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Sumário: A exploração de duas fontes seriais contemporâneas, um rol de confessados e o mapa
da matriz predial, relativos ao ano de 1883, permite-nos traçar um instantâneo da freguesia da
Matriz da Horta no que respeita à estrutura da sua população, em distribuição por um parque
residencial diferenciado.
Os fenómenos de atracção urbana por parte de criados, funcionários e artífices, avolumavam
os grupos etários dos activos, em detrimento de jovens e velhos, mas com grande distorção nas
relações de masculinidade pela afluência maioritária de criadas.
A zona nobre da freguesia, o centro urbano, era pólo de atracção para as actividades económicas
mais rentáveis, expulsando os estratos sociais mais instáveis para as zonas envolventes, particularmente para a envolvente oriental.
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The urban attractions for workers of median age, public employees and artisans increased the
numbers among the active population, keeping out the younger and older workers thus distorting masculine relations due to the heavy presence of domestic women workers.
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1. Introdução
Ao acompanhar, em bases paroquiais,
o percurso das Famílias que residiam
na ilha do Pico nos finais do século
XIX, avolumou-se-me o interesse
pelo pólo urbano mais atractivo para
uma importante parte da população
daquela ilha: a cidade da Horta.
Um projecto em curso, à semelhança
do que aconteceu para o Pico, visa a
reconstituição das paróquias da ilha do
Faial, com exploração de todos os registos paroquiais anteriores ao século
XX, em correspondência ao interesse
público pelo conhecimento das raízes
e satisfazendo interesses científicos
que vão da Demografia à História
Cultural, passando pela História da
Família e pela História Social.
É nossa intenção, num futuro mais ou
menos próximo, explorar de forma
sistemática as bases de dados paroquiais resultantes da integração das
três paróquias urbanas, Angústias,
Matriz e Conceição, com vista ao
conhecimento da dinâmica demográfica urbana e da reprodução social em
período plurissecular.
Neste momento, em que cada paróquia da cidade está a ser reconstituída
pelo cruzamento da informação decorrente dos registos de baptizados,
casamentos e óbitos, não permitindo
ainda um trabalho de fundo, tivemos
curiosidade em colher um instantâneo sobre alguns aspectos da fregue-

guesia mais populosa, a freguesia da
Matriz.
Dispomos, à partida, de um Mappa
organisado na conformidade do artigo
108º do regulamento de 25 de Agosto
de 1881, contendo, por ordem alphabetica, os nomes e moradas dos contribuintes inscriptos na matriz predial
d’esta freguezia (Freguesia da Matriz
- Matriz Predial n.º 1 do Concelho da
Horta), e o rendimento collectavel
total dos prédios que casa um n’ella
possue, mapa impresso, datado de 18
de Março de 1884.
Graças à boa vontade dos párocos
da Matriz, tivemos oportunidade de
encontrar e explorar, no respectivo
arquivo paroquial, um rol de confessados de 1883, ano em que é suposto
ter sido feito o levantamento das matrizes prediais.
Utilizando essas fontes, iremos privilegiar dois enfoques: a análise da
estrutura da população no momento
dado, com base no rol de confessados,
e, a partir do cruzamento das duas
fontes, rol de confessados e mapa da
matriz predial, a relação dessa população com a residência, perseguindo,
num e noutro caso, comportamentos
diferenciais.
Outro pertinente enfoque, a análise
da estrutura da família, só ganharia
solidez se dispuséssemos da base de
dados demográfica.
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2. As fontes
2.1. O mapa da matriz predial da freguesia da Matriz datado de 1884 é
uma fonte estatística cuja informação
foi extraída de forma ordenada dos
livros da matriz predial respectiva,
livros hoje desaparecidos.
O mapa contém 5 colunas, a começar
pelo número, em ordem alfabética, de
cada proprietário.
Na segunda coluna consta o nome do
proprietário, com rara indicação de
profissões e com referência ao estado
civil apenas para as mulheres viúvas.
Ainda para o sexo feminino, o título
honorífico é indicado entre parêntesis,
a seguir ao nome: (D.). Os títulos académicos são também indicados para
os homens (Dr.), sendo identificados
os padres como tal. Em alguns casos
há referência a alcunhas, mormente
quando se trata de proprietários do
exterior. No caso de menores ou ausentes, é indicado o nome do proprietário, seguido do nome do tutor ou
procurador, conforme os casos.
A terceira coluna indica o nome da
rua onde residia o proprietário ou o
procurador, no caso de ausentes, segundo supomos .
Na quarta coluna são referidos os números dos artigos em que estão inscritos os prédios da matriz, em correspondência ao proprietário. Quase


