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Abstract: A abordagem central do estudo pautou-se nas práticas testamentárias de viúvas habitantes na 
região de Entre Douro e Minho no século XVIII com enfoque específico nas situações e condições sócio - 
econômicas em que estavam inseridas, suas vivências cotidianas, religiosidades e a composição, 
estratégias e formas de transmissão de seus bens. Uma das práticas que destacaremos são as 
estratégias de favorecimento feminino a partir dos legados testamentários daquelas viúvas. A decisão 
de nomear mulheres como herdeiras principais de terras, ouro e dinheiro sugeriu comportamentos 
adoptados com vistas a transmitir às gerações vindouras poderes e privilégios no que se refere a 
perpetuação da casa e sua descendência. O aporte teórico e metodológico do estudo assentou-se na 
História Econômica em interface com a História das Mulheres, dentro da qual emergiram as vivências 
femininas que apresentaremos. Quanto ao núcleo documental foram utilizadas fontes primárias 
compostas por Testamentos datados de meados do século XVIII e pertencentes aos Fundos Paroquiais 
alocados no Arquivos Distritais do Porto, Viana do Castelo, Braga e Arquivo Municipal de Guimarães em 
Portugal e por livros de populações, respectivamente As freguesias do Distrito de Braga nas Memórias 
Paroquiais de 1758: A construção do imaginário minhoto setecentista, de José Viriato Capela e Mappa 
Alfabetico das povoações de Portugal que tem Juiz de primeira intrancia, Lisboa Imprensa Régia. Neste 
rol encontramos as histórias das que temos chamado “senhoras donas”. Histórias com significativa carga 
de informações sobre economia, patrimônio e vida material de mulheres que em seus cotidianos 
estavam cuidando de suas lavouras, garantindo a posse de suas terras, contabilizando suas cabeças de 
gado, enfim... atuando na dinâmica econômica e social como determinadas senhoras donas de 
patrimônios, de estratégias e vontades.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 

O que vamos apresentar de agora em diante é resultado de uma pesquisa que teve como 
preocupação central revisitar algumas mulheres, a partir de suas histórias em Portugal 
setecentista. A eleição dessa matéria-prima, ao mesmo tempo sujeito e objeto (Perrot, 2007, 
19) encontra-se no conjunto do que a historiografia nomeou História das Mulheres e justifica-
se pelo entendimento de que elas têm e participam das ações cotidianas em contraposição aos 
discursos de sujeitos secundários e subalternos com que foram abordadas durante séculos. Em 
linhas gerais, foram utilizadas fontes primárias compostas por 210 Testamentos feitos por 
mulheres, datados do século XVIII pertencentes ao Fundo Paroquial, alocados no Arquivos 
Distritais do Porto, Viana do Castelo, Braga e Arquivo Municipal de Guimarães em Portugal e 
os livros de populações, respectivamente As freguesias do Distrito de Braga nas Memórias 
Paroquiais de 1758: A construção do imaginário minhoto setecentista, de José Viriato Capela1 e 
Mappa Alfabetico das povoações de Portugal que tem Juiz de primeira intrancia, Lisboa 
Imprensa Régia.2 Neste rol, 62 (29,52%) eram viúvas, um número significativo em um universo 
de 210 mulheres no qual 68 eram testantes solteiras (32,38%); 51 casadas (24,28%) e sem 
mencionar a condição civil 29 (13,80%).  

Pôde-se verificar nestes dados testamentários, mulheres gerenciando suas “casas”, 
determinando formas de viver e deixando a maior parte dos bens a outras mulheres, 
conjugando assim o privilegiamento feminino associado a família, a casa e o núcleo 
patrimonial. A preocupação das testantes convergia assim para a sobrevivência dos herdeiros 
e da unidade agrário-familiar com vistas a afastar o perigo da divisibilidade e desfalecimento 
das propriedades produtivas e da família que a compunha e na região minhota. a decisão 
sobre o destino do patrimônio foi o privilegiamento de outras mulheres, assim a mulher 
aparecia como elemento decisivo na gestão do património familiar e, portanto na 
continuidade desta unidade familiar e de produção. Pode-se inferir que muitas daquelas viúvas 
eram proprietárias que assumiam a administração dos bens do casal e do seu destino final, a 
herança.  

