


ARQUIVO MUNICIPAL DE SINES
E SERVIÇO EDUCATIVO DO CENTRO DE ARTES DE SINES



O Arquivo Municipal de Sines e o Serviço 
Educativo do Centro de Artes de Sines iniciam 
neste mês de novembro de 2022 a publicação 
de uma Folha Pedagógica. Trata-se de um texto 
de divulgação da história local que pode ser 
usado pelos professores e alunos, mas que 
também pode ser lida por todos os interessados 
na história do nosso concelho.

Ser mulher na Época Moderna

Desde a Idade Média as mulheres 
desempenharam um papel relevante na 
economia, quer em casa quer como 
trabalhadoras independentes. No entanto, o seu 
estatuto jurídico e social tornava-as quase 
invisíveis para as instituições e, portanto, nos 
documentos. Mas, se lermos com cuidado, muito 
descobriremos.

Apesar de enquanto solteiras e casadas as 
mulheres não puderem, juridicamente, gerir os 
seus próprios bens, as viúvas podiam fazê-lo. 
Muitas vezes tomavam a posição do marido na 
gestão da propriedade imobiliária e dos seus 
negócios. Noutras ocasiões podiam tomar a seu 
cargo os negócios do marido quando este estava 
ausente, sempre que existia confiança do marido 
na mulher. De facto, após a morte do marido a 
mulher é considerada cabeça de casal e nessa 
condição era responsável pelos bens comuns até 
ser feita a partilha (TOMÉ, 2001:122).

A visitação de 1517 identifica várias destas 
mulheres. Além de Inês Anes, também Menda 
Anes e Beatriz Leitoa surgem como gestoras de 

1propriedades . Menda Anes era foreira de um 
pedaço de horta da Ordem de Santiago e Beatriz 
Leitoa de uma horta no reguengo da Ordem em 
Sines.

No tombo da propriedade da Ordem em 

2Sines, elaborado aquando da visitação de 1565 , 
surgem várias mulheres foreiras da Ordem de 
Santiago. A primeira, Lurvana Moniz, é viúva e é 
foreira de uma casa no Castelo, vizinha de outras 
duas no mesmo local que também possui. Terá 
sido seu marido da confiança do alcaide? Já 
Brites Pereira é foreira de três hortas que partem 
com terras da Ordem, todas cultivadas. Junto às 
hortas existe uma casa, de que também é foreira. 
Não é indicado o estado conjugal. Nenhuma 
destas mulheres assinou, pediram a um homem 
para que, a rogo, assinasse por elas.

Já no século XVII outras mulheres surgem nas 
vereações da Câmara Municipal de Sines 
enquanto proprietárias e cultivadoras. Em 1676 o 
provedor de Campo de Ourique mandou, no 
âmbito das atribuições que lhe estavam adstritas 
nas Ordenações, que se fizesse plantação de 
amoreiras no concelho. Dois anos depois, o Rol 
das amoreiras que cada pesoa plantou os dous 

3annos passados  fazia a lista dos moradores que 
plantaram amoreiras nesses dois anos, com a 
indicação de quantas tinham plantado. Entre 114 
nomes surgem somente quatro mulheres. Maria 
Rodrigues, que plantou seis amoreiras, é a 
primeira. Não se diz qual o seu estado conjugal, 
nem se tinha propriedade. Mas Catarina Leitoa, 
que plantou quatro amoreiras, era viúva de 
António Pimenta. Assim acontecia com Maria da 
Costa, viúva de Manuel Luís (seis amoreiras). 
Uma quarta mulher é referida como a molher de 
Francisco Simois. Sabemos que plantou seis 
amoreiras, mas desconhecemos o seu nome. 
Numa lista em separado registaram-se as 
amoreiras que já existiam em hortas, vinhas e 
quintais. Nesta lista surge Maria Rodrigues, 
molher que ficou de João Fernamdes Caseres, que 
tinha uma amoreira no quintal.

Algumas mulheres eram foreiras de 
propriedades da câmara, enquanto viúvas. Isabel 
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Fig. 1. O adro da Igreja: Igreja Matriz e Igreja da Misericórdia 
em 2015. Fotografia de Sofia Costa. Câmara Municipal de 
Sines. Este era um de local de reunião, tanto de homens 
como de mulheres.



4da Silva, viúva de Manuel da Silva , foi 
convocada, em conjunto com outros homens, 
para mostrar o título de aforamento de um 
baldio na Cova do Lago que explorava, sob pena 
de o concelho dele tomar posse.

Por vezes as mulheres substituíam os seus 
maridos quando estavam fora. Tal como foi 
notado por Teresa Fonseca (2001:96-96), o 
chefe de família delegava na esposa a gestão da 
economia doméstica e por vezes, para equilibrar 
o orçamento familiar, permitia-lhe a 
administração de bens móveis e imóveis.

