvas, admitidas aos dotes instituídos 

por outros legados.814 

O compromisso estabelecia que, no primeiro domingo da Quaresma, fosse colocada uma arca 

fechada com duas chaves na capela da Misericórdia. Uma das chaves seria entregue ao Provedor e a 

outra ao Escrivão. 

Durante oito dias, as interessadas podiam inserir as suas petições na arca. Nestas devia constar 

o nome da requerente, a idade, a filiação (nas informações relativas à filiação além do nome dos 

progenitores deveria indicar-se o grupo social a que pertenciam, a rua onde residiam, há quanto tempo 

tinham falecido e onde tinha ocorrido o óbito), o local de residência e os bens que possuíam.815 As 

petições só poderiam ser feitas pelas próprias órfãs, por parentes próximos como a mãe e os irmãos ou 

pelo tutor.816 

Os diversos elementos de identificação da requerente eram necessários para identificar 

correctamente a órfã e evitar confusões suscitadas pela existência de várias homónimas. Era necessário 

determinar a “qualidade” da órfã para verificar se ela se podia habilitar ao dote de 20 000 reais, 

destinado a filhas de cidadãos ou de “boa casta” ou ao de 10 000 reais, destinado a órfãs de “casta mais 

baixa” ou filhas de oficiais mecânicos. As informações sobre o progenitor e a data de falecimento 

serviam também para apurar as condições em que ocorrera o óbito porque, tal como acontecia em 

Lisboa, as filhas de pais falecidos ao serviço do reino e de Deus, na guerra contra os mouros, eram 

                                                 
812 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fl. 414v. 
813 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 414v, 415v. 
814 Em 1581, o capitão Diogo Ferreira, ao determinar a dotação anual de três jovens, admite hipótese de os dotes serem 
atribuídos a donzelas ou a viúvas com idade inferior a trinta anos, desde que fossem pobres, honestas e virtuosas 
(A.H.S.C.M.P., Treslados de Vários Testamentos, Série H, Banco 6, Lv. 17, fl. 38). 
815 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 414-414v. 
816 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 415v-416. 
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preferidas às restantes. As informações sobre os bens de cada órfã destinavam-se a garantir que não 

fossem dotadas órfãs com fortunas com valores superiores a 40 000 reais, no caso das de “qualidade” 

mais elevada, e de 20 000 reais para as restantes. 

À abertura da arca, antecedida pela prestação de juramento de todos elementos da comissão 

responsável pela dotação, seguia-se a leitura das petições. Sabendo de antemão que algumas das órfãs 

seriam conhecidas dos irmãos que de imediato poderiam determinar se reuniam as condições 

necessárias para a admissão das respectivas candidaturas, D. Manuel de Noronha admitiu que em 

alguns casos não seria necessário efectuar averiguações, mas alertou para a importância de não 

“defamarem ninguém” e dizerem somente a verdade, sem qualquer afeição ou interesse.817  

Como a exactidão das informações das petições das órfãs deveria ser confirmada, quando os 

irmãos que integravam a comissão não pudessem afiançar a sua veracidade, o Provedor deveria 

repartir as respectivas petições pelos irmãos que considerasse mais adequados para efectuar as 

averiguações.  

O carácter melindroso de algumas das informações recolhidas, nomeadamente as que diziam 

respeito à honestidade e boa fama das órfãs, preocupava D. Manuel de Noronha, que recomendou que 

as averiguações se fizessem “o mais secretamente que puder” e junto de “pessoas honradas e dinas de 

fe e de boas conciencias”.818  

A Misericórdia tinha um papel extremamente importante. Cabia aos irmãos, depois de 

efectuadas as averiguações e discutidas as suas conclusões, excluir as candidatas que não reuniam as 

condições para serem admitidas e efectuar uma pré-selecção através de uma votação para apurar as 

candidatas mais qualificadas, as únicas que veriam os seus nomes inseridos em pelouros.819 Como 

qualidades preferenciais a ter em conta pelos irmãos aquando da votação, D. Manuel de Noronha 

sublinha: a pobreza, o desamparo, a castidade e boa fama, a idade mais avançada e o falecimento do 

pai na guerra contra os mouros.820 O pelouro da candidata sorteada seria extraído por um “menino 

inocente”. Efectuada a eleição e sorteio relativos às filhas de cidadãos, repetir-se-ia o processo para as 

filhas dos oficiais mecânicos, mas juntamente com os pelouros destas seriam misturados os das filhas 

de cidadãos não contempladas no primeiro sorteio.821 

A data limite para a conclusão do processo de selecção das dotadas e a entrega da certidão 

comprovativa às contempladas era o domingo de Pascoela.  

                                                 
817 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 415-415v. 
818 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fl. 415v. 
819 Em Valladolid havia instituições que escolhiam a jovem considerada mais virtuosa e outras em que, tal como acontecia 
na Misericórdia do Porto, a uma pré-selecção se seguia um sorteio (BENNASSAR, Bartolomé - Valladolid en el Siglo de 
Oro. Una Ciudad de Castilla y su Entorno Agrario en el Siglo XVI, 2ª Ed., Valladolid, Âmbito Ediciones, 1989, pp. 411-
412). 
820 A Misericórdia de Lisboa, no compromisso de 1577, para a concessão de dotes a órfãs residentes nos lugares do império 
dava prioridade às filhas de falecidos na guerra contra os mouros em África ou na Índia ao serviço de Deus e do rei (SÁ, 
Isabel dos Guimarães – As Misericórdias de D. Manuel I a Pombal. Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 121-122). 
821 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fl. 415v.  



254 

Às dotadas era concedido o prazo de um ano para a realização do casamento, prorrogável por 

dois períodos de igual duração, se a órfã o merecesse.822  

O casamento de uma dotada devia ser comunicado previamente ao Provedor e ao Escrivão da 

Misericórdia. Relativamente à cerimónia do recebimento determinava-se que a mesma se realizasse na 

capela da Misericórdia, no final de uma missa de domingo, e que fosse presidida pelo capelão da Casa 

da Misericórdia, na presença do Provedor, do Escrivão e de outros irmãos.823 Manuel de Noronha, se 

estivesse no Porto, deveria ser informado da data da cerimónia para, se assim o desejasse, estar 

presente. 

O simbolismo e o interesse despertado por estas cerimónias públicas, realizadas após a missa 

dominical, ajudam a explicar tanto a predilecção dos benfeitores pelos legados destinados à dotação de 

órfãs como o esforço desenvolvido pelas misericórdias na captação de tais legados e na selecção das 

dotadas.  

Antes de receber o dote, o marido tinha de se comprometer, por escrito, a devolver metade da 

quantia recebida para possibilitar a dotação de outra órfã se a esposa falecesse sem descendência. No 

entanto, para evitar o envolvimento da Misericórdia em demandas infrutíferas, a cobrança do meio 

dote só seria efectuada se houvesse bens que a possibilitassem, sendo deduzidas todas as despesas da 

instituição.  

D. Manuel de Noronha reservou para si a possibilidade de interferir no processo sempre que 

entendesse. Se estivesse na cidade ou em alguma igreja até dez léguas de distância deveria ser 

informado da data da dotação para poder estar presente. Nestas circunstâncias as órfãs dotadas seriam 

as que ele escolhesse. Desta forma, o benfeitor que ainda era jovem e saudável criou mecanismos de 

controlo que lhe permitiram continuar envolvido em todo o processo e fiscalizar a administração que a 

Misericórdia fazia do seu legado. 

Se alguma órfã dotada perdesse o dote (por não casar no prazo limite ou por qualquer outra 

situação que o justificasse) ou falecesse, o valor do respectivo dote reverteria para a dotação de outras 

órfãs. 

À Misericórdia do Porto era proibido o uso em proveito próprio do dinheiro das órfãs.824 

                                                 
822 Em Ceuta eram concedidos dotes com reformação e dotes sem reformação: no primeiro caso as órfãs podiam pedir a 
prorrogação do prazo até seis anos (período de tempo muitas vezes excedido no caso das órfãs de Ceuta dotadas pela 
Misericórdia de Lisboa com fundos legados pelo rei D. Manuel), enquanto as órfãs sem reformação que não casassem no 
prazo estipulado perdiam o dote, mas podiam habilitar-se de novo (CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y 
asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa de Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estúdios 
Ceutíes, 1996, pp. 297, 298 e 320). Em Valladollid as órfãs não tinham a possibilidade de prorrogar o prazo e uma vez 
expirado restava-lhes a possibilidade de uma recandidatura (BENNASSAR, Bartolomé - Valladolid en el Siglo de Oro. 
Una Ciudad de Castilla y su Entorno Agrario en el Siglo XVI, 2ª Ed., Valladolid, Âmbito Ediciones, 1989, p. 411).  
823 Em Ceuta os casamentos também se realizavam na igreja da Misericórdia, sendo a data do enlace escolhida pela 
instituição. O compromisso da Misericórdia de Ceuta determinava a presença do Provedor e irmãos da mesa na cerimónia 
(CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa de 
Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1996, p. 298). 
824 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fl. 416v. 
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Ambas as partes se comprometem a respeitar integralmente o documento, reservando-se o 

direito de D. Manuel de Noronha introduzir algumas alterações, nomeadamente no que respeita a 

dotação das órfãs das igrejas.  

D. João III confirmou este compromisso em Setembro de 1542.825 

3.3.1.2 O Compromisso de 1564 

 Em 1541, D. Manuel de Noronha deslocou-se às instalações da Casa da Misericórdia do Porto 

para a leitura e assinatura do primeiro compromisso, mas em 1564 foi o Procurador da instituição 

portuense, Jorge Vaz, que, munido de uma procuração feita expressamente para esse efeito, viajou até 

ao Paço Episcopal de Lamego, onde, no derradeiro dia do mês de Agosto, aceitou o novo 

compromisso. A procuração, datada de 24 de Agosto, foi redigida por António Carneiro, Escrivão da 

Misericórdia e assinada pelo Provedor, António de Sá, e autorizava Jorge Vaz a estabelecer as 

cláusulas e obrigações necessárias.826 

 Ambas as partes (Misericórdia e prelado) coincidiam na necessidade de fazer um novo 

documento que regulamentasse a dotação de órfãs. Durante os vinte e três anos de aplicação do 

primeiro compromisso D. Manuel de Noronha foi muitas vezes consultado para esclarecer dúvidas, 

tinha introduzido alterações e feito adições que alteraram substancialmente o documento original.  

 Entre estas alterações destacamos o facto de inicialmente serem dotadas duas órfãs da cidade e 

uma das igrejas de D. Manuel de Noronha; em 1551 os 10 000 reais anteriormente destinados à 

dotação alternada de uma órfã de cada igreja foram destinados exclusivamente à dotação de órfãs de 

Lamego; em 1558 e 1559, seguindo novas instruções do prelado lamecense, os mesmos 10 000 reais 

reverteram para órfãs das igrejas de S. Cristóvão de Nogueira (Cinfães) e Santa Eulália de Oliveira do 

Douro (Gaia), alternadamente, e, em 1560 e nos anos subsequentes, passaram a ser dotadas três órfãs 

da cidade: uma filha de cidadãos e duas de oficiais mecânicos. 

 Tal como no primeiro compromisso, D. Manuel de Noronha justificou a sua atitude benemérita 

com o desejo de “aliviar a consciência” e a vontade de dar o exemplo a outros eclesiásticos. 

 Não é feita qualquer alteração no que respeita ao modo como eram efectuadas as petições, 

continuando a arca a ser colocada na capela da Misericórdia no primeiro domingo da Quaresma, mas 

suaviza as condições de admissão, nomeadamente no que respeita às cristãs novas, esclarecendo que 

poderiam ser admitidas as filhas de pai cristão velho e mãe cristã nova, embora não o inverso; altera o 

local de residência, que passa a ser a cidade e arrabaldes e o valor máximo da fortuna pessoal de cada 

                                                 
825 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 418v-419. 
826 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fls.18-19.  
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uma, que passa a ser de 60 000 reais no caso das dotadas com 20 000 reais e 30 000 reais para as 

restantes.827 

 O primeiro domingo da Quaresma é a data apontada para efectuar a eleição dos três irmãos que, 

com o Provedor, Escrivão, Capelão e Procurador, constituiriam a comissão responsável pela dotação 

das órfãs. Seguir-se-ia a prestação do juramento de todos os elementos, devendo o Provedor 

recomendar aos seus companheiros que não se deixassem influenciar por qualquer afeição, amor ou 

ódio, no momento da escolha das órfãs. Se os elementos da comissão tivessem conhecimento de que 

alguma órfã não reunia as condições necessárias podiam eliminar logo a sua petição, enquanto as 

restantes eram agrupadas em três maços. Para as averiguações o Provedor juntava-se a um dos irmãos 

eleitos, o Escrivão a outro e o Procurador ao restante, sendo entregue um dos maços de petições a cada 

par.  

 Se das indagações resultasse a confirmação das qualidades requeridas, por trás da petição 

escrevia-se: aprovada. Quando se concluía o contrário a questão podia ser discutida na mesa, entre 

todos os irmãos, mas “sem declararem os nomes nem defeitos das pessoas”, a não ser que, por falta de 

acordo, o Provedor e os eleitos considerassem necessária uma discussão mais alargada, sendo a 

decisão final tomada “as mais vozes”.828 Este tipo de votações já se efectuava desde o primeiro 

compromisso.  

 Os irmãos que tivessem relações de parentesco ou inimizade com alguma das órfãs não podiam 

estar presentes no momento da votação, mas podiam assistir à extracção das sorteadas.  

Para os dois sorteios, o das filhas dos cidadãos e o das filhas dos mecânicos, os nomes das órfãs 

deviam ser escritos em papéis do mesmo tamanho, que eram colocados dentro de um saco ou de um 

barrete, sendo o nome das contempladas retirado por um “menino inocente”. A cada uma das órfãs 

sorteadas era entregue uma certidão do dote para ela guardar.  

Sempre que houvesse dúvidas sobre a idade, por haver testemunhos contraditórios, devia ser 

considerada apenas a informação mais favorável à órfã; deviam ser encaradas como naturais todas as 

órfãs que, não tendo nascido no Porto, estivessem a viver na cidade desde os seis ou sete anos; e as 

petições de criadas de fidalgos ou de cidadãos não eram admitidas enquanto vivessem com eles, mas 

passados três ou quatro anos já podiam ser aceites.829 

As órfãs necessitavam do consentimento da mãe e do tutor para contraírem matrimónio, não 

tendo direito ao dote se casassem “a furto”. O prazo pré-estabelecido continua a ser de um ano, 

prorrogável por mais dois anos, mesmo que as órfãs não solicitassem a reformação do dote. Quando o 

Provedor e irmãos tivessem conhecimento de qualquer negociação com vista ao casamento ou entrada 

                                                 
827 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fls. 23-23v. 
828 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fl. 23v. 
829 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fls. 24-25v. 
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num convento, poderiam conceder às órfãs mais dois meses, além dos três anos. O compromisso de 

1541 não fazia qualquer referência à hipótese de as órfãs optarem pela vida religiosa.  

As órfãs que perdessem o dote, por terem excedido o período de tempo concedido para o 

casamento, podiam iniciar novamente o processo, efectuando nova petição. 

O dinheiro dos dotes perdidos das órfãs filhas de cidadãos revertia para o melhoramento dos 

dotes de outras órfãs de igual condição já dotadas, respeitando-se a antiguidade. Com o melhoramento, 

estas órfãs receberiam 40 000 reais para casarem ou entrarem em religião.  

 Se todas as órfãs dotadas já tivessem o dote melhorado e ainda houvesse dinheiro de dotes 

perdidos, poderia ser dotada outra. No caso dos dotes das filhas dos oficiais mecânicos, não havia 

melhoramento e o dinheiro de um dote perdido revertia automaticamente para a dotação de outra 

órfã.830  Para evitar o trabalho, os custos e o escândalo que poderiam resultar de uma dotação 

extraordinária efectuada logo após a perda do dote de uma órfã, o compromisso de 1564 determina 

que, nestes casos, fosse dotada mais uma órfã no ano seguinte. As despesas da Misericórdia seriam 

pagas com o dinheiro de dotes perdidos. 

D. Manuel de Noronha, admitindo que após a sua morte pudessem surgir dúvidas às quais o 

compromisso não desse resposta, ordenou que nessas situações o Provedor e seis deputados eleitos 

decidissem, por maioria, o modo de actuar. Em todas as votações o Provedor tinha um voto simples. A 

dúvida sobre o voto de qualidade já se tinha colocado, em 1555, e D. Manuel de Noronha, ao ser 

consultado sobre se “as vozes do provedor poderem ser duas”, considerou que, até então, ele sempre 

teve direito a apenas um voto e não se devia inovar.831 

Ao contrário do que acontecia no primeiro compromisso, é admitida a possibilidade de as órfãs 

casarem na Sé ou na paróquia onde residissem, se entretanto surgissem mais freguesias na cidade, mas 

tinham de o comunicar ao Provedor para que ele as acompanhasse, se pudesse.832 Após o casamento o 

marido arrecadaria o dote, mas, tal como previa o compromisso de 1541, tinha que se comprometer, 

através de uma escritura pública, a devolver metade do dote se a mulher falecesse sem filhos. Mas, 

desta feita, a devolução do meio dote só ocorreria se o falecimento se verificasse antes de completarem 

três anos de casamento e seria gasto pela Misericórdia em proveito dos pobres.833 

Até à entrega dos dotes o dinheiro correspondente seria guardado dentro de bolsas com um 

escrito onde constasse o nome da órfã, a filiação e o valor do dote. Estas bolsas seriam guardadas num 

cofre fechado com chaves, o qual por sua vez seria colocado dentro de uma caixa juntamente com o 

                                                 
830A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fl. 25. 
831 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, Bº 4, Lv. 3, fl. 32 e A.H.S.C.M.P., Administração do 
legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 79, 90, 198, 200. 
832 Em 1583 o bispo do Porto, D. Frei Marcos de Lisboa, dividiu a cidade em quatro freguesias: Sé, S. Nicolau, Nossa 
Senhora da Vitória e S. João de Belmonte (SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, 
as instituições e o Poder, Vols. I, Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, pp. 80-81). 
833 A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fl. 24v.  
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outro cofre da Misericórdia. Em circunstância alguma o dinheiro poderia ser gasto em outro fim que 

não fosse o pagamento dos dotes.  

Esta determinação nem sempre foi respeitada, pelo menos após o falecimento de D. Manuel de 

Noronha. Em Março de 1575, as dificuldades financeiras da Misericórdia decorrentes dos elevados 

gastos com a assistência a milhares de pobres e doentes, serviram de argumento para um empréstimo 

de 12 000 reais do cofre das órfãs.834 A situação repetiu-se em Março de 1580, sendo então retirados 

do cofre das órfãs, os 40 000 reais pagos pelo almoxarife (António Tomás) para despesas da 

confraria.835 Aquando da retirada deste dinheiro a Misericórdia comprometeu-se a efectuar a sua 

devolução do primeiro dinheiro que recebesse, no entanto tal só aconteceu em 1583, efectuando-se o 

pagamento dos 40 000 reais devidos a Catarina de Azevedo, filha de Gonçalo Martins e Ana Jorge, 

relativos ao seu dote e melhoramento.836 

O compromisso faz referência ao Livro das Órfãs, que seria guardado juntamente com o 

dinheiro, no mesmo cofre, e que teria três títulos: recebimento do dinheiro arrecadado perante o 

almoxarife, dotação das órfãs e entrega do dinheiro após o casamento. Neste último título deveria 

constar o nome da órfã, a filiação, a data do casamento, o nome do marido e devia ser referida a 

quitação e identificado o tabelião que a fez. 

O compromisso de 1564 é um documento que reflecte a maturidade do benemérito e a 

experiência da Misericórdia do Porto, incorporando os ajustes feitos ao longo de vinte e três anos de 

dotação de órfãs.837 

3.3.2 A selecção das dotadas e a atribuição de dotes 

O compromisso de D. Manuel de Noronha preconizava um ritual que, ano após ano, era 

cumprido com pequenas variações. O processo iniciava-se com uma reunião onde os treze da mesa 

elegiam os três deputados que, juntamente com o Provedor, o Procurador, o Capelão e o Escrivão, 

assumiam a gestão de todo o processo de dotação das órfãs. 

Entre 1558 e 1580, a reunião para a eleição dos três irmãos que integraram a comissão 

responsável pela dotação das órfãs realizou-se sempre durante os meses de Março ou Abril, ou seja, 

durante a Quaresma, à excepção do ano de 1569 em que esta eleição teve lugar no dia 1 de Maio e no 

ano de 1575 em que a mesma decorreu apenas no dia 10 de Junho, sendo o atraso deste último ano 

                                                 
834 A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 3, fls. 43v-44. Estes 12 000 reais foram adiantados pelo 
almoxarife, Fernão Nunes Barreto ao tesoureiro da Misericórdia, que era Gaspar Nunes Barreto, seu pai. 
835 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.2, fls. 21-21v. 
836 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.1, fl. 21v. 
837 Este documento foi escrito por Diogo de Morais, tabelião público das notas e judicial na cidade de Lamego. Foram 
testemunhas António Dias, António Mourão, Domingos Rodrigues e Manuel Barbosa, todos criados de D. Manuel de 
Noronha.  
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justificado pela intensa actividade da Misericórdia na assistência aos muitos pobres e doentes que 

havia na cidade. 

Tal como determinava o compromisso de D. Manuel de Noronha, integravam esta comissão: o 

Provedor, o Escrivão, o Procurador e o Capelão e os três irmãos eleitos anualmente para esse efeito. 

Importa sublinhar que o Provedor e o Escrivão exerciam mandatos anuais e não eram remunerados, 

enquanto que o Procurador e o Capelão trabalhavam para a Misericórdia, recebendo os honorários 

correspondentes. Daqui resulta que, ano após ano, o Procurador e o Capelão reassumiam as mesmas 

funções, fazendo parceria com o Provedor e o Escrivão de cada ano e com os três irmãos eleitos para o 

efeito e teoricamente menos experientes. Na prática o Procurador e o Capelão nem sempre integravam 

esta comissão, sendo substituídos por outros irmãos que exerciam funções durante as suas ausências. 

 O padre João de Sousa, Capelão, não esteve presente em 1558, 1559 e 1561, por motivo de 

doença, sendo substituído pelo padre Baltazar Leite.838 O padre António Francisco integrou esta 

comissão vários anos consecutivos, estando a sua presença documentada de 1573 a 1579.839  

Entre 1558 e 1580, integraram esta comissão, na qualidade de Procurador da Misericórdia: o 

Dr. Dinis Pires Pinto (1558-1560)840, o licenciado Francisco Botelho (1561-1564)841, o licenciado 

Gonçalo Pires (1565-1566)842, o licenciado Francisco Vieira (1569-1578)843 e o licenciado Gaspar 

Garcês (1580). Em 1563 António da Rocha desempenhou as funções de Francisco Botelho na dotação 

de órfãs e, em 1573, uma doença do licenciado Francisco Vieira justificou a sua substituição pelo 

licenciado Manuel Álvares. 

 

                                                 
838 João de Sousa já era Capelão da Misericórdia em 1541, pelo que terá integrado esta comissão desde o início, 
acumulando uma vasta experiência.  
839 António Francisco assumiu as funções de capelão da Misericórdia no dia 13 de Maio de 1574 e manteve-se em exercício 
até de Junho de 1579, sendo substituído por Pedro Pinto (A.H.S.C.M.P., Livro do Mordomo da Casa, Série L, Banco L, 
Banco 1, Lv. 4, fls. 1-2v)  
840 O Dr. Dinis Pires Pinto faleceu em 1560 (A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série 
D, Banco 8, Lv.1, fls. 10-10v) 
841 O licenciado Francisco Botelho foi eleito para exercer as funções de Procurador no dia 23 de Outubro de 1560 e faleceu 
no início do ano de 1565 (A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.1, 
fl. 80).  
842 Foi eleito Procurador da Misericórdia no dia 5 de Fevereiro de 1565 e faleceu em 1568 (A.H.S.C.M.P., Lembranças das 
Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.1, fls. 80, 87v).  
843 Foi eleito Procurador da Misericórdia no dia 25 de Julho de 1568, pouco tempo depois do falecimento do licenciado 
Gonçalo Pires (A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Banco 8, Lv.1, fl. 87v).  
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Quadro 36 - Comissões responsáveis pela dotação de órfãs (1558 -1580) 

Ano Data da eleição Provedor Procurador Capelão Escrivão Eleitos 

1558  Rui Brandão Dinis Pires Pinto (Dr.) João de Sousa (Padre) Henrique Nunes de Gouveia 
Mateus Fernandes, sapateiro; 
Gonçalo Pires, esteireiro;  
Gaspar Nunes Barreto. 

1559 19 de Março João Rodrigues de Sá Dinis Pires Pinto (Dr.) João de Sousa (Padre) António Pinto 
Rui Brandão;  
Gaspar Nunes Barreto; 
Pedro Vaz, picheleiro. 

1560 21 de Abril Diogo Brandão Pereira Dinis Pires Pinto (Dr.) João de Sousa (Padre) António Carneiro 
Pantaleão Ferreira; 
Luís Álvares da Madureira; 
João Dias, tanoeiro. 

1561 6 de Abril Gaspar Nunes Barreto Francisco Botelho (Ldo.) Baltazar Leite Luís Álvares da Madureira 
Rui Brandão; 
Sebastião Vaz, alfaiate; 
Jorge Vaz, cerieiro. 

1562 29 de Março Francisco Pereira Francisco Botelho (Ldo.)   Baltazar Leite 
Gaspar Pamplona;  
João Dias, sapateiro; 
João Dias, tanoeiro 

1563 11 de Abril João Rodrigues de Sá     Rui Brandão 
Luís Álvares de Madureira;  
João Fernandes, carcereiro;  
João Fernandes, cutileiro. 

1564 19 de Março Manuel de Moura Francisco Botelho (Ldo.) 
João de Sousa 
(Padre) 

Gaspar Nunes Barreto 
Rui Brandão;  
Francisco Luís; 
João Dias, sapateiro 

1565 17 de Abril António de Sá Gonçalo Pires (Ldo.) 
João de Sousa 
(Padre) 

Gaspar Nunes Barreto 
Baltazar Leite;  
Baltazar Delgado; 
Gaspar Dias, tanoeiro. 

1566 14 de Abril João Rodrigues de Sá Gonçalo Pires   Baltazar Leite 
Luís Álvares de Madureira; 
Sebastião Vaz, alfaiate; 
Diogo Gonçalves, sapateiro. 

1567 2 de Abril Gaspar Pamplona     Gaspar Nunes Barreto 
Rui Brandão;  
Henrique Homem; 
Jorge Vaz. 

1568 10 de abril Rui Brandão     Gaspar Nunes Barreto 
Afonso Brandão;  
Belchior Moreira; 
Gonçalo Rodrigues. 

1569 1 de Maio Afonso Brandão Francisco Vieira (Ldo.)   Gaspar Nunes Barreto 
Gaspar Pamplona;  
Gaspar Dias, tanoeiro; 
Gaspar Afonso, sapateiro. 
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Ano Data da eleição Provedor Procurador Capelão Escrivão Eleitos 

1570 16 de Abril Vicente Novais     Vasco Leite 
Afonso de Barros;  
Jorge Vaz, cidadão;  
António Gonçalves da Grade. 

1571 1 de Abril Afonso Brandão     Francisco Álvares Soágua 
Rui Brandão;  
Baltazar Dias, tanoeiro;  
Gonçalo Rodrigues, sombreireiro. 

1572 24 de Abril Rui Brandão     Francisco Álvares Soágua 
Gil Monteiro;  
António Gonçalves da Grade;  
Vicente Novais. 

1573 22 de Março João Rodrigues de Sá Manuel Álvares (Ldo.) André Fernandes Afonso Pires Borreco 
João Dias, sapateiro; 
Rui Brandão; 
Gonçalo Rodrigues, sombreireiro. 

1574 28 de Abril Gaspar Nunes Barreto Francisco Vieira (Ldo.) 
António Francisco 
(Padre) 

Francisco Álvares Soágua 
Pedro Jácome de Betencourt; 
Francisco Gonçalves, sapateiro; 
João Fernandes da Mota, calceteiro. 

1575 10 de Junho Afonso Brandão Francisco Vieira (Ldo.) 
António Francisco 
(Padre) 

Luís Pinto Pessoa 
Gonçalo Rodrigues, sombreireiro;  
Pedro Pires, cabeiro;  
André Rodrigues, sapateiro. 

1576 4 de Abril Vicente Novais Francisco Vieira (Ldo.) 
António Francisco 
(Padre) 

Luís Pinto Pessoa 
Rui Brandão;  
Bento Fernandes; 
João Pires. 

1577 13 de Março Sebastião Pereira Francisco Vieira (Ldo.) 
António Francisco 
(Padre) 

Nuno Martins de Gouveia 
Marcos Fernandes, alfaiate;  
Gaspar Gonçalves o Moço, tanoeiro; 
António Gonçalves da Grade 

1578 6 de Abril Rui Brandão Francisco Vieira (Ldo.) 
António Francisco 
(Padre) 

Luís Pinto Pessoa 
Gonçalo Rodrigues, sombreireiro;  
Francisco Correia, mercador;  
Belchior Duarte, mercador. 

1579 17 de Março Fernão de Azevedo   
António Francisco 
(Padre) 

Álvaro de Valadares 
Marcos Fernandes, alfaiate;  
Bento Fernandes, sapateiro;  
Pedro Gonçalves, sapateiro. 

1580 3 de Abril Jorge de Babo Ribeiro Gaspar Garcês (Ldo.) Pedro Pinto Paulo Correia 
Gonçalo Rodrigues;  
Bartolomeu Duarte, carpinteiro; 
Baltazar Gonçalves, carpinteiro. 
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Curiosamente os irmãos da Misericórdia que, comprovadamente, integraram maior número de 

vezes estas comissões não foram nem Procuradores nem Capelães. Rui Brandão e Gaspar Nunes 

Barreto assumem amiúde tais funções, fazendo-o na qualidade de Provedor, Escrivão ou de eleitos. A 

presença de Rui Brandão está documentada em 1558, 1559, 1561, 1563, 1564, 1567, 1568, 1571, 

1572, 1573, 1576 e 1578.844 Gaspar Nunes Barreto desempenhou as mesmas funções nos anos de 

1558, 1559, 1561, 1564, 1565, 1567, 1568 e 1569.845 

Outros nomes constituem presenças habituais nestas comissões: padre Baltazar Leite, Francisco 

Álvares de Soágua, Afonso Brandão, João Rodrigues de Sá, Gaspar Pamplona, Vicente Novais e Luís 

Pinto Pessoa.  

Irmãos de condição social mais baixa também assumiam responsabilidades na dotação de 

órfãos, na qualidade de eleitos, havendo alguns que exerceram estas funções em diversos anos. As 

presenças mais frequentes são: Gonçalo Rodrigues, sombreireiro; João Dias, sapateiro e António 

Gonçalves da Grade, ferreiro. 

Para fazer as averiguações sobre cada uma das órfãs os elementos desta comissão subdividiam-

-se em três pares: habitualmente um dos três irmãos eleitos juntava-se ao Provedor, outro ao Escrivão e 

o restante ao Procurador como determinava o compromisso de 1564, embora nem sempre esta 

indicação fosse respeitada.  

  As petições eram inseridas pelas órfãs numa arca colocada à porta da igreja da Misericórdia, no 

primeiro domingo da Quaresma, e aí permanecia durante oito dias. Uma vez retiradas da arca, as 

petições eram divididas em três maços, que eram distribuídos pelas três duplas constituídas para a 

averiguação da situação de cada órfã.   

Após as averiguações, os nomes das órfãs admitidas, a filiação e a rua onde residiam eram 

escritos em papéis com dimensões e características semelhantes que eram dobrados da mesma maneira 

e metidos dentro de um recipiente que variava de ano para ano (um saco, um barrete, um chapéu alto, 

um sombreiro, uma caixinha…).846 Depois de baralhados os papéis, era chamada uma criança com 

cinco ou seis anos a quem o Provedor, diante dos deputados, e, depois de fazer o sinal da cruz, dava 

instruções para retirar tantos papéis quantas as jovens que seriam dotadas nesse ano. Algumas 

descrições da cerimónia fazem referência aos irmãos todos de joelhos e a uma oração prévia, 

habitualmente o Pai Nosso ou a Avé Maria, que era feita com a intenção de apelar a Deus que guiasse 

a mão da criança.847  

                                                 
844 Foi Provedor nos anos de 1558 e 1568; assumiu as funções de Provedor na ausência do titular nos anos de 1569, 1572 e 
1578; Escrivão no ano de 1563 e foi eleito nos anos de 1559, 1561, 1564, 1567, 1571, 1573 e 1576. 
845 Foi Provedor nos anos de 1561 e 1574; serviu de Provedor na ausência de João Rodrigues de Sá em 1559; foi Escrivão 
nos anos de 1564, 1568 e 1569; assumir as funções de Escrivão na ausência dos titulares em 1565 e 1567 e foi eleito nos 
anos de 1558 e 1559. 
846A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 62, 64v, 77, 90, 93v, 102, 
105. 
847 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl. 102. 
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 Em 1574, a criança escolhida para retirar os escritos do barrete foi um menino pequeno, filho 

de Sebastião Gonçalves dos Canos, ao qual mandaram que fizesse uma oração e o sinal da cruz e, 

depois de baralhados, tirasse dois papéis do barrete que continha os nomes das jovens filhas de 

mecânicos admitidas e um das filhas de cidadãos.848  Em 1570, o processo foi semelhante, mas a 

oração foi endereçada a Nossa Senhora.849 Em 1575, o menino fez uma oração e os elementos da mesa 

fizeram outra ao Espírito Santo.850 Em 1577, Gaspar Gonçalves, tanoeiro, eleito como deputado para a 

dotação das órfãs, no dia do sorteio, levou um filho pequeno para retirar o escrito com os nomes das 

dotadas; enquanto em 1579 a criança escolhida foi um mocinho que ia a passar na rua.851 

  Embora a atribuição dos dotes patrocinados por D. Manuel de Noronha remonte a 1541 ou 

1542, as fontes só nos fornecem dados concretos sobre as candidaturas e dotação de órfãs a partir do 

ano de 1558.  

  A grelha que se segue diz respeito apenas às candidaturas admitidas para o sorteio, uma vez 

que o número de candidatas excluídas após as averiguações estabelecidas pelo compromisso de D. 

Manuel de Noronha e os motivos de exclusão não são revelados. Apenas do ano de 1573 consta a 

informação de que foram encontradas na arca noventa e três petições de órfãs, tendo sido admitidas 

apenas cinquenta e cinco. 

Quadro 37 - Candidaturas e dotações de órfãs da cidade pela Misericórdia do Porto (1558 – 
1580) 

 

Ano Filhas de cidadãos Filhas de mesteirais Totais 
 Candidatas Dotadas Candidatas Dotadas Candidaturas Dotações 

1558 6 1 - 1 - 2 
1559 15 1 40 1 55 2 
1560 12 1 38 3 50 4 
1561 13 1 51 2 64 3 
1562 11 1 44 2 55 3 
1563 8 1 49 3 57 4 
1564 3 1 44 2 47 3 
1565 10 1 41 2 51 3 
1566 4 1 32 3 36 4 
1567 - 0 39 2 39 2 
1568 1 1 45 2 46 3 
1569 3 1 55 2 58 3 
1570 10 1 66 2 76 3 
1571 - 1 - 2 - 3 
1572 2 1 48 2 50 3 
1573 1 1 54 2 55852 3 
1574 2 1 38 2 40 3 
1575 4 1 51 2 55 3 
1576 2853 2854 79 3 81 5 

                                                 
848 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl. 103v. 
849 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl. 110. 
850 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl. 105. 
851 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 109, 111. 
852 Neste ano foram encontradas 93 petições na arca, mas só foram admitidas 55 candidatas. 
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Ano Filhas de cidadãos Filhas de mesteirais Totais 
1577 6 1 62 2 68 3 
1578 2 1 42 2 44 3 
1579 4 1 77 2 81 3 
1580 3 1 58 3 61 4 

   

  Mesmo não conhecendo a quantidade de órfãs excluídas do sorteio por não reunirem as 

condições requeridas, os números relativos às candidatas admitidas e às candidatas que foram dotadas 

demonstra que a procura de dotes era muito superior à oferta.  

 Gráfico 9 - Candidatas admitidas e dotadas (1558-1580), por ano 
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  O número de candidatas filhas de oficiais mecânicos admitidas é sempre muito superior ao das 

filhas de cidadãos, o que além reflectir a proporcionalidade de cada grupo social pode também ser 

consequência dos critérios mais apertados a que estas últimas estavam sujeitas para serem admitidas. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
853 Estas duas candidatas foram admitidas no ano anterior. A dotação acontece por em Março de 1575 ter sido retirado o 
dote a Maria, filha de João Gonçalves e Antónia Dias, dotada no ano de 1575 com 20 000 reais, por se verificar que não era 
nobre. Apurou-se que era filha de um marinheiro e neta de um piloto (A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. 
Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 105v-106). Não foram admitidas quaisquer candidatas no ano de 1576 por o 
bispo de Lamego ter ordenado que fosse dotada Bárbara Teixeira, filha de Jorge Vaz. 
854 Foram dotadas: uma candidata do ano de 1575 e Bárbara Teixeira, filha órfã de Jorge Vaz, cidadão. 
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Gráfico 10 - Candidatas admitidas (1558-1580), por ano 
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  As candidatas que não fossem sorteadas podiam repetir ano após ano as petições, esperando 

que a sorte as bafejasse antes de atingirem a idade limite.  

  As fontes não fornecem dados concretos sobre a idade das peticionárias; apenas sabemos que 

teriam idades compreendidas entre os quinze e os trinta anos por essa ser uma das condições para 

serem admitidas.855 

  Em cada ano deviam ser atribuídos três dotes a Órfãs: dois a filhas de mesteirais e o restante a 

uma filha de cidadãos, o que nem sempre aconteceu, como se pode observar no gráfico que se segue. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
855 Bartolomé Bennassar refere que em Valladollid as candidatas eram bastante jovens, a maior parte tinham 16 ou 17 anos 
(BENNASSAR, Bartolomé - Valladolid en el Siglo de Oro. Una Ciudad de Castilla y su Entorno Agrario en el Siglo XVI, 
2ª Ed., Valladolid, Âmbito Ediciones, 1989, p. 411). Em Ceuta as órfãs dotadas pela Real Casa da Misericórdia de Lisboa, 
segundo Manuel Cámara del Rio, tinham idades médias compreendidas entre os 26 e os 28 anos, o que o autor explica pelo 
facto de Ceuta se tratar de uma praça fronteiriça, onde predominava a população masculina e a incerteza quanto à 
sobrevivência, o que levava as órfãs a esperar pela consolidação da posição dos candidatos a maridos (CÁMARA DEL 
RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa de Misericórdia de Ceuta. 
Ceuta, Instituto de Estúdios Ceutíes, 1996, pp. 319-320). 
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Gráfico 11 - Dotes atribuídos (1558-1580) 
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  Nos anos de 1558 e 1559 só foi dotada uma filha de mesteirais, por o outro dote de 10 000 

reais, por recomendação de D. Manuel de Noronha, ter sido atribuído a órfãs das freguesias de S. 

Cristóvão de Nogueira e de Oliveira de Douro, respectivamente.856 

  Nos anos de 1560, 1563, 1566, 1576 e 1580 foram dotadas três filhas de oficiais mecânicos por 

haver dotes perdidos de órfãs da mesma condição social que não casaram no prazo estipulado. Pelo 

contrário, no ano de 1567 nenhuma órfã filha de cidadãos foi dotada devido a um recurso, apresentado 

a D. Manuel de Noronha por Heitor de Barros, marido de Isabel Correia, dotada no ano de 1557, a 

quem o dote havia sido retirado por o casamento não se realizar dentro do prazo estipulado. O prelado 

considerou que o casal tinha direito ao dote por ter ultrapassado em apenas um dia o prazo de três 

anos.857 

  Durante este período de vinte e três anos foram sorteadas para atribuição de um dote setenta e 

                                                 
856 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 52-57v. 
857 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 59-60v, 90-90v. Já fora dos 
limites temporais que balizam este trabalho, uma outra situação é digna de registo: em 1599, no dia 6 de Junho, os irmãos 
da Misericórdia analisaram uma petição de Maria Marques, filha de Baltazar Francisco e de Catarina Marques, moradora 
na Ferraria Nova, que foi beneficiada com um dote de 10 000 reais, em 20 de Março de 1596. Ela reclamava o dote porque 
“estava recebida”, mas entre os homens da Misericórdia houve dúvidas porque “se não recebeo dentro dos tres annos e 
dous meses que o bispo Dom Manuel de Noronha da em seu cumpromisso e porque tambem avia por parte da dita orfaa 
alguas rasoes”. Foram eleitos para averiguarem esta situação: o cónego Miguel de Figueiroa, Miguel Soares de Carvalho, 
João Dias Leite, Gonçalo da Costa, Baltazar Gonçalves, sapateiro e Miguel Dias, que apuraram após “cuminicarem o caso 
com letrados canonistas e theologos assentaram com o procurador que a dita orfaa sem embargo do tempo se lhe passar não 
perdera seu dote porque dentro do tempo estava jurada e fizera todas as diligencias de sua parte e estivera recebida dentro 
delle se o vigario geral lhe concedera licença pera se poder receber sem pregões a qual ella pedia por se lhe acabar o 
tempo” (A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, fls. 136v-137). Este caso é ainda mais 
interessante pelo facto de a dispensa do vigário geral dos habituais pregões contrariar as determinações do Concílio de 
Trento que obrigavam à publicitação do casamento (FERNANDES, Maria de Lurdes Correia - Espelhos, cartas e 

guias : casamento e espiritualidade na Península Ibérica. 1450-1700. Porto, FLUP, 1995, pp. 204-205). 
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quatro órfãs da cidade e duas das igrejas de D. Manuel de Noronha, tendo uma sido dotada no ano de 

1558 e outra no ano de 1559. Evidentemente às setenta e seis contempladas não correspondem igual 

número de dotes atribuídos, uma vez que várias órfãs não casaram durante o período estipulado, 

perdendo o dote para outras candidatas.  

  O processo não estava isento de falhas e erros. No ano de 1560 o escrito de uma filha de um 

cidadão foi colocado por engano juntamente com os escritos das filhas de oficiais mecânicos e 

sorteado para um dote de 10 000 reais. A solução encontrada pela comissão responsável pelo processo 

foi propor a Francisca, filha de Belchior Dinis e Maria Lopes, que ficasse com o dote de 10 000 reais 

durante um ano; se no ano seguinte conseguisse ser dotada como filha de cidadãos o dote de qualidade 

inferior seria sorteado pelas trinta e sete órfãs filhas de mesteirais não contempladas nesse ano; caso 

continuasse solteira e a sorte não a bafejasse com o dote adequado à sua condição poderia pedir que o 

prazo fosse prorrogado, como estabelecia o compromisso.858 Deficiências na averiguação, atribuídas 

ao facto de a Misericórdia estar muito ocupada por causa dos muitos doentes a que prestou assistência, 

possibilitaram que, em 1575, fosse dotada como filha de cidadãos Maria, filha de João Gonçalves e 

Antónia Dias. Em Março de 1576, após a constatação de que a órfã em questão era filha de um 

marinheiro e neta de um piloto, foi considerada como não dotada e o seu dote sujeito a um novo 

sorteio, entre as duas filhas de cidadãos não contempladas no ano anterior.859 No ano de 1576, não 

foram admitidas candidatas, em virtude de existir na Misericórdia um alvará de D. Manuel de 

Noronha, que determinava a atribuição de um dote a uma órfã, filha de Jorge Vaz, cidadão. 860 Fazendo 

uso das cláusulas do compromisso que lhe permitiam interferir no processo, o prelado, antes de falecer, 

em 1569, ordenou a dotação desta jovem. O casamento de Bárbara Teixeira, filha do cidadão referido, 

em 1576, fez com que, nesse ano, não fosse admitida nenhuma petição de filhas de cidadãos.  

  Tanto nos compromissos como nas cartas e alvarás em que esclarece dúvidas, D. Manuel de 

Noronha, de forma bastante coerente, demonstra uma grande vontade de evitar conflitos e escândalos, 

adoptando uma posição de alguma flexibilidade de modo a evitar que as órfãs fossem prejudicadas. 

Comprovam-no as decisões favoráveis a Catarina Jorge, que não pediu a reformação do dote no prazo 

estipulado e a Isabel Correia, que excedeu o período estabelecido para o casamento. 861 

O dinheiro do dote, na maior parte dos casos, era arrecadado pelo marido da órfã, pouco tempo 

após ambos se terem recebido por palavras de presente e a quitação era feita por um tabelião da cidade. 

Nesta o marido comprometia-se a devolver à Misericórdia metade do dote, caso a dotada falecesse sem 

                                                 
858 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 58-59, 63-63v, 68. 
859 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 105-108. 
860 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 107v-108. É possível que 
este Jorge Vaz seja o irmão da Misericórdia que, na qualidade de seu Procurador, negociou com D. Manuel de Noronha o 
compromisso de 1564 (A.H.S.C.M.P., Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17, fl.18). A sua morte, anterior 
à do prelado, terá levado este último a escrever à Misericórdia determinando a atribuição, sem sorteio, de um dote a uma 
sua filha. 
861 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, Banco 4, Lv.3, fl. 32. 
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descendência, tal como estabelecia o compromisso de D. Manuel de Noronha. Aquando da entrega do 

dote, o Escrivão da Misericórdia, ou quem escrevia na sua ausência, dava conta do facto no livro da 

dotação das órfãs e o registo era assinado pelo Provedor, pelo Escrivão e pela pessoa que o recebia. 

3.3.3 A dotação de filhas de cidadãos 

 D. Manuel de Noronha estabeleceu um dote de 20 000 reais para as filhas de cidadãos que 

podia ser melhorado com o dote perdido de outra órfã de igual qualidade, até ao valor máximo de 40 

000 reais. 

 Entre 1557 e 1580 foram vinte e quatro as órfãs, filhas de cidadãos, sorteadas para a atribuição 

de um dote. Destas, dez perderam o dote por não contraírem matrimónio dentro do prazo estipulado 

(três anos e dois meses) e uma viu a concessão do dote anulada por não ser filha de um cidadão. Das 

treze órfãs que receberam o dote, oito viram o valor do dote duplicado com o dinheiro de dotes 

perdidos de outras tantas órfãs, enquanto as restantes cinco receberam os 20 000 protocolares.  

Gráfico 12 - Dotes atribuídos a filhas de cidadãos 

Recebidos
54%

Perdidos
46%

 
 Tendo em conta que durante este período (de 1557 a 1580) a percentagem de órfãs dotadas que 

casaram dentro do prazo limite e receberam o dote é de 54% e que, destas órfãs, 62% viram o seu dote 

melhorado graças ao dote perdido por igual número de órfãs, pode-se concluir que entre as órfãs 

dotadas do grupo social mais elevado as hipóteses de casamento rondavam os 50%. 
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Gráfico 13 - Tipo de dote recebido 

Simples
38%

Melhorado
62%

 
 Dada a importância atribuída ao casamento, é perceptível a violência psicológica que todo o 

processo constituía para estas jovens que submetiam a sua vida íntima e familiar a averiguações 

públicas, procurando obter a garantia de um dote que constituísse um factor de promoção pessoal no 

mercado matrimonial. Muitas das jovens que conseguiam ultrapassar com sucesso as duas primeiras 

fases do processo, a selecção e o sorteio, algumas após a duplicação do valor do dote, viam o tempo 

esgotar-se, dia após dia, até o prazo ser ultrapassado e receberem a notícia de que tinha sido atribuído a 

outra o dote e a esperança que tinham perdido, sendo que a outra por vezes morava, logo ali, na mesma 

rua ou numa próxima.  