Nesse sentido o que se verifica em muitos testamentos é a transmissão de bens e direitos a 
mulheres da família, gerando poderes para orientar e organizar a “casa”. Havia também uma 
declarada preocupação com o viver “honestamente”, uma preocupação que, em um contexto 
de homens ausentes, servia para atestar os predicados para a consolidação da feitura de bons 
casamentos, bem como abonar as chefias matriarcais. Muitas vezes a herança estava 
condicionada a posturas “honestas”, “honradas” e “recatadas”. Para além de tais dados, essas 
fontes apresentam informações sobre os tipos de residência, mobiliário, prataria, roupas, 
adornos, etc. Nesse sentido, tomamos como adequadas as observações tecidas por Margarida 
Durães e que demonstram a possibilidade de, a partir de tais indicativos, nos aproximarmos à 
transmissão do poder, nome e prestígio e à constituição e valor do patrimônio (Durães, 2003, 
12).   

 

 

                                                           
1 CAPELA, José Viriato. As freguesias do Distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758. A 
construção do imaginário minhoto setecentista. Edição integrada no Projecto A Descrição do Território 
Português do Século XVIII, apoiada pela F.C.T. (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e pelo Mestrado 
de História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea (Universidade do Minho). Braga. 
Dezembro de 2003. 
2 Mappa Alfabetico das povoações de Portugal que tem Juiz de primeira intrancia, Lisboa Imprensa 
Régia, 1811. 
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De acordo com  a historiadora: 

A natureza e valor das legítimas assim como dos legados possibilitam o acesso às 
disponibilidades financeiras dos agregados domésticos e o conhecimento de um patrimônio 

móvel que não é de somenos importância no cômputo geral da herança. Roupas de casa e de 
vestir, jóias, utensílios domésticos e de trabalhar, mobiliário são algumas das rubricas que 

preenchem os testamentos e nos permitem o estudo da composição e avaliação das fortunas 
dos diferentes grupos sociais. Tão importantes quanto os aspectos acabados de referir são 
também as menções a dívidas ou a dinheiros que andam emprestados que dão ocasião a 

estudos que avaliam a natureza e o grau de endividamento das famílias. 3 

Em nossa pesquisa, isso se confirma pelo detalhado repertório de objetos apresentados e a 
indicação de quem os receberia, confirmando preocupação de inventário e partilha indicada 
por Ana Cristina Araújo (Araújo, 1997). Dentre as peças declaradas, identificamos, entre 
outros: hortas, campos, fabrico de linho, rossios, palheiros, razas de pão, milho, centeio, feijão, 
lenha, galinhas, vinho, azeite, videiras, caixas, builes,  roupas brancas, capas, móveis, hábitos 
de baeta, lençois de linho, toalhas de mesa, guardanapos, colchas, caixas de pinho, toalhas 
finas de renda, saias de fios de seda, gibão de seda, mantas, mantéus, casas térreas, dinheiros, 
prazos, herdades, castanheiros, louças, devezas, cortelhos, corais, coletes, enxadas, foices, 
moedas de ouro, peças de ouro, cordões de ouro, brincos de ouro, botões de ouro, fios de 
contas, laços de ouro, relicários, etc. A partir do uso desse vasto e variado rol de pertences, o 
que se nota é uma rica carga de informações sobre economia, patrimônio e vida material. 

Também encontramos informações específicas das disposições espirituais (bens da alma) tais 
como: escolha das mortalhas, local da sepultura, detalhamentos do cortejo fúnebre, número 
de ofícios e missas, custos das cerimónias, legados pios e religiosos. Igualmente das 
disposições materiais: indicação dos herdeiros e testamenteiros, atribuição da terça, divisão 
dos bens, especificações dos bens imóveis, estratégias de sobrevivência e protecção da “casa”, 
pagamentos e cobranças de dívidas. De modo específico, as declarações de dívidas e 
devedores indicam as transações feitas com base em trocas e créditos, confiança e gratidão, 
levando-nos, inclusive, a tatear os montantes desses negócios que se mostraram comuns entre 
mulheres e homens, tanto nos papéis de credores como devedores e os indícios de tensões 
provocadas pelo não pagamento daqueles que as deviam.  

É, de fato, o cenário complexo e repleto de detalhes do qual fala Fernanda Alves Costa (Costa, 
2006). 