5Em 1713  Manuel Fernandes, almocreve, tinha 
em sua casa tabaco de simente. Como a câmara 
tinha escolhido Bartolomeu Rodrigues como 
estanqueiro, detentor do monopólio da venda 
de tabaco em Sines, Manuel Fernandes devia 
declarar as quantidades de tabaco que tinha em 
casa e entregá-lo ao novo estanqueiro. Mas o 
almocreve não estava em casa, e os oficiais não 
tiveram pejo em tratar com a mulher, Filipa 
Pereira, a entrega do tabaco. Filipa jurou sobre os 
Santos Evangelhos que a quantia que declarava 
era verdadeira, e o tabaco foi entregue. Mas, 
enquanto os restantes homens assinaram o acto, 
Filipa Pereira pediu a Bartolomeu Rodrigues que 
assinasse a rogo por ser molher e não saber ler 
nem escrever.

Na mesma situação estava Maria, viúva de 
Bartolomeu da Costa, em 1736. O marido havia 
arrematado a renda da almotaçaria, mas a sua 
morte estava a afectar a cobrança das rendas. A 
renda da almotaçaria consistia no conjunto do 
rendimento proveniente da cobrança das coimas 
por infração das posturas municipais. O fiador, 

6Pedro Lopes Revolto , não foi convocado, mas 
sim a viúva, em fevereiro de 1736. A viúva, 
representada pelo procurador dos auditórios João 
Carvalho e Costa, comprometeu-se a pagar a 

7deminuição que ouvece . A Câmara decidiu voltar 

a arrematar a renda a pedido da viúva, o que 
8

aconteceu alguns dias depois .
No mesmo ano também Joana Baptista, 

viúva de João Nunes, se viu na mesma situação. 
O marido arrematou o fornecimento de carne à 

9vila, mas faleceu entretanto. Em abril de 1736  
Joana Baptista apresentava uma solução para o 
fornecimento da carne, a qual consistia na 
contratação de um marchante de Santiago de 
Cacém. À viúva coube pagar a sisa devida pela 
compra da carne à vila vizinha, o que indica que a 
família tinha desafogo financeiro. Desobrigava-
se assim da obrigação do marido. Joana 
compareceu na vereação, mas também ela 
assinou a rogo.

Outra mulher tomou as responsabilidades do 
marido no que respeita ao fornecimento da 
carne. Para garantir que a vila não padecia de 
problemas de abastecimento num período em 
que as comunicações e os transportes eram 
morosos, o concelho reservava um terço do trigo 
e da carne produzidos para o abastecimento 
local. Os produtores só podiam vender 
livremente os restantes dois terços. Em 1739 
apenas um lavrador devia ao concelho o seu 

10terço da carne, António Gonçalves Simões , 
morador na herdade do Gaio. Devia treze porcos 
ao concelho, mas encontrava-se fora da terra. 
Quem foi notificada foi a cunhada, mulher de 
Manuel Gonçalves Simões, que também não se 
encontrava em casa. Sobre ela recaiu a 
responsabilidade de comprar os treze porcos 
para o concelho, ou fornecer carneiros, sob pena 
de prisão de António Gonçalves Simões e 
Manuel Gonçalves Simões. As fontes não 
registam se foram ou não entregues os animais.

É interessante o caso de Maria Barradas, 
mulher do boticário António Correia Varela, em 

111735 . Nesse ano grassavam em Sines doenssas 
pegadiças que afetavam a população mas 

5SER MULHER NA ÉPOCA 
MODERNA



também o seu boticário. A doença impedia-o de 
prover a botica e os oficiais da câmara, entre 
outras medidas, decidiram responsabilizar a 
mulher do boticário pelo provimento da botica e 
a substituição do oficial no prazo de quinze dias. 
À mulher não cabia dispensar os medicamentos, 
pois para tal era necessária uma provisão régia, 
mas devia comprar os medicamentos e arranjar 
o substituto para o marido, sob pena de este 
perder o partido.

Apesar de não puderem exercer o cargo de 
boticários (embora seja possível que pontual-
mente o fizessem), as mulheres podiam ter a 
propriedade do cargo. Em 1736 a viúva Maria 

12Barradas , possivelmente a mulher do boticário 
que no ano anterior estivera doente, detinha a 
propriedade do partido. O marido falecera e 
houve mesmo desemções e motins para escolher 

13
o seu sucessor, em Fevereiro de 1736 . Em 
vereação é o filho, António Varela Correia, que a 
representa. Maria Barradas comprometeu-se a 
ter um oficial capas de asistir na ditta botica com 
todos os remedios que forem percisos para este 
povo e a toda a hora que forem procurados e 
outrosim seja provida de remedios de sorte que 
havendo alguma queyxa e sendo justta nam tem 
duvida se lhe tire o partido. Enquanto a viúva não 
apresentava um oficial, ficava a servir José da 
Rosa, o qual tinha assistido as doenças graves que 
tinha havido neste povo. Foi o filho que assinou 
por ela, por ser melher e não saber escrever.

A viúva Maria Barradas destacou-se ainda por 
outros motivos. Em 1743, com os filhos que não 
foram nomeados, tomou posse de huma grande 
parte da estrada do Caminho Grande 
pertencente ao concelho e mandou aí fazer 

14valados . A estrada tinha valados antigos que 
confrontavam com uma cerca e foram arrasados. 
Além disso, retirou pedra das proximidades e 
impediu a passagem no Caminho Grande. Os 

usurpadores deviam demolir o que fizeram e 
colocar tudo no antigo estado, se tudo fosse 
confirmado, como de facto se veio verificar pela 

15vistoria . Não sabemos se Maria Barradas 
demoliu os seus valados, mas era uma mulher 
com iniciativa e autoridade, mesmo que fosse 
contra os interesses do concelho. 