 Perto do fim do período máximo de três anos transpiram das fontes algumas últimas tentativas 

das órfãs, como aconteceu com Maria Barbosa, filha de Miguel Rodrigues Miranda e de Isabel 

Barbosa, residente na Ourivesaria, dotada no dia 25 de Abril de 1572, a quem foram concedidos os 

dois meses suplementares, após os três anos, por constar que estava a tratar do casamento, mas que 

acabou por perder o dote em 30 de Junho de 1575, beneficiando Maria Cerveira, residente na Lada, 

que nessa data viu duplicado o valor do seu dote.862 Também Leonor, filha de Francisco Eanes e de 

Apolónia Luís, dotada no dia 12 de Abril de 1561 e “melhorada” com o dote perdido de Isabel de 

Castro, no dia 13 de Maio de 1563, beneficiou dos dois meses suplementares por se dizer que “andava 

em concerto para entrar em S. Bento”, mas acabou por perder o dote no dia 25 de Julho de 1565, sendo 

os 40 000 reais do seu dote divididos por Inês da Rosa e Joana Carneiro, que desta forma ficaram com 

o respectivo dote melhorado.863 

 O facto de o dinheiro dos dotes perdidos das filhas dos cidadãos reverter para o melhoramento 

do dote de outras órfãs (as dotadas há mais tempo) até ao valor máximo de 40 000 reais torna o 

processo mais complexo e permite estabelecer relações entre várias órfãs, residentes numa área 

geográfica exígua, em que a perda de umas significava o ganho de outras; sendo que os nomes 

                                                 
862 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 100-100v, 102, 203, 203v, 
204. 
863 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 61-62, 72. 
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envolvidos na atribuição ou melhoramento do dote, bem como na respectiva perda, eram do 

conhecimento público. Numa cidade com as dimensões e características do Porto deste período era 

forçoso que a maior parte das órfãs e respectivas famílias se conhecessem e como o processo de perda 

e melhoramento, tal como nos é apresentado pelas próprias fontes, é individualizado e nominal (é 

sempre o dote perdido da órfã A que é atribuído à órfã B), parece-nos inevitável que daqui resultassem 

rivalidades e conflitos. 

A leitura da grelha que se segue permite-nos conhecer o nome das filhas de cidadãos sorteadas 

entre 1557 e 1580, bem como a sua filiação, local de residência, se casaram dentro do prazo 

estipulado, o valor do dote atribuído e algumas informações sobre o marido. 

 Quadro 38 - Dotes atribuídos a órfãs, filhas de cidadãos (1557-1580) 

  

Ano Dotada Filiação Residência Dote864 Marido 

1557 Isabel Correia Diogo de Barros Rua Escura 20000  Heitor de Barros 

1558 Inês de Aragão João Vaz; Isabel de Aragão S. Nicolau Perdido    

1559 Isabel de Borges 
Pedro Lopes Borges; Maria 
Gonçalves 

Rua da Fonte 
Taurina 

40000 
Gaspar Rangel, ourives, 
morador na Fonte Taurina 

1560 Isabel de Castro 
João Pessoa; Filipa de 
Castro, defuntos 

   Perdido   

1561 Leonor 
Francisco Eanes; Apolónia 
Luís, viúva 

  Perdido    

1562 Luísa da Costa 
Jorge Tenreiro; Beatriz da 
Costa 

Rua Chã 40000 
Sebastião Vieira, morador 
na Rua Chã 

1563 Inês da Rosa 
Jorge Freire; Isabel da 
Rosa 

Aldas  40000 
António Correia, morador 
em Coruche 

1564 Joana Carneiro 
Gonçalo Rodrigues; 
Catarina Carneiro 

S. Nicolau 40000 
Nuno Tavares, morador em 
S. Nicolau 

1565 
Margarida de 
Sousa 

Francisco Eanes; Apolónia 
Luís 

S. Nicolau  Perdido   

1566 
Margarida 
Pessoa 

João Gonçalves de Morais; 
Isabel Pessoa 

Rua Chã  Perdido   

1567           

1568 Luísa Camelo 
Manuel Camelo; Briolanja 
Francisca, viúva 

S. Nicolau 40000 Jerónimo de Figueiroa 

1569 
Maria de 
Azevedo 

Gonçalo Martins; Ana 
Jorge 

Rua da Reboleira 40000 
 Pantaleão Fernandes, 
mercador 

1570 Maria Pereira 
Frutuoso Gonçalves; 
Guiomar Baldaia 

Rua de S. Miguel 20000 
Lourenço Gonçalves, 
alfaiate, Rua de S. Miguel 

1571 Maria Rebelo 
António de Albuquerque; 
Maria Girão 

Terreiro do Trigo 20000 Paulo de Ponte 

1572 Maria Barbosa 
Miguel Rodrigues de 
Miranda; Isabel Barbosa 

Ourivesaria  Perdido   

1573 Maria Cerveira 
António Cerveira;  Maria 
Duarte, viúva 

Lada 40000 Bento Jorge 

1574 Maria Moreira 
João Gonçalves; Maria 
Vieira 

Rua Chã 20000 Francisco Álvares 

1575 Maria 
João Gonçalves; Antónia 
Dias 

Lada  Anulado   

                                                 
864 Valor em reais. 
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Ano Dotada Filiação Residência Dote864 Marido 

Maria 
Francisco Álvares; Filipa 
de Noronha 

Ourivesaria  Perdido   

1576 
Bárbara Teixeira Jorge Vaz 

Rua dos 
Mercadores 

 20000 
Miguel de Babo, lavrador e 
escudeiro do Couto de 
Travanca 

1577 Violante 
Francisco Vaz (Ldo); Inês 
Godinho 

Rua Chã  Perdido   

1578 Maria 
Francisco Vaz (Ldo); Inês 
Godinho 

  Perdido   

1579 Jerónima 
Amador Gonçalves; Maria 
Bernardes, viúva 

Lada  Perdido   

1580 
Antónia de 
Araújo 

André Leão; Catarina de 
Araújo 

Rua das Flores 40000 Francisco Leão 

 

 A estas órfãs poderíamos acrescentar Francisca, filha de Belchior Dinis e de Maria Lopes, 

moradora na Rua dos Mercadores que apesar de ser filha de um cidadão foi sorteada para um dote de 

10 000 reais, no ano de 1560, por o seu nome ter sido, erradamente, colocado com os das candidatas 

filhas de mesteirais. Francisca perdeu este dote em 1563, tendo o dinheiro revertido para o pagamento 

das despesas que a Misericórdia tinha com dotação das órfãs.865 

 Como já referimos, no ano de 1567 não se efectuou sorteio de nenhum dote para filhas de 

cidadãos devido a uma intervenção de D. Manuel de Noronha, que considerou que a decisão da 

Misericórdia, no ano de 1560, de não conceder o dote a Isabel Correia, por ter ultrapassado apenas em 

um dia o prazo estipulado, não era sensata, decidindo que os 20 000 reais de 1567 fossem entregues a 

Heitor de Barros, seu marido.866 

 O dote de 1576 foi atribuído, sem sorteio prévio, a Bárbara Teixeira, filha de Jorge Vaz, em 

virtude de D. Manuel de Noronha, antes de falecer, ter expressado esse desejo. Apesar disso, nesse 

ano, a Misericórdia procedeu a um sorteio entre as duas candidatas admitidas no ano anterior, por 

considerar que a órfã dotada em 1575 (Maria, filha de João Gonçalves e de Antónia Dias) não era filha 

de um cidadão. Era neta de um piloto e filha de um marinheiro e fora confundida com uma homónima, 

erro justificado pelos encargos acrescidos da Misericórdia num ano muito difícil para a cidade do 

ponto de vista sanitário e demográfico.867 

 Algumas das órfãs contempladas com um dote eram irmãs. Violante e Maria, filhas do 

licenciado Francisco Vaz e de Inês Godinho, foram dotadas nos anos de 1577 e 1578, respectivamente, 

e ambas perderam o dote. Maria de Azevedo e Catarina de Azevedo, filhas de Gonçalo de Azevedo e 

de Ana Jorge, foram também dotadas, mas o intervalo de tempo entre as duas dotações foi maior. 

Maria de Azevedo foi dotada em 1569, “melhorada” no mesmo ano com o dote perdido de Margarida 

Pessoa e casou com Pantaleão Fernandes, mercador, e Catarina de Azevedo foi dotada 1582, viu o 

                                                 
865 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 58-59, 68v. 
866 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 59-60v, 90- 90v.  
867 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 105-108. 
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valor do seu dote duplicado com o dote perdido por Jerónima, filha de Amador Gonçalves e de Maria 

Bernardes, e casou com António de Aranha, ourives.868 

 Olhando para o tempo que medeia entre a dotação e a data da quitação do dote, habitualmente 

feita pouco tempo após o casamento (quando há uma disparidade maior a data do casamento é referida 

pela fonte) verificamos que parte substancial dos casamentos parece ter ocorrido no último dos três 

anos de validade do dote e após este ter sido melhorado com o dote perdido de outra órfã. Não é fácil 

compreender se foi a duplicação do valor dos dotes que constituiu um incentivo de peso para alguns 

casamentos ou se, em alguns casos, o protelar do enlace até ao último ano foi uma estratégia para 

aumentar as hipóteses de receber o melhoramento. Possivelmente verificaram-se as duas situações, 

mas em vários casos nem com o melhoramento do dote a órfã encontrou marido. 

Constitui uma clara excepção, pela rapidez com que o casamento se realiza, o caso de Maria de 

Azevedo que poucos dias após ser contemplada com um dote, viu o seu valor duplicado.  

No caso de Bárbara Teixeira, a celeridade é apenas aparente. A atribuição deste dote, em 1576, 

não obedeceu aos procedimentos habituais. Na realidade, D. Manuel de Noronha havia determinado 

que lhe fosse atribuído o dote há vários anos e a jovem e os seus familiares tinham conhecimento 

disso.869 Em 1576, face à notícia do casamento de Bárbara Teixeira, a Misericórdia reservou para ela o 

dote a atribuir à uma órfã filha de cidadãos.  

Quadro 39 - Dotação de órfãs filhas de cidadãos e quitação dos dotes 

Órfã Dotação Melhoramento Casamento Quitação 
Isabel Correia 23/05/1557  1560 09/04/1568 
Isabel de Borges 03/04/1559 13/06/1561  14/05/1562 
Luísa da Costa 04/04/1562 13/05/1563  30/05/1565 
Inês da Rosa 18/04/1563 25/06/1564  31/07/1567 
Joana Carneiro 07/04/1564 25/06/1564  23/04/1566 
Luísa Camelo 26/04/1568 14/05/1569  1570 e 14/02/1571 
Maria de Azevedo 10/05/1569 14/05/1569  02/06/1569 e 1570 
Maria Pereira 29/04/1570  1572 28/12/1573 
Maria Rebelo 18/04/1571   11/12/1572 
Maria Cerveira 12/04/1573 30/06/1575  27/11/1575 
Maria Moreira 16/06/1574   18/01/1576 
Bárbara Teixeira 04/04/1576   23/06/1576 
Antónia de Araújo 07/04/1580 1581  27/11/1582 

 

 Alguns atrasos no pagamento dos dotes são explicados. O dote de Isabel Correia foi 

considerado perdido pela Misericórdia e só foi pago após a intervenção de D. Manuel de Noronha e o 

de Inês da Rosa foi pago em Lisboa, onde ela passou a residir após ter casado com António Correia, 

morador em Coruche, efectuando-se o pagamento através de uma letra de Gabriel Álvares, que recebeu 

o dinheiro no Porto. Os pagamentos dos dotes de Luísa Camelo e Maria de Azevedo efectuaram-se em 

                                                 
868 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls.6-6v, 110-111, 208. 
869 Como D. Manuel de Noronha faleceu em Setembro de 1569, o alvará em que determina a atribuição do dote é anterior a 
essa data. 
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duas prestações, de 20 000 reais cada, pelo facto de a Misericórdia não ter dinheiro disponível para o 

pagamento integral.870 

 Escasseiam as informações sobre os maridos das órfãs. Algumas cartas de quitação do dote 

referem apenas o nome, em outras constam também o local de residência e a profissão. Relativamente 

aos maridos das treze órfãs filhas de cidadãos acima referidas, as únicas que casaram durante o prazo 

estipulado, três residiam no mesmo lugar ou rua da órfã e dois eram de fora da cidade, um de Coruche 

e outro do Couto de Travanca.871  Quanto à profissão, apenas é referida em quatro casos: um ourives, 

um alfaiate, um mercador e um lavrador. 

3.3.4 A dotação de filhas de oficiais mecânicos 

Para as filhas de oficiais mecânicos, D. Manuel de Noronha estabeleceu um dote de 10 000 

reais. Inicialmente era dotada apenas uma órfã da cidade por ano, mas a partir 1559 passam a ser duas 

as beneficiadas.  

 Entre 1557 e 1580, as filhas de oficiais mecânicos contempladas nos sorteios para a atribuição 

de um dote totalizaram cinquenta órfãs. Destas, doze perderam o dote por não contraírem matrimónio 

dentro do prazo estipulado (três anos e dois meses) e trinta e oito concretizaram o casamento. 

Gráfico 14 - Dotes atribuídos a filhas de oficiais mecânicos 

Perdidos
24%

Recebidos
76%

 
Os números demonstram que tinha mais hipóteses de casar uma órfã, filha de oficiais 

mecânicos, com um dote de 10 000 reais do que uma órfã, filha de cidadãos, com um dote de 20 000 

ou mesmo de 40 000 reais. Se entre estas últimas, como já referimos, apenas 54% das órfãs dotadas 

                                                 
870 O pagamento do dote de Luísa Camelo foi efectuado em duas prestações, 20 000 reais em 1570 e os outros 20 000 reais 
em 1571 (A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl. 201v) e o de Maria 
de Azevedo em 1569 e 1570 (A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl. 
200v). 
871 Inês da Rosa, a órfã que casou com um morador de Coruche, foi viver com o marido para a região de Lisboa e a mãe 
dela acompanhou-a. O pagamento a António Correia, seu marido, foi efectuado em Lisboa por Teodósio Henriques através 
de uma letra de Gabriel Álvares, que recebeu o dinheiro na Misericórdia do Porto. (A.H.S.C.M.P., Administração do 
legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fl.196). 
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concretizaram o casamento no período entre 1557 e 1580, entre as órfãs filhas de oficiais mecânicos, 

no mesmo período cronológico, a percentagem de casamentos é de 76%. Tal diferença pode explicar-  

-se pelo facto de as restrições aos interessados serem menores no caso das filhas de oficiais mecânicos, 

pelo facto de os casamentos desiguais serem mal vistos, pela menor visibilidade das filhas de cidadãos, 

constrangidas a uma vida de maior recolhimento e, principalmente, por desfasamento relativamente ao 

valor médio de um dote ser maior no caso das filhas de cidadãos.872 

 Como para estas órfãs não havia melhoramentos, o dinheiro dos dotes perdidos revertia para 

dotações extraordinárias de outras órfãs de igual condição e, eventualmente, para o pagamento das 

despesas efectuadas pela Misericórdia durante todo o processo. Efectuaram-se dotações extraordinárias 

nos anos de 1560, 1563, 1566 e 1576. Mas em 1560 e 1563 optou-se pela realização de um segundo 

sorteio para a dotação extraordinária, enquanto em 1566 e 1576 no sorteio habitual foram extraídos 

três papéis com nomes de órfãs filhas de mesterais, em vez dos dois habituais. A mudança resulta da 

aplicação do compromisso de 1564, no qual D. Manuel de Noronha, para evitar trabalhos 

desnecessários e “escândalos” determina que a dotação extraordinária feita com dotes perdidos se 

efectue no ano seguinte, através do sorteio habitual. Para não ferir susceptibilidades das órfãs que 

perdiam os dotes e dos respectivos familiares, o Bispo de Lamego introduz esta alteração ao processo, 

o que nos remete para as inevitáveis rivalidades e conflitos que tanto a atribuição como a perda de 

dotes suscitavam. 

Em 1558, D. Manuel de Noronha informou a Misericórdia que a partir do ano de 1560 seriam 

dotadas três órfãs da cidade: uma filha de cidadãos e duas filhas de oficiais mecânicos, por reverterem 

a favor destas últimas os 10 000 reais até então usados para dotar órfãs das suas igrejas (em 1558 seria 

dotada uma jovem da igreja de S. Cristóvão de Nogueira e em 1559 uma da freguesia de Santa Eulália 

de Oliveira), determinando que os dotes perdidos destes 10 000 reais reverteriam, alternadamente, para 

órfãs da igrejas de S. Cristóvão de Nogueira e Santa Eulália de Oliveira.873  No entanto os dotes 

perdidos destas órfãs da cidade nunca beneficiaram órfãs das duas igrejas: entre 1560 e 1564 o único 

dote perdido nestas condições foi o de Francisca, filha do cidadão Belchior Dinis, inserida por erro 

juntamente com as órfãs filhas de oficiais mecânicos, tendo o dinheiro do seu dote sido tomado para 

pagar as despesas. No entanto uma observação feita pelo escrivão aquando do pagamento do dote de 

Clara Teixeira, filha de Heitor Gonçalves, taipeiro, e de Catarina Teixeira, refere que se este dote se 

perdesse seria para dotar órfãs da igreja de Oliveira ou de S. Cristóvão de Nogueira.874 Após 1564, 

com a entrada em vigor do novo compromisso, todos dotes perdidos de 10 000 reais passaram a 

reverter a favor de órfãs da cidade. 
                                                 
872 O doutor João de Barros na obra Espelho de Casados, publicada em 1540, considera que os nobres não devem casar-se 
com plebeus (ALMEIDA, Ângela Mendes de – Casamento, sexualidade e pecado – os manuais portugueses de casamento 
dos séculos XVI e XVII in Ler História, nº 12, 1988, p. 8). 
873 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fl. 37. 
874 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fls.191v, 193. 
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Curiosamente a órfã da cidade, sorteada no ano de 1560, foi Catarina, filha de Miguel Pires, 

lavrador e de Maria Eanes de Santa Eulália de Oliveira (Gaia), que era criada de Francisco Gonçalves, 

cinteiro e acabaria por perder o dote. Foram dotadas outras órfãs, tal como estava previsto pelo 

compromisso, que não eram naturais da cidade, mas já residiam nela há alguns anos. Caso de Ana 

Gonçalves, de Vila Verde, filha de João Gonçalves e Madalena Gonçalves e de Francisca Antónia, de 

Vila Nova de Famalicão, filha de Sebastião Luís e de Antónia Luís, dotadas no ano de 1563. Sobre a 

primeira é dito que morava com a viúva do porteiro do Corregedor, nos Cobertos da Ribeira; enquanto 

a segunda residia com Domingos Pires, serralheiro, junto ao hospital do Rocamador, vivendo ambas há 

mais de quatro anos na cidade.875  Tal como estas duas órfãs, outras foram acolhidas em casas de 

familiares ou conhecidos, é o caso de Isabel, uma filha de mesteirais, que residia em Miragaia, em casa 

de uma irmã e do respectivo marido.876 

                                                 
875 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 66-67. 
876 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 108v-109. 
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Quadro 40 - Dotes atribuídos a órfãs, filhas de oficiais mecânicos (1557-1580) 

  
Ano Dotada  Filiação  Residência Dote Marido  

1557 Beatriz de Agrão João do Souto   Perdido   

1558 Catarina Jorge Pires, tosador; Maria Afonso, defuntos Aldas 10000 
João Fernandes, marinheiro, morador na Rua 
das Aldas 

1559 Maria de Oliveira Afonso Martins, mestre piloto; Maria de Oliveira Miragaia, Fonte do Touro 10000 
Estêvão Francisco, marinheiro, morador em 
Miragaia 

Catarina Miguel Pires, lavrador; Maria Eanes Santa Maria de Oliveira, Gaia Perdido   

Margarida João Álvares, marinheiro Rua dos Banhos 10000 
Aleixo Jorge, mareante, morador na Ferraria de 
S. Francisco 

1560 

Francisca Belchior Dinis, cidadão; Maria Lopes Rua dos Mercadores Perdido   

Antónia Sebastião Pires, tanoeiro; Maria Gonçalves Souto 10000 Manuel Dias, tanoeiro, morador à Porta Nova 
1561 

Clara Teixeira Heitor Gonçalves, taipeiro; Catarina Teixeira Atrás da Sé 10000 Gaspar Dias, alfaiate, morador atrás da Sé 

Paulina Jorge Fernandes; Maria Correia Banhos Perdido   
1562 

Maria Pereira Isabel Eanes Lada 10000 
Cristóvão Gonçalves, marinheiro, morador na 
Lada 

Ana Gonçalves 
João Gonçalves; Madalena Gonçalves de Vila 
Verde 

Cobertos da Ribeira 10000 Francisco Gonçalves, barbeiro 

Catarina Pedro Eanes Monteiro; Catarina Monteiro Rio Frio Perdido   

Francisca Antónia 
Sebastião Luís; Antónia Luís de Vila Nova de 
Famalicão 

Frente ao Hospital do 
Rocamador 

10000 Francisco Pires, serralheiro 
1563 

Catarina Fernandes 
Gonçalo Afonso, picheleiro; Maria Fernandes, 
viúva 

Rua Nova 10000 João Fernandes, sapateiro 

Beatriz Cristóvão Nunes; Branca Gonçalves Miragaia, à Fonte da Colher Perdido   
1564 

Maria Gonçalo Dias, sapateiro; Margarida de Sousa Rua dos Canos 10000 Gaspar Ribeiro, sapateiro, morador aos Canos 

Isabel Antónia 
António Gonçalves, piloto; Margarida Eanes, 
tecedeira 

Miragaia, junto à Fonte da 
Colher 

10000 
António Dias, sapateiro, morador na Rua das 
Congostas 1565 

Madalena Jerónima Jerónimo Dias; Maria Gonçalves Rua do Souto  10000 Jerónimo Borges, violeiro, morador em Lisboa 
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Ano Dotada  Filiação  Residência Dote Marido  

Catarina Eanes João Eanes; Catarina Eanes Fonte do Touro, Miragaia 10000  Brás Vicente 

Maria Antónia António Gonçalves, pescador; Catarina Pires Monchique, Miragaia 10000 
Domingos Fernandes, mareante, morador em 
Massarelos 1566 

Ana Antónia Manuel Lourenço; Maria Álvares, defuntos Fonte Taurina 10000 
Pedro Peixoto, ourives, morador na Fonte 
Taurina 

Antónia João de Sousa, caldeireiro; Francisca Fernandes Rua do Souto 10000 Manuel Álvares, corretor de caldeiras 
1567 

Ana Antónia Afonso Eanes, mareante; Catarina Antónia S. Pedro de Miragaia 10000 
Nicolau Álvares, mareante, morador em 
Miragaia 

Maria Marques 
Sebastião Marcos, espadeiro; Catarina Pires, 
viúva877  

Canos, junto a S. Bento 10000 
Pedro Gonçalves, barbeiro, morador aos 
Cobertos da Ribeira 

1568 
Beatriz Fernandes Baltazar Dias, tanoeiro; Catarina Eanes, viúva Miragaia 10000 

Manuel Luís, mareante, filho de Francisco 
Luís, 

Isabel Fernandes 
Gaspar Fernandes, tanoeiro; Maria Sobrinha, 
viúva 

Fonte do Touro 10000 
Gaspar Afonso, mareante, morador em 
Miragaia 1569 

Beatriz Pinto Afonso Eanes, mestre e piloto; Maria Pinto Lada 10000 Jorge Pires, tanoeiro 

Maria de Figueiró Cristóvão Gonçalves, piloto; Beatriz de Figueiró Miragaia 10000 
Francisco Gonçalves, mareante, morador no 
Carregal 1570 

Maria Gonçalo Gomes, pescador; Isabel Gonçalves Rio Frio Perdido   

Maria Cardoso 
Pedro Gonçalves, cutileiro; Maria Francisca, 
tecedeira 

Frente a João Rodrigues de 
Sá, vedor da Fazenda 

10000 Gaspar Rodrigues, alfaiate 
1571 

Grimanesa 
Gonçalo Pires; Cecília Gonçalves, tecedeira, 
viúva; 

Rua de S. Miguel 10000 Gaspar Fernandes, cabeiro, morador aos Canos 

Ana Pires 
Bartolomeu Pires, mareante; Maria Afonso, 
viúva 

Rua da Aljazira, Miragaia 10000 
Cristóvão Luís, marinheiro, morador em 
Miragaia 

1572 
Isabel 

Pedro Gonçalves, cutileiro; Maria Francisca, 
tecedeira 

Forno, abaixo do vedor da 
fazenda 

Perdido   

Beatriz Manuel Manuel Gonçalves; Maria Fernandes Congostas 10000 
Jorge Luís, sapateiro, morador na Rua das 
Congostas 1573 

Ana Pantaleão Garcês; Beatriz Fernandes Lada Perdido   

                                                 
877 Não é muito clara a filiação desta órfã porque a mesma fonte também refere como pais dela Sebastião Marques, espadeiro, e Catarina Gonçalves (A.H.S.C.M.P., Administração do 
legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 93V, 201). 
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Ano Dotada  Filiação  Residência Dote Marido  

Luísa Jorge Pedro Álvares, cutileiro; Maria Jorge Bainharia / Rua do Souto 10000 
Cristóvão Fernandes, alfaiate, morador no 
Couto de Grijó 

1574 
Catarina 

António Eanes, mareante; Isabel Eanes 
(defuntos) 

Forno Velho Perdido   

Catarina Fernandes Catarina Fernandes, viúva Bainharia 10000 Gaspar de Paiva, cutileiro 
1575 

Maria de Oliveira André Martins, picheleiro; Maria de Oliveira Canos 10000 Baltazar Simões, sapateiro 

Maria Maria Jorge, viúva Porta Nova 10000 
Francisco Pires, mareante, morador à Porta 
Nova 

Isabel António Pires, sangrador Rua dos Mercadores 10000 Miguel Nunes, sangrador 1576 

Isabel António de França, tanoeiro Banhos Perdido   

Catarina de França António de França, tanoeiro Chafariz dos Banhos 10000 Gaspar Afonso, sapateiro 
1577 

Isabel   Miragaia 10000  Simão Gonçalves 

Maria de Sousa 
Amador Gonçalves, sangrador; Catarina 
Gonçalves, viúva 

Praça da Ribeira, Rua dos 
Barbeiros 

10000 
Domingos de Sousa, tosador, morador na Fonte 
Taurina 

1578 
Catarina Álvares 

André Álvares; Catarina Gonçalves, “a Gaga”, 
viúva 

Porta do Olival 10000 
Domingos Pereira, caldeireiro, morador na Rua 
de Trás da Lage 

Margarida Gaspar Fernandes, defunto; Maria Lopes Rio Frio, Miragaia 10000  
1579 

Margarida 
Aleixo Gonçalves, ferreiro; Margarida 
Gonçalves 

S. Nicolau 10000 Manuel Martins, barbeiro 

Maria Adão Gonçalves, espadeiro; Maria Mendes 
Junto ao Hospital do 
Rocamador 

Perdido   
1580 

Inês António Afonso; Isabel Dias Miragaia, Rio Frio 10000 António Carneiro, carpinteiro 
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Entre as órfãs contempladas com um dote, tal como acontecia com as filhas de cidadãos, 

encontramos duas irmãs: Isabel de França, sorteada em 1576 e Catarina de França, dotada em 1577, 

filhas que foram de António de França, tanoeiro. Isabel não casou e o seu dote, no dia 7 de Abril de 

1580, foi atribuído a Maria, filha de Adão Gonçalves, espadeiro; enquanto Catarina casou com Gaspar 

Afonso, sapateiro, que recebeu os 10 000 reais no dia 20 de Janeiro de 1578.878 

Não possuímos dados sobre a quantidade de dotadas que eram filhas de irmãos da casa, nem se 

este era um aspecto tido em consideração no momento em que eram avaliadas as petições. Aquando da 

dotação de Maria de Sousa, o escrivão regista que era filha de Amador Gonçalves, sangrador, que foi 

irmão da casa.879 

Tal como Maria-Carmen Pérez-Castaño verificou acontecer em Valladolid, a maior parte dos 

casamentos realiza-se dentro do grupo socioprofissional de pertença da órfã .880 

Das trinta e oito jovens a quem foram pagos os dotes por terem contraído matrimónio no prazo 

estipulado, é referida a profissão de trinta e cinco cônjuges: sete mareantes, seis sapateiros, quatro 

barbeiros, quatro marinheiros, dois tanoeiros, dois caldeireiros, dois alfaiates, dois carpinteiros, um 

serralheiro, um cutileiro, um tosador, um cabeiro, um ourives e um violeiro. Verificando-se com 

alguma frequência que o marido da órfã tem a mesma profissão que o pai dela exercia antes de falecer 

ou uma directamente relacionada (caso dos mareantes, marinheiros e pilotos) e normalmente reside na 

cidade; as únicas excepções são Cristóvão Fernandes, alfaiate, morador no Couto de Grijó e Jerónimo 

Borges, violeiro, morador em Lisboa. Este último após o casamento fixou residência no Porto, uma 

vez que em 13 de Setembro de 1569 foi baptizado na Sé um menino a quem foi dado o nome de 

Jerónimo, filho de Jerónimo Borges, violeiro, e de Madalena Jerónima.881 

A observação do tempo que medeia entre as datas de dotação e de quitação dos dotes das filhas 

de oficiais mecânicos permite concluir que não só a percentagem de casamentos de órfãs filhas de 

oficiais mecânicos é maior do que a de filhas de cidadãos, mas também que estes se realizam num 

período de tempo mais curto. Tendo por base as trinta e três órfãs desta condição de que conhecemos 

as datas de dotação e de quitação verificamos que o valor do dote foi entregue durante o último ano de 

dotação em dezasseis casos (49%), durante o segundo ano em oito casos (24%) e durante o primeiro 

ano de dotação em nove casos (27%). Também os atrasos no pagamento dos dotes parecem ter sido 

menores, não havendo nenhuma situação a destacar. A única data do casamento fornecida pela fonte é 

                                                 
878 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 107-109, 206v, 208. 
879 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 109v, 110, 207, 207v. 
880 PÉREZ-CASTAÑO, Marie-Carmen -  Une forme d’Assistance aux  XVIe et XVIIe Siècles: la Dot de la Huérfana à la 
Doncella à l’ Hôpital Royal Santa Maria de Esgueva de Valladolid in CIVIL, Pierre (Coord. de) Écriture, Pouvoir et 
Sociétè  en Espagne aux XVIe et XVIIe Siècles. Hommage du CRES à Augustin Redondo. Paris, Publications de la 
Sorbonne/Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001, pp. 65-74. 
881 A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv.1B, fl. 57v. 
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de Beatriz Pinto, dotada em 10 de Maio de 1569, que casou em 20 de Abril de 1572, tendo o marido da 

órfã recebido o dote poucos dias depois.  

Quadro 41 - Dotação de órfãs filhas de oficiais mecânicos e quitação dos dotes 

Órfã Dotação Quitação Órfã Dotação Quitação 

Catarina 22/05/1558 17/08/1559 
Beatriz 
Fernandes 

26/04/1568 17/08/1568 

Maria de Oliveira 03/04/1559 28/09/1561 Isabel Fernandes 10/05/1569 21/10/1571 
Margarida 29/06/1560 24/02/1563 Beatriz Pinto 10/05/1569 28/04/1572 

Antónia 12/04/1561 06/07/1561 
Maria de 
Figueiró 

29/04/1570 17/06/1572 

Clara Teixeira 12/04/1561  Grimanesa 18/04/1571 17/06/1574 
Maria Pereira 04/04/1562 06/12/1562 Ana Pires 24/04/1572 28/10/1572 
Ana Gonçalves 18/04/1563 21/01/1565 Beatriz Manuel 12/04/1573 20/01/1576 
Francisca Antónia 18/04/1563 14/01/1565 Luísa Jorge 16/06/1574 28/05/1577 

Catarina Fernandes 14/05/1563 1563   
Catarina 
Fernandes 

14/06/1575 20/04/1576 

Maria 07/04/1564 02/05/1566 Maria de Oliveira 14/06/1575 17/01/1576 
Isabel Antónia 26/04/1565 19/05/1566 Maria 04/04/1576 15/01/1579 
Madalena 
Jerónima 

26/04/1565 11/06/1568 Isabel  04/04/1576 Março/1579 

Catarina 20/04/1566  
Catarina de 
França 

13/05/1577 20/01/1578 

Maria Antónia 20/04/1566 22/09/1568 Isabel 13/05/1577  
Ana Antónia 20/04/1566 18/02/1569 Maria de Sousa 14/04/1578 17/08/1579 
Antónia 15/04/1567 26/05/1569 Catarina Álvares 14/04/1578 26/01/1579 
Ana Antónia 15/04/1567 17/08/1568 Margarida 25/03/1579 17/12/1581 
Maria Marques 26/04/1568 01/11/1569 

 

Inês 07/04/1580 08/02/1582 

3.3.5 A dotação de outras órfãs  

 No Compromisso de 1541 estava prevista a dotação de órfãs das igrejas de D. Manuel de 

Noronha. O prelado disponibilizou 10 000 reais anuais para que, em cada ano, fosse dotada uma órfã 

das suas igrejas, seguindo uma ordem previamente determinada por ele. A inclusão da cidade da 

Guarda no rol das suas igrejas foi justificada por D. Manuel de Noronha, devendo-se ao facto de ele 

ser arcediago na Sé da Guarda.882 

Quadro 42 - Rol das igrejas de D. Manuel de Noronha incluído no compromisso de 1541 

Igreja Bispado 
S. Cristóvão de Nogueira Lamego 
Santa Eulália de Oliveira do Douro (Gaia)  Porto 
S. Martinho de Frazão  Porto 
S. Salvador de Folgosa (Maia) Porto 
S. Martinho de Fandinhães (Benviver) Porto 
Santo André de Várzea de Ovelha Porto 
Santo André de Esgueira Coimbra 
Cidade da Guarda Guarda 
Santa Marinha da Pedreira (Unhão) Braga 
Santa Maria de S. João da Pesqueira Lamego 

 

                                                 
882 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 417-417v. 
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 Em 1548, D. Manuel de Noronha enviou um novo rol de igrejas à Misericórdia portuense, 

acompanhado de instruções para a que a dotação das órfãs das igrejas desse rol se iniciasse logo que 

terminasse o anterior. Para que o processo fosse mais rápido o prelado ordenou que os dotes perdidos 

da cidade, quer fossem de filhas de cidadãos quer de oficiais mecânicos, revertessem para a dotação de 

órfãs destas igrejas, devendo ser seguida a ordem por ele definida. O valor do dote seria sempre de 10 

000 reais, pelo que um dote perdido de uma filha de cidadão serviria para dotar duas destas órfãs.883 

Quadro 43 - Rol das igrejas de D. Manuel de Noronha de 1548 

Igreja Bispado 
S. Martinho de Covelas (Maia) Porto 
Santo André da Macinhata da Seixa Coimbra 
Santiago de Milheirós Porto 
S. Salvador de Medrões (Penaguião) Porto 
S. Pedro da Ermida (Riba Douro)  Lamego 
S. Pedro da Cova Porto 
Santa Eugénia (junto a Barcelos) Braga 
Santa Maria de Arnoso Braga 
Santiago de Adeganha (Alfândega)  Braga 
Reitoria de S. Julião de Montenegro (junto a Chaves) Braga 

 

 Um documento datado de Agosto de 1551 revela que, nessa data, já tinham sido dotadas 

dezoito órfãs das igrejas, faltando apenas dotar uma órfã nas últimas duas do rol, ou seja, uma órfã de 

Santiago de Adeganha e outra de S. Julião de Montenegro. O mesmo documento informa que não tinha 

sido dotada qualquer órfã de S. Pedro da Ermida, em Riba Douro, por aí não haver nenhuma, pelo que 

voltara a ser dotada uma órfã da igreja de Oliveira.884  

 À Misericórdia não agradou a ideia de os dotes perdidos de órfãs da cidade reverterem para 

dotar órfãs das igrejas de D. Manuel de Noronha, uma vez que ao lado desta instrução, na margem 

esquerda, uma anotação refere que os dotes que se perdessem ou vagassem na cidade não podiam ir 

para as igrejas ou para fora, mas deviam ficar na cidade, segundo a forma do compromisso. O facto de 

em 1551 já terem sido dotadas dezoito órfãs das igrejas indicia que as instruções dadas pelo benfeitor, 

em 1548, estariam a ser cumpridas e teriam sido dotadas várias destas órfãs com o dinheiro de dotes 

perdidos de órfãs da cidade. 

 Em 1551, nas alterações introduzidas ao compromisso, D. Manuel de Noronha manda que 

assim que terminar a dotação de uma órfã de cada igreja (já só faltava dotar uma órfã de Santiago de 

Adeganha e outra da Reitoria de S. Julião de Montenegro) os dotes perdidos de órfãs de oficiais 

mecânicos deveriam reverter a favor de órfãs da mesma proveniência social e os 10 000 destinados às 

órfãs nas igrejas deveriam servir para dotar órfãs da cidade de Lamego. A selecção seria feita pelos 

                                                 
883 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fl. 20. 
884 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fl. 23. 
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oficiais e irmãos da Misericórdia de Lamego, que respeitariam “a maneyra que lhes for envyada em 

cada hum anno per os irmãos da misericórdia desta cidade per sua carta”.885  

Sete anos depois, em Março de 1558, o Bispo de Lamego comunicava à Misericórdia do Porto 

a restituição dos 10 000 reais para dotar órfãs da cidade, por ter adquirido 64 000 reais de juro para a 

Misericórdia de Lamego, mas nesse ano devia ser dotada uma órfã da igreja de S. Cristóvão de 

Nogueira e no seguinte uma da igreja de Santa Eulália de Oliveira.886 A partir de 1560 seriam dotadas 

órfãs da cidade, mas sempre que se perdesse algum destes dotes, o mesmo reverteria para a dotação de 

órfãs destas duas igrejas, alternadamente. 

 O processo de dotação das órfãs das igrejas iniciava-se com o envio, por parte da Misericórdia, 

de uma notificação à igreja (seguindo sempre a ordem estabelecida por D. Manuel de Noronha) para 

que informasse as órfãs aí existentes, que deveriam enviar à Misericórdia as suas petições contendo o 

nome e filiação (como acontecia na cidade), acompanhadas por uma certidão do Juiz dos Órfãos, 

aprovada pelo Juiz da Terra, com indicações sobre os bens materiais, a fama e a honestidade da órfã. 

 À Misericórdia cabia a apreciação das petições e certidões, bem como a responsabilidade de 

recolher informações, tal como acontecia com as órfãs da cidade. 

 Para requerer o pagamento do dote, as órfãs das aldeias teriam, obrigatoriamente, de apresentar 

uma certidão que comprovasse que casaram “a porta da igreja e por consentimento do Juiz dos Órfãos 

e de seus parentes”, caso contrário não lhes seria entregue o dote. Se alguma destas órfãs falecesse sem 

filhos, metade do respectivo dote devia ser devolvido à Misericórdia para dotar outra órfã da mesma 

freguesia.887 

 O tombo das dotações de órfãs permite-nos acompanhar o processo de dotação de uma órfã de 

S. Cristóvão de Nogueira, concelho de Cinfães, no ano de 1558, e de uma órfã de Oliveira do Douro, 

em 1559 (as indicações feitas por D. Manuel de Noronha em 1559 estavam a ser integralmente 

cumpridas).  

 No primeiro caso, no dia 19 de Junho de 1558, realizou-se uma reunião que contou com a 

presença do Provedor, Rui Brandão; do Procurador, Dr. Dinis Pires Pinto; do Escrivão, Henrique 

Nunes Gouveia; de Gaspar Nunes Barreto e de Gonçalo Pires, esteireiro (não estiveram presentes João 

de Sousa, Capelão, por estar doente e Mateus Fernandes, sapateiro, que estava fora). Foi lida a 

documentação enviada pela igreja de S. Cristóvão de Nogueira referente a três órfãs: Catarina, filha de 

André Martins de Vila Nova; Margarida, filha de João Gonçalves de Nogueira e Isabel, filha de 

Gonçalo Afonso, moradora no concelho de Cinfães. Sobre as duas primeiras era dito que reuniam 

todas as qualidades do compromisso, enquanto que sobre a terceira constava que não reunia tais 

qualidades. Foram feitos dois escritos com os nomes das duas órfãs aprovadas que foram dobrados da 

                                                 
885 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fls. 25v-26. 
886 A.H.S.C.M.P., Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série D, bº 4, Lv.3, fl. 37. 
887 A.H.S.C.M.P., Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23, fls. 416v-417v. 
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mesma forma e inseridos dentro de um barrete de onde um menino extraiu o nome de Catarina, filha 

de André Martins.888 O casamento desta órfã concretizou-se, sendo o pagamento do dote efectuado, 

um ano depois (no dia 23 de Junho de 1559), a Jorge de Paiva, morador em Louredo, seu marido. 

 A selecção da órfã de Oliveira do Douro, julgado de Gaia, efectuou-se no dia 31 de Agosto de 

1559, tendo a sorte contemplado Beatriz Eanes, filha de Pedro Eanes de Argevide e de Maria Eanes 

(ambos falecidos), residente na quinta de Argevide, em Quebrantões. Beatriz Eanes casou com 

Domingos Pires, morador na mesma localidade, que recebeu o dote em Abril de 1561.889  

 O facto de D. Manuel de Noronha ter feito o legado à Misericórdia do Porto em vida e ter 

acompanhado durante várias décadas o processo de dotação, introduzindo-lhe as alterações necessárias 

para o aperfeiçoar, foi crucial para que este tivesse sido adoptado como modelo para outras dotações e 

talvez ajude a explicar a longevidade destes dotes que foram atribuídos entre o ano de 1541 e o de 

1818, perpetuando a memória do seu instituidor.890  

                                                 
888 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 53v-55. 
889 A.H.S.C.M.P., Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 56-57v. 
890 A.H.S.C.M.P., Administração do Legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Banco 3, Lvs. 8 e 9. As disposições de D. 
Manuel de Noronha foram integradas no compromisso da Misericórdia (veja-se OSSWALD, Helena - Nascer, Viver e 
Morrer no Porto de Seiscentos. Tese de Doutoramento Policopiada. Porto, FLUP, 2008, p. 137 e Santa Casa da 
Misericórdia do Porto. Compromisso de 1646. Porto, Oficina Tipográfica do Conde Ferreira, 1946, pp. 49-50). 



284 

4. Os Bens dos Órfãos  
A visão que conseguimos ter dos bens de alguns órfãos é sempre parcial porque nos falta a 

fonte onde todos os dados estavam reunidos: os inventários. À falta destes procurámos fontes 

indirectas que nos fornecessem alguns indicadores sobre os bens dos órfãos e o modo como eram 

geridos. Os livros de Prazos, existentes no Arquivo Municipal do Porto, integram contratos relativos a 

alguns bens de raiz pertencentes a órfãos, mas dizem respeito apenas à propriedade concelhia e 

excluem a que tinha sido aforada recentemente. Alguns contratos notariais, nomeadamente as 

procurações de tutoras viúvas que, em seu nome e dos filhos menores, constituem procuradores para 

procederem à cobrança ou pagamento de dívidas, à venda de bens móveis e de raiz, à arrecadação de 

rendas e para as representarem em processos judiciais, fazem referência a bens muito diversificados e, 

por vezes, dispersos por diferentes regiões tanto do reino como de fora dele, mas não os discriminam 

nem indicam os seus valores. O Livro da Despesa do Dinheiro dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de 

Sousa refere apenas o resgate de dinheiro ou objectos de valor depositados no Cofre dos Órfãos deste 

julgado, não fazendo qualquer referência aos montantes, pertencentes aos mesmos órfãos, já 

levantados ou aos que ainda permaneciam à guarda do Depositário, nem aos bens de raiz. Somente os 

inventários onde os bens eram enumerados e avaliados nos poderiam proporcionar uma visão global 

dos bens dos órfãos, mas alguns também pecavam por defeito, uma vez que muitas famílias tentavam 

subtrair bens ao inventário, de modo a escapar às ingerências do Juiz dos Órfãos.  

A gestão dos bens de raiz dos órfãos era entregue aos respectivos tutores ou curadores, que não 

podiam efectuar qualquer alteração aos contratos de aforamento ou vender bens de raiz sem 

autorização expressa do Juiz dos Órfãos. É exemplo disso a arrematação efectuada pelo Juiz dos 

Órfãos, em 1573, de um casal, localizado em Freamunde, que havia pertencido a Aires de Miranda e 

que a Misericórdia do Porto adquiriu a Dona Joana Camelo, sua viúva, por 56 000 reais.891 A compra 

desta propriedade implicou ainda gastos da Misericórdia no valor de 3 666 relativos à sisa e custas 

pagas ao Escrivão dos Órfãos, Afonso Pires Borreco e ao Porteiro dos Órfãos.892  

Também o Colégio da Companhia de Jesus, em 1570, necessitou da autorização expressa do 

Juiz dos Órfãos para a aquisição de uma propriedade na Rua das Aldas, pertencente ao órfão Diogo 

                                                 
891 Aires de Miranda era fidalgo da Casa Real, residia na Rua Nova e foi casado com Dona Joana Camelo, filha de Nuno 
Camelo e de Ana Brandão (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.2, fls.141v-143 e A.D.P., Notariais, Cartório 
Notarial do Porto, Lv.11, fls. 138-139). Foi Vereador no ano de 1555, ano em que na pauta da eleição constavam, em 
simultâneo, para exercerem as funções de Vereadores Aires de Miranda e Nuno Camelo. Devido à relação de parentesco 
entre ambos e à idade avançada de Nuno Camelo, que à data residia na sua comenda fora da Comarca do Porto, o monarca 
mandou que Brás Pereira, fidalgo, servisse em vez dele (A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 4, fl. 84 e Corpus 
Codicum..., Vol. IV, pp. 52-53).  
892 A.H.S.C.M.P, Receita do Dinheiro da Índia, Série H, bº 6, Lv.10, fl.12. Freamunde pertencia ao concelho de Aguiar de 
Sousa; actualmente faz parte do concelho de Paços de Ferreira.  
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Leitão, filho de Cristóvão Leitão, após obter o parecer favorável do seu tutor, João Martins Ferreira. O 

valor da propriedade, que não constava no inventário efectuado aquando da morte de Cristóvão Leitão, 

foi definido pelos Avaliadores e Partidores do Juízo dos Órfãos.893 

O facto de D. João III, na década de Trinta, ter confiado ao licenciado João Dias a missão de 

efectuar um tombo das propriedades dos concelhos da comarca de Entre Douro e Minho, levou a uma 

renegociação dos foros pagos pelos rendeiros da cidade do Porto e à elaboração de novos contratos.894 

Para o efeito, todos os tutores de órfãos proprietários ou co-proprietários de bens concelhios tiveram de 

apresentar uma certidão do Juiz dos Órfãos a autorizar o pagamento de um foro mais elevado que foi 

integrada no novo contrato.895 A leitura destes contratos, que integram os denominados livros de 

Prazos ou da Nota Própria, fornece-nos informações sobre alguns órfãos e as respectivas 

propriedades.896 

Num total de 231 contratos, só dezassete dizem respeito à renegociação de foros de 

propriedades pertencentes a órfãos, ou seja, apenas 7,4 %. Todos os contratos efectuados por tutores e 

curadores de órfãos dizem respeito a propriedade habitacional, na sua maioria casas com um ou dois 

sobrados, com ou sem exido, e localizadas na cidade, embora também haja referência a duas casas 

localizadas em Vila Nova.  