2. Práticas testamentárias de viúvas damtre Douro e Minho nos Setecentos 

Nas práticas testamentárias das viúvas damtre Douro e Minho, a escolha dos herdeiros e seus 
destinos indica a inclinação para outras mulheres, especialmente do núcleo familiar. Margarida 
Durães aponta que tal desigualdade fica evidente na recorrente preferência pela sucessão 
única e herança universal com fins de resguardar heranças femininas e a continuidade da 
“casa” enquanto unidade familiar e de produção (Durães, 2002, 134).  

Observamos que grande parte das legatárias daquelas senhoras viúvas eram filhas, sobrinhas, 
netas ou afilhadas, e os legados preferencialmente, bens de raíz e plantações, casas, hortas, 
leiras e ouro, uma vez que na zona minhota a posse da terra era considerada um símbolo de 
poder e prestígio social, base de sustentação da família e princípio de toda a organização 
familiar, social e econômica e o ouro uma reserva de valor seguro a par de uma função 
simbólica de poder social.  

                                                           
3 DURÃES, Margarida. Os testamentos: apontamentos de Investigação para uma história da Família. In: 
Núcleo de estudos da população e sociedade, 1, p.8-12, jan. 2003. 
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Em seu testamento, Dona Anna Pereira da Silva Pinto,  moradora em sua quinta da Madre de 
Deus, na Freguesia de Santa Eulália da Palmeira, Couto do Landim, viúva de Leonardo Antônio 
Soares, dos seus sete filhos, deixou nomeada sua filha Dona Thereza como sua testamenteira e 
herdeira de todos os seus prazos e bens de raiz. 

Também Maria Coelha, moradora no  lugar do Crasto, Freguesia de São João de Gatão – 
Amarante, Termo da Vila de Bastos, declarou que fora casada com Manoel Coelho, de cujo 
matrimônio tinha nove filhos vivos sendo três deles dotados: o padre Antônio Coelho, que 
assistia nas partes do Brazil; frei Francisco, religioso de São Domingos e Jozefa Coelha, casada 
com Marcos Ribeiro e por dotar: João, Anna, Luiza, Sebastiana, Tereza e Quitéria, que estavam 
em sua companhia e a quem instituía por herdeiros de todos os seus bens móveis e de raiz, 
com a ressalva de que os móveis seriam partilhados igualmente, porém os bens de raiz 
nomeava a seu filho João, com a ressalva de que suas irmãs, enquanto não se casassem, 
fossem usufrutuárias da casa que servia de cozinha na casa nova, da última horta e do cortelho 
para a parte do olival, que foi comprado das filhas de João Gomes e o mesmo filho seria 
obrigado a dar a cada uma das filhas solteiras quarenta mil réis e se não as desse Anna seria  a 
senhora do olival; Luiza, senhora do pomar da casa nova;  Sebastiana, do Campo da Lage; 
Tereza do campo da vinha grande de cima; Quitéria do campo de vinha grande debaixo. 
Observamos neste testamento, a partir dos campos, hortas, olivais, vinhas, e cortelho o 
universo agrícola que pontuava também a compra de um olival de outras mulheres. 

Em seu testamento, Agueda Francisca, moradora do lugar de Bouça, freguesia de Cervães – 
São Salvador, concelho de Vila Verde, viúva de Domingos Ferreira, Agueda determinou que, de 
seus bens temporais deixava o terço de todos os seus bens móveis e de raíz a sua filha 
Marianna e a seu genro Francisco Garcia, com a obrigação de lhe mandar fazer todos seus 
bens de alma; seu ouro a suas filhas Marianna e Maria, que deveriam repartir ao meyo, dando 
a parte deste ouro que tocasse das legítimas a seus dois irmãos, declarando que o ouro que 
sua filha Maria já possuía não deveria ser tirado, pois ela testadora não lhes autorizava a isso já 
que tal ouro era em razão de Maria lhe ter deixado trazer huma sua mantilla que ganhou no 
Sobreyro, assim também não entrava o ouro e mantilha da filha Mariana, que foi pago com o 
dinheiro que lhe mandou seu filho Gabriel. Igualmente em seu testamento de Izabel 
Rodrigues, moradora na Rua do Castelo, Paróquia Nossa Senhora de Monserrate, Vila de 
Viana, Comarca de Valença, Arcebispado de Braga) (22 de Novembro de 1755) declarou deixar 
de esmola a Jozefa Rodrigues, viúva de Antonio Rodrigues e moradora na Rua do Loureiro, 
uma saia e uma vestia  de baeta preta, tudo com ouro que tiver; de esmola a mulher de seu 
vizinho Antonio do Vale, uma saia e uma manta, ambos de baeta azul, com o ouro que tiver; de 
esmola a Maria Palmeira, mulher de Domingos Pena e moradora na Rua do Loureiro um 
enxergão dois lençóis e um travesseiro, tudo de estopa, duas mantas, um mantéu, uma véstia 
de pano, tudo com o ouro que tiver. 