Ficaram silenciadas as trabalhadoras rurais 
que trabalhavam à jorna nas mais variadas 
atividades, como a monda, a ceifa ou a cultura do    
linho, pois o seu trabalho estava ausente do 
registo escrito.

Mesteres femininos: as padeiras, as tecedeiras e 
as tendeiras

O fornecimento de pão, enquanto bem 
essencial à dieta no Antigo Regime, era um 
assunto vital para o concelho. A Ordem de 
Santiago mantinha um celeiro na vila, para o qual 

16
era nomeado um escrivão . São conhecidos 
vários celeiros de particulares, como o celeiro do 

17
francês Luís Bulier , o celeiro de Matias de Faria 

18 19Brandão  ou de António Machado , mas 
possivelmente o concelho também tinha um. A 
atividade das padeiras era muito regulada. Esta 
era uma actividade quase exclusivamente 
feminina no país (FONSECA, 2001:100).

O pão era somente tabelado no momento 
da sua venda ao público pelas padeiras. Além do 
pão, também a carne e os artefactos produzidos 
pelos oficiais mecânicos, os salários dos 
jornaleiros e as feiras e mercados eram de sua 
competência.

No Regimento das Padeiras, de 1687, a 
Câmara Municipal de Sines procura assegurar o 
abastecimento regular de pão cozido na vila e, 
simultaneamente, regular os preços praticados 
entre as padeiras. A regulação da atividade de 



fornecimento de pão cozido pelas padeiras a 
preços regulares era uma das competências 
municipais fixadas pelas Ordenações Filipinas 
(Livro I, título 66, alínea 8). Tratava-se aqui de 
limitar as vendas fraudulentas, mas também 
assegurar o abastecimento a uma vila com um 
termo diminuto cuja grande produção agrícola 
residia no vinho (FALCÃO, 1987:30).

O texto do regimento identifica as razões 
para fazer o documento: para o bem comum do 
povo e aver sempre mantimento de porem maneira 
que numqua possa faltar (…) e aver muitas duvidas 
pella taxassam que os almotaseis fazem fazemdo 
taxas humas vezes no presso do pam e outras 

20vezes no dinheiro . O preço era fixado de acordo 
com o custo do cereal e o peso: portamto se 
detriminou que ninguém pudesse vemder pam 
senão por presso serto avendo respeito o nam aver 
todos os preços como geralmente se faz em a 
sidade de Lisboa e em muitas partes deste Reino 
taxando o peso do pam acresentando e 
deminuindo o dito preço comforme o valor do 

21
trigo . O documento refere-se neste passagem à 
reforma manuelina dos pesos e medidas, o qual 
tinha como unidade o arrátel de 16 onças (0.46 
kg). Os padrões dos pesos e as medidas foram 
então distribuídos pelos municípios nos reinados 
de D. Manuel I e D. Sebastião.

De acordo com o preço de aquisição do 
cereal se fixava o preço final ao consumidor. 
Com o aumento do preço o regimento exigia a 
redução do peso, já que um aumento do custo 
significava dificuldades de abastecimento para 
toda a população. O aumento do preço 
destinava-se a limitar o açambarcamento, mas 
reduzia as possibilidades de obter pão a um 
preço razoável pela população mais 
desfavorecida. Assim, quando um arrátel de trigo 
valesse 40 reis, o preço de um arrátel de pão 
seria 10 réis; no entanto, se em anos de carestia 

o preço do cereal subisse até 500 reis (cinco 
tostões), o peso do pão descia para 10,5 onças 
(cerca de 0.3 kg, o chamado pão de vintém, mais 
caro).

 A autarquia exigia às padeiras várias 
condições prévias:
- Aferição dos pesos e balanças em janeiro e 
em julho;
- Obrigatoriedade de utilizar o arrátel, meio 
arrátel, quarta, meia quarta, onça e meia onça 
como medidas;
- Amassar um alqueire de pão (15,284 
quilogramas em Sines) por dia;
- Ter uma licença da Câmara e fazer um 
juramento.

22
Numa postura posterior, em 1708 , as 

padeiras que vendessem pão em casa sem ser 
aferido ou as pessoas que vendessem géneros 
em casa que não fossem “de sua lavra”, isto é que 
tivessem comprado para esse propósito, 
pagariam 500 reis de coima. É possível que 
muitas mulheres assim equilibrassem os 
rendimentos familiares, sem disso pagarem 
qualquer licença.

Os almotacés fiscalizavam o peso do pão 
fazendo uso dos padrões do concelho. Apesar de 
as medidas de Sines terem como referência as 
de Lisboa, cada concelho tinha as suas medidas. 
Em Sines, por exemplo, um alqueire significava 
15,284 litros, enquanto em Santiago do Cacém a 
medida do alqueire subia para 15,314. Os pesos e 
as medidas na Época Moderna não eram 
uniformes no território nacional, mesmo em 
concelhos próximos. Um inventário de 1737 
identifica os pesos e medidas em uso no 
concelho: um jogo de medidas de cobre, uma 
craveira de cobre e hum padrão de cobre menos 

23huma oitava .