Apesar de alguns destes órfãos serem filhos de homens que fizeram parte da vida pública da 

cidade, havendo várias referências aos seus nomes nos livros concelhios, a maior parte deles 

renegoceia com a cidade apenas um contrato. Isto não significa que tais órfãos não fossem herdeiros de 

outros bens de raiz, porque se as propriedades tivessem sido aforadas recentemente os respectivos 

contratos não necessitavam de ser actualizados e nem todos os bens de raiz dos órfãos faziam parte da 

propriedade concelhia. Diferentes são os casos de Violante de Paz, viúva de Henrique Lourenço, que 

na qualidade de tutora e curadora dos seus filhos órfãos renegociou três contratos relativos a igual 

número de casas que ela e os filhos possuíam na rua de S. Miguel, duas delas com dois sobrados e a 

restante com apenas um sobrado, e de Maria Eanes, viúva de Sebastião Afonso, mercador, que 

renegociou os contratos de uma morada de casas sobradadas e de uma casa pequena, ambas localizadas 

no lugar de Vila Nova onde a viúva residia com três filhos órfãos: Fernando, Filipa e Pedro.897  

Alguns autos de contas existentes no Arquivo Regional de Angra do Heroísmo mostram que 

para a gestão das propriedades dos órfãos era frequente o recurso ao pregão e a arrematações anuais 

                                                 
893 A.D.P., Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, Prazos e outros contratos (ADP- K/19/5-19), fls. 176-179. 
894 João Dias é designado como juiz e provedor dos tombos e prazos das propriedades e heranças dos concelhos das 
comarcas de Entre Douro e Minho. A sua presença na cidade, no exercício destas funções, está documentada entre 1530 e 
1539.  
895 D. João III ordenou que, quando estivessem em causa heranças de órfãos, os contratos fossem assinados pelo Juiz dos 
Órfãos, pelos tutores e pelos próprios órfãos, se fossem maiores de catorze anos (A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da 
Nota Própria, fl. 1v). 
896 A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria; A.H.M.P., Prazos, Lv. B e A.H.M.P., Prazos, Lv. 1. 
897 A.H.M.P., Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria, fls. 231-139v, 363v-366, 372-375. 
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para estabelecer contratos de exploração. Segundo Rute Gregório, o carácter provisório destes 

contratos decorria de uma estratégia intencional de manter e rentabilizar os bens dos órfãos sem os 

submeter a um regime de exploração mais definitivo enquanto se aguardava a emancipação dos 

menores.898  

Estes contratos anuais implicavam maiores gastos na gestão das propriedades dos órfãos, uma 

vez que todos os anos era necessário pagar ao Porteiro por efectuar os pregões, ao Escrivão por 

efectuar os registos e outros custos que poderiam ser reduzidos com contratos mais longos, mas as 

despesas dos órfãos correspondiam a receitas para vários funcionários do Juízo dos Órfãos. Por outro 

lado, pelo seu carácter mais provisório, os contratos anuais permitiam uma disponibilidade maior e 

mais conforme à mudança tanto dos tutores como dos próprios magistrados que tutelavam os menores, 

facilitavam a entrega das respectivas legítimas aos órfãos e adaptavam-se melhor aos valores de 

mercado. 

 Para a cidade e termo do Porto não encontrámos documentação do mesmo tipo que nos 

permita concluir que se actuava de modo similar ou diverso. 

Curiosamente não é feita qualquer referência ao Juiz dos Órfãos quando a Misericórdia do 

Porto procedeu à entrega de 15 840 reais da herança de uma órfã, menor de idade, chamada Antónia. O 

pai de Antónia, António Pires, falecera na Índia e o dinheiro foi enviado pela Misericórdia de Cochim 

para a sua congénere de Lisboa e desta para a Misericórdia do Porto, que o entregou, no dia 6 de 

Janeiro de 1582, a Maria Tomé, solteira, residente nos Cobertos da Ribeira e tia materna de Antónia. 

Para justificar esta entrega a Maria Tomé, filha de Pedro Tomé, um barbeiro já falecido, são 

apresentadas várias razões: a menoridade da órfã, o facto de Antónia residir com Maria Tomé e estar 

aos seus cuidados, sendo por ela tratada como uma filha, bem como o desejo da tia de a casar e lhe dar 

tudo o que tinha. Primeiro Maria Tomé apresentou como fiador Simão de Sousa, mercador, mas um 

desentendimento com ele, ocorrido alguns dias depois, justificou a apresentação de um novo fiador: 

Gonçalo Rodrigues, um sombreireiro que era irmão da Misericórdia.899   

É possível que o facto de António Pires, o pai da órfã, ter falecido na Índia e não ter sido 

efectuado, pelo Juiz dos Órfãos, o inventário dos respectivos bens tenha permitido à Misericórdia a 

entrega directa da herança à pessoa responsável pela menor, sem dar conhecimento do facto ao 

magistrado que a tutelava. No entanto, as Ordenações Manuelinas previam que fosse efectuado um 

inventário sempre que um menor de vinte e cinco anos tivesse direito de herdar alguns bens.900  Na 

documentação surgem, com alguma frequência, referências a órfãos que recebiam alguns bens após 

morte de irmãos, avós ou outros familiares e estes bens eram inseridos no cofre dos órfãos. Por 

                                                 
898 GREGÓRIO, Rute Dias – Terra e Fortuna: os primórdios da humanização da Ilha Terceira (1450? -1550). Ponta 
Delgada, Centro de História de Além-Mar, 2007, pp. 304 – 308. 
899 A.H.S.C.M.P, Receita do Dinheiro da Índia, Série H, bº 6, Lv.10, fl. 32v. 
900 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, p. 479. 
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exemplo, em Palmela, em 1559, Estêvão Bexiga, Juiz Ordinário da vila, entregou a João Rico, 

Depositário do cofre dos órfãos, 1 000 reais com que, no seu testamento, Gonçalo Fernandes do Nena 

contemplara um sobrinho órfão.901  

  As Ordenações Manuelinas previam que o dinheiro dos órfãos fosse dado a ganho e os autos 

das contas da fazenda dos filhos órfãos de Lourenço Álvares, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, 

relativos ao período compreendido entre 1501 e 1519, testemunham empréstimos de dinheiro dos 

referidos órfãos, efectuados pelo respectivo juiz ou tutor, por períodos de um ano e com juros de dez 

por cento.902 Apesar de o prazo inicial previsto para a devolução do dinheiro e dos juros ser de um ano, 

com alguma frequência este período era alargado. Os 7 000 reais emprestados em 1510 a João 

Gonçalves, o tio dos órfãos que em 1511 assumiu a respectiva tutela, ainda não tinham sido pagos em 

Outubro de 1515, data em que o Juiz dos Órfãos e o novo tutor, Gonçalo Eanes, efectuaram as contas 

desta tutoria com Joana Gonçalves, sua viúva.903  Outro exemplo é o empréstimo de 6 000 reais que 

lhe foram emprestados em Agosto de 1511 e que em 1517 ainda não tinham sido pagos na 

totalidade.904  

A este tipo de crédito recorriam pessoas com diferente estatuto social (cavaleiros, mercadores, 

proprietários, escrivães, pescadores, pedreiros…), mas maioritariamente residentes na Ilha Terceira. 

Nos autos de contas dos órfãos herdeiros de Lourenço Álvares é referido explicitamente que só 

quando Pedro Gonçalves assumiu a funções de Juiz dos Órfãos no Julgado de Angra do Heroismo é 

que a entrega de dinheiro a juros se tornou uma prática habitual.905 Tanto nessa judicatura como na 

anterior valorizava-se a aquisição de bens de raiz e as rendas de casas e terras, frequentemente pagas 

em trigo, constituíam uma importante fonte de rendimento destes menores. 

 D. João III, em meados da década de Trinta, proibiu os investimentos com o dinheiro dos 

órfãos e ordenou que o mesmo fosse depositado numa arca com três chaves e que a mesma fosse 

confiada a um Depositário.906  O cumprimento desta lei levou a que bens dos órfãos como dinheiro, 

                                                 
901 Estêvão Bexiga havia recebido estes 1 000 reais do anterior Provedor da Comarca de Setúbal, o licenciado António 
Brochado (I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv. 1, fl. CLXVIII). 
902 Refira-se, a título de exemplo, um documento de obrigação, datado de 1512, pelo qual Sebastião Gonçalves, morador na 
vila de S. Sebastião, admite que lhe haviam sido dados a ganho 15 000 reais dos filhos de Lourenço Álvares por um ano 
com juros de 10%, dos quais ele já havia devolvido 12 000 reais. Como não podia entregar os 4 500 reais em falta 
comprometeu-se a entregá-los em Agosto de 1513, acrescidos dos habituais juros. No mesmo ano, também João de Ornelas 
da Câmara reconheceu dever aos mesmos órfãos 2 665 reais e obrigou-se a pagá-los em Agosto do ano seguinte acrescidos 
dos juros de 10%, referindo perante o Escrivão dos Órfãos que “ho juiz dos horfaos lhos deixou a ganco” [GREGÓRIO, 
Rute Dias – Terra e Fortuna: os primórdios da humanização da Ilha Terceira (1450? -1550). Ponta Delgada, Centro de 
História de Além-Mar, 2007, pp.305 e 388-389]. 
903 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fl. 34. 
904  B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fl. 51v. 
905  B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 40v-42. 
906 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fólios não numerados no início do livro; Portugaliae 
Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União das 
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jóias, taças e outros objectos em ouro e prata passassem a ser arrecadados no Cofre dos Órfãos de cada 

julgado, sendo efectuado um registo, em livros próprios, sempre que fosse depositado ou retirado 

algum valor.  

Para resgatarem os valores necessários para a alimentação, vestuário, cuidados de saúde e 

aprendizagem profissional dos órfãos, os respectivos tutores necessitavam da autorização do Juiz dos 

Órfãos. Assim que os órfãos atingiam a maioridade ou se emancipavam procediam ao resgate total dos 

bens que ainda lhes restavam. No Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa constata-se que 

muitos casavam antes de atingirem a maioridade, apresentando a certidão de casamento para que lhes 

fossem restituídos os seus bens.   

Quadro 44 - Dinheiro levantado do cofre dos órfãos de Penafiel entre 1571 e 1576 

Ano Data Montante Total 
12 de Janeiro 1 686 
26 Abril 10 000 
4 de Agosto 4 500 
2 de Novembro 1 665 

1571 

31 de Dezembro 1 710 

19 561 reais 

1 de Março 1 800 
21 de Março 4 712 
2 de Agosto 9 980 
22 de Agosto 3 800 

1572 

22 de Agosto 8 000 

28 292 reais 

26 de Junho 1 900 
26 de Junho 1 000 
21 de Agosto 2 100 

1573 

6 de Novembro 8 000 

13 000 reais 

6 de Março 1 500 
13 de Março 3 600 
24 de Março 1 833 
20 de Agosto 6 300 
22 de Novembro 1 500 
13 de Novembro 4 200 

1574 

23 de Dezembro 4 750 

23 683 reais 

14 de Fevereiro 640 
12 de Março 1 500 
12 de Março 2 000 
15 de Abril 3 560 
6 de Maio 400 
21 de Maio 2 000 
1 de Julho 2 700 

1575 

1 de Julho 1 000 

13 800 reais 

17 de Março 2 021 
10 de Abril 5 200 
20 de Junho 7 874 

1576 

17 de Agosto 2 400 

17 495 reais 

 

                                                                                                                                                                       
Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126 ou Leis Extravagantes e Reportório das Ordenações de Duarte Nunes de 
Lião, Tit. XIX Dos juízes dos órfãos, Lei II da Ordenança do Cofre do dinheiro dos órfãos, pp. 49-50. 
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Entre 1571 e 1576 foram efectuados levantamentos que totalizaram 184 033 reais, dos quais 66 

902 reais dizem respeito a objectos de ouro ou prata e os restantes 117 131 reais a levantamentos em 

numerário. 

Os objectos de ouro referidos eram jóias ou peças de ourivesaria, mais concretamente sete anéis 

(três com pedra, dois sem pedra e dos restantes dois não é feita qualquer caracterização), uma cadeia 

de ouro com uma pêra de âmbar e filigrana e uma arrecada. Os objectos de prata tratavam-se de 

pequenos recipientes: vinte e cinco taças, um jarro e uma jarra.907 

No que respeita aos levantamentos em numerário os montantes não são muito elevados, mesmo 

quando os órfãos se emancipam ou atingem a maioridade e procedem ao resgate de tudo o que lhes 

pertence. 

A alteração legislativa preconizada por D. João III, segundo o próprio, visava a segurança do 

dinheiro dos órfãos, mas, na prática, o património depositado no cofre continuava demasiado exposto à 

cupidez daqueles que tinham a responsabilidade de proteger os menores. Os familiares e tutores com 

maior influência e meios económicos encontravam formas de subtrair ao cofre dos órfãos o património 

dos respectivos tutorandos. Assim fez Gonçalo Gonçalves, “O Verde”, que por intermédio de Brás 

Gonçalves, em 1571, apresentou ao Depositário e ao Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa 

uma provisão régia que ordenava que lhe fossem entregues os 20 000 reais que pertenciam a Gaspar, 

seu neto. O resgate concretizou-se com a entrega de oito taças de prata (avaliadas em 18 290 reais) e 1 

710 reais em dinheiro.908 Por sua vez, António Gonçalves de Irivo, marido em segundas núpcias de 

Maria de Barros, recorreu ao Provedor da Comarca para obter a autorização necessária para resgatar 31 

600 reais (dez taças de prata avaliadas em 21 600 reais e 10 000 reais em ouro e prata) que pertenciam 

aos filhos órfãos de Pedro Gonçalves de Irivo e da referida Maria de Barros.909  De sublinhar que estes 

dois levantamentos, ambos efectuados no ano de 1571, são justamente os que envolvem montantes 

mais elevados de todos os que foram efectuados no Julgado dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa 

entre 1571 e 1576. Neste julgado há outros casos em que foram apresentados mandados do Provedor 

da Comarca, mas em todos eles estava em causa o levantamento de bens de órfãos ausentes ou 

falecidos pelos respectivos herdeiros.910 

  Em 1548, também João Luís, um pescador que residia em Matosinhos, na qualidade de tutor 

de três netos órfãos (Bento, Leonardo e Domingos), filhos de Maria Luís e de Domingos Eanes, um 

mestre piloto falecido, solicitou ao monarca que, em vez de serem depositados no cofre do dinheiro 

                                                 
907 Em Chaves, em meados de Setembro 1577, além do dinheiro, também estavam depositados no cofre dos órfãos alguns 
objectos de ouro (duas cadeias, tendo uma delas uma jóia esmaltada que tinha uma pedra vermelha, várias arrecadas e 
quatro anéis) e muitos de prata (cinco colheres, vinte e uma taças, dois copos e umas arrecadas de prata galega). 
I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fólios não numerados anexados à capa do livro. 
908 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 9-10. 
909 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 4-5v. 
910 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 6-6v, 38v-39, 43-43v. 
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dos órfãos, os 39 651 reais das legítimas dos netos lhe fossem confiados, prometendo proporcionar-     

-lhes alojamento, alimentos, roupa, calçado, cuidados de saúde e ensino a expensas próprias. Quando 

cada um dos órfãos atingisse a maioridade ou casasse, ele entregar-lhe-ia o valor integral da respectiva 

legítima.911  Maria Luís, a mãe destes órfãos, havia voltado a casar e eles ficaram aos cuidados do avô 

materno. Os casamentos de viúvas com filhos menores eram frequentes e uma das preocupações da 

Coroa era evitar que os padrastos desbaratassem os bens dos órfãos, antes de eles atingirem a 

maioridade.912 

Também Branca Nunes, após a morte do primeiro marido, na qualidade de tutora da filha 

Leonor, apresentou uma provisão régia para o Juiz dos Órfãos de Coimbra, onde então residia, lhe 

entregar os 140 000 reais que no inventário realizado se apurou corresponderem à legítima de Leonor, 

obrigando-se a alimentar a menor à sua custa e a restituir-lhe integralmente esse valor quando Leonor 

atingisse a maioridade ou fosse emancipada. Em 1568, Branca Nunes e o mercador Jorge Lopes, seu 

marido em segundas núpcias, moradores na Rua de Belmonte, solicitaram ao monarca que não os 

obrigasse a devolver, de imediato, a legítima de Leonor, reiterando as obrigações antes assumidas e 

apresentando novos fiadores. 913  D. Sebastião concedeu-lhes a mercê requerida e deu conhecimento da 

sua decisão ao Juiz dos Órfãos do Porto, a cidade onde a órfã e a progenitora passaram a residir.914  

Manuel Gonçalves, sapateiro, e João Fernandes da Mota, calceteiro, na qualidade de tutores de 

irmãos menores das respectivas mulheres, actuaram de modo semelhante ao dos tutores atrás referidos. 

Manuel Gonçalves recebeu cerca de 50 000 reais das legítimas de Pantaleão e Margarida, filhos de 

António Dias, sapateiro, e de Maria Eanes e João Fernandes da Mota recebeu os 68 814 reais da 

legítima de Antónia, filha de Francisco Gonçalves e de Isabel Álvares.915   Os três menores eram 

órfãos de pai e mãe e os respectivos tutores comprometeram-se a custear todas as suas despesas e a 

devolver-lhes as respectivas heranças quando se emancipassem e submeteram-se à prestação das 

habituais fianças. 

                                                 
911 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 1, fls. 63v-66v. 
912 Timothy J. Coates refere que, em 1607, a Coroa demonstrou preocupação com o facto de as viúvas de Goa voltarem a 
casar e os padrastos pilharem os bens dos enteados órfãos, determinando que esses bens fossem registados e guardados até 
as crianças atingirem a maioridade (COATES, Timothy – Degredados e Órfãs: colonização dirigida pela coroa no império 
português. 1550-1755. Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998, p. 200). 
913 Jorge Lopes, mercador, era filho do doutor Simão Lopes e de Isabel Henriques, também residentes na Rua de Belmonte 
e tinha vários irmãos: Teodósio Henriques (casou com Gracia Henriques, filha de Bento Henriques), Grácia Lopes (casou 
com Álvaro Eanes), Inês Henriques (casou com o doutor Lopo Dias), licenciado Miguel Lopes e João Lopes. Esta era uma 
importante família de cristãos novos que se dedicava ao comércio, mas o doutor Simão Lopes e o doutor Simão Dias eram 
físicos (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.2, fls. 15v-18; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, 
Lv.28, fls. 11- 15; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto Lv. 30, fls. 58v-61, 62-64 e 66-67v; A.D.P., Paroquiais, 
Paróquia da Sé, Registos de Baptismo, Lv. 1A, fl.74v e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismo, Lv. 1B, 
fl.6v).  
914 As idades dos envolvidos poucas vezes são referidas, mas neste caso é dito que Leonor tinha seis anos e a mãe e o 
padrasto tinham ambos menos de quarenta anos (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.28, fl.11v). 
915 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 26, fls. 70-73 e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
28, fls. 167v-169v. 
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O que acontecia aos órfãos que não dispunham de qualquer património? Normalmente a 

responsabilidade e os encargos eram assumidos pela família. Os menores de sete anos (idade mínima 

legal para o início do exercício de uma actividade profissional) que não dispunham de familiares que 

assegurassem o respectivo sustento seguiam o mesmo percurso dos enjeitados, ou seja, eram entregues 

a amas remuneradas que os criavam até perfazerem sete anos de idade.  

 Em algumas ocasiões a Coroa apoiou, financeiramente, órfãos pobres. Em 1592 algumas 

propriedades da Casa da Índia, localizadas na região de Vila Viçosa, foram vendidas e o produto da 

sua venda colocado à disposição do magistrado responsável pelos órfãos.916 

4.1 A inventariação dos bens 

 Os inventários de bens eram uma forma de avaliar as fortunas, visavam garantir alguma 

equidade no momento das partilhas e assegurar que todos os bens fossem transmitidos aos seus 

legítimos herdeiros.   

 De acordo com a legislação da época, a realização de inventários dos bens dos órfãos era 

obrigatória e devia efectuar-se no prazo de um mês após a morte de qualquer dos progenitores, mas as 

formas de actuação eram diferentes conforme se tratasse do pai ou da mãe.   

Após o falecimento de um homem com filhos menores de vinte e cinco anos, o Juiz dos Órfãos 

devia providenciar a inventariação de todos os seus bens móveis e de raiz e averiguar a existência de 

dívidas. Os bens de raiz deviam ser enumerados e localizados, com a indicação das confrontações e 

todos os bens móveis deviam ser assinalados para poderem ser identificados como bens dos órfãos. 

Todos os bens deviam ser avaliados e os respectivos valores registados nos inventários. Quando falecia 

uma mulher casada com filhos menores de vinte e cinco anos, a legislação também previa a realização 

de um inventário, mas este era efectuado pelo respectivo cônjuge, após ter sido juramentado, e os bens 

ficavam em seu poder, uma vez que o pai era o legítimo administrador dos bens dos filhos. 

 Uma das irregularidades mais frequentes era a subtracção de bens móveis e de numerário, 

efectuada por familiares, antes da realização do inventário. Assim se compreende que o Provedor da 

Misericórdia do Porto, na qualidade de representante de uma instituição herdeira, no próprio dia da 

morte de Afonso Pires Borreco, requeresse ao Juiz de Fora da cidade, Diogo Dias Cardoso, que 

mandasse pôr na casa do falecido, onde possivelmente a viúva e outros familiares velavam o corpo, 

dois homens que olhassem pela fazenda.  

O Juiz de Fora deferiu o pedido. Dois representantes da Misericórdia e um da viúva foram 

encarregados de manter sob vigilância a casa e os bens. Os escolhidos foram Francisco de Magalhães, 

um parente de Maria Martins e André Rodrigues, sapateiro, e Gonçalo Rodrigues, ambos irmãos da 

                                                 
916 COATES, Timothy – O.c., p. 202. 
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Misericórdia. O magistrado submeteu-os à habitual prestação de juramento sobre o Livro dos 

Evangelhos e ordenou-lhes “que helles holhasem que nenhua pesoa tomase nem tirase cousa nenhua da 

dita casa sem mandado delle juiz”.917  

Neste caso, a Misericórdia do Porto, através do seu Provedor, reagiu ao falecimento de um 

benfeitor, do qual sabia ser herdeira, com medidas que visavam assegurar que não fossem retirados da 

casa quaisquer bens ou destruídos quaisquer documentos relativos a dívidas, antes da realização do 

inventário. Numa situação semelhante, mas em que os herdeiros fossem crianças, verificar-se-ia o 

mesmo tipo de diligências? Seriam estas tão imediatas para garantir a segurança dos respectivos bens? 

Tudo leva a crer que não. A Misericórdia era uma instituição reconhecida, dispunha de apoio jurídico 

permanente e era sempre muito diligente na defesa dos seus interesses. 

Apenas dois dias após a morte de Afonso Pires Borreco, o Juiz dos Órfãos baseado na 

informação entretanto recolhida e numa entrevista pessoal pronunciou a viúva, Maria Martins, como 

incapaz e ordenou a realização do inventário dos bens. Este iniciou-se no dia 24 de Novembro de 1578 

e participaram na sua elaboração alguns dos habitantes da casa, os representantes da Maria Martins, os 

representantes da Misericórdia, o testamenteiro de Afonso Pires Borreco e os profissionais do Julgado 

dos Órfãos, mais concretamente: 

- Maria Martins e uma escrava nascida na casa chamada Maria; 

- António Dias de Magalhães, Francisco de Magalhães e Heitor Mendes de Paz, enquanto 

curadores e representantes de Maria Martins.918 Tanto António Dias de Magalhães como o licenciado 

Heitor Mendes de Paz eram curadores da viúva, tendo este último sido indicado pelo Juiz de Fora dos 

Órfãos; 

- João Fernandes da Mota, Marcos Fernandes, Francisco Álvares de Soágua, Francisco 

Rodrigues de Freitas e outros irmãos da Misericórdia; 

- João Álvares Pereira de Berredo, testamenteiro de Afonso Pires Borreco;919 

- Duarte de Almeida, Juiz de Fora dos Órfãos; Francisco Peixoto, Escrivão dos Órfãos; Filipe 

Gonçalves e Cristóvão de Macedo, Avaliadores e Partidores.  

O inventário iniciou-se com a habitual prestação de juramento da escrava da casa, de António 

Dias de Magalhães e de Francisco de Magalhães, que se comprometem a colaborar, entregando todos 

os bens móveis ou de raiz, dinheiro e documentação existentes. Depois de devidamente inventariados, 

                                                 
917 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 76-77. 
918 António Dias de Magalhães residia na Rua da Bainharia e era casado com Genebra Pinto, sobrinha de Maria Martins. 
Francisco de Magalhães era filho de ambos. O licenciado Heitor Mendes de Paz era casado com Isabel de Carvalho e 
exercia as funções de procurador nos auditórios da cidade. (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 
87; A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismo, Lv. 1B, fl.42v e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismo, Lv. 2A, fl.108v). 
919 João Álvares Pereira de Berredo era irmão da Misericórdia e exerceu as funções de escrivão desta instituição no ano de 
1582/1583 (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 125 e A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da 
Índia, Série H, bº6, Lv.10, fl. 21v). 



293 

os bens ficaram em poder de António Dias de Magalhães e Francisco de Magalhães até à realização 

das partilhas. 

4.1.1 Afonso Pires Borreco 

A escassez de documentação relativa ao bens dos órfãos da cidade e termo do Porto justifica 

uma abordagem, no âmbito deste trabalho, do testamento e carta de partilha dos bens de Afonso Pires 

Borreco que, apesar de não ter filhos, ajuda a esclarecer vários aspectos e procedimentos directamente 

relacionados com os órfãos, a saber: Afonso Pires Borreco foi Escrivão dos Órfãos no Porto, 

beneficiou através do seu testamento algumas órfãs e Maria Martins, sua esposa e herdeira, foi 

avaliada pelo Juiz de Fora dos Órfãos como “mentecapta e ymcapaz”, o que desencadeou um processo 

em tudo semelhante ao que era habitual quando o falecido tinha filhos menores de vinte e cinco 

anos.920 

Dada a importância desta personagem para o nosso estudo apresentamos também alguns dados 

biográficos. 

4.1.1.1 O homem  

 Afonso Pires Borreco era filho de Pedro Bernardes e de Catarina Dias, residentes no Sardoal, 

vila de onde ele era originário, e irmão de António Ferreira Borreco e de Catarina Bernardes. No seu 

testamento faz referência a dois sobrinhos: Ricardo Gameiro, morador no Sardoal e um filho de 

Catarina Bernardes, chamado Afonso. 

Afonso Pires Borreco casou com Maria Martins, filha de Sebastião Martins, sapateiro, e de 

Maria Gonçalves.921 Desta união matrimonial não nasceram filhos.  

  Era sobrinho de Afonso Fernandes, capelão do rei, também morador no Sardoal, que o 

constituiu como seu procurador para tratar de todas as questões relacionadas com a arrecadação das 

rendas da igreja de S. Mamede de Cambeses (localizada no termo de Montalegre), da qual Afonso 

Fernandes era abade.922   

 Em vários documentos Afonso Pires Borreco é designado como cavaleiro da Casa real. 

Foi Escrivão dos Órfãos e residiu durante a maior parte da sua vida no Porto, na Rua das 

Congostas, onde faleceu a 22 de Novembro de 1578.923 

                                                 
920 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 55-122. 
921 Maria Gonçalves foi casada em primeiras núpcias com Fernão Eanes e em segundas núpcias com Sebastião Martins, 
sapateiro. Da primeira união nasceu Cecília Fernandes Pinto (mãe de Genebra Pinto, Ana Pinto e Helena Pinto) e da 
segunda nasceu Maria Martins. 
922 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 5, fls. 85v-90. 
923 O exercício da actividade de Escrivão dos Órfãos está documentado desde 1543 (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, 
Registos de Baptismos, Lv1 A, fls. 68v, 93).  
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Estava bem integrado na sociedade portuense. Apadrinhou várias crianças, filhas de moradores 

da sua área de residência ou parentes de Maria Martins; era irmão da Misericórdia, tendo exercido as 

funções de escrivão desta instituição no ano de 1572/1573 e membro da Confraria dos Oficiais de 

Justiça do Espírito Santo e da Confraria dos Sapateiros.924 Curiosamente envolveu-se em conflitos 

tanto com a Misericórdia como com a Confraria do Espírito Santo, por motivos semelhantes.  

Os problemas com a Misericórdia remontam a Maio de 1575, tendo Afonso Pires Borreco sido 

riscado como irmão da Misericórdia por se recusar a servir durante oito dias na enfermaria da Porta do 

Olival, função para a qual havia sido eleito juntamente com João Francisco, tanoeiro. O livro 

Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia revela que Afonso Pires Borreco compareceu 

perante a mesa e o Provedor e reiterou a sua recusa em efectuar o serviço para que fora eleito, 

afirmando que o Provedor (Afonso Brandão) lhe era “suspeito”, motivos estes que justificaram a sua 

exclusão.925 Foi readmitido no dia 10 de Junho de 1576, após ter apresentado as suas desculpas, 

acrescentando nesta data que se tinha recusado a “ir curar os doentes da Porta do Olival” por o seu 

irmão estar doente e em perigo de morte e ele próprio estar bastante abalado e maltratado.926  

Afonso Pires Borreco faz referência, no seu testamento, a um conflito com a Confraria dos 

Oficiais de Justiça do Espírito Santo, sedeada em Santo Elói, em virtude de ele ter sido condenado ao 

pagamento de 20 cruzados (8 000 reais) por não ter servido de mordomo, função para a qual tinha sido 

eleito no ano de 1578. Afonso Pires Borreco alegou que estava entrevado e elucida que tinha entregue, 

em depósito, os 8 000 reais a Francisco de Magalhães, enquanto aguardava a resolução do processo 

judicial e que pretendia dar de esmola à confraria esses 8 000 reais e mais 2 000 reais para cera e para 

as custas do processo judicial. Francisco Dias, nas suas memórias, faz referência a esta questão e 

acrescenta que foram escolhidos para o substituir os licenciados Gaspar Garcês e Gaspar Gonçalves 

Ferros.927   

Os bens enumerados no testamento e na carta de partilha comprovam o investimento de Afonso 

Pires Borreco na construção e gestão imobiliária e a extensa lista de dívidas, com a identificação dos 

objectos que lhe foram entregues a título de penhor ou a referência aos documentos comprovativos do 

crédito, os denominados “conhecimentos”, testemunha a sua participação em actividades económicas 

diversificadas. 

                                                 
924 Em 1543, foi padrinho de Ana, filha de Pedro Dias (também Escrivão dos Órfãos) e Maria Nunes e de Filipa, filha de 
Salvador Afonso, sapateiro, e Maria Gonçalves. No ano seguinte foi padrinho de Pedro, filho de Francisco Jorge, calafate, e 
Maria Gonçalves e, em 1568, foi padrinho de Afonso, filho de Manuel Fernandes, mercador, e Beatriz Cardoso e de 
Manuel, filho de Manuel André e Ana de Calvos. Ana, Filipa, Pedro, Afonso e Manuel eram todos filhos de moradores nas 
Congostas (A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv1 A, fls. 68v, 93 e A.D.P., Paroquiais, 
Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv1 B, fl.38). 
925 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, bº 8, Lv. 1, fls. 68v-69. 
926 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, bº 8, Lv. 1, fl. 74. Veja-se BASTO, A. 
de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, vol. I, Porto, Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, 1997, pp. 480-481. 
927 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 56, 56v e DIAS, Francisco – Memórias quinhentistas 
dum procurador del-rei no Porto. Porto, Câmara Municipal do Porto, 1937, p.114. 
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Paralelamente à sua actividade como Escrivão dos Órfãos, Afonso Pires Borreco auferia 

rendimentos de investimentos em áreas muito distintas: mercado imobiliário, comércio e área 

financeira, através da concessão de crédito. 

No que respeita ao mercado imobiliário, à data da sua morte era detentor de vinte e seis títulos 

de propriedade, na sua maioria propriedade habitacional, mas também algumas propriedades agrícolas 

e uma propriedade artesanal. Possuía habitações com diferentes características e dimensões na Rua das 

Congostas, em S. Domingos, na Rua dos Canos e na Minhota e diversas quintas e casais em 

Campanhã, Ramalde, Custóias, Alfena, Castelões de Cepeda e Terra da Feira, além de uma casa 

tanaria na Rua dos Canos.928 

O grande número de habitações de que era proprietário fazia com que tivesse alguma 

importância no mercado de arrendamento, sendo que várias das dívidas arroladas no seu testamento e 

na carta de partilha dos seus bens diziam respeito a rendas de habitações em débito. O não pagamento 

de algumas rendas e a desvalorização de outras parecem estar relacionados com os problemas 

económicos e sanitários que afectaram a cidade na década de setenta.929 Entre a propriedade 

habitacional destaca-se, pelo seu elevado valor, um edifício, localizado na Rua das Congostas, com 

seis moradas, mas dividido em doze e com um quintal comum a todas, avaliado pelo próprio em 1 000 

000 reais.930 

Estava envolvido em actividades comerciais, transaccionando diversas mercadorias, 

nomeadamente cavalos, directamente ou por meio de intermediários que efectuavam a venda. 

O número de empréstimos concedidos, à data da sua morte, cerca de vinte e cinco, num valor 

total de cerca 570 000 reais, comprova que paralelamente à actividade profissional de Escrivão dos 

Órfãos, Afonso Pires Borreco actuava como um pequeno banqueiro ou proprietário de uma casa de 

penhores, concedendo empréstimos não só a familiares e vizinhos, mas também a outras pessoas dos 

mais diversos grupos sociais e profissionais: fidalgos, instituições religiosas, membros do clero, 

cidadãos, mercadores, mesteirais, mulheres… 

 Contraíram créditos junto de Afonso Pires Borreco as seguintes instituições e personalidades: 

o Convento de Monchique, o Convento de S. Domingos, a Misericórdia portuense, os fidalgos Fernão 

Teles de Meneses e Fernão Novais, os cidadãos Francisco Velho, António de Freitas, António Dias de 

                                                 
928 Uma tanaria era uma oficina para curtir peles (SILVA, António Morais – Novo Dicionário Compacto da Língua 
Portuguesa, 8ª edição, Vol. V, Editorial Confluência, 1994, p.267). Sobre as tanarias e a actividade dos curtidores veja-se 
MELO, Arnaldo Rui Azevedo de Sousa – Trabalho e Produção em Portugal na Idade Média: o Porto, c.1320 – c.1415, 
Vol. 1 (Dissertação de doutoramento policopiada). Braga, 2009, pp. 255-257. 
929 Afonso Pires Borreco refere, no seu testamento, que antes da doença que afectou a cidade em 1575, uma casa de dois 
sobrados que tinha na Rua do Souto rendia 2 000 reais por ano, mas à data da sua morte, em 1578, viviam nela mulheres 
pobres “por amor de Deus” e não rendia nada. 
930 Os Avaliadores que colaboraram na realização do inventário atribuíram-lhes o valor de 720 000 reais. A.H.S.C.M.P., 
Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 59, 98v. 
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Magalhães e Francisco de Magalhães, os mercadores Garcia Mendes e Ricardo Gameiro do Sardoal e 

um elevado número de mesteirais.  

Os créditos destinavam-se a diversos fins e os que a ele recorriam residiam em diferentes áreas 

geográficas. 

A maior parte dos devedores de Afonso Pires Borreco residiam na cidade do Porto ou no termo, 

muitos eram mesmo seus vizinhos, mas também havia residentes em Santarém, Sardoal, Castelo 

Branco, Terra da Feira e Braga.  

Fernão Teles de Meneses, filho de Manuel Teles, morador em Santarém, e Fernão Novais 

recorreram ao crédito para participar na Jornada de África e Dona Isabel de Miranda para pagar o 

resgate de Luís da Silva, seu marido. 

Os homens endividam-se para participar na guerra (o caso dos fidalgos referidos), para adquirir 

mercadorias, para comprar ofícios ou devido ao não pagamento de foros das habitações onde residem; 

e entregam, normalmente, como penhores taças de prata. As mulheres recorrem ao crédito em 

momentos de adversidade, envolvendo situações de infortúnio familiar (pagamento do resgate do 

marido cativo em África ou funeral de uma filha), aquisição de víveres ou pagamento de rendas das 

habitações, e entregam como penhor objectos de ouro e prata (frequentemente jóias) e peças de 

vestuário. 

Algumas pessoas e instituições acumularam vários empréstimos; é o caso do Convento de 

Monchique que, por intermédio de Dona Isabel de Noronha e de Dona Guiomar da Silva (ambas foram 

abadessas do Convento) contraiu diversas dívidas, mas sempre de valores pouco elevados.931 Também 

Paula de Sá, moradora na Rua das Flores, recorreu a Afonso Pires Borreco para obter vários 

créditos.932 

Em alguns casos os objectos entregues como penhor tinham valor superior à dívida e do 

incumprimento do prazo de pagamento resultava a sua arrematação pelo credor; em outros os fiadores 

eram responsabilizados pelas dívidas. No seu testamento, Afonso Pires Borreco refere que se Frei 

Francisco Lacerda não pagasse, até ao dia de S. Miguel de 1578, os 27 000 reais que devia ficavam 

arrematados uma bacia de água para as mãos, duas galhetas e um cálice com uma patena de prata, no 

valor de 23 550 reais. Os restantes 3 450 reais seriam descontados nos foros pagos a S. Domingos. 

Várias peças de mobiliário, de ourivesaria ou prataria e outros objectos encontrados na casa de Afonso 

Pires Borreco são identificados como penhores.933 

Em outros casos a extrema pobreza, muitas vezes associada à morte ou à fuga, impossibilitava 

a cobrança das dívidas. Diogo Borges e Fernando Eanes, ambos sapateiros e Manuel Fernandes, 

alfaiate, todos moradores nas Congostas, a mesma rua onde residia Afonso Pires Borreco e Lourenço 

                                                 
931 As dívidas do Convento de Monchique foram saldadas por Fernão Nunes Barreto. 
932 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls.70, 71, 105v-106, 109v-110. 
933 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl.71. 
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Eanes, morador na Ponte de S. Domingos, faleceram antes de pagar as respectivas dívidas e não 

deixaram bens. Margarida Pires, mulher de Gonçalo Fernandes, forneiro, fugiu para Lisboa sem pagar 

5 000 reais do arrendamento das casas da Minhota; Pedro Vaz, serralheiro, faleceu e a mulher estava 

ausente e João Fernandes, ferreiro, estava em parte incerta.934 

Durante a sua vida, Afonso Pires Borreco revelou algumas preocupações sociais, 

nomeadamente com o casamento de órfãs, o que o seu testamento reflecte através dos legados 

estipulados.  

4.1.1.2 O testamento 

O testamento de Afonso Pires Borreco foi feito pouco antes da sua morte. O tabelião Bernardo 

Fernandes deslocou-se à sua residência, no dia 21 de Novembro de 1578, para o ouvir na presença de 

testemunhas e no dia seguinte já ele tinha falecido, deferindo o Juiz de Fora um pedido do Provedor da 

Misericórdia, com o objectivo de assegurar que todos os seus bens permanecessem em segurança. 

 A experiência de Afonso Pires Borreco como Escrivão dos Órfãos reflecte-se nas suas 

disposições testamentárias. Ele conhecia todos os procedimentos, estava habituado a redigir 

inventários e cartas de partilhas e não ignorava o estado de saúde de Maria Martins, sua mulher, que 

ele afirma “ser mais do outro mundo do que deste”. A doença prolongada permitiu-lhe antever que, 

possivelmente, faleceria antes de Maria Martins e que ela seria avaliada como “pródiga”, motivando a 

intervenção do Juiz de Fora Órfãos. 

 As suas últimas vontades, expressas num documento redigido por um vizinho, o clérigo 

Manuel Pinto, revelam um homem cauteloso e racional, que antecipa diversas possibilidades e prevê 

alternativas para diversas situações.  

 No testamento, Afonso Pires declara, como era habitual, as suas disposições sobre o local e a 

forma de enterramento: pretendia ser depositado no Convento de S. Domingos, na sepultura de 

Sebastião Martins, seu sogro, junto ao esteio da porta travessa, em frente ao púlpito. Caso surgisse 

algum impedimento tinha mais duas sepulturas em frente da capela de Pantaleão Ferreira, numa das 

quais estava enterrado Gonçalo Eanes, avô de Maria Martins e na outra Fernão Eanes, o primeiro 

marido de Maria Gonçalves, sua sogra. 935  

 Relativamente à cerimónia fúnebre, manifesta o desejo de que o corpo fosse levado pelos 

irmãos da Santa Casa da Misericórdia, sendo acompanhado pelos Coreiros da Sé, Ordem de S. 

Domingos, Ordem de S. Francisco, Confraria dos Oficiais da Justiça do Espírito Santo, Confraria dos 

Sapateiros e por todas as restantes, porque em todas andava “assentado”. Por este serviço a 

                                                 
934 Estas informações são dadas por anotações nas margens que referem se a dívida foi paga ou não e por vezes referem o 
motivo. A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 71v, 105-106, 108v e 112. 
935 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 55v-56. 
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Misericórdia receberia 12 000 reais e as restantes instituições 2 000 reais. Os Conventos de S. 

Francisco e S. Domingos e a Misericórdia receberiam mais uma esmola no valor de 1 000 reais.936  

Pretendia um funeral discreto e sem “hallvoroso com molheres” e por isso ordenou que não 

levem “obradas” com o seu corpo, mas mandou distribuir 2 000 reais pelos presos mais necessitados, 

de acordo com as informações fornecidas pelo carcereiro e pelos irmãos da Misericórdia que servissem 

de mordomos da cadeia.937 

 Como não tinha filhos, Afonso Pires Borreco decide dispor de metade dos seus bens, fazendo 

vários legados a mosteiros, a confrarias, a familiares e amigos, a órfãs e aos pobres. À Misericórdia do 

Porto legou o remanescente da sua fazenda. 

 Deixou 10 000 reais à Confraria do Espírito Santo (dos quais 8 000 reais diziam respeito a uma 

condenação por não ter exercido as funções de mordomo para que fora eleito),938 uma devesa, 

denominada Devesa do Cavaleiro, localizada junto ao casal da Torre de Santiago de Custóias, à 

Confraria de Jesus de S. Domingos,939 uma casa na Rua da Minhota à Confraria de Nossa Senhora do 

Rosário dos Brancos,940 uma casa na Rua do Souto à Confraria de S. Lázaro,941 uma casa com três 

moradas na Rua de Canos à Misericórdia, um escravo chamado Francisco ou 20 000 reais ao Mosteiro 

da Conceição em Matosinhos e 10 000 reais ao Convento de Santo António de Vale da Piedade.942 

 Os únicos familiares contemplados foram o irmão, António Ferreira, e o sobrinho Afonso, filho 

de Catarina Bernardes. António Ferreira recebeu o casal de Santiago, em Arrifana, terra da Feira e o 

sobrinho um terreno, conhecido como Souto de Asnas, localizado em Castelões de Cepeda.943  

                                                 
936 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 56 - 58. 
937 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 57v. 
938 A Confraria dos Oficiais de Justiça do Espírito Santo estava sedeada no Convento de Santo Elói. 
939 Os rendimentos do casal da Torre de Santiago de Custóias, localizado junto a esta propriedade, e do casal de Esposade 
estavam vinculados a S. Domingos, tendo o Convento a obrigação de realizar setenta e duas missas cantadas por ano, 
sessenta e duas por Sebastião Martins (pai de Maria Martins) e dez por Afonso Pires Borreco e Maria Martins. A Devesa do 
Cavaleiro foi adquirida por Afonso Pires Borreco a Inês de Couros, viúva, e rendia quatro alqueires de trigo e um alqueire 
de centeio e, no inventário, foi avaliada em 12 400 reais (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 
65v,73, 73v, 74, 97v). 
940 Casa localizada na rua da Minhota. Afonso Pires Borreco, no seu testamento, atribuiu-lhe o valor de 60 000 reais, mas 
no inventário foi avaliada em 40 000 reais. No ano de 1579 esta casa rendeu 700 reais. (A.H.S.C.M.P., Administrações 
várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 59v, 60, 96v, 97). A Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos estava sedeada 
no Convento de S. Domingos (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 96v). 
941 Casa com quatro sobrados, localizada na rua do Souto, emprazada em três vidas a Catarina Anta. Afonso Pires Borreco 
diz ter efectuado este emprazamento a Catarina Anta por ser uma moça solteira e pobre, para poder casar, mas ela nunca se 
lembrou de pagar os 2 000 reais de renda por ano. No inventário esta casa foi avaliada em 40 000 reais e no ano de 1579 
rendeu 1 724,5 reais (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 57 - 57v, 97). 
942 O Convento de Santo António de Vale da Piedade foi fundado em 1569 e localizava-se Vale de Amores, em Gaia. O 
Convento foi erigido em terrenos cedidos para o efeito por Brás Pereira Brandão e Dona Mécia de Paz, sua mulher 
[COSTA, Agostinho Rebelo da – Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, 3ª ed., Lisboa, Frenesi, 2001, pp. 
106-107 e SILVA, Francisco Ribeiro – Tempos Modernos in RAMOS, Luís A. de Oliveira (dir. de) História do Porto, 2ª 
Ed., Porto, Porto Editora, pp. 309, 314]. Estes 10 000 reais legados por Afonso Pires Borreco destinavam-se a vestiaria 
(A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 57v) 
943 Afonso Pires Borreco refere que a Quinta de Santiago, localizada em Arrifana, Terra da Feira, pagava de renda 
anualmente trinta e três alqueires e meio de trigo, trinta e dois alqueires de pão meado, três alqueires e meio de cevada, 70 
reais em dinheiro, nove galinhas e meio almude de vinho e avalia-a em 180 000 reais. No inventário é-lhe atribuído o valor 
de 128 000 reais (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 65v-66, 97v). 
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 Ao testamenteiro, o fidalgo João Álvares Pereira de Berredo, Afonso Pires Borreco legou um 

apito de ouro e pedraria, com sua cadeia, avaliado em 14 000 reais. 

 As preocupações sociais de Afonso Pires Borreco são evidentes no seu testamento, o que era 

frequente na época. Não esqueceu os presos da cidade, ordenando que no dia do seu funeral o 

carcereiro e os mordomos da cadeia distribuíssem 2 000 reais pelos mais necessitados, mas os seus 

legados beneficiam especialmente moças solteiras e pobres, facto que não será completamente alheio 

ao exercício das funções de Escrivão dos Órfãos.  

 Legou casas a várias mulheres pobres, quase todas solteiras e algumas delas órfãs, com o 

intuito de lhes facilitar o casamento. Consciente da elevada mortalidade da época, considerou a 

possibilidade de as beneficiadas falecerem ou deixarem de viver de forma honesta e virtuosa e, em 

alguns casos, ordenou que, nessas circunstâncias, tais legados revertessem para a órfã nobre dotada 

anualmente pela Misericórdia, com os 20 000 reais deixados por D. Manuel de Noronha, mas a mesma 

órfã não podia receber mais do que uma casa.944 O único caso de um legado a uma viúva é o de 

Aldonça Borges, que recebe uma casa “para se aguasalhar e sostentar com suas filhas por serem 

pobres”, mas fica impossibilitada de as vender.945 

No seu testamento, Afonso Pires Borreco tem o cuidado de enumerar os seus devedores, 

indicando os montantes em dívida e, por vezes, esclarece o motivo do crédito e refere os objectos que 

lhe foram entregues como penhores.946 Mas não faz qualquer referência ao recheio da sua casa, a jóias 

ou quaisquer outros objectos de valor.  