Nas disposições, a mulher destaca-se como elemento decisivo na gestão e protecção do 
património familiar e seus membros, portanto na continuidade desta unidade familiar e de 
produção. Nesse sentido o que se verifica em muitos testamentos de viúvas é a transmissão de 
bens e direitos a mulheres da família, gerando poderes para orientar e organizar a “casa”.  

Exemplo disso são as disposições da viúva Maria Dias Carvalho que deixou claro em seu 
testamento que, os prazos e herdades que se compraram no “tempo de seu marido” seriam 
passados em  nome de sua filha Anna Thereza, com a obrigação de dar a seus irmãos Francisco 
e Antônio, somente por uma vez, cem mil réis a cada um e de lhes dar mais, enquanto fossem 
vivos ou estarem no estado de solteiros, doze rasas de pão, dezesseis de milho, vinte de 
centeio, duas rasas de feijão, uma de graúdos e outra de miúdos, dois carros de lenha e um 
pedaço de orta a porta, ou no local onde sua filha lhes pudesse dar. E que sua filha também 
deveria dar aos ditos seus irmãos casas para eles viverem e corte para seu porco, mas caso a 
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filha não lhes quisesse dar-lhes as casas e hortas dentro do “casal” deixava-lhes as casas do 
Ribeiro e as suas hortas com as frutas que ali se achassem, para ambos. Ainda para cada um, 
mais seis almudes de vinho e quatro canadas de azeite, no anno dele que he no (sic!) num anno 
e noutro não. 

Também em seu testamento, Dona Anna Pereira da Silva Pinto, moradora da Freguesia de 
Santa Eulália da Palmeira, Couto do Landim deixou nomeada sua filha Dona Thereza como sua 
testamenteira e herdeira de todos os seus prazos e bens de raiz, com a obrigação de conservar 
em sua companhia as suas irmãs enquanto viverem no estado de solteira e no caso de não 
quererem assim viver deveria dar-lhes acomodação suficiente nas casas onde ela, Dona Anna 
Pereira, vivia ou fazer-lhe outras onde pudessem viver com toda honra e desencia dando lhe 
juntamente tera para horta suficiente e lenha nesesaria e o coarto de toda a fruta e tendo 
também a liberdade de criar as suas galhinhas e a sua (sic!) para matar e também sera 
obrigada a dar a seu irmão o Reverendo Doutor Bernardo Soares a salla nova e querendo ele 
vir a assistir para a sua companhia e a seo irmão o Reverendo Antonio Pereira o seo carto para 
viver em quanto não tiver benefício.  

Através das frestas dos testamentos também foi possível observar comportamentos e relações 
econômicas. De modo específico, as declarações de dívidas e devedores indicam as transações 
feitas com base em trocas e créditos, confiança e gratidão, levando-nos, inclusive, a tatear os 
montantes desses negócios que se mostraram comuns entre viúvas e homens, tanto nos 
papéis de credores como devedores e os indícios de tensões provocadas pelo não pagamento 
daqueles que as deviam. Com frequência os herdeiros recebiam encargos e condições pela 
nomeação, como pagar os bens da alma, saldar dívidas, partilhar usufrutos, garantir a 
subsistência de membros da família etc. Tal como pode-se ver na narrativa do testamento de 
Joanna Ferreira moradora do lugar do Cabo, Freguesia de São João de Gatão – Amarante. 
Viúva de Lourenço Pinto e doente de cama, Joanna deixou previsto em seu testamento que 
deveriam pagar suas dívidas que eram: quatorze mil réis, com juros vencidos, a Confraria de 
Nossa Senhora do Rosário de sua freguesia; onze mil réis a Clara Pinta, de um empréstimo que 
fez. Disse que esperava que tudo cumprissem seus filhos, pois eram bons e que não deixava 
mais, por ser pobre e não ter o que testar. Podemos perceber que Joanna apresenta um 
universo rural de trabalho e é possuidora de casas e hortas, que são para ela o principal 
montante a deixar. Também é possível tatear a circulação monetária a partir de empréstimos e 
aqui ela o toma de outra mulher.  