7



Fig. 2. A lista das profissões das mulheres no século XIX 
(SILVA,1869:210). 
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As penas para quem infringia o Regimento 
eram de valor pecuniário e cresciam à medida 
que a acusada transgredia uma, duas ou três 
vezes. Finalmente, as padeiras perdiam todo o 
pão, que era distribuído pela câmara aos presos 
na cadeia, ou, no caso de não haver nenhum, 
pelos pobres da vila. De seguida, deveriam 
passar quinze dias na cadeia, num período em 
que estes estabelecimentos eram insalubres e
 a alimentação dos presos dependia da sua 
capacidade económica e do apoio da família 
(LOPES, 2016:135-136).

Menos referidas são as tecedeiras. Esta 
profissão era exercida pelas mulheres em várias 
localidades do país (FONSECA, 2001:102). 
Também as tecedeiras deviam ter uma licença 
camarária para poder exercer o seu ofício. Assim, 
dada a subalternidade jurídica da mulher, cabia 
a um homem responsabilizar-se pela perda e 
danno que der ao povo no que teser. Assim 
aconteceu com as tecedeiras Antónia Pereira, 
Maria Rodrigues e Inês Rodrigues, cujo fiador
 era Amaro da Costa. Da mesma forma, José 
Bravo apresentou-se como fiador das cunhadas 
tecedeiras Josefa Maria e Francisca da Costa. As 
mulheres não compareciam em vereação, 
somente o homem seu fiador. Todas estas 

24tecedeiras surgem em 1718 . 
Possivelmente existia em Sines uma 

pequena atividade artesanal têxtil, 
predominantemente feminina, já que não há 
registo de tecelões. Conhece-se a cultura do 
linho em Sines quer através do Foral, o qual 

25taxava a sua venda , quer através das vereações. 
Assim, por exemplo, sabemos que o linho era 
alagado na Ribeira de Morgavel, local proibido 
pela Câmara por ser utilizado para dar de 

26
beber ao gado e para fornecimento de água . 



As bailadeiras nas procissões

A referência mais antiga a uma procissão no 
Arquivo Municipal de Sines, está num 

27documento de 1706 . As procissões do Corpo de 
Deus eram um momento de ritualização do 
poder local, no qual os homens da câmara 
figuravam em primeiro plano, junto ao 
Santíssimo. As Ordenações Filipinas (Livro I, título 
LXVI, parágrafo 48) determinavam que às 
procissões deveriam assistir os moradores da vila 
e os moradores do termo que morassem ao 
redor de uma légua. As Ordenações proibiam as 
cousas profanas, para garantir a solenidade do 
acto. A festa do Corpo Santo celebrava-se na 
primeira quinta-feira depois da oitava de 
Pentecostes. Os membros da governança 
participavam ativamente na procissão, e, em 
alguns municípios, recebiam propinas para isso, 
pese embora a proibição de tais práticas pelas 
Ordenações.  

Em 24 de Maio de 1706 a Câmara Municipal 
de Sines elegia as mulheres e raparigas que 
deviam participar na procissão como balhadeiras. 
A lista, ou rol, referia pelo menos cinco mulheres, 
como a Maria Preta ou a Leonor da Costa. A festa 
era não apenas religiosa, mas também profana, 
um momento de celebrar a autonomia do 
concelhio. 

No mesmo documento nomeavam-se 
também os homens que deviam contribuir para 
a realização da festa, mas não se explicita se 
seria com géneros ou numerário. Noutros 
concelhos, como Santarém, essa finta era 
frequente. O documento ilustra bem a distinção 
entre homens e mulheres nas celebrações 
públicas. A eles cabia a organização e prover aos 
géneros; a elas cabia o entretenimento.

Transcrição
«Item Manoel Pires Simão e Antonio Dias dará 

huma dançadeira que sera Margida Rodrigues 
molher de <Geraldo Feio>

Item Estevam Godinho com Jozeph Figueira 
darão huma dançadeira que sera <Joanna 
Rodrigues Aseitona>

Item Pedro Guomes Botelho e Manoel 
Gonçalves genro de Jozeph Figueira darão huma 
dancadeira Domingas Rodrigues Arnella

Item João Bautista tecellão dará huma 
dançadeira e mais Antonio Peres teçellão que 
sera Maria Preta

Item Manoel Amado e Manoel da Soleda darão 
huma dançadeira a filha de Leanor da Costa 
terseia (?)

Item A molher de Luis Guomes orelha com a 
molher de Pedro Lopes marroqueor darão huma 
dançadeira que sera João dagoa [sic]

Item Manoel Rodrigues ferreiro darão tangedor 
28da villa que sera digo  o rato sequo (?)»