Dos quatro escravos que o serviam, só refere Francisco, um “escravo grande de nação cafre 

velho” que, aparentemente, constituía uma espécie de guarda-costas pessoal, que ele descreve como 

sendo obediente e virtuoso. Tendo em conta as suas características, lega-o ao Mosteiro da Conceição 

de Matosinhos, com o objectivo de impedir que ele viesse a servir como beleguim, ao serviço do 

alcaide ou de outra pessoa. Mas o mosteiro optou por receber 20 000 reais em dinheiro e Francisco 

acabou por ser vendido por igual valor, juntamente com os outros três escravos da casa (Maria, 

Botelho e Vieira) e com o cavalo do proprietário.947 

 Curiosamente, Afonso Pires Borreco tem o cuidado de declarar no seu testamento que só 

dispunha de “cento e tal mil reais” em dinheiro e alguma prata, pouca, dizendo que sempre foi inimigo 

do dinheiro e de tratos com ele e que sempre procurou ganhá-lo com o seu suor. 

                                                 
944 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 60v-64v, 68v. 
945 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 67v-68. 
946 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 68-71v. 
947 Os quatro escravos e o cavalo foram vendidos por 94 000 reais (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 
36, fl.117). 
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Quadro 45 - Bens de raiz legados por Afonso Pires Borreco a mulheres 

Legado Beneficiária 
Tipologia Localização Valor Nome  Filiação Situação 

Observações 

Casa 
Junto à escada 
dos Pelames 

Avaliada por Afonso Pires Borreco 
em 20 000 reais e no inventário em 
11 000 reais. No ano de 1579 
rendeu 134,5 reais 

Maria 
Álvaro Eanes, 
bainheiro, e Maria 
Álvares 

Órfã de pai e mãe, 
residente na 
Bainharia 

Ou para a irmã mais nova, a que casasse 
primeiro.  

Casa Rua de Canos 

Avaliada por Afonso Pires Borreco 
em 100 000 reais e no inventário 
em 50 000 reais. No ano de 1579 
rendeu 4 093 reais e 2 ceitis 

Lucrécia 
Aranha 

 
António Aranha e 
Briolanja Almeida  

 

Se já tiver falecido fica para a irmã mais nova e 
se esta também falecer ou não viver 
virtuosamente reverte para a órfã nobre dotada 
pela Misericórdia no ano em que ele falecer.  

Casa Rua de Canos 
Avaliada por Afonso Pires Borreco 
em mais de 100 000 reais e no 
inventário em 50 000 reais 

Branca 
Tristão Fernandes e 
Maria Eanes da Rua 

 
Órfã, residente na 
Rua da Fonte 
Taurina 

Se ela já tiver falecido fica para Ambrósia, sua 
irmã; se ambas tiverem falecido reverte para a 
órfã nobre dotada pela Misericórdia do ano em 
que ele falecer ou do seguinte, para que uma 
órfã não fique com duas casas. 

Casa Rua de Canos 
Avaliada no inventário em 70 000 
reais. No ano de 1579 rendeu 9 
837,5 reais 

 
Gonçalo Eanes 
Vieira, sapateiro, e 
Maria Vieira 

 
Para a filha mais velha, para o seu casamento e 
se ela já tiver falecido fica para Catarina, sua 
irmã, se conservar “a virtude e a fama” 

Uma 
morada (em 
casa com 2 
moradas)   

Rua de Canos 

 
Avaliada, no inventário, em 60 000 
reais. No ano de 1579 rendeu 4 265 
reais e 1 ceitil 
 

 
Fernão Pires, 
sapateiro e  segunda 
mulher 

 
Para a filha mais velha do casal, se conservar a 
sua virtude, para poder casar. Esta casa foi 
entregue à Misericórdia 

Uma 
morada (em 
casa com 2 
moradas)   

Rua de Canos 
Avaliada, no inventário, em 30 000 
reais. No ano de 1579 rendeu 2 558 
reais e 2 ceitis 

 

João Martins, 
sapateiro e  segunda 
mulher, moradores 
nas Congostas  

 

Para a filha mais velha do casal. Se ela não se 
mantiver solteira e virtuosa fica para uma filha 
de Álvaro Gonçalves, bainheiro e de Maria 
Gonçalves. 

Casa 
Rua das 
Congostas 

 
Avaliada, no inventário, em 40 000 
reais. 
 
 

 

 
 
 
Fernando Eanes 

 

A casa será repartida de alto a baixo pelas duas 
filhas de Fernando Eanes e se uma morrer a sua 
parte fica para a outra com a condição de 
deixarem Isabel Rodrigues, “A Castelhana”, 
viver na logea sem pagar nada. 

Casa e 
enxido 

 
Avaliada no inventário, em 80 000 
reais. No ano de 1579 rendeu 3 
837,5 reais 

Aldonça 
Borges 

 
 

Viúva de António 
Ferreira, sapateiro 

Para ela viver com as suas filhas e garantir o seu 
sustento: mas não poderá vender a casa. 
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4.1.1.3 A carta de partilha dos bens de Afonso Pires Borreco e Maria Martins 

 Coube ao Juiz de Fora dos Órfãos, Duarte de Almeida, elaborar a carta de partilha dos bens de 

Afonso Borreco e Maria Martins.948 O processo foi complexo e demorado: iniciou-se em Novembro de 

1578, logo após a morte de Afonso Pires Borreco, mas o documento está datada de Maio de 1580. Pelo 

meio também Maria Martins faleceu. A partilha efectiva dos bens só foi concluída anos mais tarde, 

ficando o atraso a dever-se às dificuldades encontradas na cobrança de algumas dívidas.  

 A partilha implicou a inventariação e a avaliação de todos os bens. Os legados de Afonso Pires 

Borreco, expressos no testamento, foram entregues aos seus beneficiários e foi reservada fazenda de 

igual valor para Maria Martins. A restante fazenda foi também dividida em duas partes, revertendo a 

de Afonso Pires Borreco para a Misericórdia e a de Maria Martins, que entretanto havia falecido sem 

efectuar testamento, para os seus herdeiros.949 O facto de haver muitas dívidas a arrecadar complicou o 

processo: aguardar a sua cobrança integral atrasaria ainda mais a partilha dos bens e nem todas 

poderiam ser arrecadadas. A equidade foi garantida pela divisão do montante em dívida pelas duas 

partes, sendo-lhe subtraído o valor das despesas efectuadas na sua recuperação, quando esta se 

concretizava.950  

 A fazenda do casal foi avaliada em 3 765 993 reais. Os legados feitos por Afonso Pires, no seu 

testamento, foram avaliados em 785 400 reais, pelo que foi retirado igual montante para os herdeiros 

de Maria Martins. Foram subtraídos ao valor total 45 601 reais de despesas efectuadas por António 

                                                 
948 Duarte de Almeida foi Juiz de Fora dos Órfãos no Porto nos anos de 1578, 1579 e 1580. Era casado com Úrsula de 
Morais (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 86-122v; A.H.M.P., Vereações, Lv.26, fls. 46v-47 
e A.D.P., Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lv2B, fl. 44v). 
949 A carta de partilha dos bens enumera como herdeiras de Maria Martins: Genebra Pinto, mulher de António Dias de 
Magalhães; Ana Pinto, viúva; Helena Pinto, freira no Mosteiro das Chagas de Vila Viçosa, Maria de Paiva e duas freiras do 
Mosteiro de S. Bento (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 90v-92v). 
950 A dívida do fidalgo Fernão Teles foi saldada, em 1584, por Dona Maria de Castro. Para a sua cobrança a Misericórdia 
portuense recorreu à sua congénere de Santarém, que assumiu o papel de mediadora entre as duas partes e enviou Manuel 
Velho, na qualidade de seu procurador, a negociar com a fidalga. Dona Maria de Castro informou que já tinha pago 68 000 
reais relativos a uma mula e um açor, referindo que Afonso Pires Borreco recebera 17 000 reais, na vila de Santarém, que 
os utilizara para pagar os custos de uma demanda e os restantes 51 000 reais foram-lhe pagos por Gregório de Magalhães, 
rendeiro de Unhão, em 1577, e comprovou-o com uma carta de quitação efectuada pelo tabelião portuense Bernardo 
Fernandes. No testamento de Afonso Martins Borreco só é referida uma dívida de 100 000 reais relativa a um cavalo que o 
fidalgo Manuel Teles lhe adquirira para participar na Jornada de África. A dívida de 68 000 reais, em nome de Fernão 
Teles, só é referida no inventário, pelo que faz sentido a explicação de Dona Maria de Castro de que a dívida fora paga 
previamente, mas Afonso Pires Borreco se esquecera de devolver o escrito relativo à dívida. 
          Sobre os 100 000 reais, a fidalga alega que o cavalo não valia tanto e que após o fracasso da jornada africana não 
fazia sentido que ela pagasse um valor tão desmesurado por ele. Os argumentos convenceram os negociadores da 
Misericórdia do Porto, que representavam também os restantes herdeiros, e o valor total da dívida foi reduzido para 60 000 
reais, que Dona Maria de Castro se comprometeu a pagar até à Páscoa de 1584. As despesas feitas pela Misericórdia do 
Porto na arrecadação desta dívida foram descontadas, recebendo os herdeiros de Maria Martins 28 350 reais, que foram 
entregues a Francisco de Magalhães em Abril de 1585 (A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 
130-136). 
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Dias de Magalhães com os escravos e o cavalo e com o pagamento e a cobrança de dívidas.951  

Posteriormente efectuaram-se alguns acertos devido a uma rectificação no valor de um dos bens 

avaliados e à soma de alguns rendimentos das propriedades, chegando-se à conclusão que cada parte 

deveria receber 1 083 345 reais (recebendo os herdeiros de Maria Martins mais os 785 400 reais 

correspondentes aos legados que Afonso Pires Borreco fez no seu testamento).  

 A Santa Casa da Misericórdia do Porto recebeu os 1 083 345 reais apurados do remanescente 

da fazenda de Afonso Pires Borreco e os bens que este lhe legou no seu testamento, entre os quais 

destacamos uma casa com três moradas, na Rua de Canos, avaliada (no inventário) em 120 000 reais e 

que no ano de 1579 rendeu 9 700 reais, e uma outra casa que Afonso Pires Borreco, no seu testamento, 

legou à filha de Fernão Pires da Rua de Canos, avaliada em 60 000 reais e que no ano de 1579 rendeu 

4 265 reais e um ceitil. Na carta de partilha efectuada pelo Juiz dos Órfãos consta que, na totalidade, a 

Santa Casa da Misericórdia recebeu 1 277 310 reais.952  A este valor somaram-se mais 13 000 reais 

que os herdeiros de Maria Martins deram à Misericórdia por esta lhes dar primazia na escolha das 

propriedades.953 

 O processo de partilha dos bens de Afonso Pires Borreco e Maria Martins pelos respectivos 

herdeiros foi demorado e complexo.  

A carta de partilha dos bens está datada de 4 de Maio de 1580 e nos dias 7 e 9 do mesmo mês o 

testamenteiro, Jorge Álvares de Pereira Berredo, entregou ao Provedor da Misericórdia, Jorge de Babo 

Ribeiro, um vasto leque de objectos: mobiliário do escritório, do quarto e da cozinha, roupa de cama, 

toalhas, vestuário masculino, tecidos diversos, tapeçarias, objectos de cozinha ou decorativos, 

equipamentos diversos associados à equitação, armas, taças, jóias, adereços e outros objectos em ouro 

ou prata. Faziam parte do recheio da casa de habitação de Afonso Pires Borreco e de Maria Martins, 

mas também objectos de proveniência diversa que o Escrivão dos Órfãos tinha recebido como penhor 

por empréstimos que concedia. Aos herdeiros de Maria Martins também foram entregues objectos com 

um valor correspondente. 

 Simultaneamente, a Misericórdia recebeu diversos documentos de dívidas. Muitas nunca 

foram arrecadadas porque os devedores já tinham falecido ou, então, não dispunham de meios para 

efectuar o pagamento. Quando o montante em questão era recuperado, era dividido: metade para a 

Misericórdia e a outra metade para os herdeiros de Maria Martins. Desta forma procurava-se dividir de 

forma equitativa as perdas decorrentes de dívidas incobráveis.  

Durante o processo, ambas as partes procuraram assegurar alterações futuras através de uma 

cláusula que previa que, se posteriormente à partilha dos bens fosse interposta alguma acção judicial 
                                                 
951  Das despesas apresentadas por António Dias de Magalhães não lhe foram levadas em conta os gastos com o dó da 
viúva, o valor de um porco que adquiriu para ela e os 800 reais pagos ao letrado, Heitor Mendes de Paz, que por decisão do 
Juiz de Fora dos Órfãos, exerceu as funções de curador de Maria Martins. 
952 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 96-96v. 
953 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fl. 120v. 
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que pusesse em causa os bens de raiz partilhados, as despesas e os prejuízos decorrentes de uma 

hipotética perda seriam redistribuídos por ambas. Esta situação foi motivada pelo rumor de que o 

Convento de S. Domingos pretendia mover demanda por considerar que tinha direito ao edifício de 

seis moradas, localizado na rua das Congostas. Afonso Pires, no seu testamento, referiu que Maria 

Martins desejava legar-lhe esta propriedade avaliada, no inventário, em 720 000 reais, mas ela falecera 

sem fazer testamento. Também António de Paiva, filho de João Gonçalves, alegava ter direito a uma 

casa avaliada em 120 000 reais, legada por Afonso Martins Borreco à Misericórdia; argumentava que a 

sua mãe a tomara em sua terça para legados pela sua alma, pelo que a venda efectuada pelo seu pai a 

Afonso Pires Borreco não tinha validade.954 

As contas entre a Misericórdia e Genebra Pinto só foram saldadas em meados da década de 

Oitenta. Em Janeiro de 1584, a viúva Genebra Pinto e o seu filho Francisco de Magalhães deviam à 

Misericórdia 40 000 reais, sendo este dinheiro necessário para o dote que anualmente era atribuído a 

órfãs pobres com o legado de Manuel Carneiro. Ambas as partes acordaram um pagamento faseado, 

justificado pelas dificuldades financeiras dos devedores, que afirmavam não poder pagar sem execução 

dos seus bens. Foi estabelecido um prazo de quatro anos para o pagamento integral da dívida, 

comprometendo-se Francisco de Magalhães a pagar 10 000 reais por ano.955  

Em Janeiro de 1585, Francisco de Magalhães amortizou 10 000 reais, que foram entregues a 

Sebastião da Silva, depositário do dinheiro que Manuel Carneiro legou para os dotes das órfãs.956  

É interessante o artifício a que a Misericórdia recorre para o pagamento desta dívida. Através 

de um documento de obrigação depositária, registado pelo tabelião Simão Barbosa, Francisco de 

Magalhães, único herdeiro de Genebra Martins, converte-se no depositário dos referidos 40 000 reais. 

Desta forma o pagamento integral dos 40 000 reais poderia ser antecipado, se fosse necessário para a 

entrega de algum dote à órfãs já dotadas pelo legado de Manuel Carneiro, como de facto veio a 

acontecer, uma vez que a dívida foi integralmente saldada em Julho de 1585.957  

                                                 
954 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls.92v-95. João Gonçalves, o “Chapilargo”, sapateiro, foi 
casado em primeiras núpcias com Madalena Fernandes e desta união nasceu António de Paiva. Após a morte da primeira 
esposa, casou com Ana Borges e vendeu a casa em questão a Afonso Pires Borreco. Num testamento efectuado por João 
Gonçalves e Madalena Fernandes, em 1565, foram contemplados, com dinheiro e a liberdade, dois escravos: uma preta 
chamada Isabel e o seu filho Sebastião, um rapaz que os testadores reconhecem como neto, filho de António de Paiva e a 
quem legam 8 000 reais e vestuário conveniente à sua pessoa (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 23, 
fls.10v-14). Fez um novo testamento em 1568, continuando os dois escravos a ser contemplados (A.D.P., Notariais, 
Cartório Notarial do Porto, Lv. 26, fls.49v-53). António de Paiva casou com uma filha de Bartolomeu Rebelo, cidadão 
(A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 32-33v). 
     Veja-se AFONSO, José Ferrão – A Rua das Flores no Século XVI. Elementos para a História Urbana do Porto 
Quinhentista. Porto, FAUP Publicações, 2000, pp. 376-377.  
955 Este contrato foi redigido por Simão Barbosa no dia 1 de Janeiro de 1584 (A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia 
Série H, bº 6, Lv.10, Livro B, fl. 48v) 
956 A.H.S.C.M.P., Receita do Dinheiro da Índia, Série H, bº 6, Lv.10, Livro B, fl. 48v. 
957 A.H.S.C.M.P., Administrações várias, Série H, bº 4, Lv. 36, fls. 126-128v. 
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4.2 Os cofres dos órfãos 

 A Lei II da ordenança do cofre dos órfãos, publicada em 1538, ordenou a existência em todas 

as cidades, vilas e concelhos de um cofre onde deveria ser depositado o dinheiro dos órfãos dessa 

localidade e que até essa data estava em posse dos tutores ou era emprestado a juros.958  Além do 

dinheiro, no cofre deviam ser depositados todo o ouro, prata, jóias, pedras preciosas e pérolas 

pertencentes a órfãos. Relativamente ao cofre propriamente dito, a referida lei menciona uma arca que 

era paga com o dinheiro dos órfãos e que tinha três chaves que deviam ser distribuídas pelo Juiz, 

Depositário e pelo Escrivão dos Órfãos, o mais antigo no exercício do ofício quando houvesse mais do 

que um.959 

  Esta lei surgiu na sequência de um pedido que integrou os capítulos gerais das Cortes de 1525 e 

1535 para o dinheiro dos órfãos ser recolhido num cofre de modo a poder ser entregue de imediato aos 

herdeiros que se emancipassem e só ser permitido o seu investimento em bens de raiz e vacas 

parideiras.960 Embora a lei em causa tenha sido publicada em 1538, foi possível comprovar que alguns 

Juízos receberam instruções precisas nesse sentido antes dessa data e os seus cofres dos órfãos são 

anteriores à publicação da lei. O Regimento do Dinheiro dos Órfãos, reproduzido no início do primeiro 

livro do Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, está datado de 10 de Setembro de 1535 e nele já 

constam todas as disposições da lei de 1538, pelo que se conclui que a sua aplicação prática precedeu a 

publicação da lei.961  

Em Agosto de 1536, Vale de Cambra já tinha cofre dos órfãos e já havia sido escolhido o seu 

primeiro Depositário: Duarte Tavares. O processo de transferência dos bens dos órfãos, até então 

confiados aos respectivos tutores, para a arca que lhe foi entregue decorreu na residência do 

Depositário e assistiram aos depósitos efectuados pelos tutores: o Corregedor e Provedor da Comarca 

(licenciado Francisco Fernandes), o Juiz dos Órfãos (Francisco Tavares), o Juiz Ordinário (Baltazar 

Eanes) e o Escrivão dos Órfãos (Fernão Soares).962 No final de Agosto de 1536, em apenas dois dias, 

um total de quarenta e nove tutores depositaram no cofre dos órfãos de Vale de Cambra o dinheiro, 

peças de ouro e prata e outros objectos pertencentes aos órfãos que tutelavam e que estavam em poder 

                                                 
958 Leis Extravagantes e Repertório das Ordenações de Duarte Nunes do Lião (Reprodução “fac-simile” da edição 
“princeps” das Leis Extravagantes impressas em 1569). Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 48v-50v ou 
Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União das 
Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126. Esta lei consta no livro Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles 
fezeram, impresso em 1539, com a designação Lei XXII Que o dinheyro dos órfãos nam se dee ao ganho e que se deposite 
e o modo que se nisso tera e integra uma espécie de preâmbulo, onde a decisão e as mudanças preconizadas são 
justificadas, que não consta nas Leis Extravagantes. 
    Nas Ordenações Filipinas repete-se, quase integralmente, o conteúdo desta lei (Ordenações Filipinas Livro I, Tit. 
LXXXVIII, pp. 215-217). 
959 Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fl. LXV. 
960 Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fls. XXXV e LXIVv-
LXVII. 
961 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fólios não numerados, no início do livro. 
962 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fls.1-23. 
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deles, ficando apenas, quando tal se aplicava, com os valores referentes à criação.963   Após estes dois 

dias de entregas massivas o primeiro livro do Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra revela um 

interregno e o depósito seguinte só foi efectuado em 1547. 

As contas dos cofres dos órfãos eram verificadas pelo Provedor da Comarca, que quando 

detectasse irregularidades devia repor a legalidade. 

Na sequência da criação dos cofres dos órfãos surgiu o cargo de Depositário e os Juízos dos 

Órfãos ganharam maior relevo, passando o controlo do património dos órfãos a ser mais efectivo e 

organizado, pelo que o cargo de Juiz dos Órfãos passou a ser ainda mais cobiçado. Por outro lado a 

concentração do dinheiro dos órfãos num cofre possibilitou a sua utilização, por determinação régia, 

no financiamento de diversos projectos e negócios de interesse público ou privado, mas sem qualquer 

relação com os órfãos. 

Questões de segurança justificaram que, em 1590, o cofre dos órfãos do Porto fosse levado para 

o Convento de Santo Elói, onde terá permanecido até 1598.964  Inicialmente o cofre dos órfãos foi 

colocado dentro da cela do reitor do convento, a qual se localizava no dormitório, por falta de outro 

espaço apropriado, mas a pedido deste, em Dezembro de 1591, o monarca ordenou aos oficiais 

concelhios da cidade que construíssem uma “casa segura no lugar que parecer mais conveniente ao 

dito rector em que o cofre possa estar mais seguro, e se possa ir a ella sem se inquietarem os ditos 

religiosos”.965 

Em 1598, os oficiais concelhios receberam orientações da Coroa para que o cofre dos órfãos 

fosse retirado do Convento de Santo Elói e, de novo, confiado à guarda de uma pessoa abonada.966  

A inexistência de bancos e a necessidade guardar, durante períodos de tempo mais ou menos 

longos, avultadas quantias de dinheiro ou outros valores que, pelo menos parcialmente, tinham que 

estar disponíveis explica o surgimento destes cofres e dos Depositários.  

A criação dos cofres dos órfãos, durante o reinado de D. João III, motivou uma maior 

uniformidade de procedimentos nos Juízos dos Órfãos do reino e complexificou a orgânica interna 

desta instituição, que ganhou maior relevo e se tornou progressivamente mais autónoma relativamente 

ao poder local e mais sujeita a interferências do poder central.  

É curioso verificar que a criação dos cofres do órfãos, que foi justificada pela necessidade de 

facilitar a entrega dos bens aos órfãos que se emancipavam ou casavam, evitando gastos em demandas, 

pelo facto de o dinheiro arrecadado estar sempre disponível, possibilitou empréstimos avultados 

                                                 
963 Vinte e um tutores fizeram as entregas no dia 22 de Agosto e os restantes vinte e oito fizeram-no no dia 28 do mesmo 
mês, totalizando os quarenta e nove depósitos num curto período de tempo (I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de 
Cambra, Lv. 1, fls.2-52). 
964 A.H.M.P., Vereações, Lv. 29, fl. 45; A.H.M.P., Vereações, Lv. 34, fls.203v-204 e A.H.M.P., Registo Geral, Lv. 1, fls. 
99-100v. 
965 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 156. 
966 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as Instituições e o Poder, Vol. I, Porto, 
Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, p. 247. 



306 

ordenados pela Coroa que, em algumas ocasiões, puseram em causa a restituição das legítimas aos 

seus proprietários. 

4.3 A gestão dos bens e os empréstimos do cofre dos órfãos 

As Ordenações Manuelinas previam que o Juiz dos Órfãos pudesse vender bens móveis para 

adquirir bens de raiz, entregar o dinheiro dos órfãos a mercadores abonados (excluindo, no entanto, o 

comércio marítimo) ou oficiais mecânicos que investissem o dinheiro. Estes hipotecariam os seus bens 

e forneceriam fiadores abonados de modo a que o dinheiro estivesse seguro e o ganho garantido. Não 

se achando pessoa adequada que tomasse o dinheiro dos órfãos, o magistrado mandaria lançar pregões 

nas praças e lugares públicos, durante dez dias, para que os interessados fossem à sua presença. Nestas 

circunstâncias os lucros obtidos com o dinheiro dos órfãos seriam divididos em partes iguais entre o 

investidor e os órfãos.967  Quando não era investido, o dinheiro dos órfãos podia permanecer em poder 

dos respectivos tutores e curadores. 

As perdas decorrentes do investimento do dinheiro dos órfãos em maus negócios e, 

principalmente, o tempo gasto e as despesas efectuadas em longos processos judiciais para devolver as 

legítimas aos órfãos que se emancipavam ou casavam são os motivos que constam no Regimento sobre 

o Dinheiro dos Órfãos, datado de 1535, para alterar os procedimentos. O monarca refere que dera 

instruções aos Corregedores e Provedores das comarcas para se informarem se era mais vantajoso para 

os órfãos que o seu dinheiro fosse arrecadado em arcas confiadas a pessoas abonadas, permanecesse à 

guarda dos respectivos tutores ou fosse “dado a ganho” como determinavam as ordenações e a resposta 

recebida levara-o a concluir que era mais proveitoso que fosse confiado a Depositários para lhes poder 

ser restituído sem demandas nem despesas.968  

D. João III ordenou que “o dinheiro dos orfãos se não desse ao ganho a pessoa algua como ate 

entam fazia por bem de suas ordenações e se depositasse em hua arca com três chaves em poder de 

hum depositário”.969 Em cada Juízo dos Órfãos devia existir um Depositário, ou seja, uma pessoa 

abonada que guardava o cofre onde estava o dinheiro dos órfãos dessa circunscrição. Esta medida 

retirou aos órfãos a possibilidade de o dinheiro das respectivas legítimas ser rentabilizado através de 

empréstimos a juros, como antes acontecia. Em Angra do Heroísmo, os autos de contas dos filhos 

órfãos de Lourenço Álvares integram documentos relativos a vários empréstimos com juros de 10% 

que foram efectuados nas primeiras décadas do século XVI por ordem do Juiz dos Órfãos.970  

                                                 
967 Ordenações Manuelinas (reprodução “fac-simile” da edição da Real Imprensa da Universidade de Coimbra, em 1797), 
Livro I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 502-505. 
968 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fólios não numerados no início do livro. 
969 Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Crescimento e Consolidação: de D. João III a 1580, Vol. 4, Lisboa, União 
das Misericórdias Portuguesas, 2005, pp. 124-126. 
970 B.P.A.R.A.H., Judiciais, Auditoria Administrativa de Angra do Heroísmo, Maço 266 (Autos de Contas dos filhos de 
Lourenço Álvares), fls. 22-23v, 34, 51v. 



307 

 Os valores acumulados no cofre dos órfãos eram significativos, sendo por vezes algumas 

quantias disponibilizadas para empréstimos ou para o financiamento de negócios de interesse público 

ou privado, como se de uma instituição bancária se tratasse. 

No Porto, como em outras vilas e cidades do reino, encontram-se referências a vários 

empréstimos de dinheiro depositado no cofre dos órfãos. 

 A fome motivada pela falta de pão, no ano de 1539, levou o monarca a autorizar, caso o 

Corregedor e os oficiais concelhios o considerassem necessário, o levantamento de dinheiro do cofre 

dos órfãos para ser entregue a mercadores ou pessoas seguras que trouxessem cereal à cidade. 

Deveriam apresentar boas fianças para que os órfãos não corressem risco algum.971  

Do mesmo modo, no Verão de 1546, D. João III ordenou ao Juiz de Fora dos Órfãos que 

emprestasse dinheiro do cofre dos órfãos à cidade, até ao valor máximo de 1 000 cruzados (400 000 

reais), para com ele se adquirir e aprovisionar pão, de modo a atenuar as dificuldades que se anteviam 

por a seca e os fortes ventos terem destruído as colheitas desse ano. O dinheiro em causa deveria ser 

devolvido no prazo de um ano, não estando previsto o pagamento de quaisquer juros.972 

Através de uma provisão datada de 17 de Dezembro de 1561, a Coroa mandava que fossem 

emprestados, à abadessa e freiras do Convento da Madre de Deus, em Monchique, 2 000 cruzados 

(800 000 reais) do cofre dos órfãos da cidade do Porto, dando elas um fiador depositário e 

comprometendo-se a pagar 100 000 reais por ano, durante um período de oito anos, que teria início em 

Janeiro de 1562. 973 A pedido das beneficiárias, foram dadas instruções ao almoxarifado do Porto para 

que, durante estes oito anos (de 1562 a 1570), a tença anual de 5 000 reais de Dona Antónia, freira no 

Convento de Santa Clara de Coimbra, a tença anual de 15 000 reais de Joana Guiomar, freira no 

Convento da Madre de Deus de Monchique, a tença anual de 32 000 reais legada por Dona Beatriz de 

Vilhena à abadessa e freiras de Monchique e a tença anual de 6 200 reais pertencente D. Isabel de 

Noronha, abadessa do mesmo Convento, fossem entregues ao Depositário indicado como parte do 

pagamento dos 100 000 reais.974   

Desta forma, o Convento da Madre de Deus de Monchique consegue um empréstimo, sem 

juros, que seria liquidado através do pagamento de oito prestações anuais de 100 000 reais cada e uma 

percentagem significativa do valor a amortizar em cada ano (58 200 reais) seria paga pelo almoxarifado 

do Porto, através da transferência para o cofre dos órfãos das tenças de várias freiras desse convento. 

 Este era um empréstimo muito vantajoso para o Convento de Monchique e interessante para o 

desfalcado erário régio, que satisfaz as pretensões de uma prestigiada instituição religiosa, 

concedendo-lhe um empréstimo sem contrapartidas financeiras. 

                                                 
971 Corpus Codicum…, Vol. IV, p. 257. 
972 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 40-41. 
973 A.H.M.P., Almoxarifado, fl. 114. 
974 A.H.M.P., Almoxarifado, fls. 75v, 82v, 114, 120v. 
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A retirada de dinheiro do cofre dos órfãos tornou-se uma prática comum no Porto e em outros 

lugares do reino. A ele recorriam com frequência as Câmaras, mas também outras instituições e o 

próprio monarca. Em 1560, numa reunião da Vereação do concelho de Benavente, presidida pelo 

Corregedor, decidiu-se refazer a ponte da vila que estava em ruínas. A reparação estava orçamentada 

em 200 000 reais e o magistrado régio propôs que a Câmara solicitasse à rainha que a autorizasse a 

retirar o dinheiro do cofre dos órfãos para custear o valor total da obra, comprometendo-se a pagar 40 

000 reais por ano das suas rendas, de modo a pagar o empréstimo no prazo de cinco anos.975  Também 

a Câmara de Braga, no ano de 1563, recorreu ao cofre dos órfãos para obter um empréstimo de 40 000 

reais para pagar parte das despesas com o envio de procuradores à Corte. Este empréstimo foi 

autorizado pelo Juiz dos Órfãos, António Camelo, que recebera instruções nesse sentido do reverendo 

Frei João de Leiria, Governador da cidade. A dívida foi liquidada através de dois pagamentos de 20 

000 reais cada, o primeiro foi feito em 1564 e o último no final de 1566.976  

Em 1622 o cofre dos órfãos de Coimbra estava com problemas de liquidez pela retirada, nos 

anos anteriores, de mais de 1 253 000 reais para reparar as fontes e efectuar obras na ponte da 

cidade.977  

D. Sebastião utilizou o dinheiro dos órfãos para financiar a jornada de África, tal como D. 

Afonso V o fizera para custear as suas campanhas bélicas.978 Para reunir os meios necessários à 

concretização do seu projecto, o jovem monarca recorreu a diversos expedientes: efectuou um acordo 

com os cristãos novos que lhe permitiu angariar um subsídio de 240 000 cruzados a troco da 

suspensão, por um período de dez anos, da confiscação dos bens de todos quantos fossem 

penitenciados pela Inquisição; obteve do Papa Gregório XIII um contributo de 150 000 cruzados pagos 

ao longo de dois anos; lançou um imposto de 1% sobre todos os bens de raiz; solicitou um tributo 

voluntário aos prelados, fidalgos e comerciantes abastados; transaccionou prata da Casa da Moeda; 

vendeu Padrões de Juro; decretou o monopólio do sal de Setúbal; contraiu um empréstimo de 400 000 

cruzados, com juros de 8%, junto da sociedade do mercador alemão Conrad Rott e recorreu também, a 

título de empréstimo, ao dinheiro dos cofres dos órfãos, prometendo restitui-lo no final da jornada.979 

À cidade do Porto o monarca solicitou um contributo de 3 000 cruzados (1 200 000 reais), que 

deveria ser entregue a Fernão Nunes Barreto para a aquisição de carnes e outras coisas necessárias. A 

cidade protelou e acabou por entregar apenas 340 000 reais, argumentando que as suas rendas eram 

                                                 
975 CORREIA, Francisco – Subsídios para a História Benaventina do Século XVI (Sumários de um livro de Actas da 
Câmara de 1559 a 1564), 2ª ed.,  S/l., Câmara Municipal de Benavente, 2009, pp. 41-42. 
976 Bracara Augusta, vol. XXXIII, nº 75-76 (87-88), ano de 1979, pp. 498-499. 
977 Livro 2º da Correia (Cartas, provisões e alvarás régios registados na câmara de Coimbra) 1273-1754. (Organização, 
leitura e notas de José Branquinho de Carvalho). Coimbra, Edição da Biblioteca Municipal, 1958, pp. 285-286. 
978 GOMES, Saul António – D. Afonso V. O Africano. Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 173. 
979 LOUREIRO, Francisco Sales – D. Sebastião e Alcácer Quibir. Lisboa, Publicações Alfa, 1989, p. 216; DIAS, João José 
Alves; BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond e BRAGA, Paulo Drumond – A Conjuntura in Nova História de Portugal. 
Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, Vol. V, Lisboa, Ed. Presença, 1998, p. 750 e CRUZ, Maria Augusta Lima – 
D. Sebastião. S/l., Círculo de Leitores, 2006, p. 256. 
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necessárias para as respectivas despesas.980 D. Sebastião autorizou a cidade a lançar um tributo para 

esse efeito, mas como não estava disposto a aguardar a sua arrecadação sugeriu aos oficiais concelhios 

que obtivessem o resto do dinheiro por outros meios, nomeadamente empréstimos, desde que no prazo 

máximo de quinze dias os 3 000 cruzados estivessem à ordem de Fernão Nunes Barreto.981  Deste 

montante que o monarca exigiu ao Porto ficaram por entregar 140 000 reais que haviam sido 

arrecadados e que, posteriormente, o Cardeal D. Henrique autorizou que fossem utilizados para 

financiar a ida dos representantes da cidade às Cortes de Lisboa e outras despesas do concelho, 

nomeadamente gastos com a criação de enjeitados.982  

Desconhecemos o valor total dos montantes retirados com este propósito dos diversos cofres 

dos órfãos do reino, nem sabemos o peso que teve no financiamento do projecto régio, mas também 

não é nosso propósito descobri-lo. Gostaríamos, no entanto, de conseguir avaliar, ao nível local e 

regional, as consequências deste “empréstimo” tanto para os órfãos e respectivos tutores como para os 

diversos Juízos dos Órfãos. 

A consulta dos livros de receita e despesa de alguns Juízos dos Órfãos confirma que a retirada 

do dinheiro existente nos respectivos cofres foi uma prática generalizada e possibilita o conhecimento 

dos tempos, procedimentos e modos de actuação. Aliás não foi apenas o dinheiro que foi retirado: D. 

Sebastião ordenou que todos os objectos de ouro e prata que estivessem depositados nos cofres dos 

órfãos fossem levados para Lisboa, onde deveriam ser entregues na casa que ele ordenara para esse 

efeito.983 

O conteúdo da missiva régia enviada aos Provedores das comarcas de Viana e de Mesão Frio 

com as instruções para a retirada do dinheiro dos cofres dos órfãos é muito semelhante; trata-se de uma 

espécie de circular enviada às diversas comarcas emitida em Lisboa e datada de Junho de 1577.984  

Nesta provisão alude-se a uma carta anterior enviada aos Provedores sobre o mesmo assunto. 

O esvaziamento dos cofres dos órfãos processou-se a diferentes ritmos durante o Verão e o 

Outono do ano de 1577: Palmela procedeu à entrega no dia 9 de Julho, Vale de Cambra no dia 27 de 

                                                 
980 Em 1577, quando este contributo de 3 000 cruzados foi solicitado ao Porto, o quotidiano da cidade estava 
completamente alterado devido à existência de focos de peste em Arrifana de Sousa, S. João da Foz e Matosinhos. A luta 
contra a doença e a assistência à população dos lugares impedidos aumentaram substancialmente as despesas concelhias. 
Em Janeiro de 1578, o próprio D. Sebastião, em resposta a apelos que lhe chegaram do Corregedor e do Juiz de Fora, 
disponibilizou 500 cruzados para acudir às necessidades destes lugares (Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 130-132, 166-167 
e A.H.M.P., Acórdãos e Posturas, Lv. 2, fls. 131-132v). 
981 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 166-167. 
982 A.H.M.P., Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 6, fls. 6-8 
983 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fólio não numerado. 
984 O treslado da provisão enviada ao Provedor da Comarca de Viana está datado de 28 de Junho de 1577, enquanto o da 
que foi enviada ao Provedor de Mesão Frio tem a data de 8 de Junho do mesmo ano, mas a diferença na data deve atribuir-
se a um engano na transcrição da data do treslado da missiva enviada ao Provedor da Comarca de Mesão Frio, efectuada 
pelo Escrivão dos Órfãos de Chaves (I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv.1, fólios não numerados anexados à capa 
do livro e I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Viana do Castelo, Lv. 5, fls. 12-13v). 
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Agosto, Chaves no dia 23 de Setembro e Viana no dia 17 de Outubro.985  Quanto aos montantes de 

cada Juízo dos Órfãos, foram retirados 22 727 reais de Viana da Foz do Lima, 53 914 reais de Vale de 

Cambra, 152 500 reais de Palmela e 465 616 reais de Chaves.986 O local da entrega também variou: 

alguns Depositários levaram o conteúdo dos cofres que lhes haviam sido confiados a localidades da 

mesma comarca ou de comarcas vizinhas onde eram reunidos os montantes provenientes de diversos 

Juízos dos Órfãos, sendo depois confiados a uma pessoa escolhida pelo Provedor da Comarca que os 

deveria transportar para a Corte. O dinheiro dos órfãos de Viana foi entregue em Ponte de Lima e o de 

Chaves foi entregue em Mesão Frio.   

Relativamente a Chaves, embora não se insira nos limites geográficos predefinidos para este 

trabalho, vale a pena referir que além dos 466 571 reais que foram entregues em Mesão Frio para 

serem levados para a Corte, houve uma retirada anterior de 256 000 reais que foram emprestados ao 

Duque de Bragança e que se destinavam ao pagamento das despesas da gente que ele pretendia mandar 

na expedição militar, o que significa que, na totalidade, do cofre dos órfãos de Chaves saíram 721 616 

reais para financiar a jornada de África. No entanto o empréstimo ao Duque de Bragança efectuou-se 

em condições muito diferentes da retirada do dinheiro, ouro e prata existentes no cofre dos órfãos 

ordenada por D. Sebastião. D. João I, o 6º Duque de Bragança, apresentou uma provisão régia que o 

autorizava a retirar dos cofres dos órfãos das suas terras o dinheiro que os Provedores dessas comarcas 

considerassem que lhe podia ser emprestado, sem se colocar em risco os levantamentos que 

necessitariam de ser feitos. O empréstimo seria efectuado pelo prazo de um ano e como garantia o 

Duque de Bragança devia mandar depositar nos cofres dos órfãos penhores de ouro e prata de valor 

equivalente ao montante retirado.987  Numa missiva endereçada a Leonardo Borges, Juiz dos Órfãos de 

Chaves, escrita em Vila Viçosa e datada de 8 de Junho de 1577, o Duque de Bragança solicita-lhe que 

investigue quanto dinheiro existe no cofre dos órfãos da vila e que passe uma certidão desse valor para 

Gaspar Gonçalves, seu moço de estribeira, entregar ao Provedor da Comarca, juntamente com uma 

carta sua. O Duque de Bragança acrescenta ainda que bastava ficar no cofre dos órfãos um terço do 

dinheiro que lá se encontrasse, à semelhança do que tinha acontecido nas suas comarcas do Alentejo, 

refere as peças que enviava como penhores e informa que decidira aumentar, em 10 cruzados (4 000 

reais), o vencimento do Juiz dos Órfãos de Chaves. 

Aparentemente o Duque de Bragança desconhecia que o montante existente no cofre dos órfãos 

de Chaves pudesse ser tão elevado, uma vez que as peças que envia como penhores vinham avaliadas 

                                                 
985 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv. 6, fls. 70-71v; I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Viana do Castelo, Lv. 5, 
fls. 12-13v; I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fls. 123-123v e I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de 
Chaves, Lv. 1, fólios não numerados anexados à capa do livro. 
986 Desconhecemos o valor retirado do cofre dos órfãos da Lourinhã, mas em Maio de 1577, o Corregedor e Provedor da 
Comarca de Alenquer verificou os livros de receita e despesa dessa vila e constatou que deveriam estar no cofre 24 984 
reais. 
987 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fl. 5.  
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em 256 112 reais e destinavam-se também a Bragança; além disso o duque refere expressamente que 

se o valor disponível fosse inferior a 200 cruzados, não valia a pena proceder ao empréstimo, porque 

não se queria “embaraçar com menos contia”.988 Assim os penhores que o duque enviou para servirem 

de garantia aos empréstimos que esperava obter dos cofres dos órfãos de Chaves e Bragança ficaram 

todos em Chaves e o valor do crédito que lhe foi concedido foi muito inferior aos dois terços do total 

que ele próprio sugeria que lhe podiam ser emprestados, como acontecera nas comarcas do Alentejo.989 

Talvez o Duque de Bragança não tivesse sido tão generoso com Leonardo Borges se tivesse 

conhecimento dos montantes existentes no cofre dos órfãos de Chaves. 

As jóias entregues como penhor pelo empréstimo concedido ao Duque de Bragança foram as 

únicas que permaneceram no cofre dos órfãos depois de o dinheiro, ouro e prata que neles estavam 

guardados terem sido entregues em Mesão Frio, em Setembro de 1577, por António de Lisboa, genro 

de Gaspar de Magalhães, Depositário dos órfãos de Chaves e ainda eram as únicas que lá permaneciam 

quando em Janeiro de 1579, Manuel Rebelo, Juiz de Fora com alçada pelo rei e Juiz dos Órfãos da vila 

e seus termos pelo Duque de Bragança, mandou abrir o cofre para se proceder à entrega ao novo 

Depositário, uma vez que Gaspar de Magalhães falecera e Cristóvão Teixeira havia sido eleito para 

essas funções. 990 Entre Setembro de 1577 e Janeiro de 1579 não se efectuou qualquer depósito no 

cofre dos órfãos de Chaves, o que demonstra que o normal funcionamento deste Juízo foi afectado por 

estes empréstimos. 

Ao contrário do monarca, o senhor da terra de Chaves tinha entregue penhores como garantia 

do montante recebido a título de empréstimo e, em Novembro de 1583, Gonçalo Teixeira, almoxarife 

do Duque de Bragança, por mandado de D. Catarina, procedeu à devolução de parte desse valor.991 

O Cofre dos Órfãos do Porto certamente não terá escapado aos empréstimos forçados impostos 

pelo monarca para financiar a jornada de África, tal como não escapou o Cofre dos Órfãos do Julgado 

de Penafiel e Aguiar de Sousa, localizado no termo do Porto e por isso sob a jurisdição directa do 

Provedor da Comarca do Porto. Mas sobre o primeiro destes cofres, indubitavelmente muito mais 

abonado, não dispomos de qualquer informação por não existirem os livros do Juízo dos Órfãos do 

Porto relativos a este período. 

                                                 
988 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 7-7v. 
989 Os penhores entregues foram: uma cruz com sete diamantes e seis triângulos, esmaltada de branco e preto e com uma 
pérola redonda que estava numa caixa preta acolchoada de tafetá carmesim, avaliada em 128 000 reais; dois braceletes de 
ouro com quatro diamantes, quatro rubis e oito rosas de pérolas miúdas, que estavam numa caixa redonda forrada de veludo 
verde e que valiam 128 000 reais e um firmal de um rubi que tinha uma rosa com seis diamantes e duas pérolas redondas, 
numa caixa preta forrada de veludo da mesma cor e que foi avaliado em 36 000 reais (I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de 
Chaves, Lv. 1, fls. 7v, 18v-19). 
990 Para abrir o cofre foi necessária a presença de um serralheiro porque Leonardo Borges, o anterior Juiz dos Órfãos, já não 
residia na região e levara a sua chave. A quitação do conteúdo do cofre dos órfãos foi dada a Antónia de Fontoura, viúva de 
Gaspar de Magalhães (I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 18-20v). 
991 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Chaves, Lv. 1, fls. 6-6v. 
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Resta-nos tentar inferir as consequências no Julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa. O Livro da 

despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa revela uma total descapitalização do 

cofre dos órfãos após a retirada do dinheiro para a jornada de África. Entre 1571 e 1576 este livro 

regista levantamentos anuais de dinheiro de valores que oscilam entre os 67 867 reais e os 15 600, 

totalizando nos seis anos 184 033 reais, mas após 1576 cessam por completo os levantamentos.  

Quadro 46 - Levantamentos do cofre dos órfãos efectuados entre 1571 e 1576 

Ano Numerário Objectos  Total 
1571 19 561 48 306 67 867 
1572 28 292 8 520 36 812 
1573 14 300 1 300 15 600 
1574 23 683 - 23 683 
1575 13 800 8 776 22 576 
1576 17 495 - 17 495 
Total 117 131 66 902 184 033 

 
 Apesar de não ter chegado até nós nenhum livro de receitas deste julgado, o número de 

levantamentos anuais e os montantes resgatados indicados, no livro de despesas, indiciam que não 

seria muito elevado o capital total existente no cofre dos órfãos à data do empréstimo para a jornada de 

África, mas ainda assim um contributo não negligenciável de dois dos concelhos do termo do Porto. 

Os números seriam de outra ordem de grandeza se fosse considerada a totalidade da Comarca do 

Porto, uma vez que isso incluiria o cofre dos órfãos da cidade e termo sob a alçada directa do Juiz de 

Fora dos Órfãos.  

 O motivo para os levantamentos do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa terem 

cessado em 1576 e só voltarem a ser retomados na década de Noventa é fornecido pelo Livro da 

despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa. Em 1594, quando o licenciado 

Cristóvão da Costa Feio, na qualidade de Provedor e Corregedor da Comarca do Porto, chegou ao 

lugar de Arrifana de Sousa, mandou vir perante si os livros de receita e despesa dos órfãos dos 

concelhos de Penafiel e Aguiar de Sousa, examinou-os e constatou que não havia qualquer dinheiro no 

cofre dos órfãos desde a data da tomada da conta do dinheiro que foi retirado para a jornada de África.  

Verificou ainda que o Depositário não estava na terra, encontrando-se os referidos livros em 

poder de João da Costa, Escrivão dos Órfãos. Para pôr cobro a esta irregularidade nomeou, de 

imediato, um novo Depositário: o mercador André Teixeira.992 

 Perante a total descapitalização do cofre dos órfãos e a evidência de diversas irregularidades, o 

Provedor da Comarca ordenou ao escrivão que notificasse o Juiz dos Órfãos, André da Madureira, de 

que de imediato deveria pôr em prática os seguintes procedimentos: mandar cobrar no Almoxarifado 

do Porto o dinheiro emprestado para a jornada de África e proceder à arrecadação do dinheiro que os 

                                                 
992 André Teixeira era casado com Isabel da Fonseca e morava em Arrifana de Sousa (A.M.P., Livro da despesa do 
dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 47-47v). 
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tutores ficaram a dever dos provimentos, uma vez que nas contas que conferiu constavam dívidas de 

alguns tutores. 