No que diz respeito as roupas, pode-se interpretar o legado pela sua dimensão essencial no 
contexto da vivência majoritariamente rural daquelas mulheres em que as roupas de vestir e 
da casa eram passadas de uma pessoa a outra como um bem necessário, a ser preservado e 
não supérfluo. Serviam para usar e serviam para ostentar, e, independentemente do seu uso e 
estado, fato é que as roupas compunham o rol dos bens e, portanto constavam nas 
disposições testamentárias. Em seu testamento, Custódia da Maya, moradora no lugar da 
Batoca,  freguesia de Salvador de Balazar, concelho de Guimarães declarou que era sua 
vontade deixar a Thereza, daquela freguesia, a roupa da sua cama que eram: duas mantas, 
dois lençóis de estopa e um enxergão; a sua sobrinha, Páscoa, moradora na Veiga, duas saias 
de baeta, uma azul e outra preta e uma mantilha preta. Já Maria Ferreira da Cruz, do lugar do 
Porto, freguesia de São Miguel de Cabreiros, declarou que fatos e roupas para sua filha Maria, 
pela boa companhia e amor com que sempre a tratara e que deixava a sua saia preta a filha 
Maria, com a obrigação de dar a metade do valor a Thereza, e não querendo aceitar, a saia 
seria dada a Thereza e a metade do valor entregue a Maria. A cada uma deixou um lençol e 
uma toalha, sendo que a escolha seria feita primeiro por Maria e depois por Thereza.  
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Também pode-se alcançar aspectos da base alimentar daquelas mulheres. Os testamentos 
apresentam com frequência menção a: azeite, castanhas, centeio, feijões miúdos e graúdos, 
frutas, galinhas, milho, pães (pão de Divino, pão broa), porcos, trigo, vinho, milho cozido, broa, 
carneiro, centeio, linhaça. Úrsula Thereza Gomes, moradora na rua do Forno na cidade de 
Braga, viúva de Antonio Jozé de Macedo, dispondo de seus “bens temporais, instituiu por sua 
universal herdeira a sobrinha Maria Joaquina, filha de sua sobrinha Thereza Gertrudes, a quem 
destinou seu prazo chamado do Maragote, situado na freguesia de São Mamede com a 
obrigação de dar a sua mãe Thereza, enquanto fosse viva, deveria dar o terço dos frutos que 
anualmente fossem produzidos no referido prazo, a saber: pam, vinho, azeite e castanha. 
Assim também o testamento de Vitória Martins, moradora na freguesia de São Miguel de 
Cabreiros, Barcelos  que indica razas de linhassa e almude de azeite. 