As mulheres, a assistência e a saúde

A assistência aos doentes, aos pobres e às 
crianças cabia às mulheres, em extensão da sua 
vocação enquanto mães. Por esta via, as 
mulheres acabavam por ter uma atuação social 
relevante enquanto parteiras e amas-de-leite 
para as crianças expostas.

Apesar de serem de facto as mulheres a criar 
as crianças expostas, eram os seus maridos a 
serem responsabilizados, em vereação, pela sua 
criação. Por exemplo, em 1719 João Rodrigues 
Carrilha encontrou uma menina recém-nascida à 
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Fig. 3. 1706, junho, 1, Sines – Eleição das bailadeiras para a 
procissão do Corpo de Deus. Arquivo Municipal de Sines, 
Câmara Municipal, Livros de Vereações, nº 4, fl. 110v.



porta da sua casa e entregou-a à roda para que 
fosse criada. Os oficiais da câmara atribuíram a 
sua criação a Manuel da Costa Olhos Alegres 
morador na Ribeira dos Moinhos, para a haver de 
criar sua molher Mesia Nunes. Os oficiais da 
câmara lhe encarregarão a criase e tratasse com 
todo o cuidado lempeza e amor, e que a seu tempo 
a trouxesse a baptizar. Era dada uma quantia de 
dinheiro mensal ao casal para a criação dos 

29
expostos, em geral, 800 reis , proveniente dos 
sobejos das sisas. Quando o concelho não tinha 
rendas suficientes, era lançada uma finta sobre 

30os moradores . 
Uma exceção é Francisca Rodrigues, mulher 

de Pedro Gonçalves Catorze. Foi a mulher a 
31responsabilizada pela criação do menino  e é 

identificada pelo próprio nome. O marido era 
bem conhecido das vereações, pois foi rendeiro 

32da almotaçaria em 1738 .
Também cabia aos homens escolher a 

parteira e examiná-la, embora o nascimento 
fosse matéria exclusivamente feminina. Exigia-se 
às mulheres boa catadura moral. A mulher eleita 
vinha à vereação, tomava o juramento e 
comprometia-se a “azer como lhe hera 

33
emcarregado. Maria Rodrigues , viúva de Manuel 
Rodrigues Romanas, foi escolhida por ser capas, 
em 1734. O escrivão passou-lhe licença de 
apenas seis meses visto não haver quem examine 
do dito officio. Também Maria Rodrigues não 
sabia escrever, mas escolheu quem assinou por 
si: ella dita Maria Rodrigues não saber escrever 
assinou a seu rogo o escrivão das armas Estevão 
da Costa de Carvalho por ella lho pedir.

Mas a regra era a parteira ser aprovada por 
um júri do Hospital de Todos-os-Santos, em 
Lisboa. A candidata fazia uma aprendizagem de 
dois anos no hospital e era examinada pelo 
cirurgião-mor, dois cirurgiões e dois membros 
creditados do ofício (SILVA, 2002:246). Após o 

exame era emitida a provisão que habilitava a 
parteira. Foi o caso de Maria Raposa de São 

34
José , que se apresentou em vereação no dia 31 
de outubro de 1705 com huma porvizam de 
parteira pella qual constava estar examinada. O 
juiz deu-lhe o juramento pelos Santos 
Evangelhos e, mais uma vez, o escrivão assinou a 
rogo por ella ser molher e não saber escrever.

A criação dos expostos era da 
responsabilidade dos concelhos, desde as 
Ordenações Manuelinas (Livro I, título 67), e era o 
único caso em que as câmaras podiam lançar 
fintas (Ordenações Manuelinas, Livro I, título 67, § 
10). As Ordenações Filipinas (Livro I, título 88, 
parágrafo11) mantiveram as determinações das 
Ordenações Manuelinas. Os alvarás régios de 2 de 
agosto de 1654 e 22 de Dezembro de 1656 
confirmaram esta responsabilidade municipal. 
Apesar de originalmente os compromissos das 
Misericórdias não se referirem à criação de 
expostos, rapidamente várias misericórdias 
foram responsabilizadas pela Coroa pelo auxílio 
dos municípios na criação dos expostos, através 
de pagamento de rendas aos municípios. Em 
Sines a criação dos expostos sempre coube à 
Câmara Municipal.

No século XIX a criação dos expostos 
constituía-se como uma importante despesa do 
município, sem que, no entanto, os pagamentos 
às amas fossem realizados com regularidade. Em 
1849 a despesa com os expostos constituía 33% 
do total das despesas da Câmara (LOPES, 2016: 
110-111). 

De facto, entre as últimas décadas do século 
XVIII e os primeiros dois terços do século XIX dá-
se em Portugal o fenómeno da massificação do 
abandono (LOPES, 2010: 75), estreitamente 
relacionado com a pobreza dos pais e com uma 
atitude do legislador de favorecimento da 
exposição, como forma de obviar o infanticídio.