Não é explícita a situação de ausente.

sempre se trata de um único artigo
por proprietário, mas em alguns casos
encontramos dois ou mais artigos,
sendo o caso mais volumoso o de um
proprietário com 17 artigos.
Na última coluna faz-se o somatório
do rendimento colectável dos artigos
detidos por cada proprietário. Nos
casos em que há apenas um artigo,
admitimos que se trate do rendimento
colectável do prédio de residência do
proprietário em causa.
2.2. O rol dos confessados de 1883
Os róis de confessados que conhecemos para o último quartel de Oitocentos são recenseamentos rigorosos
da população de cada paróquia, com
objectivo à partida religioso, de
acompanhamento dos preceitos quaresmais. Esses arrolamentos são referidos, em regra, ao último dia de um
determinado ano ou ao primeiro dia
do ano seguinte, embora, em alguns
casos, se note que foram elaborados
no período imediatamente anterior ao
início da desobriga (confissão feita
durante a Quaresma, obrigatoriamente ao pároco, pelos residentes maiores
de 7 anos, seguida, para os maiores
de 12-14 anos, pela comunhão ).


Com o sacramento da comunhão acedia‑se
à maioridade religiosa, o que acontecia após
o período da catequese. Aos 12 anos as

204

Boletim do Núcleo Cultural da Horta

Todos os indivíduos residentes, desde
o nascimento, são referidos, sendo‑lhe
atribuída uma idade que se revela
exacta, ou em aproximação pouco
desfasada.
O rol da Matriz da Horta de 1883 não
é uma excepção ao modelo corrente
no período. Foi cuidadosamente elaborado, em boa ordem, com letra
legível e elegante, não oferecendo ao
investigador dificuldades de exploração.
A população foi repartida por 23 ruas,
12 travessas, 3 largos, 2 ladeiras, 2
calçadas, 2 canadas, uma alameda e
3 outros sítios, sendo a informação
sobre os respectivos residentes ordenada em colunas.
As duas primeiras colunas integram
a numeração sequencial dos fogos e
os números de polícia respeitantes a
cada arruamento. Sendo o fogo uma
unidade familiar obrigada a direitos
paroquiais, não corresponde necessariamente à unidade residencial
expressa pelo número de polícia.
A co-residência de diferentes chefes
de família aparentados entre si, formando famílias complexas, justificaria essa situação, mas o facto de não
termos a paróquia ainda reconstituída
impede-nos de ter certezas a respeito.
raparigas estavam, em regra, aptas a receber
a Comunhão, enquanto os rapazes esperavam, quase sempre, até aos 14 anos.