Há que se considerar ainda que, escritos em grande parte no domicílio das testadoras,  quando 
já encontravam-se doentes, os testamentos indicam a percepção da doença como provação da 
qual decorre a busca voraz pela salvação da alma, e que traduz-se nas determinações dos bens 
de alma. Sob a égide a Igreja Católica, a crença no poder  dos rituais sacramentais  podem ser 
percebidos nos números de padres solicitados para os Ofícios, números de missas pela alma, 
tipos de mortalhas, locais e formas de enterramentos etc. O testamenteiro, segundo o desejo 
da defunta, deveria providenciar a mortalha, o acompanhamento do funeral, a cerimônia 
religiosa, a refeição do enterro e a sepultura. Depois de colocado o corpo em descanso eterno, 
seguia-se uma segunda fase constituída em geral pelas missas de intenção e devoções 
particulares, além das esmolas que deveriam entregar às instituições religiosas e às pessoas 
citadas no testamento (Durães, 2004). Os rituais, bem como todo o cerimonial fúnebre 
compunham o processo de morte, como signos da religiosidade, pensamento e posição dos 
indivíduos na sociedade da qual faziam parte. As cédulas testamentárias apresentam em 
detalhes, a preocupação ritualística para a “boa morte”, como aponta o Testamento de Maria 
Fernandes (Lugar do Soutello, Freguesia de Santiago de Sendufe, Termo dos Arcos de 
Valdevez. Maria Fernandes, viúva de Domingos de Amorim declarou que ao falecer desejava 
ter seu corpo envolto em uma túnica branca, embrulhado em um lençol e sepultado na Igreja 
de São Tiago de Sendufe, onde era freguesa. Para a feitura de seu bem d´alma destinava trinta 
mil réis para que se fizessem três ofícios por sua alma com quinze clérigos, e todos dirão Missa 
os que vierem ao ofício, sendo pago a esmola de “cento e cinquenta” (sic!) e pão e vinho. 
Destes trinta mil réis, determinou que fossem entregues dez tostões a cada um de seus 
irmãos: Francisco Coelho, Jozé Fernandes, Domingas Fernandes e Anna Fernandes, três mil réis 
para o sobrinho Manoel Antônio e doze vinténs a cada um dos seus doze afilhados. Disse 
também ser seu desejo que os Padres que assistissem ao primeiro ofício acompanhassem seu 
corpo de caza para a Igreja, para tal lhes seria dada a esmola de meio tostão e o povo presente 
deveria ser “agasalhado” com pão e vinho. Para o pão seriam destinados quatro mil e 
oitocentos réis, sendo que parte desse dinheiro deveria ser dada a todas as irmandades das 
quais era irmã, para que viessem acompanhar seu corpo a sepultura. E que era de sua vontade 
fossem rezadas: sessenta missas por sua alma, pela esmola de cem mil réis; doze missas pelas 
almas de seu marido, pais e irmãos pela esmola de mesma quantia e quatro missas pelos avós, 
pela esmola de mesma quantia. Assim também ilustra o testamento de Vitória de Araújo (lugar 
de Rodalho, freguesia de Santiago de Sendufe, Termo dos Arcos de Valdevez. Viúva de Manoel 
Soares, Vitória estava doente quando mandou fazer seu testamento. Para seus bens de alma 
tomou seis mil réis e declarou que desejava que seu corpo fosse envolvido em uma túnica de 
São Francisco, sepultado na Igreja de Santiago de Sendufe, onde era freguesa, e que fossem 
feitos dois ofícios cada um de oito padres e que todos dissessem missa por sua alma. Para 
“agasalho do povo” determinou que fosse dado pão de milho, vinho e o que mais fosse 
necessário. Também que fossem rezadas três missas pela alma de seu marido, seu pai e sua 
mãe e, no caso de sobrar algo dos seis mil réis que fossem rezadas missas por sua alma. 
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San Carlos volvió a sufrir las afectaciones de las aguas en abundancia en  octubre de1831. A 
consecuencia de los estragos que ocasionaron las inundaciones de ese año, el ayuntamiento 
solicitó a la ciudad de Veracruz que le cediera en enfiteusis las tierras localizadas en la banda 
derecha del rio Actopan para refundar allí su pueblo, pues de la traslación “depende toda 
nuestra felicidad la prosperidad de nuestras familias, el aumento de la población y aun el 
engrandecimiento del estado por el aumento de la agricultura y comercio”. Sin embargo, el 
gobierno porteño no accedió a la petición porque se encontraba en planes de devolver las 
tierras que solicitaba San Carlos a los descendientes del Conde de Santiago de Calimaya, a 
quien se le debía parte del valor de esas y otras tierras adquiridas por compra en enfiteusis en 
1811 (AHMV, Ayuntamiento, 1830-1836, caja 161, s/f)).   