 Após a morte de D. Sebastião, o Cardeal D. Henrique ordenou a restituição do dinheiro dos 

cofres dos órfãos, defuntos e ausentes.993 Mas tal não se traduziu na devolução integral e imediata do 

dinheiro retirado dos cofres de cada Juízo. O atraso é comprovado pelo facto de o almoxarife de 

Aveiro proceder à entrega de 10 737 reais pertencentes aos órfãos de Vale de Cambra em Dezembro 

de 1592 e de igual montante em Dezembro de 1593.994 

 Porque motivo o dinheiro retirado do cofre dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa não foi 

devolvido? Ineficiência do Juiz dos Órfãos? Incapacidade económica do almoxarifado do Porto? Ou 

terá sido um dos efeitos colaterais da epidemia mortífera que assolou Arrifana de Sousa no segundo 

semestre do ano de 1577 e que ainda era motivo de preocupação no início de 1578, obrigando mesmo 

o Juiz de Fora do Porto a fixar residência neste lugar do termo durante algum tempo?995   

As questões ficam sem resposta, mas dezassete anos depois do empréstimo forçado para a 

jornada de África e da peste em Arrifana de Sousa os montantes retirados ainda não tinham sido 

devolvidos e o normal funcionamento do Julgado dos Órfãos tinha sido profundamente afectado, 

verificando-se a sua inactividade.   

As medidas tomadas pelo Provedor, em 1594, não resultaram. Dois anos mais tarde a situação 

mantinha-se inalterada. Em 11 de Junho de 1596, Simão Pais da Rocha, que servia de Juiz dos Órfãos, 

apresentou-se em casa do Depositário (André Teixeira) e constatou que no Cofre dos Órfãos não 

existia nenhum dinheiro, apenas cinco livros encadernados em pergaminho, e que as suas chaves 

tinham desaparecido, pelo que de imediato mandou fazer as três chaves determinadas pela 

legislação.996 Inquiriu o Depositário sobre a prestação de fiança abonada e foi-lhe apresentado um 

documento elaborado no dia anterior.997  

  Em Maio de 1597, André da Madureira, Juiz dos Órfãos, ao entrar no ofício mandou abrir o 

Cofre dos Órfãos para ver o que nele havia e achou apenas 2 710 reais em dinheiro, os cinco livros de 

receita e despesa e alguns autos e certidões. 998  

 Vinte anos passados, a quantia absolutamente irrisória encontrada no Cofre dos Órfãos 

testemunha o descrédito e o marasmo em que o Julgado de Penafiel e Aguiar de Sousa havia caído 

após o empréstimo para jornada de África e as repercussões que algumas decisões do poder central 

podiam ter no funcionamento de instituições locais.  

                                                 
993 POLÓNIA, Amélia – D. Henrique o cardeal-rei. S/l., Círculo de Leitores, 2005, p. 199. 
994 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Vale de Cambra, Lv. 1, fls. 142, 148v. 
995 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp.130-132, 167; A.H.M.P. Acórdãos e Posturas, Lv. 2, fls. 125v -126v, 131 -132. 
996 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 48-48v. 
997 André Teixeira, mercador, apresentou como seus fiadores, no valor de 400 000 reais, António Vaz Ferreira e Ana 
Meireles, sua mulher, moradores em Arrifana de Sousa (A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e 
Aguiar de Sousa, fl. 47v). 
998 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 49-49v. 
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4.4 Irregularidades e corrupção 

A maior parte das irregularidades detectadas estão relacionadas com a apropriação de bens dos 

órfãos, a má gestão dos mesmos ou a cobrança por parte dos funcionários do Juízos dos Órfãos de 

valores superiores aos estabelecidos pelos respectivos regimentos para tais serviços. Por esse motivo 

optámos por abordar este aspecto integrado num capítulo sobre os bens dos órfãos. No entanto, 

algumas denúncias feitas ao monarca referem outro tipo de irregularidades, nomeadamente a 

existência de parentescos entre titulares de alguns ofícios que contrariavam os regimentos, a 

participação em conluios, o incumprimento dos prazos legais, a recusa em passar certidões a que 

estariam obrigados pelo ofício ou acusações de dormirem com órfãs. Estas referências surgem, na sua 

maior parte, em documentos em que o rei faz mercê ao denunciante de um ofício perdido por erros 

cometidos, utilizando a fórmula “se assim é”.999 A substituição do titular do ofício nem sempre 

ocorreu, o que deverá significar que não se provou a sua culpabilidade nos actos em que era indiciado 

ou que se fez um conluio.1000 

Uma das acusações que, com maior frequência, era feita a Juízes e Escrivães dos Órfãos estava 

relacionada com a aquisição de bens dos órfãos, algo que lhes era vedado pelas Ordenações 

Manuelinas, sob pena de perderem os ofícios.1001 João de Figueiró, Escrivão dos Órfãos da cidade do 

Porto e seus termos, em 1501, foi acusado de comprar uma estrebaria que pertencia aos filhos órfãos 

de Vasco Afonso por 3 000 reais, a qual valia mais do dobro e não tinha andado em pregão.1002 Para 

apurar os factos D. Manuel ordenou uma inquirição judicial e fez mercê do cargo a Luís Álvares 

Rangel, mas João de Figueiró continuou em exercício, pelo que não deve ter sido provada a sua culpa 

nesta e em outras acusações que lhe foram feitas ou então ele fez um conluio com Luís Álvares 

Rangel.    

Outra situação que é denunciada frequentemente é a cobrança de valores superiores aos 

estabelecidos para os serviços prestados. Nos capítulos gerais apresentados às Cortes de 1525 (Torres 

Novas) e de 1535 (Évora) refere-se que os Juízes dos Órfãos costumavam desdobrar uma partilha em 

três para aumentarem os seus salários. Ou seja, quando falecia um homem casado estes magistrados 

                                                 
999 Sobre as cartas de “se assim é” veja-se DUARTE, Luís Miguel – Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo (1459-
1481). Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 1999, pp. 30-35. 
1000 Um documento datado dos primeiros anos do século XVI refere que João de Beça não poderia ser Escrivão dos Órfãos 
de Penafiel por ser cunhado de Marcos Barbosa, Tabelião do mesmo julgado (I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 
1, fl. 45v); em 1514, Aires Coelho, Juiz das Sisas e dos Órfãos do concelho de Lanhoso, foi acusado de dormir com órfãs e 
comprar bens de órfãos (I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 15, fl. 10); Gomes Silveiro, após ter perdido o cargo 
de Escrivão dos Órfãos de Santa Cruz de Ribatâmega, foi acusado de pagar a 6 000 reais a João Fernandes de Arrifana de 
Sousa e, posteriormente, 4 000 reais a Lopo Dias, morador em Celorico de Basto, a quem o monarca concedera o cargo em 
causa, para continuar em exercício (I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 10, fl. 79v) e Afonso Pires Borreco, 
Escrivão dos Órfãos do Porto e seus termos, em 1552, foi acusado de não passar uns documentos a Catarina Rodrigues, 
viúva, e a Antónia Pessoa e Genebra Pessoa, suas filhas (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 7, fls. 123v- 
124). 
1001 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 484. 
1002 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 1, fl. 7. 
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cobravam um salário da parte da viúva, outro da terça e um terceiro da parte dos filhos. O monarca 

respondeu que era escusado fazer uma nova provisão e bastava aplicar as ordenações, em situações de 

incumprimento havia que recorrer à justiça.1003 

Em 1566, António Barbalho, na qualidade de Procurador da cidade do Porto, denunciou perante 

o Cardeal D. Henrique que o Juiz de Fora dos Órfãos e os Partidores cobravam espórtulas em 

processos de partilha de bens de órfãos. Na sequência desta acusação o regente escreveu ao licenciado 

Fernão Gonçalves, Corregedor da Comarca e Correição do Porto, e ordenou-lhe que notificasse o Juiz 

de Fora dos Órfãos e o Juiz de Fora da cidade que só podiam cobrar os valores estabelecidos pelas 

ordenações, mesmo quando o processo obrigava a deslocações para fora da cidade ou era julgado por 

outro magistrado, por aquele a quem competia ser considerado parte interessada no caso.1004  Nesta 

data o Juiz dos Órfãos da cidade e termos era o licenciado Gonçalo Vaz Peixoto. 

João de Figueiró, o Escrivão dos Órfãos do Porto que foi denunciado por comprar bens de 

órfãos, foi também acusado de cobrar mais do dobro do que era permitido pelos documentos que 

redigia.1005 Outro exemplo, ainda mais explícito, é o do Escrivão dos Órfãos de Santa Cruz de 

Ribatâmega que foi acusado de se apropriar de três taças de prata que pertenciam aos netos órfãos de 

Gonçalo Martins de Arcozelo, quando pelo trabalho efectuado deveria ter cobrado 300 ou 400 reais, no 

máximo.1006  

Outra questão recorrente tinha a ver com a falsificação dos inventários por parte dos escrivães. 

Como o habitual era que os inventários permanecessem à guarda dos respectivos escrivães havia a 

possibilidade de estes serem alterados, razão que motivou um pedido que consta dos capítulos gerais 

apresentados às Cortes de 1481-1482 (Évora-Viana) e foi indeferido para que os inventários fossem 

depositados na arca da Câmara, tal como mandava a lei, recebendo os escrivães uma chave e sendo a 

outra entregue a um Vereador.1007 No Porto esta questão também se colocou. Em data indeterminada o 

monarca mandou que os inventários dos órfãos fossem depositados na Câmara, mas em 1491 ordenou 

que estes continuassem à guarda de João de Figueiró, Escrivão dos Órfãos. No entanto, os traslados 

dos inventários deveriam ser guardados na Câmara, dentro de uma arca, sendo uma das chaves 

entregue a João de Figueiró e a outra aos Juízes e Vereadores da cidade.1008  

No que respeita aos Depositários, eles eram responsáveis pelos valores que eram guardados nos 

cofres dos órfãos e quando eram tomadas as contas o valor apurado como saldo, uma vez 

contabilizados os depósitos e os levantamentos, devia coincidir com o conteúdo na arca confiada à sua 

                                                 
1003 Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fls. XIv-XII. 
1004 Corpus Codicum…, Vol. IV, pp. 89-91. 
1005 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 1, fl. 7. 
1006 I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Manuel, Lv. 10, fl. 79v. 
1007 SOUSA, Armindo de – As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), Vol. II, Porto, Instituto Nacional de 
Investigação Científica / Centro de História da Universidade do Porto, 1990, p. 448. 
1008 Livro Antigo de Cartas e Provisões dos Senhores Reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I do Arquivo Municipal do 
Porto. Porto, Câmara Municipal do Porto, S/d., p. 113. 
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guarda, a qual devia permanecer fechada com três chaves diferentes que eram distribuídas pelo Juiz 

dos Órfãos, pelo Escrivão e pelo próprio Depositário. Por vezes registavam-se pequenas diferenças, 

como aconteceu na Lourinhã, em Maio de 1577, em que o Corregedor e Provedor da Comarca de 

Alenquer, ao verificar os livros de receita e despesa da vila, constatou que deveriam estar no cofre 24 

984 reais, mas apenas se encontraram 23 373 reais, pelo que o depositário foi intimado a entregar os 1 

611 reais em falta para serem confiados ao novo Depositário, quantia que ele entregou de imediato.1009  

No entanto, em Palmela, em 1560, o caso assumiu contornos diferentes. No dia 5 de Janeiro desse ano, 

Diogo Gastão, Provedor da Comarca de Setúbal, juntamente com Luís de Lima Cabaços, Vereador e 

Juiz pela Ordenação, e Fernão Dias Cota, Escrivão dos Órfãos, foram a casa de João Rico, o 

Depositário, para verificar as contas e proceder à transferência do cofre para João Lourenço Anjo que, 

recentemente, havia sido nomeado como novo Depositário. João Rico disse que estava doente e 

acamado, mas entregou a sua chave. Uma vez examinados os livros, o Provedor constatou que tinham 

entrado no cofre dos órfãos 346 078 reais e tinham sido retirados 311 402 reais pelo que dentro do 

cofre deveriam encontrar-se 34 676 reais e um copo de prata pertencente aos filhos de João Vasques 

Queimado; mas nele, além do referido copo, estavam apenas 12 676 reais. Ao ser inquirido sobre os 22 

000 reais em falta, João Rico disse que “avia dez annos que tinha o dicto cofre em seu poder e por não 

ser muito esperto nas contas nem saber ler nem escrever podia perder a dicta conta no dicto tempo ou 

por não receber quanto lhe carregavam ou por entregar mays do que descarregavam”. O Provedor não 

se mostrou sensibilizado pela justificação e ordenou-lhe que “se asy era que os pagase de sua casa”, 

recusando-se, inclusivamente, a conceder-lhe algum tempo para disponibilizar o dinheiro em falta, 

como o Depositário lhe requerera. Para evitar a prisão, João Rico entregou, a título de penhores, umas 

braceletes de ouro, uma cadeia de ouro com uma pêra de cristal e uma taça de prata avaliados em cerca 

de 24 000 reais. Os penhores foram recuperados cerca de um mês mais tarde quando João Rico 

entregou os 22 000 reais a João Lourenço Anjo, o novo Depositário do cofre dos órfãos de Palmela. 

Quanto aos argumentos de João Rico cumpre dizer que não podemos avaliar a sua capacidade 

de fazer contas, nem nos é possível ajuizar se sabia ou não ler e escrever, mas sabia assinar e fazia-o 

com alguma desenvoltura.1010 

Mas o enredo continuou e, no final de Junho desse ano, o mesmo Provedor, que havia levado 

consigo, para as suas pousadas, os livros da receita e despesa do Juízo dos Órfãos de Palmela para uma 

verificação mais exaustiva e cuidadosa, encontrou no fólio 146 do livro de depósitos uma verba de 25 

000 reais que não havia sido contabilizada na verificação das contas efectuada em Janeiro. João Rico 

voltou a ser chamado e, perante o Provedor, respondeu que “não sabia o que se fezera do tall dinheiro 

sobmente lhe parecya que foy erro na entrega delle na sua receyta de quem lho caregou não naquella 

                                                 
1009 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos da Lourinhã, Lv. 1, fls. LXXXV-LXXXVv. 
1010 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv. 1, fls. CLXVIIIv-CLXXI. 
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adiçam mas em outras”. Tal como da primeira vez, foi-lhe exigida a restituição do dinheiro que ele 

efectuou, sendo-lhe descontados apenas 300 reais que ele tinha pago quando o cofre lhe fora 

entregue.1011  

Em 1577, quando os 152 500 reais que estavam no cofre dos órfãos de Palmela foram 

entregues ao Corregedor e Provedor da Comarca de Setúbal, o licenciado Domingos Rodrigues, para 

serem levados para Lisboa para financiar a jornada de África, verificou-se que 146 146 reais eram de 

vários órfãos e de um pródigo que estavam identificados, mas os restantes 6 354 reais não se sabia a 

quem pertenciam.1012 Pelo que se pode concluir que nem sempre era efectuado um registo completo e 

discriminado dos montantes depositados no cofre dos órfãos, o que permitiria que também pudessem 

ser retiradas algumas quantias sem se dar conta delas no livro das despesas. 

Em 1575, o Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, Gonçalo Dias de Carvalhosa, foi 

suspenso por decisão do Provedor e Corregedor da comarca do Porto, o licenciado Heitor Mendes, e 

apesar de o motivo não ser revelado, houve, certamente, suspeitas de irregularidades graves a justificar 

a decisão do magistrado e a hipótese de estas estarem relacionadas com os bens dos órfãos deve ser 

equacionada. Também irregular foi a eleição de António Soares, o filho de Gonçalo Dias de 

Carvalhosa, na reunião da Vereação do dia 5 de Outubro de 1575, para substituir o pai enquanto 

durasse a sua suspensão. A acta refere que a eleição se devia à boa informação que dele tinham, mas 

não é referida a fonte dessa informação tão abonatória.1013 De qualquer forma a eleição acabaria por 

ser anulada, alguns dias depois, por causa do parentesco de António Soares com o juiz suspenso e 

devido ao facto de ainda ser menor. Talvez as presenças nas duas reuniões ajudem a explicar a 

mudança: no dia da eleição a reunião da Vereação foi presidida, na qualidade de Juízes pela 

Ordenação, por Gaspar Nunes Barreto e Martim Ferraz, estando também presente o Vereador Lopo 

Cardoso e no dia 19 de Outubro, data em que ocorreu a anulação, a reunião foi presidida por Pedro 

Borges, Juiz de Fora dos Órfãos, em substituição do Juiz de Fora e estiveram presentes Gaspar Nunes 

Barreto e Bernardo de Figueiroa, Vereadores, e Pantaleão da Santa, Procurador.1014  

Apesar de com alguma frequência serem denunciadas irregularidades e situações de corrupção, 

implicando diversos funcionários dos Juízos dos Órfãos, também há exemplos de reconhecimento da 

sua experiência e competências por parte da sociedade, nomeadamente através de apelos feitos por 

diversos herdeiros a Partidores e Juízes dos Órfãos para intervirem e resolverem processos de partilhas 

complicados em que não existiam menores envolvidos. Refira-se a título de exemplo que, em 1558, os 

herdeiros de Gonçalo Vaz Alcoforado e de Margarida de Sousa recorreram a João de Valadares, Juiz 

de Fora dos Órfãos, e ao cidadão Pedro Dias, Avaliador e Partidor dos Órfãos, para efectuarem as 

                                                 
1011 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv.1, fls. CLXXIv-LXXII. 
1012 I.A.N./T.T., Juízo dos Órfãos de Palmela, Lv.6, fls. 70-71v. 
1013 A.H.M.P., Vereações, Lv. 25, fls. 148v. 
1014 A.H.M.P., Vereações, Lv. 25, fls. 171-171v. 
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partilhas e a entrega dos bens que coubessem a cada herdeiro e, em 1565, o licenciado Álvaro Afonso, 

Juiz dos Órfãos, foi louvado para efectuar as partilhas dos bens de Maria Carneiro, mãe de Margarida 

Carneiro, casada em segundas núpcias com Jerónimo de Castro e avó de Maria Carneiro Aranha, filha 

de Fernão Aranha (falecido) e de Margarida Carneiro, a quem a defunta fizera legado da sua terça.1015  

As irregularidades relacionadas com os bens dos órfãos não eram exclusivas dos que 

desempenhavam funções nos Juízos dos Órfãos, fossem eles magistrados, escrivães, partidores, 

depositários ou porteiros. Também algumas famílias, ainda que nem sempre mal intencionadas, 

subtraíam bens móveis e dinheiro ao inventário, diminuindo assim o valor que caberia a cada órfão da 

sua legítima. Francisco Dias, nas suas memórias, relata dois acontecimentos exemplares que nos 

sugerem que estas situações aconteciam com alguma frequência. Primeiro conta que, um dia, foi 

procurado por uma viúva de Matosinhos que pretendia que ele a aconselhasse sobre o melhor modo 

para sonegar fazenda ao inventário que se realizava por morte do marido e depois relata o caso de uma 

viúva com nove filhos e um enteado que, aconselhada por este último, subtraiu doze mil reais ao 

inventário que foram divididos por ambos; mas dez anos mais tarde o próprio enteado levou o caso à 

justiça, acabando por ser provada a falsidade e o perjúrio em que ambos incorreram.1016 

Por parte dos familiares, frequentemente as viúvas, que ocultavam património quando eram 

efectuados os inventários muitas vezes não havia a intenção de lesar os interesses dos órfãos, apenas 

de os proteger. Por um lado, a entrega do dinheiro para ser depositado nos cofres dos órfãos era 

encarada com desconfiança, verificando-se que muitos tutores procuravam manter em seu poder todos 

os bens dos seus tutorandos e, por outro, pretendia-se diminuir os encargos decorrentes da intervenção 

de diversos funcionários do Juízo dos Órfãos, que recebiam uma percentagem do valor total da fortuna 

dos menores.  

Apesar de, em 1535, D. João III ter ordenado que o dinheiro dos órfãos fosse retirado aos 

respectivos tutores e/ou curadores e colocado em cofres confiados à guarda de Depositários, muitos 

conseguiam autorização real para contornar a lei e manter em sua posse esses bens. Com alguma 

frequência os tutores obrigavam-se a pagar os encargos com a alimentação, vestuário, calçado, 

cuidados de saúde e educação se os bens dos órfãos lhes fossem confiados, assumindo o compromisso 

de quando os menores casassem, se emancipassem ou em outra ocasião em que tal lhes fosse requerido 

por justiça restituir-lhes, integralmente, a respectiva legítima. Nestas situações era obrigatória a 

prestação de fiança. A documentação consultada mostra que as famílias e tutores que recorriam a este 

estratagema para evitar depositar o dinheiro dos órfãos no cofre dos órfãos eram, na maior parte dos 

casos, pessoas de médios recursos, nomeadamente alguns mercadores e mesteirais. João Dias, 

                                                 
1015 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 3, fls.35v-37v; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
19, fls. 48v-51v e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 84-91v. 
1016 DIAS, Francisco – Memórias quinhentistas dum procurador del-rei no Porto. Porto, Câmara Municipal do 
Porto/Gabinete de História da Cidade, 1937, pp. 37, 49. 
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pescador, morador em Matosinhos, tutor de Bento, Leonardo e Domingos, seus netos; Manuel 

Gonçalves, sapateiro, morador na cidade, tutor de Pantaleão e Margarida, seus cunhados; Jorge Lopes, 

mercador, e Branca Nunes, sua mulher, moradores na Rua de Belmonte, tutores de Leonor, filha de 

Branca Nunes e do seu primeiro marido e João Fernandes da Mota, calceteiro, morador na Rua dos 

Mercadores e tutor de Antónia, sua cunhada, recorreram a este expediente para as legítimas dos 

respectivos tutorandos não serem depositadas no cofre dos órfãos.1017 

Na documentação consultada relativa a órfãos da cidade do Porto, do seu termo ou de qualquer 

outro local do reino, não encontrámos qualquer referência a nenhuma grande fortuna que tivesse sido 

guardada no cofre dos órfãos e as quitações que se encontram nos livros notariais levam a crer que 

estas estavam confiadas aos tutores ou a depositários nomeados especificamente para esse efeito. No 

contrato de casamento de Filipe da Silva (filho de Bernardo da Silva, cidadão, e de Isabel Ferreira, 

ambos falecidos) com Ana Leite, é feita referência a 160 000 reais da sua legítima que estavam 

depositados nas mãos de Jorge Luís, cidadão.1018 As jóias e peças de prata e ouro e prata pertencentes a 

Juliana Pais, filha órfã de Gaspar Pais e Maria Carneiro, foram-lhe entregues por Henrique Homem, 

seu tio e tutor, após ela lhe ter apresentado uma carta de emancipação, por já ter vinte e cinco anos, 

escrita por Duarte de Vasconcelos, Escrivão dos Órfãos, e assinada por Gonçalo Vaz Peixoto, Juiz de 

Fora dos Órfãos.1019 Ou seja, às famílias e tutores com maior poder económico e com um estatuto 

social mais elevado era permitido conservar em seu poder o dinheiro, as jóias, os objectos de ouro e 

prata e outros valores pertencentes a órfãos ou então confiá-los a Depositários designados 

expressamente para esse efeito e onde, aparentemente, estariam mais seguros. Isto não significa, no 

entanto, que estes casos escapassem à tutela dos Juízes dos Órfãos ou à realização de inventários. 

                                                 
1017 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 1, fls. 63v-66v; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
26, fls. 70-73; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 28, fls. 11-13v e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do 
Porto, Lv. 20, fls. 167v-169v. 
1018 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 67v-72. 
1019 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 11-14. 
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5. A integração social e profissional   
O trabalho, bastante valorizado enquanto valor moral e meio de garantir o próprio sustento, era 

também entendido como uma forma de diminuir a vagabundagem e a delinquência e uma forma de 

manter a ordem social, através da integração nos circuitos de produção.1020 Rubio Vela refere que a 

orfandande era considerada um problema social que exigia medidas eficazes para evitar que as 

crianças sem tutela parental e sem trabalho se transformassem em mendigos ou em delinquentes.1021  

O exercício de uma actividade económica permitia que os enjeitados e órfãos pobres deixassem 

de ser receptores de assistência, tornava-os membros de um grupo profissional e garantia-lhes 

reconhecimento social. 

A maior parte dos enjeitados e muitos órfãos pobres entravam cedo no mundo do trabalho 

como criados ao serviço de amos que os recebiam nas suas habitações, vestiam, alimentavam e 

pagavam as soldadas; ou então essas crianças colaboravam com múltiplas tarefas para a subsistência 

das respectivas famílias, fossem elas de criação ou biológicas. Ao trabalho indiferenciado poderia 

seguir-se, pelo menos para os rapazes, a aprendizagem de um ofício sem que a condição de criado 

fosse necessariamente abandonada. Na documentação as designações de amo e mestre por vezes 

confundem-se e o mesmo sucede com a de criado e aprendiz.1022 Muitos criados não eram aprendizes, 

mas quase todos os aprendizes continuavam a ser criados, na medida em que viviam com o mestre e 

estavam obrigados a muitos serviços que nada tinham a ver com os ofícios que aprendiam. Aliás, os 

contratos de aprendizagem deste período são normalmente designados como contratos de serventia. 

Apesar de haver alguma confusão na terminologia da época e de parte das tarefas realizadas 

serem, com alguma frequência, as mesmas; o facto de uns trabalharem por soldada e outros 

trabalharem para compensar o mestre pelos conhecimentos técnicos que este lhes ia transmitindo ou 

então pagarem pelo ensino permite diferenciar claramente as duas situações.   

Aprender um ofício, além de garantir a possibilidade de trabalhar como obreiro e, talvez, 

chegar a mestre, significava a integração numa corporação profissional, com tudo o que isso 

implicava.1023 

                                                 
1020 TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe Siècles). Le cas du Collège imperial 
Saint-Vincent-Ferrier. Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, pp. 52-56. 
1021 RUBIO VELA, Agustín – Infancia y marginación. En torno a las instituciones trecentistas valencianas para el socorro 
de los huérfanos in Revista d’historia medieval, nº 1, 1990, pp. 129-130.  
1022  Para os séculos XIV e XV veja-se MELO, Arnaldo Rui Azevedo de Sousa – Trabalho e Produção em Portugal na 
Idade Média: o Porto, c.1320 – c.1415, Vol. 1 (Dissertação de doutoramento policopiada). Braga, 2009, pp. 261-266. 
1023 Sobre os conceitos de obreiro e mestre veja-se CAETANO, Marcello – A antiga organização dos mesteres da cidade 
de Lisboa Introdução a LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos. Subsídios para a sua História, 
vol. I, Lisboa, 1943, p. XXI e POLÓNIA, Amélia; MELO, Arnaldo; MADUREIRA, Nuno Luís – Aprendiz / Oficial / 
Mestre in História do Trabalho e das Ocupações, Vol. I, A Indústria Têxtil (coordenado por Nuno Luís Madureira). Oeiras, 
Celta Editora, 2001, p. 231. 
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O casamento era também muito importante para integração social, principalmente para as 

meninas. Constituía uma oportunidade para constituírem a família biológica de que os enjeitados 

haviam sido privados pelo abandono e alguns órfãos pela morte prematura dos progenitores e para as 

raparigas o casamento era ainda uma forma de garantir a protecção masculina de que necessitavam. 

Era o desejo de adquirir um dote que lhes permitisse “tomar estado” e, claro, a necessidade de garantir 

o seu próprio sustento que as levava a servir como criadas desde muito jovens e durante vários anos até 

que o casamento as resgatasse, não do trabalho, mas de uma vida ao serviço de famílias alheias. 

5.1 O início da actividade profissional 

O que acontecia às crianças enjeitadas e aos órfãos pobres quando a sua criação era dada por 

concluída?  

As Ordenações Manuelinas referem que, no final das suas audiências, os Juízes dos Órfãos 

deviam mandar apregoar os órfãos que houvesse na sua jurisdição para se “dar por soldada” ou “por 

obrigação de casamento”, sendo estabelecida como idade mínima para esse efeito os sete anos.1024 Em 

1539, D. João III ordenou que tais pregões não se deviam efectuar nas audiências nem em outros 

lugares públicos, mas apenas em casa dos Juízes dos Órfãos e que nos pregões devia omitir-se o nome 

dos órfãos e a sua filiação, para eles não serem publicamente identificados, devendo os interessados 

dirigir-se a casa do magistrado.1025 

No entanto, vários hospitais que financiavam a criação de enjeitados assumiam também a 

responsabilidade de os dar por soldada ou por um dote de casamento, por vezes ainda antes de 

completarem os sete anos de idade. 

No ano de 1518, estavam no Hospital de Todos-os-Santos três crianças enjeitadas entre os 

quatro e os cinco anos e a instituição dava-lhes de comer até encontrar quem os “tome per sua 

obrygaçam”, ou seja, a instituição já não lhes pagava criação e procurava alguém que lhes desse 

alojamento e alimentação e o Hospital de Arraiolos efectuava os contratos das crianças enjeitadas que 

mandava criar até elas casarem ou atingirem a maioridade, arrecadando as suas soldadas.1026  

Como já foi referido, as fontes para o estudo dos enjeitados e dos restantes órfãos, no século 

XVI, pecam pela insuficiência e pela omissão e, no caso das crianças enjeitadas com criação 

financiada pelos municípios, têm a particularidade de incidirem quase exclusivamente sobre o período 

de criação. A excepção existe no caso de crianças entregues a instituições especializadas na assistência 

a enjeitados que, mesmo depois de concluído o período de criação, continuavam a acompanhá-las e a 

                                                 
1024 Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. XLVII, pp. 482-484. 
1025 Leis Extravagantes e Repertório das Ordenações de Duarte Nunes do Lião (Reprodução “fac-simile” da edição 
“princeps” das Leis Extravagantes impressas em 1569), Tit. XIX - Dos Juízes dos Órfãos, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1987, pp. 48-49. 
1026 I.A.N./T.T., Corpo Cronológico, Parte I, mç. 23, nº 128. 
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desenvolver esforços com vista à sua integração social e profissional na comunidade. O Hospital de 

Arraiolos, que inicialmente foi administrado pela Misericórdia da vila e depois pelo Mosteiro de Nossa 

Senhora da Assunção de Arraiolos, é disso um bom exemplo.1027  

 Uma vez concluído o período de criação em que as amas eram remuneradas com valores que, 

entre 1547 e 1569, variaram entre os 1 600 e os 3 400 reais por ano (acrescidos de 300 ou 400 reais 

para o “vestido” das crianças) os enjeitados continuavam a contar a protecção institucional do Hospital 

de Arraiolos até se emanciparem, tal como Hélène Tropé verificou suceder com o Colégio imperial de 

São Vicente Ferrer, em Valência.1028  Encontrar colocação profissional para os órfãos com mais de sete 

anos de idade e assegurar que o pagamento das respectivas soldadas ou do dote às jovens que eram 

“dadas por obrigação de casamento” fosse efectuado eram obrigações que a legislação atribuía ao Juiz 

dos Órfãos, mas que no caso dos enjeitados sob a tutela do Hospital de Arraiolos eram desempenhadas 

pelo seu Provedor. Os valores pagos a título de soldadas, eventuais legados ou ofertas que 

beneficiassem um determinado enjeitado e o dinheiro resultante da venda de bens adquiridos pelos 

jovens eram entregues à instituição, que mantinha uma contabilidade mais ou menos organizada das 

receitas de cada um, bem como de eventuais despesas, mas que nem sempre conseguia assegurar o 

pagamento atempado das soldadas.1029 Quando os enjeitados faleciam antes de se emanciparem, o 

Hospital de Arraiolos ficava com os bens que lhes pertenciam, uma vez subtraídas as despesas 

fúnebres e as missas pela sua alma.1030 

Face à falta de informações sobre as crianças enjeitadas na cidade e no termo do Porto após a 

conclusão da sua criação, optámos por acompanhar o percurso dos enjeitados criados à custa do 

Hospital de Arraiolos através do Livro dos Enjeitados, onde foram efectuados registos relativos a vinte 

e duas crianças ou jovens (treze do sexo feminino e nove do sexo masculino), no período 

                                                 
1027 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – Os regimentos quinhentistas dos hospitais de Arraiolos e Portel in Biblos. Revista 
da Faculdade de Letras, 2ª parte da miscelânea em honra do Doutor Salvador Dias Arnaut, vol. LXXVII, Coimbra, 2001, 
pp. 152-153 e ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – As Misericórdias quinhentistas do senhorio da Casa de Bragança in 
Actas das II Jornadas sobre as Misericórdias Quinhentistas “As Misericórdias Quinhentistas”. Penafiel, Câmara 
Municipal de Penafiel, 2009, p. 51. 
1028 No ano de 1547/1548 o valor anual mais baixo pago a amas remuneradas pelo Hospital de Arraiolos foi 1 600 reais, 
mas estas ainda recebiam mais 300 reais para o “vestido”. Na década de Sessenta era frequente o pagamento de 3 300 reais 
e, às vezes, ainda lhes era pago à parte o valor dos cueiros. 
    Sobre Valência veja-se TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe Siècles). Le cas 
du Collège imperial Saint-Vincent-Ferrier. Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, pp. 
270-274. 
1029 Entre as despesas encontram-se gastos com a remuneração do mestre que assumia a responsabilidade de ensinar o seu 
ofício, gastos eventuais com a aquisição de vestuário apropriado quando iniciavam a formação profissional e despesas de 
saúde.  
1030 Quando Pedro da Silva faleceu, em Agosto de 1545, verificou-se que tinha ganho com as suas soldadas 3 640 reais, 
sem contar 160 reais que Diogo Fernandes Dórdio lhe devia, dos quais tinham sido gastos 800 reais na compra de uma capa 
para o rapaz e 520 reais em mezinhas e missas. Dos 2 320 reais que restaram 800 reais foram entregues ao padre Ambrósio 
Pires para rezar um trintário pela sua alma, 20 reais para a oferta, 80 reais para pagamento de uma dívida e o resto ficou 
para o Hospital. Quanto aos 160 reais que lhe estavam em dívida de soldadas determinou-se que também seriam gastos em 
missas pelo defunto (A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 1-3v).   
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compreendido entre 1535 e 1574.1031 Neste livro foram registados os nomes dos enjeitados entregues à 

soldada, os nomes das pessoas que os receberam, o período de tempo de cada contrato, os valores 

estipulados como remuneração, os contratos de aprendizagem de ofícios, outras receitas de que os 

enjeitados beneficiassem ou gastos que implicassem, eventuais fugas, situações de doença ou morte e a 

entrega dos valores acumulados com o seu trabalho aos que se casavam ou se emancipavam.1032  O 

cruzamento destes livros com os de receita e despesa de cada ano permite concluir que muitas amas e 

respectivas famílias mantinham os enjeitados após a criação ser dada por concluída, durante um 

período de transição, até serem “dados por soldada”, sem beneficiarem de qualquer remuneração, mas 

também sem lhes pagarem qualquer vencimento, além dos gastos indispensáveis com vestuário e 

alimentação. Várias famílias de criação ou familiares directos destas ainda lhes pagaram alguns anos 

de soldadas, mas poucos permaneceram ao serviço dessa única família até se emanciparem. 

 Manuel, um enjeitado que foi criado por Martim Rodrigues, é um caso excepcional por ter 

permanecido sempre com a família de criação e por haver registos que permitem acompanhar o seu 

percurso até à emancipação. A sua criação foi dada por concluída em Dezembro de 1552, o seu 

primeiro contrato de trabalho remunerado diz respeito ao ano de 1553/1554, recebendo de Martim 

Rodrigues 200 reais pelos seus serviços e o último refere-se ao ano de 1567/1568.1033 Em Março de 

1569 o Provedor considerou-o emancipado “por ser de vinte quatro anos e ser çoficiente pera reger e 

governar sua fazenda”, recebendo 12 600 reais por quinze anos de trabalho, dos quais 9 900 reais 

foram pagos em gado (uma vaca prenhe, uma vaca parida, um novilho de quatro anos e dois novilhos 

de três anos).1034 Era o Provedor que decidia se os jovens reuniam as condições necessárias para serem 

emancipados e receberem os montantes amealhados com as respectivas soldadas e a idade não era o 

único critério, uma vez que nestes casos o escrivão referia sempre o reconhecimento da sua capacidade 

de gerir os bens acumulados. Em 1560, o padre António da Cruz, Provedor, verificou que Alexandre 

Coelho era “já omem barbado e que parecia que tem cuidado de si e sua fazenda” pelo que autorizou 

que lhe fosse restituído o dinheiro das suas soldadas que estava no cofre da instituição.1035 

Através da documentação de Arraiolos percebe-se que era comum haver um período de pelo 

menos um ano após o término da criação em que os enjeitados trabalhavam a troco de alojamento e 

comida. As primeiras soldadas pagas às crianças oscilaram entre os 150 reais pagos, no ano de 

1535/1536, por Pedro Afonso Dórdio a Inácio e os 200 reais anuais pagos nas décadas de Quarenta e 

                                                 
1031 Neste livro constam títulos de vinte e três crianças, mas de Amador apenas se refere que o tem Afonso Dias, sapateiro, 
por um ano, sem qualquer outra informação (A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 17). 
1032 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3. 
1033 No Hospital de Arraiolos, os anos administrativos iniciam-se sempre em Agosto, no dia de Nossa Senhora da 
Assunção. 
1034 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 38-38v; A.M.A., Receita e despesa 1547-1548, Lv. B-4, fl. 15; A.M.A., 
Receita e despesa 1552-1553, Lv. B-5, fl. 8; A.M.A., Receita e despesa 1553-1554, Lv. B-6, fl. 6v; A.M.A., Receita e 
despesa 1554-1555, Lv. B-7, fl. 8; A.M.A., Receita e despesa 1555-1556, Lv. B-8, fl. 13 e A.M.A., Receita e despesa 
1556-1557, Lv. 11 (B), fl. 5. 
1035 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 32v. 
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Cinquenta a Isabel, Apolónia, Ana, Manuel, Maria e Beatriz da Cunha pelos respectivos 

empregadores.1036 

Não parece haver situações de discriminação salarial em função do sexo, mas apenas em 

função da idade.1037 Normalmente os valores são inferiores nos primeiros anos, quando a criança é 

mais pequena e a sua capacidade de trabalhar menor e vão aumentando à medida que se aproxima a 

idade do casamento ou a maioridade. 

Os valores anuais mais elevados pagos a título de soldadas foram 1 600 reais pagos a Maria, no 

ano de 1549/1550, por João de Almeida e 1 500 reais pagos, no ano de 1551/1552 a Manuel, criado 

por Catarina Afonso de Casa Branca e igual quantia paga, no ano de 1568/1569, por Rodrigo Eanes 

Dórdio a Manuel, criado por Francisco Ferreira, andador da Misericórdia de Arraiolos.1038  

Uma doença ou um prejuízo que pudesse ser imputado ao assalariado podiam justificar 

remunerações abaixo do valor de mercado. Pedro Dias, em Agosto de 1547, comprometeu-se a pagar a 

Ana, até Agosto do ano seguinte, apenas 700 reais, porque no ano anterior a moça esteve doente e ele 

gastou com ela mais de 200 reais.1039 Luís Gomes, ourives, morador em Évora, em Agosto de 1542, 

levou Maria, uma moça que o servia há seis anos, à Vila de Arraiolos e informou o Provedor, o Padre 

Marcos da Consolação, que por culpa dela lhe haviam furtado um lençol, uma camisa e outras coisas, 

avaliando o prejuízo em mais de 600 reais.1040 Maria admitiu a culpa e, atendendo à perda, o Provedor 

decidiu que ela permaneceria ao serviço do ourives mais um ano, até Agosto de 1543, por apenas 200 

reais e o habitual “vestido”. Um vencimento de 200 reais era comum quando uma criança iniciava a 

actividade profissional, mas Maria já trabalhava há vários anos e, no ano seguinte, foi contratada por 

João de Almeida que, além do “vestido”, lhe pagou 1 000 reais.1041 

A maior parte dos contratos determinava o pagamento de um montante em dinheiro e incluía 

sempre o alojamento, a alimentação e vestuário, sendo discriminadas, com alguma frequência, as peças 

incluídas no “vestido” e a qualidade e valor do tecido. Três dos nove rapazes com pagamentos 

registados no livro dos enjeitados também receberam soldadas em gado. A Manuel, um menino criado 

por Catarina Afonso de Casa Branca, foram feitos vários pagamentos em ovelhas e, por ordem do 

Provedor, André Dias comprou-lhe um novilho de dois anos por 2 500 reais. O seu pequeno rebanho 

permitiu-lhe acrescentar ao seu salário uma outra fonte de receita e através da venda da lã e de 

                                                 
1036 O valor de 100 reais pagos por Sebastião Borges a Brás diz respeito a um período de cerca de quatro meses e, em 
1543/1544, Briolanja Lopes pagou apenas 150 reais a Manuel, criado por Catarina Afonso de Casa Branca, porque lhe deu 
umas botas no valor de 50 reais (A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 12-14 e 29-30v). 
1037 Laurinda Abreu refere que, entre 1650 e 1837, os salários pagos a enjeitados a cargo da Misericórdia de Évora se 
mantiveram estáveis e eram idênticos para ambos os sexos [ABREU, Laurinda – Un destin exceptionnel: les enfants 
abandonnés au travail (Évora, 1650-1837) in Annales de Démographie Historique, nº 2, 2005, p. 175]. 
1038 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 6v, 29-30v e 44-44v. 
1039 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 27-27v. 
1040 Em 1536, Luís Gomes tomou Maria por soldada por um período de dois anos e comprometeu-se a pagar-lhe 700 reais 
por ano; em Agosto de 1538 quando renovou o contrato por mais dois anos obrigou-se a dar-lhe 600 reais por ano; no ano 
de 1540, aquando de uma nova renovação por mais dois anos, ofereceu apenas 350 reais por ano. 
1041 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 4-6v e 8. 
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borregos conseguiu lucros no valor de 2 230 reais.1042  Martim Rodrigues entregou a Manuel, um 

enjeitado que ele criara, antes de ele se emancipar, duas vacas e três novilhos e Diogo Vaz Manorso 

deu a António, criado por Isabel Dias Carvalho, duas ovelhas no ano de 1565/1566, quatro ovelhas no 

ano de 1566/1567, igual número de ovelhas no seguinte e prometeu dar-lhe seis borregos no ano de 

1568/1569.1043 

Estes pagamentos em gado a vários rapazes confirmam que alguns eram contratados para 

serviços agrícolas e para a pastorícia, outros iam servir nas habitações e nas tendas de mesteirais, 

enquanto as raparigas realizavam sobretudo serviços domésticos.  

A inserção no mercado de trabalho levava alguns enjeitados do Hospital de Arraiolos a 

migrarem para outras localidades, principalmente para a cidade de Évora. Luís Gomes, ourives, 

morador em Évora, teve ao seu serviço, durante sete anos, uma jovem chamada Maria e Bartolomeu 

Nunes, morador na mesma cidade, contratou uma enjeitada com o mesmo nome que trabalhou para ele 

dois anos.1044 Também Esperança foi levada para casa de António Ledo, em Vila Viçosa, com um 

contrato de trabalho de cinco anos; António, que foi criado por Incenso Martins, foi primeiro para 

Cabeção (Mora), para casa de João Soeiro, clérigo e depois para Évora, onde serviu Manuel Vaz, 

calceteiro, e Jorge do Carvalheiro foi levado para Lisboa por Estácio da Cunha.1045 

Em alguns casos, nomeadamente nos contratos de duração mais longa, eram apresentados 

fiadores para garantir o pagamento das soldadas. 

Quase todos os contratos tinham início no dia de Nossa Senhora da Assunção, data em que se 

iniciavam os anos administrativos do Hospital de Arraiolos, mas a sua duração era variável. Os 

contratos mais frequentes eram os anuais e os bianuais, mas alguns tinham uma duração muito 

superior. Isabel Couda acordou com o Provedor que Esperança, uma enjeitada que ela criara, iria 

durante cinco anos para Vila Viçosa servir António Ledo, seu genro, por 2 000 reais por ano.1046 

Manuel Ferreira, mordomo do Hospital, criou uma menina chamada Leonor e manteve-a ao seu 

serviço através de um contrato de seis anos (de Agosto de 1568 a Agosto de 1574) que previa o 

pagamento de 4 000 reais de soldadas; e o contrato efectuado com Manuel Vieira pelos serviços de 

Marta tinha uma duração de oito anos (de Agosto de 1554 a Agosto de 1562) e estipulava o pagamento 

de 5 000 reais de soldadas.1047 

Em muitos contratos registava-se que os enjeitados deviam ser bem tratados, mas a existência 

desta cláusula, por si só, indicia o contrário. Ela parece fazer parte de um formulário e nem sempre era 

respeitada pelos amos, como o sugerem as fugas que vários menores concretizaram. Nos registos das 

                                                 
1042 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 29-30v. 
1043 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 38-38v, 45v. 
1044 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 4-6v e 39-40. 
1045 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 40v e A.M.A., Receita e despesa 1565-1566, Lv. B-14, fls. 8-8v. 
1046 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 40v. 
1047 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 36-36v e 45. 
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soldadas acordadas entre o Hospital de Arraiolos e Rui Machado pelos serviços de Maria, que Simão 

Ferreira criou, o tratamento a dar à enjeitada é objecto de uma atenção invulgar. Em Junho de 1574 

refere-se que a moça andava “desaninhada fugindo sem querer aturar com ninguém” e em Setembro do 

mesmo ano, além de se determinar o valor a pagar e as características do vestuário, acrescenta-se uma 

declaração onde consta que Rui Machado e sua família “lhe farão muito boom tratamento de maneira 

que se moça não aqueixe asi de comida como de cama callçado vestido sob pena de nao sendo asi o 

dito padre (o Provedor João de São Vicente) a mandar tirar e lhe pagarem sua solldada ate o dito 

tempo”.1048  

Os maus-tratos infligidos às crianças podiam ser um motivo para a quebra dos contratos e uma 

razão legalmente aceite para as fugas dos menores, que os dispensava de satisfazer o resto do contrato, 

sendo remunerados pelo tempo de serviço cumprido.1049   

Várias fugas foram concretizadas por enjeitados de ambos os sexos. Na maior parte dos casos 

não é dada qualquer informação sobre os motivos e os locais de destino dos foragidos, mas de Maria, 

criada por Diogo Pires Silvestre, o escrivão registou que fugiu de casa de Isabel Ferreira, viúva, e foi 

para casa de Brás Cordeiro, “por sua mulher a criar”. A situação resolveu-se a contento da jovem, uma 

vez que Brás Cordeiro resolveu ficar com ela pelos mesmos 200 reais que Isabel Ferreira se tinha 

comprometido a pagar-lhe.1050    

A mortalidade continuava a ser elevada após o início da actividade profissional. Isabel, 

Apolónia e Ana faleceram após vários anos de trabalho como criadas e Pedro da Silva já devia ter 

cerca de dezoito anos quando morreu, estando a trabalhar como aprendiz de pedreiro.1051  

No Porto, tanto na cidade como no termo, quase não há referências aos enjeitados após os sete 

anos de idade. Desaparecem da documentação municipal porque a Câmara já não tinha encargos 

financeiros com a sua criação e não existem os Livros dos Enjeitados elaborados nos diversos Juízos 

dos Órfãos. É possível que alguns tenham sido beneficiários de esmolas da Misericórdia, mas a ser 

assim não são designados como enjeitados; são apenas moços, meninos, crianças ou órfãos pobres e / 

ou doentes. Na restante documentação consultada também não encontrámos referências a enjeitados 

após o período de criação. Depois dos sete anos de idade a designação de enjeitado, que era habitual 

após o nome de baptismo nos registos relativos ao pagamento da criação, aparentemente deixa de ser 

utilizada e parecem esbater-se as diferenças entre enjeitados e órfãos sem herança (todos sob a tutela 

                                                 
1048 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 46. 
1049 Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares..., fl. 49v.  
    Na documentação há poucas referências a maus-tratos, pelo que merece ser mencionada uma esmola que a Misericórdia 
do Porto, em 1562, deu a uma “mocinha quebrada das costas que mora na Rua Chãa que foy tirada a molher que lhe dava 
ma vida”, embora não se refira quem era esta mulher que a tratava mal, nem se os seus pais estavam vivos e eram 
conhecidos (A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 62). 
1050 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 39v. 
1051 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 1-3v, 9-9v, 24-25, 27-27v.  
   O escrivão registou que se gastaram 400 reais em missas pela alma de Apolónia (A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, 
fl. 25). 
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do Juiz dos Órfãos) e mesmo com outros moços e moças pobres com os pais vivos. A pobreza não era 

exclusiva dos enjeitados e órfãos e o facto de com a sua força de trabalho, na maior parte dos casos 

como criados, assegurarem a sua subsistência assemelhava-os a tantos outros. Além disso, não 

podemos esquecer que os criados, com frequência, eram identificados em função dos seus amos. 