Na sua visita a Sines em 1760 o corregedor e 
provedor da comarca de Ourique, notava que 
havia pouco zelo na criação dos enjeitados e nos 
pagamentos às amas. As crianças abandonadas 
no concelho deviam ser sustentadas e as amas 
pagas mensalmente ou por quarteis lançando 
finta aos moradores da vila e termo na falta de 
rendimento do concelho. Os gastos deviam ser 
registados no livro dos expostos de que se devia 
tomar a conta no fim do ano ao depositário do 
dinheiro, com pena de 4000 reis para as 

35despesas da correição se não cumprisse . O 
provedor não se pronunciou mais sobre a criação 
de expostos, pelo que o provimento pode ter 
sido cumprido. Contudo, não sobreviveram 
quaisquer livros de registo dos expostos até 
1834.
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Já em 1776  a câmara lançou uma finta, a ser 

cobrada na vila e no termo, para a criação de três 
expostos. Os rendimentos do concelho não 
eram suficientes para pagar às amas. Cabia aos 
concelhos, segundo as Ordenações Filipinas, a 
sustentação das crianças expostas ou enjeitadas. 
Deviam pagar um salário mensal a uma ama que 
criasse os expostos até à idade de 7 anos. Para as 
mulheres significava um acréscimo ao 
rendimento familiar. A mortalidade destas 
crianças era elevada, apesar das recomendações 
às amas para a sua correta alimentação e criação.
Em 1840, por exemplo, recomendava-se às 
amas e aos seus maridos que alimentasse como 
seu proprio filho a todos os respeitos dando parte 
logo que ele adoesa, para lhe serem aplicados 

37todos os socorros .
Em 1807 o procurador do concelho solicitava 

à vereação o aumento do salário mensal pago às 
amas, que até aí recebiam 800 reis mensais. 
Segundo os argumentos aduzidos, a criação dos 
expostos era necessária para manter a população 
em número suficiente e que a quantia dada às 

amas era insuficiente para a saúde dos expostos: 
contribuírem para huma criação capas de 
alimentar e vegorizar o exposto pello contrario por 
falta della os que escapão a mortte quaize todos 

38ficão paraléticos . O salário proposto, de 1200 
reis, devia ser pago pelas sisas dos bens de raiz. 
As crianças expostas eram consultadas 
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gratuitamente pelo médico do partido .

O valor deste salário variou ao longo deste 
período. Em 1840 a Câmara reduziu os salários 
para 1000 reis mensais, sendo que no sexto e 
sétimo anos de criação o salário reduzia-se para 

40800 reis mensais . Esta mudança deu-se num 
período em que o número de expostos 
aumentou e a Câmara sustentava a criação de 11 
expostos em dezembro de 1839. As amas 
continuaram a receber 480 reis no momento da 
entrega da criança para a comporá de um côvado 
de baeta e uma vara de pano para o enxoval da 
criança. 

O contexto de instabilidade social em que 
vivia Portugal na primeira metade do século XIX, 
caracterizada pelas Invasões Francesas (1807-
1810), a Revolução Liberal (1822), a guerra civil 
entre absolutistas e liberais (1832-1834) e todo o 
período de confronto político antes da 
estabilização trazida pela Regeneração (1851) 
trouxe dificuldades acrescidas aos municípios. A 
Câmara de Sines não conseguia pagar 
atempadamente às amas, pondo-se em risco a 
sobrevivência das crianças. De facto, o Decreto 
de 19 de abril de 1832 aboliu as sisas, cujos 
sobejos, quando existiam, permitiam o 
pagamento às amas. O concelho, tal como 
muitos outros no país, viu-se sem recursos para 
o pagamento das amas. 

Em 4 de junho de 1836, a Câmara deliberou 
utilizar a facultade que lhe conferia o diploma de 
1836 para fazer face às despesas com as amas 

41dos expostos . Escolheu João Pedro de Oliveira e 
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Fig. 4. 1807, junho, 18. Pormenor do Termo de Vereação em 
que se aumenta o salário das amas, Vereações, livro 11, fl. 
40-43v. 



Bernardino José de Mendonça para fazerem 
parte da assembleia, presidida pelo presidente 
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da Câmara, que iria decidir a forma da coleta . 
Em agosto de 1836, deliberou-se lançar vários 
contributos indiretos para saldar a dívida de 
cento e setenta e três mil quinhentos e sessenta 
reis para pagar a dívida às amas. Na mesma 
sessão decidiu-se também lançar uma coleta 
sobre os proprietários do concelho para reunir a 
quantia de oitocentos e cinquenta mil reis para 

43satisfazer as dívidas a vários credores .
O Decreto de 19 de setembro de 1836 trouxe 

a resolução do problema dos expostos, embora 
as fontes de rendimentos municipais 
continuassem problemáticas. De acordo com 
este diploma, as Juntas Gerais de Distrito 
determinavam o número e o local das rodas 
existentes em cada distrito. A administração das 
rodas e as despesas, que eram distribuídas por 
cada concelho eram pagas pelos municípios.

O conhecimento mais pormenorizado das 
amas e das crianças expostas é possível entre os 
anos de 1834 e 1851, datas em que existe um 
registo pormenorizado da entrega dos expostos 
a amas-de-leite pagas pelo município. Cada 
termo indica a data da exposição da criação, o 
dia do seu batismo, o nome da criança e da ama, 
os sinais distintivos da criança e, à margem, o seu 
destino (morte ou chegada à idade de sete 

44anos) . Nesse período foram expostas 192 
crianças em Sines, com uma média de 9,14 
expostos por ano. O número de expostos do 
sexo masculino (52%) foi superior ao feminino 
(48%), fenómeno que acompanha a relação de 
masculinidade no concelho. A maior parte das 
crianças era exposta no termo e só depois 
trazida para a roda (63%).