Em correspondência com os fogos
e os números de polícia, na coluna
seguinte são indicados os nomes dos
residentes com os respectivos títulos
honoríficos, académicos ou sacerdotais, segundo uma hierarquia familiar,
raramente alterada. Numa família
conjugal ao nome do marido segue‑se o da mulher, exceptuando-se os
casos de viúvos ou de indivíduos com
cônjuge ausente; depois seguem-se
os nomes dos filhos por ordem de
idade, independentemente do sexo
e só depois, eventualmente, o nome
de criados ou assistentes. Se se trata
de uma família alargada a colaterais, irmãos, cunhados, ou sobrinhos,
os nomes destes seguem-se aos dos
filhos, independentemente das idades
respectivas, o mesmo acontecendo
aos ascendentes, avós, pais ou sogros,
se estes vivem na dependência da
geração mais nova. As famílias múltiplas, com dois ou mais núcleos conjugais de diferentes gerações, são frequentemente encimadas por cabeças
de casal das gerações mais antigas.
Se se trata de famílias múltiplas com
chefes de família da mesma geração,
é, em regra, o chefe de família mais
velho a assumir esse papel de chefe
do agregado. No caso de famílias não
conjugais em que co-residem irmãos,
são geralmente os indivíduos do sexo
masculino a assumir a chefia do fogo.
Em outros casos de grupos residenciais sem parentesco evidente, nota-
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mos, por cruzamento com a matriz
predial, que é o proprietário da casa a
assumir a chefia.
Diferentemente dos róis de confessados das comunidades rurais que temos
estudado para o período, há tendência
na Matriz em identificar os filhos‑famílias, quando maiores de 7 anos,
pelo seu nome completo (nome próprio e apelidos familiares), embora
com excepções frequentes no caso de
famílias de menores recursos.
A relação que une o chefe de família aos seus dependentes é apontada
(mulher; filho/filha; pai/mãe; sogro/
sogra; irmão/irmã; cunhado/cunhada;
sobrinho/sobrinha; criado/criada; assistente; exposto, ou outra, não acontecendo o mesmo em relação ao chefe
de agregado, quando se trata de famílias complexas.
Em coluna própria é indicado o estado civil de cada residente maior de 14
anos. No caso de criados essa indicação aparece para indivíduos de idade
inferior.
Em outra coluna é indicada a idade
de cada residente, em anos. Para aqueles que têm menos de um ano, a idade
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é expressa em meses ou mesmo dias.
Apenas para uma família de 3 pessoas,
pai, mãe e filha, e no caso de indivíduos pertencentes a minorias religiosas, 4 judeus e 2 protestantes, não é
indicada a idade. Nestes últimos casos também não é indicado o estado
civil.
A profissão, a situação de proprietário
ou de sem agência, é quase sempre
referida para os chefes de família de
um e de outro sexo, mas para dependentes só são referidas profissões de
maior notoriedade social. Os criados
são identificados como tal.
O rol refere-se, naturalmente, ao cumprimento dos preceitos quaresmais
pelos indivíduos aos mesmos obrigados, informação que não considerámos consequente para os nossos
objectivos.
No fim do rol o pároco faz a contagem dos residentes, mas com apreciável margem de erro, por defeito
(contabiliza apenas 3.030 residentes
dos 3.136 que nomeia). Além desses,
encontrar-se-iam 62 mancebos a cumprir serviço militar no Quartel do
Carmo nesse ano. 3

3. População
A partir da contagem dos residentes
no rol de confessados da freguesia da
Matriz para o ano de 1883, ao incluirmos os 62 mancebos do Quartel do
Carmo, encontramos um número próximo das 3.200 pessoas, precisamente

3.198. Para traçar um quadro da estrutura da população e correspondente
3

Dois militares com patente também residiam no quartel com a respectiva família,
mas foram integrados no rol
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rais das duas ilhas, Faial e Pico, seriam
atraídas pelas oportunidades de trabalho doméstico que a cidade oferecia.
Não podemos ainda descartar os efeitos de mobilizações militares e, em
certa medida, de uma menor esperança de vida em todas as idades, por
parte do sexo masculino, com incidência na infância.
Além dos desequilíbrios nas relações
de masculinidade, a pirâmide evidencia também marcadas distorções entre
grupos etários em cada sexo.
Essas distorções poderão reflectir uma
complexidade de situações, que não
passam só pela mobilidade diferencial, que afasta rapazes e atrai raparigas, ou que fixa, pela oportunidade de
negócio, homens nascidos fora, com
ou sem família.
O desenraizamento familiar de mulheres jovens à procura de emprego
doméstico propiciava nascimentos fora
do casamento e abandono de crianças, elevando as taxas de natalidade,
mas sem os reflexos esperados na
dinâmica demográfica da freguesia.
Com uma média de 111 baptizados
por ano, entre 1882 e 1884 5, a taxa
de natalidade colocar-se-ia nos 34,71
nascimentos por mil habitantes, bem
distinta da situação do distrito entre
1900 e 1907, que não ultrapassava os
25,56 (Bandeira, 1996: 447). Note-se,
5