No seu testamento, datado de 1569, Isabel Afonso, viúva de João Rodrigues, moradora em 

Liceiras, na freguesia de Santo Ildefonso, manda pagar as soldadas a três criados: Sebastião, Gonçalo e 

Filipa. Sebastião devia receber 1 000 reais por um ano de serviço e uma jaqueta de “irlanda”; Gonçalo, 

que é designado como moço pequeno, devia receber 300 reais e uns calções de “irlanda” relativos ao 

período de um ano e meio de serviço e a Filipa manda entregar 3 000 reais e um sainho vermelho, 

além dos seus vestidos. Desta última criança, Isabel Afonso diz que a criara desde menina pequena de 

quatro para cinco anos e que lhe fizera sempre como a uma filha, não referindo qualquer pagamento de 

soldadas anterior nem a sua idade ao tempo em que o documento é redigido. Não é feita qualquer 

alusão relativamente à filiação de nenhum destes criados, não se podendo tirar conclusões sobre sua 

situação familiar, mas estavam integrados na casa de Isabel Afonso e prestavam-lhe serviços, sendo 

certo que pelo menos dois deles entraram ao seu serviço muito novos.1052 Relativamente às soldadas de 

Gonçalo, verifica-se que o valor de 200 reais por ano era o mesmo que ganhavam quase todas as 

crianças a cargo do Hospital de Arraiolos no primeiro ano em que eram remuneradas. 

Apesar das dificuldades decorrentes das lacunas existentes nas fontes, há que tentar responder à 

que questão inicial. Em alguns casos, após os sete anos de idade as crianças enjeitadas continuavam 

integradas nas famílias de criação, contribuindo com a sua força de trabalho para a economia do 

agregado familiar. Os motivos não são habitualmente explicitados, mas os laços de afecto entretanto 

estabelecidos, relações de parentesco ocultadas pelas amas e, claro, o valor de mercado atribuído ao 

trabalho da criança que compensaria o fim dos pagamentos relativos à criação são hipóteses a ter em 

consideração. É possível que esta continuidade se verificasse com maior frequência nos casos em que a 

criança tinha permanecido mais tempo de criação aos cuidados da mesma família por a sua integração 

no agregado ser mais efectiva. De qualquer forma, para muitos enjeitados o final da criação significava 

mesmo o abandono da família que os acolhera até essa data. Em Coimbra, no ano de 1568, o 

Tesoureiro da Câmara pagou 1 925 reais a Paula da Mota, residente nas Tanoarias, da criação de 

Frutuoso enjeitado, o qual por já ter sete anos se ordenou que fosse entregue ao Juiz dos Órfãos para o 

dar à soldada.1053   

A lei estipulava-o e as fontes documentam a prática do lançamento de pregões anunciando a 

existência de crianças órfãs e enjeitadas para serem dadas por soldada, embora, por vezes, a mão-de-   

-obra se negociasse de maneira mais informal. Em 1550 o Provedor do Hospital de Arraiolos tomou 

                                                 
1052 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 31, fls. 56v-60. 
1053 BRITO, A. da Rocha – Finanças quinhentistas do município coimbrão (Sep. do “Arquivo Coimbrão”, Vol. VII), 
Coimbra, 1943. pp. 27-28. 
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para o servir, durante um ano, um enjeitado daquele hospital chamado Brás a quem se comprometeu a 

pagar 1 050 reais “porque imdo a pregão não dava nymguem tanto”.1054 

Não é clara a situação destas crianças. A quem eram pagas as respectivas soldadas? Possuíam 

ou não tutores? Existiria algum acompanhamento efectivo por parte do magistrado que as tutelava ou 

ficavam totalmente à mercê dos amos a quem serviam? 

A aridez das fontes pouco mais permite do que fazer suposições. Os contratos de soldadas 

normalmente não eram objecto de escritura pública feita perante um notário, embora existam, nos 

livros notariais deste período, algumas quitações de valores acumulados a título de soldadas, ainda que 

não se refiram a órfãos nem a enjeitados. 

De qualquer forma é perceptível, principalmente no caso das soldadas devidas a jovens do sexo 

feminino que, muitas vezes, só eram pagas no final do contrato ou quando elas se casavam, integrando 

o respectivo dote, e que muitos destes contratos eram feitos oralmente e por tempo indeterminado. 

 Os meninos órfãos tinham tutores, mas dos enjeitados não dispomos de qualquer informação. 

Num estudo sobre as crianças abandonadas de Évora, entre 1650 e 1837, Laurinda Abreu refere que os 

mestres que lhes davam trabalho e ensinavam um ofício eram, sistematicamente, designados como 

seus tutores.1055  Talvez no Porto acontecesse o mesmo, mas não dispomos de qualquer informação 

que autorize a generalização a um espaço e um tempo diferentes e verificámos que para as crianças 

órfãs os amos e/ou mestres eram pessoas distintas dos tutores. 

Há ainda que ter em consideração o papel do Pai dos Meninos e do Solicitador dos Enjeitados. 

Como já referimos, a justificação para criação do cargo de Pai dos Meninos, no Porto, foi a existência 

de muitos meninos e moços perdidos na cidade e uma das funções que lhe era atribuída era a de 

encontrar casas para a colocação de crianças que andavam a pedir e já tinham idade para servirem a 

amos.1056  A identificação e sinalização dos meninos e moços perdidos existentes na cidade e o 

recrutamento de amos ou mestres onde pudessem iniciar uma actividade profissional como criados ou 

aprendizes eram funções que se justificavam em estreita colaboração com o Juiz de Fora dos Órfãos 

que, de acordo com a legislação, era a entidade responsável por os dar por soldada.1057 

Por outro lado, no ano de 1551, os oficiais concelhios reunidos em vereação decidiram que, a 

partir de então, o Solicitador dos Enjeitados também deveria encarregar-se de atribuir tutores a todos 

os enjeitados quando a sua criação fosse dada por concluída, concedendo-lhe simultaneamente um 

aumento de 400 reais por ano como recompensa pelas novas funções. Faltam no entanto referências 

                                                 
1054 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fl. 12. 
1055 ABREU, Laurinda – Un destin exceptionnel: les enfants abandonnés au travail..., p. 174. 
1056 A.H.M.P., Vereações, Lv. 11, fls. 61v, 121v-122; A.H.M.P., Vereações, Lv. 15, fls. 9v, 10 e Corpus Codicum…, Vol. 
IV, pp. 240-241. 
1057 Leis Extravagantes e Repertório das Ordenações de Duarte Nunes do Lião (Reprodução “fac-simile” da edição 
“princeps” das Leis Extravagantes impressas em 1569), Tit. XIX, Lei 1- Que não dêem os órfãos  em pregão nas 
audiências, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 48-49. 
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documentais mais precisas sobre a aplicação prática desta nova atribuição do funcionário municipal e 

sobre o modo como articulava as suas responsabilidades neste domínio com o Juiz de Fora dos Órfãos, 

ficando no entanto reforçada a ideia de uma colaboração entre a Câmara, por intermédio do Solicitador 

dos Enjeitados ou do Pai dos Meninos, e o Juízo dos Órfãos. 

A nomeação de tutores para os enjeitados com mais de sete anos, mesmo que fosse uma prática 

generalizada (e ainda faltam provas documentais disso), nem sempre garantiria uma protecção eficaz a 

estas crianças, até porque, como a família biológica destas crianças não era conhecida, o magistrado 

responsável ou o Solicitador dos Enjeitados teriam que lhes designar tutores dativos, os quais, sendo 

constrangidos a assumir um encargo que não desejavam e não existindo laços de afecto entre tutor e 

tutorando, é provável que descuidassem as suas funções. A hipótese de muitas destas crianças serem 

abandonadas à sua sorte ou ficarem completamente à mercê dos que as recebiam por soldada tem de 

ser considerada. Até porque seria muito difícil ao magistrado que tutelava os órfãos ou a um tutor 

exercer qualquer tipo de vigilância e garantir alguma protecção quando, por exemplo, a criança fosse 

levada para outra terra, como acontecia com alguma frequência.  

Diversos documentos notariais, nomeadamente quitações e procurações, fazem referência a 

pagamentos ou cobranças de soldadas relativas a longos períodos de tempo com grandes atrasos e, por 

vezes, já depois de os devedores terem falecido.1058 Pelo que não é de estranhar que as soldadas de 

crianças enjeitadas e órfãs nem sempre fossem pagas atempadamente. 

No caso dos órfãos que permaneciam sob os cuidados da mãe viúva, contribuindo com o 

respectivo trabalho para a subsistência do agregado familiar, os montantes relativos a soldadas, tal 

como a respectiva legítima, eram frequentemente integrados no dote de casamento. Embora as 

raparigas fossem dotadas com maior frequência, alguns rapazes também o eram e os seus dotes, tal 

como acontecia com elas, incluíam as respectivas soldadas. 1059  

 Seriam as soldadas pagas aos tutores ou acumulavam-se nas mãos dos amos, sendo pagas por 

inteiro no final do contrato?  

O mais provável é que, na maior parte dos casos, as soldadas fossem pagas apenas no final do 

contrato, sendo exigida a prestação de fiança para garantir o seu pagamento, quando nos contratos 

eram sancionados pelo Juiz dos Órfãos. 

                                                 
1058 Mécia Afonso, em Janeiro de 1557, doou ao genro Jorge Fernandes, cutileiro, morador na Rua da Bainharia, por não ter 
dado um dote de casamento à filha, uma dívida relativa aos muitos anos que servira em casa de Gaspar Fernandes e a 
Genebra Gomes, já defuntos, que foram moradores em S. Martinho de Argoncilhe, na Terra da Feira, tendo-lhes criado os 
filhos sem ter recebido pagamento nenhum (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 11, fls. 26-26v). 
1059 Em 1569, Inês Fernandes, viúva, moradora em Campanhã, na freguesia de S. Cristóvão de Rio Tinto, mãe de António 
Gonçalves, no contrato de dote de casamento do filho com Isabel Eanes, filha de João Eanes, lavrador, e Maria Eanes, 
comprometeu-se a dar-lhe de dote de casamento uma junta de bois que valesse 6 000 reais, trinta alqueires de pão de milho 
e centeio, o vestuário que ele tinha e uma capa que valesse até 1 600 reais ou esse valor em dinheiro (o que o filho 
preferisse), seis cabeças de gado miúdo (três cabras e três ovelhas), um porco de um ano para cevar, um carro aparelhado 
novo, um arado, um machado e uma foice, esclarecendo que entrava neste dote a legítima que herdara do seu pai e todas e 
quaisquer soldadas que tivesse ganho (A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 30, fls. 47v-48).  
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Em Fevereiro de 1552, na Rua Chã, nas residência de João de Valadares, Juiz de Fora do 

Órfãos da cidade e termo do Porto, o tabelião Gaspar de Couros redigiu um documento de obrigação e 

fiança elucidativo relativamente ao trabalho e remuneração de órfãos e quanto aos intervenientes no 

processo. João Afonso, “o Castanheiro”, mestre piloto, morador em Matosinhos era tutor de uma órfã 

de dezasseis anos, filha de Francisco Afonso e de Maria Pires, ambos falecidos, a qual residia e 

trabalhava por soldada para Catarina Lourenço, viúva de Francisco Afonso e, portanto, madrasta da 

órfã. As legítimas que a jovem recebera tanto do pai como da mãe e o dinheiro que acumulou com as 

suas soldadas somavam 8 670 reais, como o comprovava a conta feita no respectivo inventário, os 

quais estavam em poder de Catarina Lourenço.  

O contrato de trabalho da órfã é firmado pelo tutor, seu responsável legal, e pela sua madrasta, 

na qualidade de empregadora, e estabelece que Maria devia servir Catarina Lourenço até aos vinte e 

um anos de idade e no final receberia, para o seu casamento, 15 000 reais, nos quais estavam incluídos 

os 8 670 reais das legítimas e das soldadas já acumuladas. Ou seja, por estes cinco anos de trabalho 

Maria receberia 6 330 reais, alojamento, alimentação, vestuário e calçado. João Afonso ficou como 

fiador de Catarina Lourenço e ambos obrigaram os respectivos bens móveis e de raiz para garantir o 

pagamento acordado. João Afonso comprometeu-se ainda a dar a Catarina Lourenço 3 000 reais como 

contributo para o pagamento das soldadas de Maria. O contrato foi submetido à autoridade do Juiz dos 

Órfãos da cidade e seus termos, por a jovem ser da sua jurisdição, que, por o considerar proveitoso 

para a órfã, o aceitou em nome dela.1060  

Desconhecemos o grau de dificuldade de encontrar casas para colocação de todos os enjeitados 

e órfãos pobres assim que a sua criação fosse dada por concluída. Muitas das crianças abandonadas 

morriam antes de atingirem os sete anos de idade e parte das que sobreviviam permanecia com as 

famílias de criação, mas ainda havia os órfãos e alguns meninos e moços que andavam a mendigar pela 

cidade que, sendo filhos de pais conhecidos, mas ausentes ou incapazes de exercer, de forma eficaz, a 

tutela parental, também podiam ser dados por soldada pelo Juiz dos Órfãos. Por outro lado, o mercado 

de trabalho tinha necessidade de grande número de criados e contratar órfãos ou enjeitados podia ser 

uma forma de garantir mão-de-obra barata e assegurar contratos mais longos, além disso o elevado 

número de criados era um sinal exterior de riqueza que muitos gostavam de ostentar.1061 

Havia muitas outras crianças que entravam no mundo de trabalho por iniciativa dos 

progenitores, que as davam por soldada, e algumas iam servir amos residentes a grande distância por 

longos períodos de tempo pelo que, pelo menos em alguns casos, as condições de trabalho de umas e 

outras não deviam diferir muito. Em 1557, o alfaiate António Fernandes, morador na Cordoaria de 
                                                 
1060 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 5, fls. 49-50v. 
1061 Nos capítulos gerais das Cortes de 1525 e 1535, o povo solicitou ao monarca restrições ao número de servidores de 
acordo com a qualidade e condição de cada pessoa de modo que não pudessem ter “mais homens e moços do que for 
necessário e honesto” (Capitolos de cortes. E leys que sobre alguuns delles fezeram. Lisboa, Germão Galharde, 1539, fls. 
XXVIII-XXVIIIv). 
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Baixo, deu quitação a Jorge Fernandes, mercador, morador na Rua da Fonte Taurina, de 1 000 reais 

que recebera das soldadas de Ana, sua irmã, filha de João Pires, morador em Vila de Prado.1062 Anos 

antes, Ana havia sido entregue ao mercador do Porto para ele a enviar a Rodrigo Aires, seu primo, 

morador em Lisboa, onde o devia servir durante um período de quatro anos, a troco de 2 000 reais em 

dinheiro e de um vestido de pano de 300 reais o côvado. Os primeiros 1 000 reais foram pagos quando 

se efectuou a escritura do contrato e os restantes 1 000 no final do contrato.1063    

A Misericórdia do Porto costumava recrutar um moço para servir a casa e, normalmente, fazia- 

-o entre a população mais pobre. Em Agosto de 1558, o Provedor e os irmãos contrataram Manuel, 

filho de Maria Gonçalves,  solteira, moradora em Vila Fria, no termo de Guimarães,  comprometendo- 

-se a pagar-lhe 400 reais de soldadas no primeiro ano e o que merecesse nos anos seguintes. O rapaz 

manteve-se ao serviço da Misericórdia até ao início Junho de 1562, tendo no seu último ano de serviço 

frequentado a escola de ler e escrever, o que implicou custos de 500 reais que foram pagos pela 

instituição.1064 Por parte da Misericórdia houve ainda a preocupação de garantir que Manuel 

aprendesse um ofício, o de ourives, mas após dez ou doze dias ao serviço de João Freire, o rapaz foi 

para Lisboa e a irmandade não voltou a ter notícias dele. 1065  Além dos 400 reais do primeiro ano, a 

                                                 
1062 Para esse efeito, António Fernandes apresentou uma procuração, efectuada em Vila de Prado, através da qual o pai, 
João Pires, lhe concedia os poderes necessários para arrecadar o dinheiro das soldadas da irmã. 
1063 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.12, fls. 28v- 30v. 
1064 Baltazar Leite, Escrivão da Misericórdia, registou no livro das lembranças que Manuel no “derradeiro anno servio 
muito pouqo porque hia a escola e por ter ja fantasia” (A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da 
Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 19v). Nas despesas da Misericórdia do ano de 1561/1562 conta a entrega de 300 reais 
ao mestre que ensina o moço da casa a ler e a escrever, referindo-se que é parte do pagamento dos 600 reais que iria receber 
(A.H.S.C.M.P., Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lv. 2, fl. 28). 
   Neste período havia no Porto vários mestres de ensinar a ler e escrever, alguns dos quais parecem ser pessoas humildes. 
Refira-se, a título de exemplo, António Alcoforado, morador na Rua da Boavista e casado com Maria Gomes, estando a sua 
actividade documentada entre as décadas de Quarenta e Sessenta, altura em que casou uma filha com um sapateiro (A.D.P., 
Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismo, Lv.1A, fls. 36, 75; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
5, fl. 51v; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 27, fls. 79v-82v) e Sebastião Francisco, morador nos 
Pelames, que em 1560 recebeu uma esmola da Misericórdia (A.H.S.C.M.P., Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv. 10, sem 
numeração; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 31, fl. 56; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, 
Lv. 32, fl. 169).  
   Existia também a escola de Vicente de Prado, mestre de Gramática, que por ordem régia recebia anualmente 4 000 reais 
pagos pelo concelho por ter a escola na cidade, podendo ainda cobrar a cada aluno 50 reais por mês ou 600 reais por ano e 
as pitanças [CRUZ, António – Vida quotidiana (aspectos religiosos, sociais e culturais) in PERES, Damião; CRUZ 
António (dir. de) História da Cidade do Porto, Vol. II, Porto, Portucalense Editora, 1965, p. 274; CRUZ, António – 
Algumas observações sobre a vida económica e social da cidade do Porto nas vésperas de Alcácer Quibir. Porto, 
Biblioteca Pública Municipal, 1967, pp. 38-40 e SILVA, Francisco Ribeiro da – Tempos Modernos in RAMOS, Luís A. de 
Oliveira (dir. de) História do Porto, 2ª Edição, Porto, Porto Editora, 1994, p.363].  
    Entre 1537 e 1558 consta nas despesas do concelho esta verba de 4 000 reais paga a Vicente de Prado e, no ano de 1561, 
também se faz referência ao pagamento desse montante ao mestre de gramática, mas o seu nome não é referido (A.H.M.P., 
Cofre dos Bens do Concelho, Lv.4, fls. 58v, 76v, 200, 211v, 256v). 
    Existia alguma rivalidade entre os mestres que ensinavam no Porto e, em Março de 1537, Vicente de Prado queixou-se 
na Vereação, afirmando que “na dicta cidade avia muitos que tambem ensinavom e ao diante podiam vir os quaes erom 
pessoas odiotas e de pouco saber e que tinhom modo de com mimos e boas pallavras enduziom os moços se irem pera elles 
e se sairem de sua escolla porquanto elle os imsinava com ciencia e nom com mimos porque era necesario as vezes serem 
castigados”. Na sequência desta queixa acordou-se que todos os mestres de gramática que havia na cidade e os que nela se 
quisessem instalar no futuro deviam ser examinados por Vicente de Prado [A.H.M.P., Vereações, Lv. 13, fls. 20-24 e 
BALSEMÃO, Paula Manuel Mourão da Cunha – Actas de vereação da cidade do Porto. Ano de 1537 (Tese de mestrado 
policopiada). Porto, FLUP, 2002, pp. 85-86]. 
1065 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fls.19 (5)-19(5)v. 
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Misericórdia entendeu que devia pagar 1 600 reais dos serviços de Manuel nos restantes dois anos e 

nove meses, mas ao total subtraiu os 500 reais que pagou pela sua frequência escolar.1066  

Em Agosto de 1562 a Misericórdia acertou com Salvador Pires, morador em S. Veríssimo de 

Nevogilde, concelho de Aguiar, que a partir desse dia o seu filho, Salvador, desempenharia as funções 

de moço da casa e, por ele ainda ser pequeno, a Misericórdia dar-lhe-ia apenas o vestuário e o 

calçado.1067 Um ano depois o contrato com o pai do rapaz foi renovado por mais dois anos, pagando-

lhe a Misericórdia 350 reais por ano e dando ao rapaz o vestuário e calçado de que necessitasse.1068 O 

facto de em 1565, Salvador Pires, moço da casa, assinar um registo da Misericórdia, na qualidade 

testemunha, sugere que tal como o seu antecessor, o rapaz aprendeu a ler e a escrever.1069  Salvador foi 

substituído por Brás, seu irmão, nas funções de moço da casa, no ano de 1566, comprometendo-se a 

Misericórdia a pagar-lhe 400 reais por ano, além do habitual “vestido” e calçado.1070 

No ano de 1575, o Provedor e irmãos da Misericórdia decidiram contratar um outro rapaz, que 

também se chamava Manuel e era pobre, sem pai nem mãe conhecidos, para “corer a campa e fazer ho 

servyço que elle podese fazer”, obrigando-se a Misericórdia a dar-lhe alimentação e vestuário como 

fizeram ao moço que até essa data servira, o qual havia sido colocado pela casa a aprender o ofício de 

calceteiro. Como Manuel não tinha pais, Marcos Fernandes, alfaiate, Bento Fernandes, morador no 

Souto e Gonçalo da Costa, boticário, responsabilizaram-se pelos seus actos, garantindo que ele não 

faria “furto nenhum nem ladroyce”.1071 Em 1577, Manuel ainda era moço da casa.1072 

Normalmente os rapazes que eram contratados pela Misericórdia como moços da casa serviam-

na durante um período de dois ou três anos e depois eram substituídos por outros mais jovens. 

De uma forma geral verifica-se que as raparigas eram maioritariamente contratadas para 

serviços domésticos, mas tal não impedia que colaborassem, por exemplo, em oficinas familiares; e 

trabalhavam quase sempre até à idade do casamento.1073 O leque de tarefas reservado aos rapazes era 

mais variado e, com alguma frequência, deixavam de ser apenas criados para serem também 

                                                 
1066 O dinheiro das soldadas de Manuel ficou retido na Misericórdia por ele ser menor e ter ido para Lisboa e, em Agosto de 
1571, em resposta a um pedido da sua mãe e atendendo ao facto de não haver notícias do rapaz, a mãe dele ser pobre e o 
ano de esterilidade, o Provedor e irmãos mandaram entregar-lhe 750 reais, ou seja, metade do montante que a casa devia ao 
filho. Maria Gonçalves obrigou-se a devolver o dinheiro se Manuel regressasse e Rui Brandão ficou como seu fiador. 
1067 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 34. 
1068 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 39v. 
1069 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 19(1)v. 
1070 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 91. 
     Brás deve ter servido até Janeiro de 1568, uma vez que nessa data entrou como moço da casa um rapaz chamado 
Domingos, que era sobrinho de Diogo Gonçalves, sapateiro e irmão da Misericórdia (A.H.S.C.M.P., Lembranças das 
Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 96). 
1071 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 148v. 
1072 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl.107v. 
1073 Veja-se GARCIA HERRERO, María del Carmen – Mozas sirvientas en Zaragoza durante el siglo XV in MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, Angela; SEGURA GRAIÑO, Cristina (Ed. de) El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana. 
Madrid, Asociación Cultural AL-MUDAYNA, 1988, pp. 275-285. 
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aprendizes, embora tal não os dispensasse da realização de muitas tarefas que nada tinham a ver com o 

ofício que aprendiam. 

5.2 A aprendizagem de um ofício 

 Como fonte principal para estudar o modo como decorria a formação profissional nos 

denominados ofícios mecânicos utilizámos as escrituras públicas de contratos de serventia e 

aprendizagem existentes no fundo notarial do Arquivo Distrital do Porto, mas como o número de 

contratos que envolve aprendizes órfãos ou enjeitados da cidade e termo do Porto é bastante reduzido e 

este é um tema ainda pouco explorado, optámos por efectuar primeiro uma abordagem mais geral para 

depois tentar descobrir se existiam especificidades próprias do grupo em estudo. 

 O aprendiz distinguia-se do criado por o seu contrato pressupor a aprendizagem de um ofício, 

mas no dia-a-dia um e outro confundiam-se, realizando muitas vezes o mesmo tipo de tarefas. 

O primeiro aspecto que sobressai é que todos os contratos de aprendizagem que encontrámos 

dizem respeito a aprendizes do sexo masculino. Tanto no Porto como em Arraiolos, deparámos apenas 

com contratos de trabalho por soldadas ou obrigação de casamento para as raparigas, enquanto que 

para rapazes existem tanto contratos de trabalho por soldada como contratos de serventia e 

aprendizagem de ofícios.1074 Estudos sobre esta temática relativos a Évora, Valência, Córdoba, 

Almería, Orleães, região do Languedoc e Veneza coincidem em afirmar a predominância dos 

aprendizes do sexo masculino, embora alguns refiram exemplos, poucos, de contratos que prevêem a 

formação profissional de meninas, quase sempre em ofícios ligados à produção têxtil ou ao sector 

alimentar e que tendem a escassear a partir do século XV.1075  

                                                 
1074 Nos contratos de aprendizagem mencionados por António de Oliveira para a região de Coimbra também não se inclui 
nenhuma aprendiza (OLIVEIRA, António – A Vida Económica e Social de Coimbra de 1537 a 1640, Vol. I, Coimbra, 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos, 1971, pp. 
443-447). 
1075 ABREU, Laurinda – Un destin exceptionnel: les enfants abandonnés au travail (Évora, 1650-1837) in Annales de 
Démographie Historique, nº 2, p. 174; TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe 
Siècles). Le cas du Collège imperial Saint-Vincent-Ferrier. Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1998, p. 261; RUBIO VELA, Agustín – Infancia y marginación. En torno a las instituciones trecentistas 
valencianas para el socorro de los huérfanos in Revista d’historia medieval, nº 1, 1990, pp. 140-141; CORDOBA DE LA 
LLAVE, Ricardo – El papel de la mujer en la actividad artesanal cordobesa a fines del siglo XV in MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, Angela; SEGURA GRAIÑO, Cristina (Ed. de) El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana. 
Madrid, Asociación Cultural AL-MUDAYNA, 1988, pp.244-249; MUÑOZ BUENDÍA, Antonio -  La Infancia Robada. 
Niños Esclavos, Criados y Aprendices en la Almería del Antiguo Régimen in Los Marginados en el Mundo Medieval y 
Moderno. Actas de las jornadas sobre grupos sociales marginados celebradas en Almería del 5 al 7 de noviembre de 1998. 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2000, p. 68; MICHAUD-FRÉJAVILLE, Françoise – Crise urbaine et 
apprentissage à Orléans 1475-1500, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 12 spécial, 2005, p. 32. [consultado 
em 2010.05.26] Disponível em: http://crm.revues.or/index719.html; MICHAUD-FRÉJAVILLE, Françoise – Enfants 
orphelins, enfants séparés, enfants élevés, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 12 spécial, 2005, pp. 43-45. 
[consultado em 2010.05.26] Disponível em: http://crm.revues.or/index720.html; BEGHIN, Cécile - Donneuses d’ouvrages, 
apprenties et salariées aux XIVe et XVe siècles dans les sociétés urbaines languedociennes, CLIO. Histoire, femmes et 
sociétés, 3, 1996, pp.2-11. [consultado em 2010.06.04] Disponível em: http://clio.revues.org/index461.html; BELLAVITIS, 
Anna - Le travail des femmes dans les contrats d’apprentissage de la Giustizia vecchia (Venise, XVIe siècle) in La famille, 
les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber et rassemblés par Isabelle 
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Como havia algumas mulheres que exerciam ofícios mecânicos, concluímos que a sua 

aprendizagem decorria de maneira informal, sem recurso a um contrato registado através de escritura 

pública, tal como acontecia com muitos homens, e também que elas por regra efectuavam trabalhos 

menos qualificados. Além das tecedeiras, que surgem com frequência na documentação do Porto, 

havia mulheres que confeccionavam roupas, devendo a sua obra ser inspeccionada pelos vedores dos 

alfaiates.1076 Francisco Ribeiro da Silva menciona exemplos de cerieiras e tintureiras e refere a 

colaboração das mulheres e filhas dos sirgueiros e sombreireiros nos respectivos trabalhos.1077 Há 

ainda que lembrar as muitas parteiras que actuavam na cidade e a importância do trabalho que 

desenvolviam.  

A idade para iniciar, oficialmente, a aprendizagem de um ofício variava, mas é menos precoce 

do que a priori se poderia pensar. António de Oliveira refere que nos ofícios que implicavam um 

período de formação mais longo, a aprendizagem principiava por volta dos catorze anos.1078 Parece-nos 

que embora alguns rapazes pudessem iniciar, oficialmente, a aprendizagem de um ofício antes dos 

catorze anos, a maior parte o faria a partir dessa idade, uma vez que os catorze anos eram um marco 

importante, a idade em que se lhes reconhecia maturidade e capacidade para cuidarem de si próprios 

(legalmente os órfãos já não necessitavam de tutores, apenas de curadores), já podiam ser padrinhos e 

a sua assinatura já era requerida em algumas situações.1079  

Havia algum interesse em que a aprendizagem formal dos ofícios mecânicos não se iniciasse 

muito cedo para que a oferta de mão-de-obra de moços que serviam por soldada fosse maior. Nos 

capítulos gerais das Cortes de 1433 (Leiria – Santarém) pede-se que os órfãos com menos de catorze 

anos e as órfãs com menos de doze não pudessem iniciar a sua formação profissional “pois attes (sic) 

                                                                                                                                                                       
Chabot, Jérôme Hayez et Didier Lett. Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp.182-183 e BELLAVITIS, Anna – 
Apprentissages masculins, apprentissages féminins à Venise au XVIe siècle in Histoire urbaine, nº 15, 2006, pp. 50 -53. 
1076 A.H.M.P., Vereações, Lv. 10, fl. 357v. Um regimento datado de 1553 estabelece que os tecelões e as tecedeiras deviam 
pagar 120 reais pela examinação, 60 reais para as obras da Confraria de Nossa Senhora de Agosto e os restantes 60 reais 
para os juízes do oficio (A.H.M.P., Vereações, Lv. 19, fls.49-51) e, nesse ano, muitas dezenas de tecedeiras apresentaram a 
sua carta de examinação na Câmara (A.H.M.P., Vereações, Lv. 19, fls.158-161, 162-174, 175-176v, 177v-188, 189-194v, 
195v-198v, 199v-235v, 237-241, 242-246). 
   Em 1577 foram passadas cartas de examinação a várias tecedeiras do termo e arrabaldes da cidade do Porto. No dia 19 de 
Abril receberam o respectivo certificado seis tecedeiras da freguesia de Nevogilde, concelho de Aguiar de Sousa e o 
mesmo sucedeu com Catarina Gonçalvez, da freguesia de Paços, no dia 21 de Maio; com Maria Fernandes, moradora em 
Santo Ildefonso, no dia 10 de Julho e com Guiomar Gonçalves da freguesia de Rebordosa, concelho de Aguiar de Sousa, no 
dia 21 de Agosto (A.H.M.P., Acórdãos e Posturas, Lv. 2, fls. 15-17v, 34v, 58v e 111). 
1077 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Porto e o seu termo (1580-1640). Os Homens, as instituições e o Poder, Vol. I, 
Porto, Arquivo Histórico/ Câmara Municipal do Porto, 1988, pp. 225-227. Para uma abordagem sobre os séculos anteriores 
veja-se COELHO, Maria Helena da Cruz – A Mulher e o Trabalho nas Cidades Medievais Portuguesas (sep. da Revista de 
História Económica e Social, nº 20). Lisboa, 1987, pp. 57-58 e, sobre a participação feminina na industria têxtil, leia-se 
MELO, Arnaldo Sousa; SEQUEIRA, Joana – Women’s role in Portuguese textile production in the Later Middle Ages in 
European Social Science Conference, Gand, 2010, pp. 2-10. [consultado em 2010.07.26] Disponível em: 
http://www2.iisg.nl/esshc/programme.asp?selyear=10&pap=8767.html. 
1078 OLIVEIRA, António – A Vida Económica e Social de Coimbra..., pp. 444-446. 
1079 Anna Bellavitis, que estudou mais de 1 100 contratos de aprendizagem de Veneza relativos ao último quartel do século 
XVI, refere que a maior parte dos rapazes iniciava sua formação profissional aos catorze anos e as raparigas entre os 12 e 
os 14 anos (BELLAVITIS, Anna – Apprentissages masculins, apprentissages féminins à Venise au XVIe siècle in Histoire 
urbaine, nº 15, 2006, pp. 57-58). 
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esse tenpo nom som despostos ao aprender E ante esse tenpo sejam costragidos servir segundo vossas 

hordenaçooens”, mas o monarca indeferiu o pedido por considerar que “os que ham de seer oficiaaes 

quanto de mais moços começam de (a)prender com Razom devem mjlhor saber seus ofícios”.1080 

Na maior parte dos contratos não é indicada a idade dos aprendizes e quando é mencionada 

nem sempre o é de forma precisa. Em Arraiolos foram registados no livro dos enjeitados quatro 

contratos, com datas compreendidas entre 1543 e 1572, relativos a três rapazes.1081 Em nenhum dos 

casos é referida a idade, mas contabilizando o número de anos de criação e de contratos de trabalho é 

possível apontar as idades mínimas que os jovens poderiam ter. 

Quadro 47 - Idade dos aprendizes no início e no final dos contratos de aprendizagem de ofícios 
mecânicos 

Local / Datas Ofício 
Idade do aprendiz 

no início do 
contrato 

Duração do 
contrato 

Idade do aprendiz 
no fim do contrato 

Fonte 

Alfaiate + 15 3 18 
Alfaiate 16 ou 17 3 19 ou 20 
Calceteiro 12 ou 13 6 18 ou 19 

Arraiolos 
1543-1572 

Pedreiro + 15 5,5 + 21 

A.M.A., Livro dos 
Enjeitados, Lv. B-3 

Oleiro ± 14 6 ± 20 
Pedreiro 20 4 24 
Sapateiro 18 2 20 
Sapateiro 20 2 22 
Sombreireiro ± 15 5 ± 20 

Coimbra 
1568-1603 

Sombreireiro 13 ou 14 4 17 ou 18 

OLIVEIRA, 
António – A Vida 
Económica…, Vol. 
I, p. 446 

Barbeiro 20 5 25 
Cabeiro 17 7,5 24 ou 25 
Carpinteiro 14 5 19 

Porto 
1548-1572 

Cutileiro 17 6 23 

A.D.P., Notariais, 
Cartório Notarial 
do Porto, Lvs.1, 20 
e 44. 

 

Tendo em conta os contratos de aprendizagem, datados do século XVI, que integram o fundo 

notarial de Vila de Conde, Amélia Polónia refere que os mareantes e pilotos iniciavam a aprendizagem 

do ofício aos quinze ou dezasseis anos enquanto que para os carpinteiros da ribeira o início da 

aprendizagem oscilava entre os dezasseis e os vinte anos de idade.1082 

Não existia uma idade predeterminada para a aprendizagem de qualquer ofício, embora o tipo 

de trabalho efectuado a pudesse condicionar. Afinal, a força física, os conhecimentos técnicos e 

teóricos e a destreza que implicavam eram muito diferentes.1083 A aprendizagem profissional iniciava- 

                                                 
1080 SOUSA, Armindo de – As Cortes de Leiria - Santarém de 1433. Separata de “Estudos Medievais”, nº 2, Porto, 1982, p. 
112 e SOUSA, Armindo de – As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), Vol. II, Porto, Instituto Nacional de 
Investigação Científica / Centro de História da Universidade do Porto, 1990, p. 292. 
1081 Há dois contratos relativos ao mesmo rapaz. António iniciou a sua formação com um mestre calceteiro e jubeteiro, com 
quem deveria ter permanecido seis anos, mas após quatro anos, foi feito um novo contrato com a duração de três anos com 
um alfaiate.  
1082 POLÓNIA, Amélia – A Expansão Ultramarina numa Perspectiva Local. O Porto de Vila do Conde no Século XVI, 
Vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, pp. 323, 470-471. 
1083 Por exemplo, um pedreiro necessitava de uma força física que os aprendizes muito jovens não tinham e que não era 
exigida no caso dos alfaiates e calceteiros (BELLAVITIS, Anna – Apprentissages masculins, apprentissages féminins à 
Venise au XVIe siècle in Histoire urbaine, nº 15, 2006, p. 58). 
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-se, normalmente, por volta dos catorze anos e terminava antes dos vinte e cinco, ou seja, antes de os 

jovens atingirem a maioridade. 

 Em muitos casos constatámos que antes de se tornarem aprendizes de determinado ofício 

alguns jovens já tinham servido vários anos como criados de um ou mais senhores, pelo que a idade 

com que entravam ao serviço de um mestre na qualidade de aprendizes não correspondia ao início da 

actividade profissional. A alguns enjeitados e órfãos o trabalho por soldada exercido anteriormente 

permitiu acumular os recursos necessários para financiar a sua própria formação profissional. Em 

outros casos, os aprendizes sujeitavam-se a contratos mais longos que lhes permitiam não ter encargos 

financeiros com a formação profissional uma vez que os seus serviços, durante um período de tempo 

mais alargado, recompensavam o mestre pelo ensino do ofício. 

Vários aspectos parecem condicionar o período de tempo necessário para a formação dos 

oficiais mecânicos e portanto a duração do contrato. São eles: o facto de o mestre ser ou não 

remunerado, a existência de limitações às tarefas que o aprendiz podia realizar, o tipo de ofício e os 

conhecimentos a transmitir, a idade e, talvez, a capacidade do aprendiz, embora o peso desta última 

seja difícil de avaliar. 

Quando o mestre é remunerado, normalmente, o período de aprendizagem é menor. Supõe-se 

que nestes casos existiria um maior empenho do mestre na transmissão de conhecimentos e mais 

motivação por parte dos aprendizes e verifica-se que, em alguns casos, estes eram dispensados de 

muitas tarefas que costumavam fazer e que nada tinham a ver com o ofício que aprendiam, como fica 

claro após a leitura de diferentes contratos. Numa escritura pública datada de 1590, referente à 

aprendizagem do ofício de dourador, refere-se que “Bras Nogueira servyra a elle Joam Fernandez no 

dito tempo em toda has cousas que ao dito oficio pertemcerem e que não fara outra cousa mais que ho 

que toquar ao dito oficio se elle Bras Nogueyra não quiser”.1084  Se o mestre é convenientemente 

remunerado pela tarefa de ensinar o aprendiz, este não tem que o recompensar com a realização de 

outros serviços e o tempo de aprendizagem pode ser encurtado. António de Oliveira refere dois 

contratos relativos ao ofício de alfaiate que interessa comparar: no primeiro, datado de 1553, o mestre 

recebe 2 500 reais e a aprendizagem dura um ano e meio; no outro, datado de 1567 o mestre não é 

remunerado e é fixado um período de quatro anos para a aprendizagem. A idade dos aprendizes não é 

referida em nenhum dos casos e a data dos contratos é diferente, mas ainda assim o facto de o mestre 

ser remunerado parece ter algum peso no período de tempo estabelecido para a formação profissional 

do aprendiz. 

No entanto, o contrato negociado por António Rodrigues, sapateiro, morador na Rua do Souto, 

com António Eanes, também sapateiro, morador na Rua das Congostas, em Janeiro de 1558, para este 

                                                 
1084A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 75v-77v. Documento transcrito em AFONSO, José Ferrão – 
A Rua das Flores no Século XVI. Elementos para a História Urbana do Porto Quinhentista. Porto, FAUP publicações, 
2000, pp. 197-198. 
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último ensinar a António, filho do primeiro, o seu ofício, escapa a esta lógica. António Rodrigues 

compromete-se a pagar 1 500 reais para que o filho aprenda o ofício de sapateiro, estipula-se um 

período aprendizagem de três anos, não é colocada qualquer restrição ao tipo de tarefas que o aprendiz 

realizaria ao serviço do mestre e no final do contrato o jovem não recebia nada.1085 Seis meses antes, 

num outro contrato definia-se que André Gonçalves devia ensinar o ofício de sapateiro a Luís, filho de 

Gonçalo Eanes, morador junto à Ribeira de Massarelos, determinando-se um período de apenas dois 

anos para sua formação, que Luís não efectuaria outros serviços além dos relacionados com o seu 

ofício e que no final do contrato receberia umas botas.1086 Da análise destes contratos resulta a 

estranheza por um sapateiro da cidade recorrer a um colega de profissão e vizinho para ensinar o seu 

ofício ao filho, pagar pela formação, não restringir o tipo tarefas que o filho realizaria e aceitar um 

período de formação de três anos sem que o filho recebesse qualquer oferta no final. 

O tempo de formação variava também em função do ofício que se aprendia. Diferentes ofícios 

requeriam tempos médios de formação diferentes. Tendo em conta um total de dez contratos (dois da 

cidade do Porto e oito da região de Coimbra) relativos à aprendizagem do ofício de sapateiro 

verificamos que a sua duração varia entre os dois e os três anos, enquanto que em quatro contratos 

relativos ao ofício de ferreiro os tempos de formação estipulados variam entre os cinco e os sete anos. 

Atendendo aos tempos médios encontrados para ambos os ofícios, mas também às suas características 

e ao trabalho efectuado, constata-se que um ferreiro necessitava de um período médio de formação 

muito mais longo do que um sapateiro.1087 

A idade do aprendiz influenciava o tempo de duração do contrato e esse aspecto é mencionado 

em vários contratos. Quando Gonçalo Gonçalves, ferreiro, se compromete a ensinar o seu ofício aos 

irmãos Jorge e Gonçalo, acorda-se que o primeiro permanecerá com ele cinco anos e o segundo seis 

“por ser de menos idade”.1088  

A duração dos contratos efectuados no Porto varia entre um mínimo de um ano e meio e um 

máximo de dez anos, verificando-se que a média é de cerca de cinco anos e meio. Em Veneza, a 

duração média dos contratos relativos a aprendizes do sexo masculino era semelhante à detectada para 

o Porto (entre os 5 e os 6 anos), mas Anna Bellavitis refere que os contratos das raparigas tinham uma 

duração mais irregular (entre os 3 e os 8 anos), pelo que a maior parte dos rapazes concluía a sua 

formação entre os 19 e os 20 anos e as raparigas entre os 16 e os 21 anos. 1089 

                                                 
1085 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 62v-64. 
1086 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 13, fls. 39v-41. 
1087 Sobre as dificuldades e enfermidades inerentes ao ofício de ferreiro veja-se DUARTE, Luís Miguel – O Moedeiro 
“Enfermo dos Peitos” (Uma doença profissional no Porto em meados do século XV) in Estudos em Homenagem a Luís 
António de Oliveira Ramos, Vol. 2, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, pp. 517-518. 
1088 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 6, fl.78. 
1089 BELLAVITIS, Anna – Apprentissages masculins, apprentissages féminins à Venise au XVIe siècle in Histoire urbaine, 
nº 15, 2006, p. 60. 
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Independentemente da sua duração, a maior parte dos contratos portugueses estipulava que no 

final o aprendiz receberia um “vestido” (quase sempre constituído por capa, pelote, gibão, calças, duas 

camisas, barrete e sapatos). Em alguns casos era dada a possibilidade ao aprendiz de optar pelo vestido 

ou por determinada quantia em dinheiro (2 000 ou 3 000 reais) ou por ferramentas do ofício. Em 

outros as ferramentas faziam parte da oferta, como aconteceu com um carpinteiro da ribeira que, após 

cinco anos de serviços e aprendizagens, além do vestido daria ao sobrinho e aprendiz a ferramenta do 

ofício.1090 Refira-se também o caso de um cutileiro que prometeu dar uma espada ao seu aprendiz no 

final do contrato. 