El puerto de Alvarado también salió muy afectado con las inundaciones de 1831, por lo que 
solicitó al Congreso de Veracruz que se le vendieran en enfiteusis las tierras de las haciendas 
betlemitas de Joluca, Paso del Toro y Novillero, por ser lugares seguros para el apacentamiento 
de los ganados en época de lluvias, ya que de lo contrario los animales seguirían pereciendo en 
las aguas anegadas (AHMV, Ayuntamiento, 1830-1886, caja 161, vol. 215-216). Y es que 
precisamente 1831 fue un año en que  las precipitaciones pluviales fueron mayores de lo 
normal, por lo que provocaron serias afectaciones en los pueblos de la cuenca del río 
Papaloapan. De hecho, en los potreros más bajos de Alvarado se registraron las muertes más 
voluminosas de ganado, seguido de Tlacotalpan y Amatlán, donde perecieron más de 80 
cabezas de ganado vacuno y alrededor de 40 caballos, y Saltabarranca con 50 animales 
muertos y las sementeras arruinadas (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 2004, II). Como 
en otras ocasiones, el fenómeno natural se transformó en desastre, pues los terrenos 
quedaron inundados, los caminos intransitables y las economías afectadas. Por esta razón el 
ayuntamiento de Alvarado solicitó con urgencia que se le cedieran en enfiteusis las tres 
haciendas arriba mencionadas para la suerte de uno de sus principales ramos productivos 
como era la ganadería dejara de estar sujeto a las fluctuaciones climáticas.   

San Carlos volvió a sufrir las afectaciones de las aguas en abundancia en  octubre de1831. A 
consecuencia de los estragos que ocasionaron las inundaciones de ese año, el ayuntamiento 
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ayuntamiento de Alvarado solicitó con urgencia que se le cedieran en enfiteusis las tres 
haciendas arriba mencionadas para la suerte de uno de sus principales ramos productivos 
como era la ganadería dejara de estar sujeto a las fluctuaciones climáticas.   
 

3. Conclusão 

Durante toda a História as mulheres sempre estiveram presentes em diversas atividades, 
fossem elas domésticas ou públicas. No universo doméstico sempre estiveram na gerência do 
plantio e feitura de alimentos, costura das roupas, criação dos animais, enfim, de todos os 
detalhes estruturais para o funcionamento da casa e o atendimento das necessidades das 
pessoas que ali viviam, que muitas vezes não eram poucas. Tudo isso obviamente era um 
exaustivo trabalho, mas que ficava invisibilizado. No caso do Entre Douro e Minho isso não foi 
diferente, embora as mulheres estivessem trabalhando em suas casas, leiras, hortas, 
plantações e criações, a historiografia local pouco tratou de suas trajetórias. O estudo de que 
decorre esta apresentação aborda um período, região e sujeitos pouco ou nada estudados 
buscando compreender mais um capítulo da complexa história da qual fazemos parte. 

Nossa intenção foi observar mais detidamente mulheres viúvas na dinâmica econômica e 
social do norte lusitano no século XVIII e contribuir para retirá-las do esquecimento, enquanto 
sujeitos históricos.  Um dos pressupostos de que aqui se parte é o da confirmação de 
estratégias de favorecimento feminino a partir dos legados testamentários. A decisão de 
nomear mulheres como herdeiras principais de terras, ouro e dinheiro sugere 
comportamentos adoptados com vistas a transmitir às gerações vindouras poderes e 
privilégios no que se refere a perpetuação da casa e sua descendência.  

Elas confirmam que, longe de estarem ociosas, estavam na dinâmica de trabalhos em diversos 
setores. Por fim, os dados mostram que eram sim senhoras de suas vontades, pois nos 
testamentos a grande maioria delas deixou para outras mulheres grande parte dos bens que 
possuíam. Em nossa pesquisa, os testamentos deixados por aquelas mulheres apontam um 
detalhado repertório de objetos, que como já foi dito, foram deixados em grande parte a 
outras mulheres propiciando um empoderamento econômico de filhas, netas, sobrinhas e 
afilhadas.  

Com este estudo foi possível identificar práticas lusitanas e compreender o papel 
desempenhado pela mulher viúva no seio da família e economia da casa d´amtre Douro e 
Minho. Constatamos principalmente os domicílios chefiados por mulheres, a religiosidade 
católica e as determinações estratégicas nos legados testamentários que privilegiavam outras 
mulheres, em outras palavras relações de dominação e poder.  

Conclui-se assim que, nos setecentos, reproduziu–se no Entre Douro e Minho  um mecanismo 
de manutenção da propriedade agrária onde a mulher assumia função de chefia assegurada 
pela posse de casas, terras, animais e ouro. Estratégias que foram criadas e recriadas para o 
empoderamento de mulheres,  manutenção da família e suas unidades de produção.  

 

 

 

 

Note: Esta proposta é resultado da pesquisa realizada no Estágio Pós Doutoral junto ao Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa – ICS/UL. 
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