Foi a partir deste livro que Francisco Luís 
Lopes escreveu sobre o movimento dos 
expostos no concelho entre 1836 e 1849, para 

concluir que, nesse período, 72% das crianças 
expostas faleceram antes de chegar à idade de 7 
anos (LOPES, 2016:110-111). Segundo o médico, 
a mortalidade entre 1836-1842 deve-se ao 
pagamento deficiente das amas, mas, no 
momento da escrita as amas eram pagas com 
regularidade. Nas palavras do médico as amas 
eram competentes e caridosas: as amas são 
caridosas, pagas regularmente, vigiadas, ajudadas 
de cirurgião e botica; não há epidemias (….) 
(LOPES, 2016: 111).

O livro de registo permite identificar várias 
amas da roda e de leite. Identificaram-se três 
amas da roda e 111 amas externas.

A maioria das amas externas era casada 
(77%), mas também havia amas viúvas e 
solteiras. A criação destas crianças permitia 
aumentar o rendimento familiar, especialmente 
entre as amas não casadas. Por outro lado, em 
caso de sobrevivência da criança, podia ser 
utilizada como mão-de-obra no seio da família 
(PATRÍCIO, 2015:11). A maioria das amas (65%) 
residia na vila.

Comecemos pelas amas da roda, 
responsáveis pelas crianças até à sua entrega a 
uma ama-de-leite. As amas da roda eram 
residentes em Sines e apenas uma era solteira. 
Veja-se o exemplo de Maria Joaquina, ama da 
roda e, com o marido João José, enfermeira no 
Hospital. A roda encontrava-se no Hospital, mas 
a sua administração cabia à Câmara (PATRÍCIO, 
2015: 11).

Vejamos de perto algumas amas-de-leite. 
Isabel Maria era casada com Manuel Rodrigues 
Pacheco e residiam em Sines. O marido era 
lavrador e proprietário. Entre 1836 e 1847 
recebeu quatro crianças e terminou a criação de 
Maria e Lucrécia, que após perfazer sete anos 
ficou a trabalhar da casa da sua ama (PATRÍCIO, 
2015: 11). Conhece-se ainda uma ama solteira, 
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Maria José, que recebeu cinco crianças. 
Após a extinção do concelho, em 1855, os 

encargos com os expostos passaram a ser da 
responsabilidade da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém. No que respeita à criação 
dos expostos, a Junta de Paróquia deliberou em 
1857, com o acordo da Câmara, manter o 
sistema das amas da roda, que cuidavam um dia 
das crianças até à sua entrega às amas-de-leite, 
sem aumentar o número de amas, dadas as 

45dificuldades de orçamento .
As rodas foram extintas no distrito de Lisboa 

por decisão da Junta Geral de Distrito de 21 de 
março de 1866 e substituídas por hospícios onde 
as crianças eram recolhidas até serem entregues 
às amas. Esta medida, segundo o padre Macedo, 
teria permitido reduzir os encargos com a criação 
de expostos (SILVA, 1869: 118).

A exposição de crianças constituiu, para as 
amas contratadas, uma forma de complementar 
o seu rendimento e de ter acesso a mão-de-obra 
no núcleo familiar. É possível que as amas com 
menores recursos económicos tivessem elas 
próprias exposto crianças ilegítimas ou que não 
tinham capacidade para criar.

Os afazeres domésticos

A intimidade do lar raramente é aflorada na 
documentação municipal. O quotidiano 
feminino apenas é aflorado em situações 
pontuais. Por exemplo, quando a Câmara 
arrematou o usufruto da sua propriedade nas 
Azenhas a José Chaves determina que o 
arrematante não podia impedir a serventia dellas 
as molheres que customaão la hir lavar a roupa 
ajuntamente a bebida dos gados. 

O município proibia ainda às mulheres a 
lavagem de roupa em algumas nascentes, de 

forma a preservar a água para consumo humano 
e animal. Foi o que determinou a postura de 1755 
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sobre a lavagem de roupa no tanque de xafaris , 
possivelmente o chafariz das Bicas. As vereações 
também regravam a forma como se lavava a 
roupa, de forma a impedir a danificação da roupa 

47e do chafariz .

Donas, lavradoras e mulheres negociantes

Ainda no século XVII um documento raro 
mostra duas mulheres a negociar os 

48rendimentos de uma propriedade. Em 1677  a 
viúva Maria Alves e a Maria dos Santos, donzela e 
filha que ficou de Jaques Pinto, negociaram um 
contrato de retro aberto. A primeira vendeu à 
segunda o direito de receber oito alqueires de 
trigo ou dois mil reis em dinheiro provenientes 
da Herdade do Barranco, freguesia de Santa 
Cruz, concelho de Santiago do Cacém. O 
detentor do domínio útil, Bartolomeu Rodrigues, 
havia alienado a Maria Alves o seu usufruto em 
troca de uma quantia em dinheiro. Maria Alves 
cedeu esse direito a Maria dos Santos. 