Eram poucos os casos em que se previa a remuneração do mestre. Num total de quinze 

contratos realizados no Porto, em apenas dois se refere o pagamento de um montante em dinheiro ao 

mestre e o aprendiz nada receberia quando terminasse a formação. Foram pagos, aquando da assinatura 

do contrato, 1 500 reais a um sapateiro, no ano de 1558, e 8 000 reais a um dourador, em 1590. Estes 8 

000 reais foram divididos em duas prestações: 6 000 reais pagos ao assinar do contrato e 2 000 no ano 

seguinte.1091  

Entre os órfãos sob a jurisdição do Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, encontrámos 

referências a um rapaz chamado Tomé, natural de Santa Maria de Sousela, que foi para Arrifana 

aprender o ofício de alfaiate com Fernão Pires, sendo feitos levantamentos do dinheiro que estava 

depositado no cofre dos órfãos no valor de 3 100 reais, nos anos de 1572 e 1573, para pagar a sua 

formação e também para alimentação e vestuário do rapaz.1092 

Em Arraiolos, verifica-se que em dois dos quatro contratos que estão registados no Livro dos 

enjeitados são mencionados montantes pagos ao mestre, mas os aprendizes continuam a receber o 

“vestido” como era habitual quando concluíssem a sua formação. Ambos os contratos foram feitos 

com alfaiates e o tempo de formação é de três anos, mas os valores em causa são diferentes. Em 1552, 

Gaspar Aires, morador em Arraiolos, recebeu 3 000 reais para ensinar o seu ofício a Brás e, em 1572, 

Manuel Luís, morador em Évora, recebeu apenas 2 000 para ensinar António, mas este valor foi-lhe 

pago por um calceteiro e jubeteiro que, anos antes, se havia comprometido com o Hospital de 

Arraiolos a ensinar o seu ofício ao mesmo rapaz.1093 No título de Alexandre Coelho faz-se referência a 

500 reais pagos a Gaspar Fernandes para lhe ensinar o ofício, mas não há qualquer registo do 

contrato.1094 

O mestre recebia em sua casa o aprendiz, proporcionando-lhe alojamento, alimentação e 

vestuário ou, como está expresso na maioria dos contratos, “comer e beber vestyr e calçar e cama em 

                                                 
1090 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 66v-67. 
1091 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 62v-64 e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
90, fls.75v-77v. 
1092 A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, fls. 11-11v, 20- 20v e 24-24v. 
1093 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls.13-14 e 47-49. 
1094 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 32v-33v. 
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que durma e vida que posa sofrer”.1095 Em alguns contratos especifica-se melhor o tipo de vestuário 

que o aprendiz receberia do mestre e, em outros, também se indica a roupa que o aprendiz deveria 

receber da família antes ou durante o período da sua aprendizagem. No contrato de Amador, um rapaz 

órfão que morava junto à Ponte de Ferreira, e que inicia a aprendizagem do ofício de barbeiro ao 

serviço de Pedro Fernandes, morador na Rua Nova, refere-se que “camisas e a mais roupa de lenso que 

a dicta sua may o dara ao dicto Amador e a lavajem diso sera a custa do dicto Pedro Fernandez” e no 

de um seu homónimo, aprendiz de Baltazar Francisco, cabeiro, que o pai lhe devia dar ao iniciar o 

contrato um pelote de “saragoça”, umas ceroulas de estopa e duas camisas e durante o período de 

serventia as camisas que ele rompesse.1096  Tanto em Penafiel como em Arraiolos encontrámos gastos 

com aquisição de vestuário para alguns jovens no início ou durante a aprendizagem de um ofício.1097  

Em todos os contratos analisados os aprendizes passaram a residir em casa do mestre, mesmo 

os que já habitavam na cidade ou nos seus arrabaldes. Desta forma os aprendizes podiam servir os 

respectivos mestres em continuidade e na maior parte dos casos não eram impostos quaisquer limites 

às tarefas que desempenhavam, ao local de trabalho, nem ao número de horas de serviço. Manuel, um 

aprendiz de barbeiro com cerca de vinte anos, devia servir o seu mestre “em o que pertencer ao dicto 

oficio e em as mais cousas” durante cinco anos; no contrato de António, aprendiz de Gaspar 

Gonçalves, tanoeiro, declara-se que ele iria “a qualquer parte que ele seu amo for asy per este reino 

como fora dele” e o sapateiro André Gonçalves obriga-se a mostrar, de dia e de noite, o seu ofício a 

Luís, seu aprendiz, para garantir o sucesso da formação.1098 

No contrato de João Francisco, aprendiz de Miguel Gonçalves, enxamblador, menciona-se que 

o rapaz começara a servi-lo na Páscoa do ano de 1572 e que até à Páscoa de 1574 ele iria “catar 

haguoa ha fonte”, mas após essa data não faria mais essa tarefa.1099  Outros contratos referem, de 

forma mais genérica, que os moços ou aprendizes serviriam nas “cousas onestas e acustumadas”.1100 

A maioria dos contratos não impõe limites aos castigos ou aos trabalhos a desempenhar, 

ficando-se pela ambiguidade da expressão “vida que possa sofrer”, que consta nos contratos de 

serventia do Porto. Em Arraiolos, o Hospital tem a preocupação de recomendar “bom tratamento” e 

em alguns casos vai mesmo mais longe. Manuel Luís, alfaiate, morador em Arraiolos, obriga-se a 

ensinar o seu ofício a Manuel, um enjeitado que foi criado por Incenso Martins, dispondo para isso de 

                                                 
1095 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 2, fl. 60v.  
1096 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 81-82 e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
35, fls. 30-31. 
1097 Em 1576, o Juiz dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa entregou 2 000 reais a Jordão, um órfão que estava no Porto 
a aprender o ofício de barbeiro, para o seu “vestido” e do dinheiro amealhado com as soldadas de Pedro da Silva, um 
enjeitado com criação feita à custa do Hospital de Arraiolos, foram retirados 800 reais para a compra de uma capa quando 
começou a aprender o ofício de pedreiro (A.M.P., Livro da despesa do dinheiro dos órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa, 
fls. 45-45v e A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls.1-3v). 
1098 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 2, fls. 60-61v; A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 
13, fls. 39v-41 e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 56v-58. 
1099 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 47, fls.149v-151. 
1100 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls.13-14. 
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um período de três anos e “soomente o castiguara como a filho e a pessoa que se ensina”, como consta 

no documento que lhe foi dado a assinar pela instituição responsável pelo rapaz, o que, no entanto, não 

impediu Manuel de fugir após ter cumprido dois terços do seu contrato de serventia e 

aprendizagem.1101 Este tipo de referências e a preocupação demonstrada pelo Hospital de Arraiolos 

sugere que os castigos eram frequentes e que, por vezes, ultrapassariam o limite do que era aceitável. 

Encontrámos algumas referências a fugas de aprendizes, tal como acontecia com os jovens que 

trabalhavam por soldada, mas os motivos nunca são referidos. Além da possibilidade de maus-tratos, e 

atendendo a que parte destas fugas ocorria quando já estava cumprida uma parte considerável do 

período previsto para a formação e os aprendizes já eram jovens adultos, há que considerar a hipótese 

de alguns fugirem para casar e formar a sua própria família ou, talvez, para trabalharem em outro 

lugar, procurando assim obter a independência económica que não teriam enquanto estivessem 

vinculados por um contrato de serventia e aprendizagem.1102 

Vários contratos mencionam que o casamento do aprendiz não podia ser impedimento para que 

o período de tempo estipulado fosse cumprido. António, aprendiz de sapateiro, não podia “sair do dicto 

seu amo asy por rezam de se casar como per qualquer outra guisa” e Amador, o aprendiz de Pedro 

Fernandes, barbeiro, devia permanecer com seu amo “sem se dele Pedro Fernandez sair posto que se 

case”.1103  

Em caso de fuga, o pai ou outra pessoa que se assumisse como responsável pelo aprendiz 

obrigava-se a suportar as despesas de o procurar e restituí-lo ao mestre, para que o tempo estipulado 

fosse integralmente cumprido, sendo os dias de ausência acrescentados à data inicialmente prevista 

para o término do contrato. A fuga de Pedro, aprendiz de João Gonçalves, serralheiro, um ano e meio 

antes do final do contrato, levou Jorge Fernandes, lavrador, morador em S. Cristóvão de Louredo, a 

constituir como seu procurador António Gonçalves Vila Parda, também serralheiro, para em seu nome 

o achar e levar para casa do seu amo para acabar de cumprir o tempo em falta.1104  

A legislação previa que quando se verificassem fugas de órfãos que estivessem “por soldada ou 

a aprender officios”, o magistrado que os tutelava devia averiguar os motivos e se considerasse que 

fugiram “per culpa daquelles que os tinham pellos tractarem mal” eles não seriam obrigados a cumprir 

o resto do contrato e os seus amos/mestres teriam que lhes pagar o correspondente ao tempo de serviço 

efectuado; mas se a culpa fosse atribuída aos fugitivos teriam de servir todo o tempo mencionado na 

obrigação e repor os dias em que estiveram ausentes.1105 Com os aprendizes que não fossem órfãos o 

modo de proceder devia ser muito semelhante. 

                                                 
1101 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 47v-49. 
1102 António Muñoz Buendía refere que, em Almería, os aprendizes eram vítimas frequentes de abusos e maus-tratos 
(MUÑOZ BUENDÍA, Antonio -  O.c., p. 68). 
1103 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 62v-64 e 81-82. 
1104 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 49v-50v. 
1105 Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares..., fl. 49v.  
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As penas previstas nos contratos dificultavam o seu incumprimento. Além das fugas que se 

concretizaram e foram bem sucedidas e das situações de maus-tratos comprovados, só a morte do 

aprendiz ou do mestre e a cessação da actividade por parte mestre constam na documentação 

consultada como motivos para a interrupção dos contratos. Pedro da Silva Cunha, um enjeitado que o 

Hospital de Arraiolos deu a criar a Diogo Fernandes Dórdio, após ter trabalhado vários anos como 

criado, tornou-se aprendiz de Rodrigo Eanes, que se comprometeu a ensinar-lhe o ofício de pedreiro. O 

contrato efectuado em 1543, com a intermediação do Provedor do Hospital, mencionava as 

aprendizagens de pedraria, alvenaria e traço e estipulava um período de serventia e formação 

profissional de cinco anos e meio, mas Pedro acabou por falecer em Agosto de 1545.1106 António, 

outro enjeitado do mesmo hospital, em 1569 tornou-se aprendiz de Manuel Vaz, calceteiro e jubeteiro, 

morador em Évora, que lhe devia ensinar o seu ofício, estando previsto um período de aprendizagem 

de seis anos, mas em 1572 por “Manuel Vaz se tirar de seu offício e o nom usar” acordou com o 

mordomo do Hospital de Arraiolos que pagaria 2 000 reais a Manuel Luís, alfaiate, para ele ensinar o 

seu ofício a António, elaborando-se um novo contrato que teria a duração de três anos.1107  

Os contratos analisados não referem quais as obrigações do mestre em caso de doença ou 

prisão do aprendiz. Se a enfermidade fosse de curta duração o mestre, tal como os amos faziam com os 

respectivos criados, devia prestar assistência aos aprendizes, podendo o tempo da duração da doença 

ser reposto no final do contrato, mas em situações de doença mais prolongada o mais provável era que 

o aprendiz fosse devolvido à respectiva família ou à instituição que o tutelasse.1108  O Hospital de 

Arraiolos registou despesas com mezinhas adquiridas para o enjeitado Pedro da Silva, antes do seu 

falecimento, quando ele estava a aprender o ofício de pedreiro com Rodrigo Eanes.1109 

Em 1571, Silvestre, criado e aprendiz de João Dias, sapateiro, morador na Rua das Congostas, 

que estava na cadeia por causa de um ferimento que fez a um rapaz, filho do “Cavaleiro da Lada”, fez 

uma petição à Misericórdia a dizer que era pobre e não tinha como se manter nem quem lhe prestasse 

assistência jurídica e o seu pai não o podia fazer por viver a dez léguas de distância e ser muito pobre. 

Feitas as averiguações confirmou-se que Silvestre era realmente pobre e “que tinha feito obrigação e 

concerto com o dito Joam Dias de lhe dar certo tempo polo incinar de que lhe ainda devia hum  ano ou 

dous”.  

Num primeiro momento a Misericórdia indeferiu o pedido por considerar que João Dias o 

poderia manter e livrar, negociando com Silvestre um contrato mais longo que ele cumpriria quando 

                                                 
1106 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls.1-3v. 
1107 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 47-49. 
1108 Em Saragoça e Valência os criados, depois de curados, trabalhavam mais dois dias por cada dia de doença [GARCIA 
HERRERO, María del Carmen – Mozas sirvientas en Zaragoza durante el siglo XV in MUÑOZ FERNÁNDEZ, Angela; 
SEGURA GRAIÑO, Cristina (Ed. de) El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana. Madrid, Asociación Cultural 
AL-MUDAYNA, 1988, p. 280 e TROPÉ, Hélène – La Formation des Enfants Orphelins à Valence (XVe – XVIIe Siècles). 
Le cas du Collège..., pp. 259-262].  
1109 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 2v-3v. 
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saísse da cadeia. Mas, sabendo do despacho da irmandade, João Dias apareceu na mesa da 

Misericórdia e solicitou ao Provedor que mandasse meter Silvestre no rol porque ele dispensava-o do 

cumprimento do resto do tempo de serviço que o rapaz lhe devia. O Provedor e irmãos aceitaram a 

renúncia de João Dias e mandaram-na registar “porque nam seria razão livra lo a casa pera elle depois 

servir o dito Joam Diaz polo mao foro em que ficaria de qualquer homem encostar aa casa os criados 

quando lhe adoecerem ou forem presos se não que ella como custuma livre os desemparados e tambem 

pois os livra fiquem depois livres pera fazerem de si o que quiserem e irem ganhar sua vida onde lhes 

aprouver”.1110 A Misericórdia só aceitou incluir Silvestre no rol dos presos a quem prestava assistência 

após o mestre o ter dispensado do tempo de serviço que lhe faltava cumprir como contrapartida por lhe 

ensinar o ofício de sapateiro, justificando a sua actuação com a necessidade de não abrir precedentes, 

por temer que em situações de doença ou prisão de criados outras pessoas procurassem que a 

Misericórdia as substituísse nas suas obrigações. Assim, o mais normal seria que os mestres/amos 

assistissem os respectivos aprendizes/criados em situações de doença ou prisão, sendo a duração do 

contrato prolongada para compensar os gastos suplementares.  

O reduzido número de contratos de serventia e aprendizagem que se encontra nos livros 

notariais deste período indicia que as partes nem sempre efectuavam uma escritura pública dos acordos 

estabelecidos. A palavra dada conferia validade aos contratos orais e, certamente, entre muitos mestres 

e aprendizes existiam relações de parentesco (natural, por afinidade ou espiritual) ou de vizinhança que 

por si só funcionavam como uma garantia do seu cumprimento, dispensando-se os gastos que o 

documento escrito implicava. Alguns contratos escritos testemunham a existência de laços de 

parentesco entre as partes envolvidas. Através de um contrato datado de 1565, António Pires, 

mareante, e Bartolomeu Pires, carpinteiro da ribeira, morador em Vila Nova de Gaia, cunhados, 

acordaram que o segundo receberia Sebastião, filho de António Pires, que o serviria durante cinco anos 

fazendo os serviços que costumavam fazer os aprendizes e ele lhe ensinaria o seu ofício. Neste caso, 

Sebastião torna-se aprendiz do tio e, aos catorze anos, muda-se para sua casa para o poder servir a 

tempo integral, como habitualmente acontecia com os restantes aprendizes.1111  

  Parte dos contratos escritos só foram redigidos vários meses ou mesmo anos após o aprendiz 

ter entrado ao serviço do mestre e o mesmo documento podia dizer respeito a dois irmãos aprendizes, 

mesmo quando estes serviam mestres diferentes. Assim proporcionava-se um período de experiência 

que podia ter vantagens tanto para o mestre como para o aprendiz e os contratos relativos a aprendizes 

irmãos permitiam economizar no tabelião.1112 Refira-se a título de exemplo o contrato de serventia de 

António e Gonçalo, dois irmãos aprendizes de ferreiro, ao serviço de Tomé Gonçalves e Jorge 
                                                 
1110 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fls. 127v-128. 
1111 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 66v-67v. 
1112 António de Oliveira refere um escrito datado de 1534 de um pai a um livreiro a recomendar-lhe o filho e a pedir-lhe 
para o ter à experiência um mês ou mais tempo; depois se ele estivesse satisfeito com o aprendiz chegariam a um acordo 
(OLIVEIRA, António – A Vida Económica e Social de Coimbra…, p. 448).  
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Gonçalves, respectivamente, que está datado de Abril de 1565 e refere que António já servia o seu 

mestre há cinco anos e Gonçalo há um ano e meio.1113  

Com o contrato escrito o mestre procurava garantir que o aprendiz cumprisse integralmente o 

tempo de serventia e aprendizagem. Se ao transmitir os conhecimentos subjacentes ao seu ofício 

contribuía  para o aumento da concorrência, durante todo o período de formação, ele beneficiava de 

mão-de-obra gratuita, o que lhe permitia obter maiores ganhos.1114  Ao aprendiz e aos seus familiares 

ou respectivos representantes o documento escrito assegurava o empenho do mestre na transmissão 

dos seus conhecimentos e o sucesso da formação no final do contrato, uma vez que depois de 

ultrapassado o tempo estipulado o aprendiz teria de ser remunerado como obreiro pelo mestre até à 

conclusão da aprendizagem e, com frequência, garantia a oferta de “um vestido” ou de alguma 

ferramenta do ofício ao aprendiz no termo do contrato. 

A leitura dos contratos escritos mostra que a maior parte dos aprendizes era originária de fora 

da cidade e muitos deles eram filhos de lavradores. De um total de quinze contratos e uma procuração 

relativos a dezoito aprendizes apenas um residia na cidade e dois nos arrabaldes (Miragaia e 

Massarelos), nove provinham do termo e seis de fora dele.  

Quadro 48 - Locais de residência dos aprendizes antes de iniciaram a formação profissional 

Terra de origem do aprendiz 
Profissão 

do 
progenitor 

Nome do 
aprendiz 

Ofício  
Data do 

documento 

Centralidade Local     

Miragaia Mareante Sebastião 
Carpinteiro da 

ribeira 
1565 

Massarelos Moleiro Luís Sapateiro 1557 
Cidade e 
arrabaldes 

Rua do Souto Sapateiro António Sapateiro 1558 
Ponte de Ferreira (falecido) Amador Barbeiro 1558 
Peroselo, Penafiel Lavrador Amador Cabeiro 1570 
Bustelo Lavrador João Cutileiro 1548 
S. Gonçalo de Mosteiró, 
Julgado da Maia 

Lavrador João Francisco Enxamblador 1573 

Paço de Sousa (falecido) António Ferreiro 1565 
Paço de Sousa (falecido) Gonçalo Ferreiro 1565 
S. Pedro de Avioso, 
Maia 

(falecido) Jorge Marinheiro 1543/1548 

Honra de Louredo Lavrador Pedro Serralheiro 1565 

Termo 

Eiriz, Aguiar de Sousa 
(falecido 

?)1115 
António Tanoeiro 1558 

Magrelos, Benviver Lavrador Manuel Barbeiro 1548 
Vila Boa de Quires, 
Porto Carreiro 

Lavrador Gaspar Cabeiro 1572 

Oliveira, termo de Vila 
de Prado 

(falecido) 
Domingos 
Rodrigues 

Carpinteiro 1556 

Fora do termo 

S. Miguel das Aves, 
termo de Barcelos 

(falecido) Brás Nogueira Dourador 1590 

                                                 
1113 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 6v-8v. 
1114 PELLEGRIN, Nicole – L’ apprentissage ou l’écriture de l’oralité. Quelques remarques introductives in Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 40-3, 1993, p. 378. 
1115 O contrato é feito por um irmão do aprendiz que é lavrador e a sua filiação não é referida. 
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Terra de origem do aprendiz 
Profissão 

do 
progenitor 

Nome do 
aprendiz 

Ofício  
Data do 

documento 

Couto de Vila Boa do 
Bispo, Benviver 

Ferreiro 
(falecido) 

Jorge Ferreiro 1552 

Couto de Vila Boa do 
Bispo, Benviver 

Ferreiro 
(falecido) 

Gonçalo Ferreiro 1552 

 

Neste caso não nos parece que a amostra seja representativa dos locais de recrutamento dos 

aprendizes, apenas que a confiança entre as partes intervenientes era menor quando residiam em 

espaços geográficos diferentes e não se conheciam, pelo que recorriam com maior frequência à 

escritura pública, enquanto entre os residentes na cidade seria mais frequente o contrato oral. Além 

disso a proximidade geográfica oferecia outras possibilidades de controlo do cumprimento do contrato 

que não eram viáveis quando as distâncias entre as residências dos mestres e as dos familiares ou 

responsáveis pelos aprendizes eram maiores. 

Se muitos dos rapazes foram directamente das áreas rurais onde residiam para a cidade com a 

intenção de aprender um ofício, outros foram trabalhar como criados e depois iniciaram a sua 

formação profissional. No contrato de Brás Nogueira, um órfão de S. Miguel da Aves, termo de 

Barcelos, ele é identificado como sendo criado do fidalgo João Dias Leite e deve ter sido nessa 

qualidade que conseguiu o dinheiro necessário para remunerar o mestre dourador que se compromete a 

ensinar-lhe o seu ofício. Manuel, natural de Vila Fria, termo de Guimarães, foi para o Porto na 

qualidade de moço da Misericórdia e permaneceu três anos e nove meses ao serviço da instituição, 

tendo depois iniciado a aprendizagem do ofício de ourives, ao serviço de Manuel Freire, mas após dez 

ou doze dias foi para Lisboa e não deu mais notícias.1116 

Entre os aprendizes originários de fora da cidade predominam, claramente, os filhos de 

lavradores (mais de um terço) e os órfãos.   

Tendo em conta o número total de aprendizes constata-se que cerca de metade eram órfãos, 

entre os quais se contam dois irmãos do Couto de Vila Boa do Bispo e outros dois irmãos de Paço de 

Sousa. Num dos contratos a condição de órfão do aprendiz não é assumida, não havendo qualquer 

referência à sua filiação, mas o facto de o contrato com o mestre ser negociado e assinado por um 

irmão do aprendiz, que residia no julgado de Aguiar de Sousa, sugere a ausência paterna. 

 Os contratos dos aprendizes órfãos eram efectuados pelos respectivos tutores, pelo Juiz dos 

Órfãos, por uma instituição, pelo próprio órfão ou um seu representante, que se responsabiliza por ele. 

Não são perceptíveis grandes diferenças na duração dos contratos em que os aprendizes são 

órfãos; parece, no entanto, haver uma tendência para os órfãos iniciarem a formação profissional mais 

                                                 
1116 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fls. 19(5)v-19(6). 
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novos e se obrigarem a contratos de serventia mais longos.1117 Tendo em conta um total de dezasseis 

contratos efectuados entre 1548 e 1573, dos quais metade diz respeito a aprendizes órfãos, verifica-se 

que a duração média é de 6,4 anos para os órfãos e de 4,9 para os restantes rapazes. O número de 

contratos considerados é reduzido, sendo necessário que estudos ulteriores confirmem ou infirmem 

esta tendência, mas a diferença de um ano e meio não deve ser menosprezada. 

A excepção é Brás Nogueira, filho de Jácome Nogueira, falecido, e de Maria Brás, moradores 

em S. Miguel da Aves, termo de Barcelos, que no ano de 1590 fez um contrato com João Fernandes 

para este lhe ensinar o ofício de dourador, estipulando-se um período de apenas um ano e meio para 

ele aprenda a “dourar e pratear e d’ystanhar apovonar e apraynar e todo ho mais pertencente ao dito 

seu hoficio”. O contrato é firmado pelo mestre e pelo próprio aprendiz, sem interferência de um tutor 

ou representante deste último, o que indicia a sua maturidade; e o mestre recebe 8 000 reais por lhe 

ensinar o ofício.1118 Mas, neste caso, o curto período de formação explica-se pelo elevado valor da 

remuneração do mestre e, possivelmente, também pela maturidade do aprendiz que firma o seu próprio 

contrato com o mestre.  

Se o contrato mais curto de que temos conhecimento tem como aprendiz um órfão outro tanto 

sucede com o contrato mais longo. Trata-se de uma escritura pública extremamente interessante, com 

características um pouco diferentes das restantes, nomeadamente pelo facto de ser seguida da prestação 

de fiança, e que documenta a intervenção de dois Juízes dos Órfãos que, em momentos diferentes, 

tomaram decisões relativas a Jorge, um menino órfão natural de S. Pedro de Avioso, no julgado da 

Maia.   

O primeiro episódio remonta a 12 de Março de 1543, data em que Duarte de Vasconcelos, 

Escrivão dos Órfãos da cidade e seus termos, redigiu uma certidão de serventia que foi assinada pelo 

respectivo Juiz, através da qual dava o órfão por dez anos a Fernão Luís, marinheiro, o qual lhe deveria 

ensinar o seu ofício e pagar, no final do contrato, dois marcos de prata e um vestido. O seu teor 

justifica a transcrição integral desta certidão que integra um contrato de serventia datado de Abril de 

1548: 

         “Item o licenciado Andre de Mendanha,  juiz de fora dos orfãos da cidade do Porto e seus termos,  faço saber 

aos que esta certydam de servintya  virem que ey por bem que Jorge  orffão natural de Sam Pedro  d’Avioso do 

julgado da Maia este com Fernam Luis,  marinheyro, morador no lugar de Leça  de Matosinhos por tenpo de dez 

annos que começaram oje feitura desta pello quall tempo o dito Fernam Luis lhe dara dous marquos de prata e hum 

                                                 
1117 Num estudo sobre Orleães, no século XV, Françoise Michaud-Fréjaville constatou que os órfãos predominavam entre 
os que iniciavam a aprendizagem mais jovens (MICHAUD-FRÉJAVILLE, Françoise – Enfants orphelins…, p. 44), mas 
Hélène Tropé, que estudou os contratos de aprendizagem de Valência, não encontrou diferenças entre aprendizes órfãos e 
os restantes.  
1118 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 75v-77v. Este documento está transcrito em AFONSO, José 
Ferrão – A Rua das Flores no Século XVI. Elementos para a História Urbana do Porto Quinhentista. Porto, FAUP 
publicações, 2000, pp. 197-198. 
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vistydo perfeyto de Ipre  e roupa de mar  segundo  custume e esto  hacabado o dicto tempo e mais lhe dara no dito 

tempo vestydo e callçado e comer e beber e vida comportavell e  isto ey por bem visto a idade do dicto moço e 

como o dicto Fernam Luis o recolheo que ho achou pedyndo. Feito em Leça de Matosinhos aos doze dias do mes de 

Março. Duarte de Vascomsellos que ho escripvi anno de mill quinhentos corenta e tres annos e saindo se o moço 

antes d’acabar o dicto tempo e sendo por sua culpa que perqua o tempo que o tever servido.”1119 

Esta certidão induz-nos a pensar que Jorge era muito jovem, sendo a sua idade um dos 

argumentos usados para justificar um contrato mais longo do que era habitual. O período de vigência 

dos contratos de serventia era, com frequência, inversamente proporcional à idade dos aprendizes.1120 

Por outro lado refere-se que Jorge era órfão, não sendo os progenitores identificados, e que foi 

recolhido por Fernão Luís que o encontrou a pedir, tornando-se aprendiz de marinheiro.1121  

Cinco anos depois, em 1548, João de Valadares, na qualidade de Juiz dos Órfãos da cidade e 

termos do Porto, mandou chamar à sua residência Fernão Luís para se inteirar “da maneira que Jorge 

orfão naturall de Sam Pedro de Avioso da Maia termo da dicta cidade estava com ele”, apresentando-  

-lhe o marinheiro a certidão que lhe fora passada por André de Mendanha, em 1543. Sendo inquirido 

pelo Juiz sobre o órfão, Fernão Luís respondeu “que o tinha em sua casa e que o dicto Jorge o servia 

em as cousas de navegaçam e que tomava arezoadamente o oficio d’arte de marinhagem”, pelo que 

temos uma espécie de avaliação intermédia de um rapaz que há já cinco anos que andava no mar, 

desempenhando todo o tipo de tarefas, como era próprio dos da sua condição.1122 

Sendo colocada a questão “se queria estar por o concerto conteudo na dita certidão”, Fernão 

Luís respondeu afirmativamente e João de Valadares disse-lhe que por o contrato ser de dez anos era 

necessária uma escritura pública na qual o marinheiro se obrigasse a cumprir as obrigações contidas na 

certidão. O documento foi redigido pelo tabelião Gaspar de Couros e Fernão Luís obrigou-se a cumprir 

as obrigações anteriormente assumidas e a responder pelo órfão perante o respectivo juiz. João de 

Valadares, Juiz dos Órfãos e Sebastião Gonçalves, morador em S. Pedro de Avioso, na qualidade de 

tutor de Jorge, aceitaram o contrato em nome do órfão. Dias depois Fernão Luís apresentou por seu 

fiador Baltazar Delgado, cidadão.1123 

                                                                                                                                                                       
1119 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 2, fls. 63-63v. 
1120 MUÑOZ BUENDÍA, Antonio -  O.c., p. 67 e RUBIO VELA, Agustín – Infancia y marginación, p. 135 
1121 Em diversas cidades e reinos as crianças órfãs e expostas foram um grupo privilegiado para o recrutamento de 
aprendizes de marinheiros [CABANTOUS, Alan – Apprendre la Mer: Remarques sur l’Apprentissage des Mousses à 
l’Époque Moderne in Revue d’histoire moderne et contemporaine,  40-3, 1993, p. 418 e RAMOS, Fábio Pestana – A 
história trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas no século XVI in PRIORE, Mary del (org.) História 
das crianças no Brasil. São Paulo, Contexto, 1999, pp. 19-22]. 
1122 Sobre o quotidiano dos marinheiros veja-se BARROS, Amândio Jorge Morais – Vida de marinheiro. Aspectos do 
quotidiano das gentes de mar nos séculos XV e XVI in Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Vol. 1, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, pp. 252-261 e PEDROSA, Fernando Gomes – Os Homens dos 
Descobrimentos e da Expansão Marítima. Pescadores, Marinheiros e Corsários. S/l., Câmara Municipal de Cascais, 2000, 
pp. 38-40) 
1123 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 75-75v. 



347 

Em 1548, Jorge, o órfão que cinco anos antes Fernão Luís encontrara a mendigar, tinha um 

tutor que residia na terra de onde ele era natural e que foi chamado a participar da reunião do Juiz de 

Fora com o marinheiro a quem ele havia sido entregue, mas a sua presença só é referida no final do 

documento após o nome de outra testemunha. Resta saber se o papel pouco interventivo do tutor se 

fica a dever à presença do Juiz dos Órfãos ou se, como parece, tinha uma existência legal, mas na 

prática não exercia qualquer tutela nem acompanhava o órfão, deixando-o completamente à mercê do 

amo e mestre. Aliás, seria difícil tanto para o magistrado como para o tutor exercer um controlo 

efectivo sobre um órfão que era aprendiz de marinheiro e tinha um contrato de dez anos. 

Este é o único contrato de que temos conhecimento em que o Juiz dos Órfãos intervém 

directamente, verificando-se que a maior parte dos contratos relativos a órfãos são negociados pelos 

respectivos tutores, que deveriam dar conhecimento disso aos magistrados, sendo a informação 

registada no respectivo inventário. 

O contrato de aprendizagem de Jorge e Gonçalo, dois irmãos órfãos naturais do couto de Vila 

Boa do Bispo, que foram para o Porto por iniciativa própria para aprender o ofício de ferreiro, foi 

firmado pelo respectivo tutor, Fernão Pires, e pelo mestre de ambos, Gonçalo Gonçalves, mas os dois 

rapazes estiveram presentes e aceitaram-no. No início do século XVIII os compromissos de vários 

ofícios proibiam que um mestre tivesse mais do que um aprendiz, pelo que só quando um concluísse a 

sua aprendizagem poderiam receber outro, mas este exemplo mostra que em 1565 isso não 

acontecia.1124 

À data da realização do contrato, Jorge já estava com o mestre há mais de um ano e Gonçalo há 

cerca de oito meses e o tutor declarou: “elles se vyeram ter a esta cidade onde os achara aprender ho 

dicto ofycio de fereyro com o dicto Gonçalo Gonçalvez e que ele tytor por a vontade que vya nos 

dictos orffãos de aprenderem o dicto oficio de fereiro e por asy o syntyr por encaminhamento e vida 

dos dictos orfãos que ele dava como de feyto deu os dictos Jorge e Gonçalo orffãos ao dicto Gonçalo 

Gonçalvez fereyro pera que estem com ele pera lhes ensynar o dicto ofycio”. Esta declaração 

demonstra, por um lado, o interesse dos jovens em aprender a profissão que o pai falecido exercera e, 

por outro, algum distanciamento do tutor que era também tio paterno dos órfãos que, no entanto, 

actuou de forma concertada com o Juiz dos Órfãos do concelho de Benviver, uma vez que Fernão Pires 

disse tê-lo informado e que o magistrado “o ouvera asy por bem e emparo dos dictos orffãos e que se 

fizera asento no inventario dos dictos órfãos”.1125   

                                                 
1124 LAGOA, Maria José; SILVA, Francisco Ribeiro da – A formação profissional no Antigo Regime in ALVES, Jorge 
Fernandes (coord. de) A indústria portuense em perspectiva histórica: Actas do colóquio. Porto, 1998, pp. 69-70. 
1125 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 20, fls. 77v-79. 
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 Os tutores surgem em outros contratos relativos a aprendizes órfãos, cabendo-lhes a 

responsabilidade de firmarem o contrato com o mestre do ofício.1126 António e Gonçalo, tutorandos de 

Domingos Fernandes, lavrador, morador no couto de Paço de Sousa, também foram para o Porto para 

aprender o ofício de ferreiro, embora com mestres diferentes e especialidades diferentes, sendo feita 

escritura pública do contrato de serventia de ambos em Abril de 1565, quando António tinha já 

cumprido cinco dos sete anos de contrato e o irmão mais novo um ano e meio.1127 Também o contrato 

de Amador, aprendiz de Pedro Fernandes, barbeiro, foi negociado por Maria Afonso, sua mãe, na 

qualidade de tutora dele.1128  

Mais raros eram os casos em que o aprendiz efectuava o contrato directamente com o mestre, 

sem ninguém que o representasse, como aconteceu com Brás Nogueira, ou recorria a uma terceira 

pessoa, sem qualquer laço de parentesco nem obrigação legal, como seu intermediário e protector, 

como aconteceu com Domingos Rodrigues, natural de Oliveira, termo de Vila de Prado. Este órfão 

recorreu a Francisco Afonso, mestre de pedraria, que a seu pedido se obrigou por ele no contrato de 

serventia e aprendizagem efectuado com Cristóvão Martins, mestre de carpintaria, referindo a escritura 

pública que o fazia a rogo de Domingos Martins “pera sua vida e encaminhamento”.1129 

Para os órfãos pobres as opções profissionais eram menores. Anna Bellavitis refere que, em 

Veneza, metade dos rapazes recrutados como aprendizes para os denominados “ofícios de agulha” 

eram órfãos de pai, concluindo que para muitos deles esta profissão resultava da falta de opções 

melhores, constituindo por vezes um ofício de transição enquanto para raparigas já era um ofício mais 

valorizado.1130    

A Misericórdia do Porto costumava garantir que os moços que a serviam aprendessem um 

ofício. Manuel, filho de Maria Gonçalves de Vila Fria, termo de Guimarães, após ter frequentado 

durante um ano a escola para aprender a ler e a escrever, começou a aprender o ofício de ourives com 

João Freire, mas fugiu. Um outro rapaz que exerceu as funções de moço da casa até 1575, foi colocado 

pela Misericórdia a aprender o ofício de calceteiro e a Misericórdia também se comprometeu a 

proporcionar a aprendizagem de um ofício a Manuel, o órfão que a Misericórdia contratou nesse ano 

para moço da casa.1131 Apesar de não ter servido a casa, também Mateus, um órfão aleijado de ambas 

                                                 
1126 Laurinda Abreu refere que em Évora, entre 1650 e 1837, os mestres assumiam o estatuto jurídico de tutores dos seus 
aprendizes enjeitados. No Porto, no período em estudo, isso não acontecia com os órfãos, mas não encontrámos 
informações sobre os enjeitados [ABREU, Laurinda – Un destin exceptionnel: les enfants abandonnés au travail (Évora, 
1650-1837) in  Annales de Démographie Historique, nº 2, p. 174]. 
1127 António tinha como mestre Tomé Gonçalves, ferreiro de obra de talho, e Gonçalo aprendia o ofício de ferreiro de obra 
preta com Jorge Gonçalves. 
1128 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 15, fls. 81-82. 
1129 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 9, fls. 9v-10v. 
1130 BELLAVITIS, Anna – Apprentissages masculins, apprentissages féminins à Venise au XVIe siècle in Histoire urbaine, 
nº 15, 2006, pp. 68-69. 
1131 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 1, fl. 148v. 
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as pernas, foi apoiado pela Misericórdia que, em 1582, prometeu dar-lhe duas boroas e 20 reais por 

semana para ele aprender o ofício de alfaiate com Gonçalo Fernandes.1132  

Alguns contratos referem que quando o aprendiz terminasse o seu tempo devia estar apto para 

trabalhar no ofício “de maneira maneira que a vista de dous offeciaes elle fyque muito bom obreiro” e 

“que possa em toda a parte domde for ganhar como tal”. 1133 Se assim não fosse o mestre obrigava-se a 

pagar-lhe como obreiro até que a sua aprendizagem estivesse concluída.  

 Enjeitados e órfãos, como os demais, estariam aptos a trabalhar como obreiros, mas só 

poderiam abrir a sua própria tenda após obterem a aprovação num exame prático que os regimentos de 

diversos ofícios e as posturas tornam obrigatório.1134 No Porto, vários regimentos de ofícios do século 

XVI, como é o caso dos alfaiates, (1512), carpinteiros (1548) e espadeiros (1548), referem que 

nenhum oficial poderia pôr tenda ou aceitar obra sem primeiro ser examinado pelos juízes do 

ofício.1135  Em 1512, também os picheleiros, sapateiros, cordoeiros e tanoeiros tinham que se sujeitar 

ao exame e apresentar a carta de examinação na Câmara da cidade para serem autorizados a pôr 

tenda.1136 No regimento dos espadeiros especifica-se ainda que os juízes não podiam examinar os seus 

criados nem obreiros para evitar que pudessem beneficiá-los por favor ou afeição.  

5.3  O casamento 

 A importância atribuída ao casamento e o peso que o dote tinha para a sua concretização 

justificou a atribuição de dote a órfãs pobres por diversas instituições, entre as quais se destacaram as 

misericórdias do reino e de além-mar, mas este aspecto já foi suficientemente abordado em outro 

capítulo, pelo que agora pretendemos apenas olhar para o casamento do ponto de vista da integração 

dos órfãos na sociedade e tentar perceber que tipo de alianças matrimoniais estabeleciam.1137 

 Embora as idades normalmente não sejam referidas pela documentação, fica a ideia de que 

muitos órfãos utilizavam o casamento como meio para se emanciparem antes da maioridade (25 anos), 

                                                 
1132 A.H.S.C.M.P., Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lv. 2, fl.38. Veja-se BASTO, A. 
de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2ª Edição, Vol.1, Porto, Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, 1997, p. 482. 
1133 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3, fls. 13v, 47. 
1134 Em Lisboa, o regimento dos borzeguieiros, sapateiros, soqueiros, chapineiros, curtidores e surradores, datado de 1489, 
determina que nenhum aprendiz nem obreiro poderia pôr tenda sem dar conhecimento aos juízes do seu ofício e só lhe seria 
permitido produzir as obras que soubesse fazer bem e, em Coimbra, nos anos de 1525 e 1526, efectuou-se o registo num 
livro da Câmara de cartas de exame de diversos ofícios (LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios 
Mecânicos. Subsídios para a sua História, vol. I, Lisboa, 1943, pp. 373-377 e OLIVEIRA, António – A Vida Económica e 
Social de Coimbra…, pp. 448-453).  
1135 CRUZ, António – Os Mesteres do Pôrto. Subsídios para a história das antigas corporações dos ofícios mecânicos. 
Porto, Sub-secretariado de Estado das Corporações e Previdência Social, 1943, pp. 4-6, 72-73 e 225-227. 
1136 FERREIRA, Cristina Isabel de Oliveira Gomes – A vereação da cidade do Porto (1512-1514). (Dissertação de 
mestrado policopiada). Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1997, pp.145-153. Esta autora refere vários 
conflitos entre os tanoeiros, no período compreendido entre 1512 e 1514, relacionados com estes exames.  
1137 Uma versão mais extensa deste nosso texto sobre o casamento foi apresentada no seminário internacional Tomar 
estado: Dotes e Casamentos (séculos XVI-XIX) que decorreu nos dias 6 e 7 de Maio de 2010 na Universidade do Minho e 
será publicada nas respectivas actas. 
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escapando à tutela do Juiz dos Órfãos e adquirindo o direito de administrar os seus próprios bens, 

fossem eles herdados ou ganhos com o próprio trabalho.1138  No entanto, o casamento antes da 

maioridade deveria ser efectuado com a autorização do tutor e do Juiz dos Órfãos. Um casamento não 

autorizado de um órfão menor, além de não lhe garantir a restituição dos bens, sujeitava-o a uma pena 

de prisão e o mesmo acontecia àquele que casasse com uma órfã.1139 

Os bens que cada órfão herdava de um progenitor falecido eram designados por legítima e no 

caso das órfãs esta costumava ser integrada no seu dote de casamento; o mesmo acontecia com os 

órfãos dotados, embora os dotes masculinos sejam menos frequentes.1140    

Normalmente, a designação de órfãos diz respeito apenas aos menores desprovidos de pai, mas 

ao analisar contratos de dotes de casamento faz sentido que sejam considerados também os órfãos de 

mãe, uma vez que no seu dote está incluída a legítima que herdaram da progenitora, embora as órfãs de 

mãe, ainda que fossem pobres, não se pudessem candidatar aos dotes anualmente atribuídos pela 

Misericórdia. As informações sobre o casamento dizem respeito, na sua maioria, a raparigas órfãs, o 

que decorre das fontes utilizadas: contratos e quitações de dotes de casamento registados através de 

escritura pública por um tabelião ou quitações de dotes atribuídos pela Misericórdia do Porto que 

foram assentadas pelos respectivos escrivães. 

Ser órfão nem sempre era sinónimo de pobreza. Como havia órfãos em todos os grupos 

socioprofissionais existiam grandes disparidades no que respeita à sua situação económica e 

financeira.  

Embora sem excluir de forma definitiva todos os rapazes órfãos nem as órfãs com situação 

económica privilegiada, a nossa atenção incide sobretudo sobre os casamentos realizados pelas órfãs 

pobres para tentar perceber se existiam especificidades próprias deste grupo e determinar se os maridos 

provinham do mesmo estrato social e do mesmo espaço geográfico que elas. 

 O dote constituía um meio para tornar as mulheres mais atractivas no mercado matrimonial e 

para as famílias envolvidas era também uma forma privilegiada de estabelecer alianças e de transmitir 

bens.1141  

                                                 
1138 A outra forma legal de se emanciparem antes dos 25 anos de idade era obterem uma carta de suprimento de idade 
passada pelo Desembargo do Paço. Ordenações Manuelinas, Livro I, Tit. LXVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1984, pp. 477-478.   
1139 Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos (Edição facsimilada do texto impresso por 
Valentim Fernandes em 1504), Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1955, fls. LIX- LX. 
1140 Ordenações Manuelinas, Livro IV, Tit. LXX, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 178-181.   
1141 Marta Araújo publicou diversos estudos sobre a atribuição de dotes a órfãs, entre os quais destacamos: ARAÚJO, 
Maria Marta Lobo de – Dotar para casar: os dotes e as órfãs do padre Francisco Correia da Cunha (1750-1890) in Ler 
História, nº 44, Lisboa, 2003, pp. 61-81; Id -  Casadas com trigo e cevada. Os dotes das órfãs da Misericórdia de Portel 
no século XVIII in Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, nº 20, Edições Colibri / Universidade Nova de Lisboa, 2008, pp. 
59-71; Id. -  A assistência às mulheres nas misericórdias portuguesas (séculos XVI-XVIII). [consultado em 2010.04.19], 
Disponível em: http://nuevomundo.revues.org/index23482.html e Id. - Pobres, Honradas e Virtuosas: os dotes de D. 
Francisco e a Misericórdia de Ponte de Lima (1680-1850). Barcelos, Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 2000.  
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Se as órfãs não dispunham de uma legítima que pudesse constituir um dote adequado à sua 

condição social havia outras possibilidades: os parentes mais próximos podiam mobilizar-se para esse 

fim, elas podiam ser contempladas com um dos dotes anualmente atribuídos pela Misericórdia ou 

conseguir acumular o dote com o valor das suas soldadas. Mas para muitas o celibato tornava-se uma 

realidade que só era socialmente valorizada quando a moça entrava em religião, sendo muitas vezes 

conotada com o amancebamento ou a prostituição.  

As órfãs eram dotadas, na maior parte dos casos, pelo progenitor vivo, quase sempre a mãe, 

mas encontrámos exemplos de moças que foram dotadas por irmãos, avós, tios e benfeitores sem 

qualquer laço de parentesco identificado. A família materna contribuía com maior frequência para os 

dotes do que a paterna, o que deve traduzir uma ligação mais forte das jovens, maioritariamente órfãs 

de pai, à família da mãe.1142 

Para as enjeitadas o casamento era a oportunidade para constituírem a família biológica de que 

foram privadas pelo abandono, mas nem sequer se podiam candidatar a um dos dotes da Misericórdia 

do Porto, por não poderem fazer prova de que eram filhas legítimas. No Porto não há documentação 

que permita acompanhar o percurso destas jovens, mas em Arraiolos algumas enjeitadas conseguiram 

amealhar, em muitos anos de trabalho, o seu próprio dote e encontraram pretendentes. Refira-se o caso 

de Maria que casou com Domingos Lourenço, “Capitão da Linha”, a quem, em Janeiro de 1552, o 

Provedor do Hospital de Arraiolos entregou 6 500 reais das soldadas da jovem que estavam guardados 

no cofre da instituição e os documentos necessários para a cobrança de mais 3 500 reais que ainda lhe 

estavam em dívida.1143 Apenas com o seu trabalho a jovem conseguiu amealhar 10 000 reais, ou seja, o 

mesmo valor do dote de D. Manuel de Noronha que era atribuído pela Misericórdia do Porto às filhas 

de oficiais mecânicos. No início da década de Sessenta o Hospital de Arraiolos entregou as soldadas de 

mais duas enjeitadas (Francisca e Margarida) às jovens e aos respectivos maridos, Fernão Rodrigues e 

Martim Rodrigues.1144  Estes casos com finais aparentemente felizes não eram muito frequentes, se 

considerarmos o total das crianças que eram abandonadas.  

As órfãs que trabalhassem como criadas de fidalgos ou cidadãos não eram admitidas como 

candidatas aos dotes de D. Manuel de Noronha, atribuídos pela Misericórdia do Porto, por se 

considerar que estes tinham obrigação de as dotar, como recompensa pelos serviços prestados, e nos 

livros notariais há referências a dotes concedidos por algumas amas às suas criadas. Em 1548, D. 

Beatriz de Castro, freira professa no Mosteiro de Santa Clara, comprometeu-se a dar de dote a Beatriz 

Rodrigues, sua criada, para ela casar com António Romeiro, sapateiro, 25 000 reais em dinheiro, várias 

                                                 
1142 Algo semelhante acontecia com as tutelas de órfãos que na maior parte dos casos eram assumidas pela mãe, 
verificando-se que os avós e tios que desempenhavam estas funções, com maior frequência, pertenciam à família materna. 
1143 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv. B-3,  fl. 8.  
1144 A.M.A., Livro dos Enjeitados, Lv.B-3, fls. 37-37v e 43-43v. 
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peças de vestuário, uma jóia de pescoço de ouro, um frasquinho de ouro, duas camas (uma para as suas 

pessoas e outra para moços), uma arca grande e duas médias.1145  

Havia também limitações à admissão de candidatas cristãs novas e, claro, todas as raparigas 

tinham de ter uma conduta moral irrepreensível, uma vez que a castidade era um dos requisitos 

fundamentais, pelo que a atribuição de dotes funcionava também como um mecanismo de controlo de 

comportamentos. 

 As maiores disparidades nos valores dos dotes de órfãs verificavam-se nos dotes das moças 

nobres ou filhas de cidadãos: enquanto umas recebiam enormes fortunas, outras, nomeadamente as que 

eram dotadas pela Misericórdia, tinham dotes de valor semelhante ou mesmo inferior aos valores 

médios praticados nos dotes das filhas de oficiais mecânicos, o que explica que apenas 54% das jovens 

de condição social mais elevada contempladas com um dote de D. Manuel de Noronha, entre 1557 e 

1580, tenham casado.1146 

 Em alguns casos os dotes eram pagos em várias prestações em datas previamente estipuladas 

ou fixava-se uma data limite para o seu pagamento, que podia ser muito posterior ao casamento ou ao 

início da vida em comum. Para garantir a sua liquidação integral, tal como acontecia em outro tipo de 

contratos, eram apresentados fiadores, que normalmente eram parentes dos dotadores. 