Dados do projecto em curso de reconstituição das paróquias da ilha do Faial.

no entanto, que cerca de um quarto
desses baptizados na Matriz (24,4%)
correspondiam a crianças abandonadas na roda e não é líquido que todas
tenham nascido na própria freguesia.
Por outro lado, as crianças expostas
que sobreviviam aos primeiros dias de
vida, eram, na sua maior parte, entregues pela Câmara para criação a amas
de leite das freguesias rurais mais próximas. Importante serviço da cidade
era, de facto, o de Hospital/Asilo, onde
crianças abandonadas aí faleciam ou,
sobrevivendo, seguiam outros destinos geográficos e onde indivíduos
nascidos fora, de todas as idades, aí
encontravam a sua sepultura.
Sabendo que as comunidades açorianas, rurais ou urbanas, no período,
eram profundamente afectadas pela
emigração de longa distância, predominando a ausência de jovens, só por
análises comparativas podemos tentar
avaliar da influência do fenómeno de
atracção urbana na estrutura da população da Matriz.
Nesse sentido, escolhemos, para efeitos comparativos, uma freguesia da
ilha do Pico que nesse ano de 1883,
contava mais de 3000 habitantes, a
freguesia da Santíssima Trindade das
Lajes, para a qual dispomos também
de um rol de confessados (Amorim,
2007). Essa escolha reúne a vantagem das Lajes incluir um pequeno
mas bem definido núcleo urbano, a
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Vila (455 habitantes dos 3345 habitantes da freguesia).
Numa primeira observação, encontramos, na freguesia da Santíssima
Trindade das Lajes, uma relação de
masculinidade, para os menores de
15 anos, de 103 em 100, contra os
90 da Matriz. No grupo dos activos,
a relação é de 63 em 100 nas Lajes,
contra 60 em 100 na Matriz; entre os
velhos, os valores correspondentes
são de 89 e 57.
Para o núcleo urbano das Lajes, a
Vila, os resultados não se diferenciam
muito do conjunto da freguesia no
seu todo: relações de masculinidade
de 104; 64 e 86 homens em 100 mu-
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lheres, respectivamente para jovens,
activos e velhos, não chamam a atenção para a influência de um fenómeno
urbano (Amorim, 2007: 30-31).
Se, no que respeita a relações de masculinidade, as diferenças são acentuadas entre a freguesia do Pico e a do
Faial, particularmente no que respeita
aos não activos, importa agora verificar as respectivas distribuições por
grupos etários em cada sexo.
Para efeitos comparativos, reduzimos
os efectivos de cada grupo etário a
números proporcionais, comparando a freguesia da Matriz com a zona
rural e a zona urbana da freguesia da
Santíssima Trindade das Lajes.