Este tipo de contrato era frequente e usado 
49pelas confrarias  ou indivíduos pertencentes à 

elite local. Desconhece-se o destino do 
investimento, mas conclui-se que estas 
mulheres conheciam as regras dos negócios que 
permitiam a obtenção de capital. Talvez a 
donzela Maria dos Santos quisesse investir os 
seus rendimentos como o fez a mercadora 
coimbrã Sebastiana da Luz na primeira metade 
do século XVIII (LOPES, 2005: 133-156).

Algumas mulheres tiveram um papel 
relevante na exploração da armação, embora 
sempre subordinadas aos maridos. Todos os 
anos a armação era lançada ao mar, sendo que 
para as despesas com os equipamentos e o 
pagamento da mão-de-obra eram divididas por 





50 uma sociedade de vários armadores. Em 1753
Marcos Dias Rajão Borralho foi escolhido para 
representar os sócios num empréstimo de 350 
000 reis, com juros no valor de 18750 reis 
solicitados ao padre António da Fonseca Jorge. O 
devedor ficava obrigado a pagar a ipoteca toda a 
fabrica da mesma armação, assim bateis como 
redes, ferros, amarras, cordões. Para assegurar 
esse pagamento, que em 1756 foi liquidado, 
também a sua mulher, Eugénia Maria de 
Campos, deu o consentimento e obrigou-se ao 
pagamento. Assinou a seu rogo o filho, Alexandre 
de Campos Borralho. A família participava 
frequentemente na vereação e a mulher, embora 
não pudesse negociar em nome própria, 
também contribuía para o negócio familiar.

Ainda com os maridos, as mulheres 
participavam na gestão do património familiar. 
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Em 1763  o doutor João Ferreira Nunes e a sua 
mulher Dona Isabel Teresa Maria Mouzinha, 
moradores em Sines, trocaram 25 alqueires de 
trigo de foro anual pagos à Misericórdia e à 
Confraria de Nossa Senhora da Conceição 
impostos na herdade de Pampulhais, termo de 
Odemira, por 20 alqueires de trigo e 2 galinhas 
pelos moradores da herdade de Vale de Coelho 
na Ribeira dos Moinhos e dois alqueires e meio 
de centeio que lhe pagavam em Vale de Coelho. 
A troca melhorava a gestão das propriedades 
anteriormente dispersas.

Isabel Mouzinha e o marido escolheram 
como testemunhas para o acto vários membros 
da elite local, nomeadamente o licenciado 
Francisco Dias Tacão e o cirurgião do partido 
Manuel Vieira. Esta é a assinatura mais antiga de 
uma mulher de Sines, que, com o marido, 
assinou a escritura. Tinha uma assinatura 
normalizada e escorreita, indicativa de um 
conhecimento apropriado da escrita, o que não 
era comum à época.

Uma última mulher deve ser destacada. 
Josefa Violante de Vilhena, moça solteira e maior 
de 25 anos, vendeu uma sua propriedade na 
Ribeira em 1764 a outro moço solteiro, António 

52Nunes . A sua propriedade, uma logea, 
confrontava a nascente com outra logea de João 
da Fonseca Montes, a norte com a rua Direita, a 
poente com Francisco da Costa Leitão e a sul 
com a barroca. A confrontação da sua 
propriedade é interessante, ao prolongar a Rua 
Direita até à Ribeira. Esta moça solteira 
conseguiu manter a sua autonomia nunca 
casando. Em 1785 faleceu no Hospício da Ordem 

53Terceira de São Francisco, já mulher donzela .
Também as tendeiras eram mulheres 

respeitadas e com alguma autoridade. As 
tendeiras administravam pequenos 
estabelecimentos de comércio a retalho na vila, 
que funcionavam com licença camarária. Eram 
mais respeitadas do que as vendedoras 
ambulantes. Conhecemos uma dessas mulheres, 
Maria de Jesus. Em 1814 foi nomeada juiz de 
ofício de tendeira, isto é, era a comerciante que 
representava todas as outras junto às 
autoridades.

As mulheres de Sines deixaram-se entrever 
com parcimónia nas fontes arquivísticas. As 
mulheres tinham pouca autonomia em relação 
aos seus pais, maridos e irmãos, mas enquanto 
solteiras e viúvas, se podiam dispor de 
propriedade ou de um ofício que lhes permitia 
viver com desafogo podiam destacar-se numa 
comunidade pequena como a de Sines.

Página 16: 
Fig. 5. Sines. Rio da Moura, [1910]. Arquivo Municipal de 
Sines. Coleção Mosaico das Memórias, Coleção Tenente 
Seixas, MMS/G/000019.
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Fig. 6. Cabo e vila de Sines, em extrato da Carta da Costa 
do Governo de Sines, 1790. Fonte: IGP, CA 282.



Fig. 7. 1814, Março, 12. Pormenor do Termo de Vereação em 
que Maria de Jesus é nomeada juiz de ofício de tendeira, 
Vereações, livro 11, fl. 136-137.
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