Os contratos notariais de dote de casamento e as respectivas quitações dão uma imagem muito 

clara do casamento como uma forma de transmissão de bens e do estatuto social, uma aliança pensada 

e negociada em função de interesses económicos, sociais e reprodutivos salvaguardados através das 

cláusulas de um documento notarial que estipulava as obrigações das partes intervenientes, as 

condições para a cedência do património, os prazos e as penas para situações de incumprimento e que 

era selada pela cerimónia religiosa do recebimento dos esposos.1147 A importância da vertente 

económica de algumas destas alianças é reforçada por quitações referentes à entrega do dote em que se 

procede à avaliação, efectuada por pessoas louvadas para o efeito, de todos ou de parte dos bens 

materiais transmitidos, de que resultam róis, mais ou menos extensos, de peças de vestuário, móveis, 

roupas de mesa e de cama, objectos de cozinha, jóias e outros objectos de adorno, peças de ouro e 

prata… 

Em alguns contratos é possível distinguir quatro momentos marcantes: a realização do contrato, 

a cerimónia do casamento, o início da vida em comum e a quitação do dote. Normalmente o contrato 

antecede o casamento, mas por vezes o documento escrito é posterior e visa acautelar interesses 

relacionados com a transmissão da propriedade e/ou evitar conflitos decorrentes da partilha de bens 

entre herdeiros. O início da vida em comum podia acontecer logo após o casamento ou podia ocorrer 

                                                 
1145 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 2, fls. 27v-29v.  
1146 MACHADO, Maria de Fátima – A Misericórdia do Porto e a Dotação de Órfãs…, cit., pp. 83-85. 
1147 PEREIRA, Maria João Lourenço – O Afecto in SERRÃO, Joel; MARQUES, A.H. de Oliveira (dir. de) Nova História 
de Portugal. Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, vol.V, Lisboa, Editorial Presença, 1999, p. 659. 



353 

muitos meses depois, cabendo na maior parte dos casos aos familiares da noiva fixar ambas as datas. 

Inês Gonçalves, uma jovem órfã de mãe, dotada pelo pai e pela madrasta (Gonçalo Dias, lavrador, e 

Ana Dias, moradores em Campanhã) casou com Pantaleão Fernandes, um sapateiro órfão de pai, no 

domingo de Pascoela, mas no contrato de dote de casamento estipula-se que o casal só devia tomar sua 

casa durante os meses de Setembro ou Outubro.1148 Aguarda-se o término da Quaresma para se 

efectuar a cerimónia religiosa e a época das colheitas para iniciar a vida em comum. 

O calendário agrícola continuava a marcar o quotidiano dos residentes na cidade, sendo o S. 

Miguel de Setembro a data referida com maior frequência para o início da vida em comum e para a 

entrega dos dotes, o que está relacionado com as datas habitualmente fixadas para o pagamento dos 

foros de propriedade e com o momento de maior desafogo financeiro para proceder à entrega dos 

dotes. 

Quanto ao local do casamento era, quase sempre, a igreja da paróquia da noiva ou a capela da 

Misericórdia do Porto, no caso das órfãs dotadas por esta instituição. Os casamentos na Misericórdia 

efectuavam-se, normalmente, no final da missa dominical, numa cerimónia presidida pelo capelão da 

Misericórdia que contava com a presença do Provedor, Escrivão e outros irmãos.1149  

Também no Porto e no que respeita às órfãs se confirma a endogamia geográfica detectada para 

outras localidades.1150 A maior parte das órfãs residentes na cidade casou com moradores no mesmo 

espaço geográfico, frequentemente na mesma rua ou numa próxima. De um total de trinta e cinco 

casos em que é possível identificar o local de residência de ambos os cônjuges, antes do casamento, 

apenas nove casais escapam a esta regra. Das nove órfãs que casaram com homens de fora da cidade, 

seis eram moças nobres, filhas de cidadãos ou de mercadores e apenas três eram filhas de oficiais 

mecânicos. A procura de marido para uma jovem com um estatuto social mais elevado efectuava-se 

num espaço geográfico mais alargado. As seis jovens de condição social privilegiada casaram com 

residentes em Ponte de Lima, Baião, Tarouca, Coruche, Lamego e Travanca, enquanto as três filhas de 

oficiais mecânicos que casaram com homens de fora da cidade o fizeram com moradores em Lisboa, 

Santo Tirso e Grijó. 

 Embora este estudo incida sobre órfãs residentes na cidade e no termo do Porto, nos livros das 

notas dos tabeliães do Porto também se encontram contratos de casamento de órfãs de outras 

localidades, nomeadamente Lamego e Braga, que casaram com residentes no Porto, que confirmam 

                                                 
1148 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 19, fls. 160-165v. 
1149 Em Ceuta os casamentos também se realizavam na igreja da Misericórdia, sendo a data do enlace escolhida pela 
instituição (CÁMARA DEL RIO, Manuel – Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad Hospital y Casa 
de Misericórdia de Ceuta. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1996, p. 298). 
1150 Sobre a endogamia geográfica na Maia e em Viseu veja-se: OSSWALD, Helena – Relações familiares e cultura 
material nos dotes dos noivos da terra da Maia no século XVII – Uma proposta de leitura. In I Congresso Internacional do 
Barroco - Actas, vol. II, Porto, Reitoria da Universidade do Porto / Governo Civil do Porto, 1991, p. 200 e RAMOS, 
Anabela – Casar em Viseu, no século XVII: contexto económico, social e jurídico, pp. 19-20. [consultado em 2010.04.16]. 
Disponível em:  http://www.neps.ics.uminho.pt/aphes28/papers/Anabela%20Ramos.pdf.  
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que quando os dotes eram generosos e o estatuto social mais elevado também a área geográfica 

considerada para estabelecer alianças através do casamento era mais alargada. 

 Vários contratos de casamento de órfãs do termo do Porto, na sua maioria residentes julgados 

de Gondomar, Maia ou Gaia, foram registados nos livros notariais da cidade e também estes indiciam 

uma endogamia geográfica, uma vez que muitas jovens casaram com residentes na mesma freguesia 

ou em freguesias vizinhas. Em alguns casos verifica-se, ainda, que se procurou reforçar alianças 

estabelecidas através da realização de vários casamentos entre as mesmas famílias, o que parece ter 

facilitado a partilha de bens. Um contrato de casamento datado de 27 de Agosto de 1556 estabelece as 

cláusulas dos casamentos de Isabel Eanes e João Eanes, residentes no couto de Paranhos (filhos de 

Catarina Eanes, viúva de João Eanes, “o Longo”) com João Tomé e Catarina Tomé, residentes no 

couto de Rio Tinto (filhos Tomé Eanes, lavrador e Ana Pires), respectivamente.1151 Outro exemplo, 

ainda mais curioso, é o casamento de uma jovem chamada Catarina Pires com Gonçalo Pires, irmão do 

padrasto. Ambos residiam em Folgosa, na Maia e além dos bens que lhe foram dotados pela mãe e 

pelo padrasto é referida a compra pelo noivo de metade do casal em que os dotadores residiam, ficando 

a dúvida se o mesmo foi adquirido com o dinheiro do dote da jovem. Além disso, como o irmão de 

Catarina Pires abdicou da parte que lhe caberia da referida venda a favor da mãe e do padrasto, 

supomos que a propriedade em questão pertencera aos pais da órfã, pelo que esta aliança parece ser 

muito conveniente para o padrasto e para o seu irmão.1152 

 Existia também endogamia socioprofissional.1153 Esta é menos clara entre as órfãs filhas de 

cidadãos que foram dotadas pela Misericórdia. A pobreza destas jovens e o baixo valor do dote que 

lhes era atribuído pela Misericórdia, quando comparado com os dotes habituais entre filhas de 

cidadãos, justificavam que algumas casassem um pouco abaixo da sua condição, embora muitas 

simplesmente não casassem e perdessem o dote. Com maior frequência elas casavam com cidadãos ou 

mercadores, mas também encontramos exemplos esporádicos de casamentos de filhas de cidadãos com 

ourives, alfaiates e lavradores. Inês Álvares (filha de Duarte Dias e Florença Dias) e Ana Leite (filha 

de Gonçalo Correia e de Beatriz Leite) casaram com Garcia Gomes e Filipe da Silva, respectivamente, 

que tal como elas eram filhos de cidadãos, mas nenhuma delas foi dotada pela Misericórdia: a primeira 

destas órfãs contou com um dote de 400 000 reais e a segunda com toda a fazenda que pertencia ao seu 

pai.1154   Isabel Borges (filha de Pedro Lopes Borges e Maria Gonçalves) casou com Gaspar Rangel, 

um ourives que residia na Rua da Fonte Taurina e Maria Pereira (filha de Frutuoso Gonçalves e de 

                                                 
1151 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 9, fls. 175v-179v. 
1152 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.27, fls. 36-38. 
1153 Sobre a endogamia socioprofissional no Porto e em Coimbra veja-se: SÁ, Isabel Cristina dos Guimarães Sanches e; 
FERNANDES, Maria Eugénia Matos – A mulher e a estruturação do património familiar. Um estudo sobre dotes de 
casamento. In A Mulher na Sociedade Portuguesa. Visão Histórica e Perspectivas Actuais - Actas, vol. I, Coimbra, 
Instituto de História Económica e Social, 1985, pp. 372-373. 
1154 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.8, fls. 12-14. 
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Guiomar Baldaia) com Lourenço Gonçalves, alfaiate. Estas duas órfãs, filhas de cidadãos, eram pobres 

e foram dotadas pela Misericórdia, recebendo a primeira 40 000 reais de dote e a segunda apenas 20 

000 reais.1155  

Entre as filhas de oficiais mecânicos a endogamia socioprofissional é muito elevada. Das 

quarenta e duas órfãs consideradas nenhuma casou com um cidadão ou fidalgo e nem mesmo com um 

lavrador. Apesar disso, algumas filhas de lavradores do termo casaram com oficiais mecânicos 

residentes na cidade. Refira-se, a título de exemplo, Inês Gonçalves, filha de Gonçalo Dias, lavrador, e 

de Branca Pires (falecida), moradora em Campanhã, que casou com Pantaleão Fernandes, sapateiro, 

morador na cidade, na Rua do Souto.1156 

A única situação em que talvez se possa falar de hipergamia feminina entre as órfãs filhas de 

oficiais mecânicos é a de Marquesa Ferreira, filha de Sebastião Fernandes, torneiro, e de Catarina 

Gonçalves, que casou com Amador Nunes, um mercador residente em Rebordões, Santo Tirso. Mas 

trata-se de uma situação muito particular: a jovem era órfã de pai e de mãe e foi criada e dotada por 

Marta Afonso, que lhe doou 28 000 reais em dinheiro e uma casa com dois sobrados na Fonte da Rata, 

onde a dotadora e a dotada viviam, com todo o seu conteúdo, incluindo o mobiliário, o vestuário da 

jovem, várias peças de ouro e outros pertences da casa. Neste caso parece haver uma promoção social 

da órfã, mas que é anterior ao seu casamento, uma vez que foi criada por uma benfeitora com algum 

poder económico e teve uma educação mais cuidada, comprovada pelo facto de ela saber assinar.1157 

  No que respeita a profissões em concreto, nem sempre especificadas, também se verifica uma 

tendência para o casamentos das jovens com homens que exercem as mesmas funções que os seus pais 

ou têm uma profissão afim. Exemplificam-no o casamento de Antónia, filha de Sebastião Pires, 

tanoeiro, e de Maria Gonçalves, a quem foi atribuído um dos dotes da Misericórdia no ano de 1560 e 

que casou com Manuel Dias, tanoeiro; Antónia, filha de João de Sousa, caldeireiro, e Francisca 

Fernandes, que casou com Manuel Álvares, corretor de caldeiras e Catarina Antónia, filha de António 

Fernandes, “o Frade”, ferreiro, e de Isabel Afonso, que casou com Gonçalo Pires, ferreiro.1158 

 Refira-se ainda o exemplo de Catarina Ximenes, filha órfã do boticário de Lamego Pêro de 

Sogouveia. O casamento desta jovem com António de Morais, filho de Fernão de Morais, boticário do 

Porto, foi negociado pelo cirurgião Henrique Henriques, genro e procurador de Constança Gomes, mãe 

e dotadora da órfã, e o contrato foi redigido e assinado pelas partes em casa de Sebastião Vila Fanha, 

outro boticário da cidade do Porto. Do dote de Catarina Ximenes fazia parte uma casa com dois 

sobrados, localizada em Lamego, onde estava instalada a botica que fora do pai, com todo o seu 

                                                 
1155 A.H.S.C.M.P., Administração do Legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 57-57v, 63-63v, 192. 
1156 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 19, fls. 160-165v. 
1157 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 32, fl. 83v. 
1158 A.H.S.C.M.P., Administração do Legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 7, fls. 62-62v, 90-90v, 190v, 
200 e A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv. 25, fls. 131-133. 
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conteúdo, nomeadamente as vasilhas e os almofarizes, a qual seria avaliada por Sebastião Vila Fanha e 

Fernão de Morais, sendo o valor total do dote de 340 000 reais.1159 

As órfãs filhas de profissionais ligados ao mar casam quase sempre com homens que têm 

ofícios semelhantes, ou seja, com marinheiros, mareantes, pilotos e pescadores, ou então com 

tanoeiros. 

Confirma-se assim a existência de uma endogamia geográfica e socioprofissional, mais 

evidente entre as filhas dos oficiais mecânicos, que sugere que a maior parte das órfãs se mantinha 

integrada no grupo social de pertença dos progenitores falecidos, mas a pobreza das órfãs de estatuto 

social mais elevado trazia-lhes dificuldades acrescidas e condenava muitas ao celibato.  

                                                 
1159 A.D.P., Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lv.25, fls. 26v-30v.  
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6. Conclusão 
Uma vez terminado o estudo que nos propusemos fazer é importante apresentar, em síntese, 

aquelas que nos parecem ser as principais ideias a reter. 

Do ponto de vista legal, no século XVI, beneficiavam do estatuto de órfãos os menores de vinte 

e cinco anos filhos de pais falecidos ou desconhecidos, pelo que as crianças enjeitadas também eram 

consideradas órfãs e estavam sob a jurisdição dos Juízes dos Órfãos.  

A mortalidade era elevada, a maioridade tardia e o número de crianças abandonadas cresceu de 

forma considerável ao longo do século XVI, pelo que uma faixa significativa da população estava sob 

a alçada dos Juízes dos Órfãos. Além dos tutelados propriamente ditos, há que ter em conta que 

quando os magistrados assumiam a totalidade das suas competências também os progenitores vivos, os 

restantes herdeiros abrangidos em partilhas em que havia menores envolvidos, os tutores e curadores, 

as famílias de criação e todos os titulares de cargos nos Juízos dos Órfãos ou de ofícios camarários 

com funções ligadas aos enjeitados estabeleciam com ele relações de alguma sujeição, pelo que o 

número de implicados é mais expressivo do que à partida se poderia pensar. 

Tanto D. Manuel como D. João III foram importantes pelas medidas legislativas referentes a 

órfãos e a enjeitados.  

No reinado de D. Manuel, com o Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes 

Reinos e, posteriormente, com as Ordenações Manuelinas, definiram-se normas, competências e 

modos de actuação e regulação, que combinaram legislação anterior, práticas locais que foram 

promovidas a lei geral do reino e medidas inovadoras, que permitiram o primeiro grande esforço de 

organização, estruturação e uniformização do funcionamento dos Juízos dos Órfãos. Ao ordenar que as 

cidades, vilas e lugares com mais de quatrocentos vizinhos passassem a ter juízes específicos para os 

órfãos, D. Manuel retirou competências aos Juízes Ordinários que em muitos concelhos acumulavam 

essas funções e concedeu aos Juízes dos Órfãos alguma autonomia relativamente ao poder local. 

Foi uma medida inovadora a atribuição da responsabilidade financeira pela criação dos 

enjeitados a hospitais instituídos com esse intuito nas terras onde existissem ou, nas restantes, aos 

concelhos e, portanto, à respectiva população. Quando as rendas concelhias eram insuficientes, o que 

aconteceu com frequência, as Câmaras estavam autorizadas a proceder ao lançamento de fintas para 

esse fim. Por parte de muitos Juízos dos Órfãos parece haver uma atitude de não ingerência na criação 

dos enjeitados, mas no Porto, após a nomeação de magistrados de fora para tutelar os órfãos, o Juízo 

da cidade e do termo passou a colaborar com a Câmara neste domínio, embora o financiamento da 

criação continuasse a ser da responsabilidade concelhia.  
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 Deve-se a D. João III a lei que ordenou que o dinheiro e outros valores dos órfãos que até 

então estavam nas mãos dos tutores (podendo o dinheiro ser emprestado a juros) fossem recolhidos em 

cofres entregues à guarda de um Depositário. Esta decisão, tomada na sequência de um pedido que 

integrou os capítulos gerais das Cortes de 1525 e 1535, permitiu aos Juízos dos Órfãos um controlo 

mais efectivo do património dos menores tutelados, uma maior uniformidade de procedimentos e 

aumentou significativamente o poder desta instituição que passou a dispor de um capital financeiro 

importante, mas também lhe conferiu uma visibilidade que a tornou mais sujeita a interferências do 

poder central que, com alguma frequência, ordenou empréstimos com o dinheiro destes fundos, pondo 

em causa a restituição das legítimas aos seus proprietários. 

Apesar destas medidas legislativas verificámos que, durante o período cronológico em estudo, 

persistiu alguma indefinição nas funções dos Juízos dos Órfãos, havendo uma sobreposição de 

competências, espaços de actuação imprecisos, dificuldades na articulação com outras instituições e 

falhas nos habituais mecanismos de controlo que motivaram conflitos, permitiram actuações muito 

diferenciadas e, em alguns casos, tornaram necessária a intervenção do poder central. 

Progressivamente os Juízos dos Órfãos foram conquistando maior autonomia relativamente ao 

poder local (Câmaras e senhores), ainda que se tratasse de uma autonomia relativa. No Porto, as 

interferências do poder central eram frequentes e fizeram-se sentir através da criação de novos Juízos 

dos Órfãos, da nomeação de titulares para os cargos mais importantes (nomeadamente de magistrados 

de fora para o Juízo dos Órfãos da cidade e do termo) e de instruções para a concessão de empréstimos 

a instituições públicas e privadas, entre as quais a própria Coroa.  

Havia dificuldades na articulação entre diferentes Juízos dos Órfãos, necessária quando órfãos 

e tutores mudavam de residência ou era necessário supervisionar a venda ou a gestão de bens dos 

órfãos que estavam longe da circunscrição a que estes pertenciam. Nestes casos os tutores ou 

respectivos representantes desempenhavam, com alguma frequência, tarefas muito importantes, 

servindo de intermediários entre as instituições envolvidas. Ainda assim, por vezes, era necessária a 

intervenção do Provedor e Corregedor, principalmente quando se tratava de Juízos da sua Comarca, ou 

do próprio rei. Quando órfãos e respectivos tutores não residiam na mesma circunscrição era mais 

determinante o local de residência do tutor, o que reflecte uma maior preocupação dos magistrados e 

da própria legislação com os bens do que com as pessoas dos menores tutelados. 

No território constituído pela cidade e termo do Porto, entre 1500 e 1580, além do Juízo dos 

Órfãos da cidade e do termo é certo que existiram o Juízo dos Órfãos de Penafiel e Aguiar de Sousa e 

o Juízo de Refojos. Cada magistrado tinha jurisdição e competências semelhantes no respectivo 

julgado, embora o Juiz de Fora dos Órfãos, a partir de 1534, gozasse de um estatuto diferente pelo 

facto de ser um representante do rei e por, com alguma frequência, ser designado para o exercício de 
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outras funções como as de Corregedor ou Juiz Ordinário, em substituição dos titulares, e para tarefas 

de grande responsabilidade como a repartição das sisas nos concelhos do termo. 

Os Juízes dos Órfãos podiam ser de fora ou da terra e podiam exercer o cargo de forma 

temporária ou vitalícia. No Porto, em 1502, D. Manuel mandou que a cidade passasse a eleger um Juiz 

dos Órfãos, de três em três anos, com jurisdição na cidade e no termo. Em 1534, D. João III nomeou o 

primeiro Juiz de Fora dos Órfãos, o Dr. Martim Velho, e a partir dessa data a cidade ficou apenas com 

a possibilidade, nem sempre respeitada, de eleger juízes para servirem durante as ausências dos 

magistrados nomeados pelo rei.   

As Ordenações Manuelinas dão informações importantes sobre as funções dos Juízes dos 

Órfãos e dos respectivos Escrivães e a Lei II da ordenança do cofre dos órfãos contém instruções 

sobre o modo como se devia proceder à escolha do Depositário do cofre dos órfãos e identifica as suas 

competências; mas só o acompanhamento da actividade quotidiana dos Juízos dos Órfãos permite 

conhecer o funcionamento da instituição, a acção dos titulares destes e de outros ofícios (como é o 

caso dos Avaliadores e Partidores ou do Porteiro dos Órfãos) e o modo como todos interagiam no 

exercício das respectivas funções. 

No Porto, como em outros locais do reino, devido à falta de instalações próprias, muitas das 

audiências dos magistrados que tutelavam os órfãos decorriam nas suas residências, onde também 

tinha lugar parte do normal expediente do Juízo dos Órfãos. Também as habitações dos Depositários e 

dos Escrivães eram local de reunião e despacho de assuntos relacionados com os órfãos. 

Para atalhar aos inconvenientes que daqui resultavam, em 1567, o Cardeal D. Henrique 

ordenou que as audiências do Juiz dos Órfãos da cidade e termo do Porto passassem a realizar-se no 

espaço público determinado para o efeito, mas autorizou que as audiências particulares e aquelas que o 

magistrado resolvesse com resposta sumária ou verbal pudessem continuar a decorrer na sua 

residência.  

Aparentemente para muitas destas audiências não havia uma periodicidade predeterminada nem 

horários rigorosos a cumprir; elas realizavam-se em função dos interesses do magistrado e das 

necessidades das partes. 

Os Juízos dos Órfãos foram criados para proteger os menores e os seus bens, o que nem sempre 

terá acontecido. Com alguma frequência a documentação levanta suspeitas ou sugere a possibilidade 

de os órfãos e os respectivos bens serem lesados justamente pelos oficiais da instituição criada para os 

defender. Muitos órfãos eram mal alimentados, sujeitos a maus tratos e obrigados a trabalhos pesados 

e perigosos, às vezes ainda antes dos sete anos de idade, por amos pouco escrupulosos que nem sempre 

pagavam as respectivas soldadas e que contavam com uma atitude de cumplicidade e não ingerência 

por parte dos magistrados que os tutelavam. No que respeita aos bens dos órfãos encontrámos indícios 

da apropriação ou compra ilícita, má gestão, cobrança de honorários excessivos e de desfalques no 



360 

cofre dos órfãos. As funções exercidas por Juízes, Escrivães, Depositários, Avaliadores e Partidores 

possibilitavam aos profissionais menos íntegros proventos extraordinários que tornavam os respectivos 

cargos mais atractivos. 

Em cada Juízo dos Órfãos os restantes oficiais respondiam perante o magistrado e todos perante 

o Provedor da Comarca. O Corregedor e Provedor da Comarca actuava de forma contínua e tinha uma 

acção fiscalizadora que pretendia evitar desmandos e injustiças  que penalizassem os que estavam sob 

a jurisdição do Juiz dos Órfãos, sendo-lhe remetidos os agravos relativos às suas decisões judiciais. 

Havia outro importante mecanismo de controlo da actividade do magistrado: as tomadas de residência 

que ocorriam no final de cada exercício e pretendiam avaliar o seu desempenho, à semelhança do que 

acontecia com os Corregedores, Ouvidores e Juízes de Fora. Durante a sindicância a sua vara era 

entregue a um substituto para que os lesados pudessem recorrer à justiça sem receio de represálias e, 

no caso dos Juízes de Fora nomeados pelo rei, uma avaliação favorável era importante para a 

progressão na carreira.   

O nosso estudo demonstrou que além dos Juízos dos Órfãos, a instituição que tutelava os 

órfãos, também a Misericórdia e a Câmara do Porto assumiam competências directamente relacionadas 

com órfãos e enjeitados.  

A acção da Misericórdia insere-se exclusivamente no domínio da assistência. Ela mandava 

criar, dava esmolas, pagava tratamentos médicos e proporcionava determinadas aprendizagens a 

crianças pobres: muitas eram órfãs, algumas tinham sido abandonadas e as outras tinham as mães 

presas ou doentes, padeciam de enfermidades ou tinham deficiências físicas ou mentais, viviam em 

situações de extrema pobreza ou eram filhas de mães que não tinham leite para os amamentar nem 

meios para remunerar quem o fizesse. Por outro lado a Misericórdia do Porto, tal como a maior parte 

das suas congéneres, promovia o casamento de moças órfãs pobres e de “boa fama” através da 

concessão de dotes de casamento. Entre os legados destinados a dotes que foram recebidos pela 

Misericórdia do Porto destaca-se o de D. Manuel de Noronha: estes dotes foram os primeiros a ser 

atribuídos com regularidade e durante um longo período de tempo (entre 1541 e 1818) e  o benfeitor 

definiu as condições e o modo de dotação que viria a ser assumido como regra no compromisso da 

instituição. 

A Câmara elegia alguns oficiais dos Juízos dos Órfãos da sua área de influência e financiava a 

criação de enjeitados.   

Durante o século XVI, verifica-se uma tendência para o aumento do número de crianças 

abandonadas. Este fenómeno era essencialmente urbano e crescia em anos de crise, quando 

escasseavam os géneros alimentares e a região era afectada por epidemias.  

Pelo facto de, em 1519, D. Manuel ter autorizado a Câmara a retirar das rendas dos hospitais 

que administrava até 10 000 reais para financiar a criação de enjeitados, a transferência dos hospitais 
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de Cimo de Vila, Santa Clara e Rocamador para a Misericórdia, ordenada pelo mesmo monarca em 

1521, suscitou um longo conflito entre a edilidade e a confraria. Primeiro D. João III ordenou que a 

Misericórdia continuasse a contribuir com o referido montante, depois houve várias decisões que se 

anulavam mutuamente e que ora iam de encontro aos interesses de uma instituição ora correspondiam 

aos apelos da outra. Nos capítulos especiais levados pela cidade às Cortes de Évora de 1535 ainda 

consta o pedido de que a Misericórdia contribuísse com esse valor para financiar a criação de 

enjeitados, mas o monarca adiou a decisão e a responsabilidade acabaria por ser assumida 

integralmente pela Câmara.  

Para reunir os recursos financeiros indispensáveis à criação dos enjeitados tornou-se habitual o 

lançamento de fintas e, em algumas ocasiões, o monarca concedeu à cidade o rendimento da imposição 

do sal. Além de remunerar as amas, a Câmara efectuava gastos com o pagamento dos salários do Pai 

dos Meninos e do Solicitador dos Enjeitados. Ao contrário do que acontecia em outras localidades, 

como Braga ou Coimbra, os livros de Despesas da Câmara não registam despesas com vestuário, 

cueiros, assistência médica ou baptismos.  

Acompanhar a evolução do número de enjeitados a partir dos pagamentos efectuados às 

famílias de criação é uma tarefa ingrata e que nem sempre reflecte a realidade, mas permite evidenciar 

uma tendência de crescimento. Nos registos de baptismo da Sé e de Miragaia o número de crianças 

identificadas como enjeitadas é pouco expressivo e desajustado relativamente ao elevado número de 

abandonos que vários documentos mencionam e à quantidade de crianças entregues a amas 

remuneradas.  

Embora as fontes não explicitem os motivos do abandono, estão implícitas razões de carácter 

económico e social, ou seja, as crianças eram enjeitadas por causa da pobreza das respectivas famílias, 

frequentemente associada à doença, a falta de leite materno, à ausência paterna, à dimensão da 

agregado familiar, e devido à ilegitimidade e necessidade de defender a honra dos envolvidos.  

As medidas tomadas para diminuir a prática do abandono de crianças passaram pelo aumento 

da vigilância, nomeadamente da que era efectuada pelos quadrilheiros, pelas investigações para 

descobrir os responsáveis pelo abandono e pela penalização da população dos concelhos e freguesias 

onde as crianças eram abandonadas, população essa que era obrigada a financiar a criação dos 

enjeitados, pretendendo-se desta forma estimular a participação de todos na repressão do fenómeno. A 

Misericórdia parece ter sido a única instituição que através da assistência às crianças e aos 

progenitores respondeu às necessidades mais urgentes de algumas famílias que, sem esse apoio, talvez 

tivessem contribuído para o aumento do abandono infantil. 

No Porto, muitas crianças eram enjeitadas nas proximidades das portas da cidade, 

especialmente no Olival, ou em lugares centrais e de fácil acesso como S. Domingos, constatando-se 
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uma preferência por espaços religiosos como mosteiros, igrejas e capelas; e os abandonos ocorriam em 

maior número durante as noites de Março, Abril e Maio.  

As idades das crianças no momento do abandono não são reveladas, mas o pagamento de dias 

de leite e o facto de algumas amas serem remuneradas por sete anos de criação sugere que muitas eram 

recém-nascidas. 

As crianças que, entre 1520 e 1580, implicaram gastos concelhios com a sua criação eram 

maioritariamente do sexo feminino, o que pode estar relacionado com a maior facilidade de inserção 

dos rapazes no mercado de trabalho e com os encargos e cuidados acrescidos que a criação das 

meninas implicava e, talvez, com um possível desequilíbrio entre a população feminina e masculina 

devido  à  navegação  ultramarina e à emigração de jovens do sexo masculino para territórios de além- 

-mar.  

Os nomes atribuídos às crianças abandonadas não diferiam dos restantes, mas normalmente 

elas eram identificadas pela palavra “enjeitado” depois do nome próprio. Em alguns casos o nome 

atribuído à criança estava relacionado com o local de abandono ou era o nome do santo festejado no 

dia do seu baptismo.  

Apesar de a maior parte dos abandonos ocorrer na cidade, as famílias de criação que recebiam 

as crianças residiam quase sempre no termo, constituindo o ano de 1575 uma excepção que se explica 

pela fome e pelas doenças que afectaram a região. Após os sete anos de idade parte delas regressavam 

à urbe para iniciar, oficialmente, uma actividade profissional, pelo que as crianças circulavam entre o 

termo e a cidade. 

A actividade de ama de leite era comum. A elas recorriam as famílias com alguns recursos e 

instituições que asseguravam a criação de enjeitados como as Câmaras e os hospitais, mas também 

algumas famílias mais modestas e as misericórdias, quando era necessário nutrir os filhos de mulheres 

pobres falecidas no parto, doentes ou que não dispunham de leite. 

Além de serem mal remuneradas, as amas contratadas pela Câmara do Porto nem sempre eram 

pagas atempadamente por falta de liquidez nos cofres concelhios ou por causa da indisponibilidade dos 

tesoureiros que deviam efectuar os pagamentos, e o processo acarretava algumas dificuldades por 

causa das burocracias que implicava. Na década de Vinte, as amas necessitavam apenas de mandados 

de pagamento emitidos pela Câmara e assinados pelos Vereadores, mas na década seguinte, com a 

nomeação de um Juiz de Fora dos Órfãos, passa a ser necessária uma certidão do magistrado e no 

verso desta o mandado de pagamento assinado pelos Vereadores. No ano de 1539, os oficiais 

concelhios, o Juiz de Fora dos Órfãos e o Corregedor e Provedor da Comarca do Porto, conscientes das 

dificuldades inerentes à recolha da assinatura dos quatro Vereadores, acordam que só era necessária 

uma assinatura, mas em 1545 o Provedor da Comarca, Dr. Bartolomeu Álvares de Varejão, exigiu que 
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os mandados fossem assinados por dois Vereadores e, nos anos de 1568 e 1575, todos os mandados 

reuniam três ou quatro assinaturas. 

As certidões emitidas pelo Juiz de Fora dos Órfãos parecem funcionar como uma prova de vida 

dos enjeitados, evitando que as amas continuassem a ser remuneradas após a morte das crianças e 

como um certificado do tempo de criação que era devido a cada uma, testemunhando uma cooperação 

entre a Câmara que financia e o Juízo dos Órfãos que regista e controla todo o processo. 

É possível distinguir amas temporárias remuneradas por dias de leite e amas definitivas que 

deveriam criar os enjeitados até aos sete anos de idade. O perfil mais habitual de uma ama aponta para 

uma mulher casada, pobre, residente no termo (especialmente na Maia, em Refojos e em Gaia) e com 

ligações à actividade agrícola. 

 Para realizar a recolha das crianças abandonadas, recrutar as amas, efectuar investigações para 

descobrir os progenitores, atribuir tutores aos enjeitados com mais de sete anos e apoiar a sua 

integração profissional, em colaboração com o Juiz de Fora dos Órfãos, a Câmara nomeava e 

remunerava o Pai dos Meninos e o Solicitador dos Enjeitados, dois cargos que chegaram a coexistir, 

mas que aparentemente acabaram por se fundir num só: o Pai dos Enjeitados. Como alguns 

Solicitadores dos Enjeitados acumularam essas funções com as de Porteiros dos Órfãos, a cooperação 

entre a Câmara e o Juízo dos Órfãos da cidade estava facilitada. 

Após os sete anos de idade cabia ao Juiz dos Órfãos a tarefa de colocar as crianças enjeitadas 

em casas onde trabalhavam como criados, mas no Porto, a partir do momento em que a cidade passou 

a contar com um Juiz de Fora dos Órfãos, o magistrado era avisado sobre as crianças encontradas ao 

abandono e as amas a quem eram entregues, sendo toda a informação registada por um dos Escrivães 

dos Órfãos no Livro dos Enjeitados.   

  Algumas parteiras desempenhavam um papel fundamental no acto de enjeitar um recém-        

-nascido: aconselhavam a família, ocultavam os partos realizados em segredo, levavam as crianças 

para receberem o baptismo e, algumas, até lhes serviram de amas temporárias.  

A escolha dos padrinhos para os enjeitados parece resultar do acaso: eram pessoas que estavam 

por perto no momento na cerimónia, mas é possível que alguns fossem conhecidos dos progenitores. 

Todas as crianças identificadas como enjeitadas baptizadas na Sé ou em Miragaia durante o período 

cronológico em estudo tiveram um padrinho e uma madrinha, como era habitual, havendo apenas um 

enjeitado, baptizado no ano de 1569, que contou com três padrinhos e uma madrinha, não se 

verificando por isso uma discriminação destas crianças no que respeita ao número de padrinhos. 

A morte de um progenitor com filhos menores motivava a intervenção do Juízo dos Órfãos para 

a realização de um inventário dos seus bens. Se a pessoa falecida fosse a mãe os bens permaneciam em 

poder do pai, seu legítimo administrador, mas se fosse este o falecido e não tivesse definido, em 

testamento, um tutor ou curador para os filhos, tal tarefa cabia ao Juiz dos Órfãos. 
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 Quando as crianças eram muitos pequenas e não havia bens a herdar que pudessem financiar a 

sua criação nem parentes ou vizinhos que assumissem esse encargo, a Misericórdia podia intervir 

remunerando uma ama, mas quando nada disso acontecia seguiam o percurso dos enjeitados. 

A maior parte das mães viúvas tornavam-se tutoras e curadoras dos filhos menores, mas 

podiam ser destituídas dessas funções se voltassem a casar. A família materna assumia com maior 

frequência responsabilidades na tutela e curatela dos órfãos do que a paterna. 

A legislação classifica as tutorias como testamentárias (definidas em testamento), legítimas 

(assumidas por familiares) e dativas (determinadas pelo Juiz dos Órfãos), prevendo a tomada de contas 

de quatro em quatro anos para os dois primeiros tipos de tutor, enquanto os dativos, que não deviam 

ser obrigados a exercer a tutela e curatela durante períodos de tempo superiores a dois anos, prestariam 

contas no final do exercício. Mas, na prática, as auditorias às contas dos tutores raramente se 

realizavam com a frequência que a lei previa. 

Na gestão dos bens dos órfãos privilegiava-se a aquisição de bens de raiz, sendo necessária a 

autorização do respectivo magistrado, que frequentemente requeria a intervenção dos Avaliadores, 

tanto para situações de compra como de venda, sendo que esta última só devia ser considerada em caso 

de necessidade; as propriedades não podiam ser adquiridas nem pelos tutores nem por Juízes ou 

Escrivães dos Órfãos.  

A legislação previa, como retribuição e estímulo a uma melhor gestão, que os tutores/curadores 

recebessem 20% do total do rendimento anual dos bens dos órfãos, até ao montante máximo de 50 000 

reais, podendo os tutores testamentários escolher entre o valor estipulado pelo testador e o fixado por 

lei.  

O Juiz dos Órfãos podia estabelecer um valor de referência para as despesas ordinárias que o 

tutor efectuava com cada tutorando, nomeadamente com a alimentação, vestuário e educação, o qual 

variava em função de determinadas condicionantes como o estatuto social, a idade e a situação 

profissional. 

Nas Ordenações Manuelinas previa-se que o dinheiro dos órfãos fosse emprestado a juros, mas 

na década de Trinta, D. João III proibiu este tipo de investimento e ordenou que em cada Juízo 

existisse um cofre dos órfãos, que seria confiado à guarda de um Depositário, onde seria reunido o 

dinheiro e outros objectos de valor pertencentes aos órfãos dessa circunscrição. Segundo o monarca, 

esta alteração legislativa visava proteger o património dos órfãos e facilitar a sua restituição aos 

proprietários que se emancipavam. Da aplicação desta medida deve ter resultado uma diminuição do 

rendimento dos órfãos, uma vez que, pelo menos em teoria, o dinheiro permanecia depositado sem 

gerar quaisquer lucros; e como o monarca autorizava, com certa frequência, empréstimos sem juros a 

entidades públicas e privadas, incluindo a própria Coroa, que algumas vezes criaram situações de falta 

de liquidez, não é garantido que a restituição dos bens aos órfãos se tenha tornado mais fácil. Se para 



365 

os tutores passou a ser mais difícil apropriar-se de bens dos órfãos, para os Juízes, Escrivães e 

Depositários as facilidades aumentaram e as irregularidades e a corrupção continuaram a existir. 

A retirada da totalidade do dinheiro e dos restantes valores depositados nos cofres dos Órfãos, 

por ordem de D. Sebastião, para financiar a jornada de África, criou enormes dificuldades a alguns 

Juízos dos Órfãos, como o de Penafiel e Aguiar de Sousa, que no final do século XVI ainda estava 

descapitalizado e quase inactivo, sem que o dinheiro do empréstimo forçado tivesse sido devolvido.   

Como no Porto não existia nenhum estabelecimento especializado na assistência aos órfãos, a 

Misericórdia era a única instituição que tinha algum relevo neste domínio. Além das esmolas 

concedidas a crianças órfãs e também a mães viúvas, a confraria destacava-se pela atribuição anual de 

dotes de casamento a órfãs pobres e virtuosas, patrocinados por legados efectuados para esse fim por 

alguns importantes benfeitores, entre os quais, como já referimos, se destacou D. Manuel de Noronha.  

Os montantes destes dotes diferenciavam as órfãs em função da sua condição social. As filhas 

de nobres ou cidadãos candidatavam-se a um dote de 20 000 reais, valor que podia duplicar pela 

acumulação de um dote perdido por outra jovem de igual condição que não conseguisse casar dentro 

do prazo estipulado, e as filhas de oficiais mecânicos a um dote de 10 000 reais, sem possibilidade de 

duplicação, uma vez que os dotes perdidos revertiam para a dotação de outras órfãs. Apesar da 

diferença no valor dos dotes tinha mais possibilidades de casar uma filha de um oficial mecânico com 

um dote de 10 000 reais do que filha de um cidadão com um dote de 20 000 reais ou mesmo de 40 000 

reais porque a disparidade relativamente ao valor dos dotes das restantes jovens da mesma condição 

social era menor no caso das filhas de oficiais mecânicos e por os casamentos desiguais serem mal 

vistos.  

Estes dotes destinavam-se a jovens entre os quinze e os trinta anos com uma conduta moral 

irrepreensível, constituindo por isso um instrumento de controlo social, e discriminavam as cristãs-      

-novas (após 1564 as filhas de mãe cristã nova podiam ser candidatas, mas o pai tinha 

obrigatoriamente de ser cristão velho), as criadas de fidalgos ou cidadãos por se considerar que estes as 

deviam dotar e as enjeitadas por não poderem provar que eram filhas de legítimo matrimónio. 

Concluímos esta dissertação com um capítulo sobre a integração social e profissional tanto de 

órfãos como de enjeitados. Após os sete anos de idade a distinção entre uns e outros já não se justifica 

por se terem matizado as diferenças entre os órfãos mais pobres e os enjeitados e cessado as 

responsabilidades da Câmara com estes últimos, de tal forma que nas fontes a designação de enjeitado 

raramente é aplicada a meninos que já não necessitavam de criação. 

Para a maior parte dos enjeitados e para muitos órfãos o ingresso no mundo do trabalho 

acontecia muito cedo. Por volta dos sete anos de idade as crianças entravam ao serviço de amos, como 

criados, que os recebiam nas suas habitações, vestiam, alimentavam e pagavam as soldadas. Para 

anunciar a existência de órfãos para trabalhar por soldada, tal como a legislação previa, eram lançados 
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pregões, devendo o contrato ser firmado com a pessoa que pagasse mais, mas faziam-se muitas 

negociações informais, às vezes com familiares dos órfãos ou com a família de criação dos enjeitados.  

Nos contratos a curto prazo verifica-se que após o término da criação era habitual um período 

de pelo menos um ano em que as crianças trabalhavam a troco de alojamento e comida; depois, à 

medida que cresciam e desenvolviam a sua capacidade de trabalho, o valor da respectiva soldada 

aumentava. Não encontrámos situações de discriminação salarial em função do sexo, mas apenas da 

idade. 

As fugas concretizadas por vários menores e as cláusulas de alguns contratos sugerem que os 

maus-tratos e abusos eram frequentes. Por outro lado havia alguma dificuldade em garantir o 

pagamento das soldadas, especialmente das que eram pagas por inteiro no final de contratos de longa 

duração, razão pela qual se justificava que, nessa situação, o Juiz dos Órfãos exigisse a prestação de 

fiança. 

A aprendizagem de um ofício implica, quase sempre, que o aprendiz passasse a residir com o 

mestre, que também lhe proporcionava alimentação e vestuário. À semelhança do criado, o aprendiz 

devia servir o mestre nas mais variadas tarefas, tanto em casa como na oficina, mas no final do 

contrato ele deveria estar apto a trabalhar como obreiro desse ofício e ser remunerado como tal. Nestes 

contratos os conhecimentos transmitidos eram valorizados e por isso o valor pago pelo mestre ao 

aprendiz era pouco significativo: frequentemente o traje habitual do ofício e, por vezes, ferramentas ou 

uma determinada quantia em dinheiro. Em alguns contratos, quase sempre os que estipulavam um 

período de formação profissional menor, era o mestre que era remunerado pelo aprendiz. 

Todos os contratos de serventia e aprendizagem estudados referem-se a aprendizes do sexo 

masculino, devendo a aprendizagem das raparigas decorrer de maneira mais informal, tal como 

acontecia com muitos rapazes, sem recurso a um contrato registado através de escritura pública, e 

quase todos os aprendizes tinham mais de catorze anos. Alguns tinham trabalhado vários anos como 

criados, adquirindo dessa forma os recursos necessários para financiar a sua formação profissional e 

outros sujeitavam-se a contratos mais longos, compensando o mestre com o seu trabalho. O tempo de 

formação variava também em função do ofício que se aprendia e da idade do aprendiz no início do 

contrato. Antes de um mestre aceitar um aprendiz havia, normalmente, um período de experiência. 

Na maior parte dos contratos não eram impostos limites nem aos castigos nem aos trabalhos a 

desempenhar pelo aprendiz, mencionando-se nas escrituras públicas do Porto que o mestre lhe devia 

proporcionar “vida que possa sofrer” e havendo recomendações de bom tratamento nos contratos 

efectuados pelo Hospital de Arraiolos. Tal como os criados, vários aprendizes fugiam antes do término 

do contrato. Os motivos das fugas não são mencionados, mas além dos maus-tratos deve ser 

considerada a hipótese de alguns, principalmente os que estavam mais próximos do final do contrato e 
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já tinham adquirido os conhecimentos necessários à prática do ofício, pretenderem antecipar a sua 

independência económica e constituir família. 

Entre os contratos de órfãos e os dos restantes rapazes não são perceptíveis diferenças muito 

significativas, embora se possa falar de uma tendência para os órfãos iniciarem a sua formação 

profissional mais cedo e para o período de serventia e aprendizagem ser mais longo. Os contratos 

relativos a órfãos podiam ser firmados pelos respectivos tutores, pelo Juiz dos Órfãos, por uma 

instituição, pelo próprio órfão ou por um representante que se responsabilizava por ele. 

A integração plena dos órfãos e enjeitados na sociedade passava ainda pelo casamento. 

Algumas enjeitadas conseguiam amealhar com o seu trabalho o dote necessário e a maior parte das 

órfãs mantinha-se integrada no grupo social de pertença dos progenitores falecidos, casando com 

residentes na mesma localidade e que exerciam actividades profissionais similares. Confirma-se a 

existência de uma endogamia geográfica e socioprofissional, mas esta é mais evidente entre as filhas 

de oficiais mecânicos, uma vez que a pobreza das jovens de estatuto social elevado lhes trazia 

dificuldades acrescidas para realizar um casamento com alguém de igual condição e condenava muitas 

ao celibato. 
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7. Fontes Manuscritas 

7.1 Arquivo Distrital do Porto (A.D.P.) 

Cabido da Sé do Porto, Sentenças, Lv. 728 

Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, Prazos e outros contratos (K/15/5 – 19) 

Monásticos, Convento de São Francisco do Porto, Tomo Primeiro dos Títulos das Capelas e Legados 

(K/20/6 – 93) 

Contadoria da Comarca do Porto, Registo dos Contos, Lv. 6 

Notariais, Cartório Notarial do Porto, Lvs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 47, 90 

Paroquiais, Paróquia de Miragaia, Registos de Baptismos, Lv. 1 

Paroquiais, Paróquia da Sé, Registos de Baptismos, Lvs. 1 e 2 

7.2 Arquivo Histórico Municipal do Porto (A.H.M.P.) 

Acórdãos e Posturas, Lv. 2       

Almoxarifado         

Arrematações de Rendas, Lv. 1        

Cartas e Provisões, Lv. 2 e 3 

Cofre dos Bens do Concelho, Lvs. 2, 3, 4, 5, 6 

Compêndio Histórico Cronológico e Legislativo do Cofre da Cidade 

Livro A                     

Despesas com festejos 

Despesas e Receitas das Portas e Postigos     

Inventário dos bens e instituição do morgado e capela da Quinta do Freixo 

Prazos, Lv. A ou Livro 1 da Nota Própria  

Prazos, Lv. B    

Prazos, Lv 1 (cont. Livro 1 da Nota Própria)     

Próprias do Cofre   

Provisões, Lv. 1 

Receitas e Despesas com Cativos, Lv.3  

Receitas e Despesas das Portas e Postigos     

Registo Geral, Lv. 1     

Sentenças, Lvs. 1 e 2         
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Vereações, Lvs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34  

Pergaminhos, Lvs. 3, 4, 7 

7.3  Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
(A.H.S.C.M.P.) 

Administração do legado de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lvs. 7, 8 e 9 

Administração dos legados para resgate de cativos, Série H, Bº 5, Lv. 8 

Administrações várias, Série H, Banco 4, Lv. 36 

Cartas e alvarás avulsos, Série D, Bº4, Lv. 10 

Compromisso de D. Manuel de Noronha, Série H, Bº 3, Lv. 3 

Cópia de Prazos Antigos, Série H, Bº 6, Lv. 23 

Despesa Geral, Série L, Bº 1, Lv. 9, 10     

Lembranças das Deliberações da Mesa da Misericórdia, Série D, Bº 8, Lvs. 1 e 2 

Mordomo da Casa, Série L, Bº1, Lvs. 4, 5, 6, 7 

Receita e Despesa do Cofre, Série E, Bº 1, Lvs. 1, 2 e 3 

Receita do Dinheiro da Índia, Série H, Bº 6, Lv. 10B 

Sentenças e demandas, Série J, Bº 1, Lv. 3 

Tombo dos Bens de Raiz do Hospital de Santa Clara, Série H, Banco 1, Lv. 4 

Treslados de vários testamentos, Série H, Bº 6, Lv. 17 

Livro 2 de Pergaminhos 
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