Quadro II
Comparativo da estrutura da população na Matriz da Horta
e nas Lajes do Pico 1883 (números proporcionais)
Grupos
Matriz da Horta
Lajes do Pico
de
Zona Rural
Vila
Mas.
Fem.
Total
Idades
Mas.
Fem.
Total
Mas.
Fem.
Total
0-4
8,7
6,9
7,6
13,7
9,4
11,3
14,9
11,5
13,0
5-9
10,6
8,0
9,1
16,4
11,8
13,8
15,5
11,2
13,1
10-14 10,1 29 6,8 22 8,1 25 9,9 40 9,0 30 9,4 34 9,3 40 7,3 30 8,2 34
15-19
9,6
7,9
8,6
9,3
7,2
8,1
7,9
7,5
7,7
20-24 11,5
8,3
9,6
4,7
6,2
5,6
5,6
5,7
5,7
25-29
6,6
8,0
7,4
3,4
6,7
5,2
3,4
5,1
4,3
30-34
7,4
9,1
8,4
4,9
7,2
6,2
5,1
6,4
5,8
35-39
5,8
7,3
6,7
4,1
6,8
5,6
5,4
6,8
6,2
40-44
5,2
6,2
5,8
4,8
6,0
5,5
3,7
5,3
4,6
45-49
3,8
5,9
5,0
4,5
6,8
5,8
3,4
8,1
6,1
50-54
4,3
7,0
5,9
3,2
4,1
3,7
4,8
8,4
6,8
55-59
4,0
5,8
5,0
5,7
3,9
4,7
4,8
2,2
3,3
60-64
4,7 63 4,2 70 4,4 67 4,0 49 4,8 60 4,5 55 5,6 50 4,8 60 5,2 56
65-69
1,6
2,8
2,3
3,3
2,7
3,0
3,1
2,2
2,6
70-74
2,3
2,2
2,2
2,8
2,7
2,7
2,3
3,1
2,7
75-79
1,8
1,6
1,6
2,3
3,1
2,8
3,7
2,4
3,0
80 e mais 1,8 8 2,1 9 2,0 8 3,1 12 1,5 10 2,2 11 1,7 11 2,0 10 1,9 10
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Numa primeira análise, notamos que
entre a zona rural e a zona urbana da
freguesia das Lajes, se considerarmos
a distribuição por grupos funcionais
em cada sexo, não parece haver diferenças significativas na estrutura da
população: encontramos numa e noutra zona, os mesmos 40% e 30% de
menores de 15 anos, respectivamente
nos sexos masculino e feminino; nos
outros grupos etários as diferenças
são apenas de décimas a favorecer os
homens mais idosos da zona rural, em
detrimento dos activos dessa zona.
As diferenças com a freguesia da
Matriz da Horta são bem mais significativas: nesta, a população masculina menor de 15 anos não chega a
atingir 30% do volume global desse
sexo e a feminina queda-se nos 22%.
A grande massa da população distribui-se pelos grupos etários dos 15 aos
64 anos, sobrando para a velhice uma
percentagem mais reduzida do que na
freguesia do Pico, 8 e 9%, respectivamente nos sexos masculino e feminino.
Assim, enquanto o fenómeno de
atracção por motivos de trabalho de
população activa desenraizada, particularmente do sexo feminino, não parece ser muito significativo nas Lajes
do Pico, evidenciava-se com clareza
na maior freguesia da cidade da Horta.
Não é líquido, contudo, que este
comportamento médio da Matriz não

conheça diferenças numa freguesia
com arrabaldes a enquadrar ruas de
elite.
No sentido de perseguir comportamentos diferenciais, iremos, de uma
forma grosseira, dividir a freguesia
em três zonas, com volumes de população relativamente aproximados:
uma zona central e duas outras zonas
envolventes à primeira, a envolvente
oriental e a envolvente ocidental.
Na zona central, considerámos a Rua
de S. Francisco (actual Rua Conselheiro Medeiros), a Rua do Colégio
(Rua Walter Bensaúde), o Largo do
Marquês de Ávila (actual Largo
Duque d’Ávila e Bolama), a Rua do
Mercado (actual Rua Serpa Pinto), o
Largo do Bispo D. Alexandre, a Rua
de D. Pedro IV (actuais Ruas Ernesto
Rebelo e D. Pedro IV) e a Alameda
da Glória (actual Avenida Barão de
Roches).
Na envolvente oriental integrámos a
Rua do Cano (actual Rua do Visconde
de Almeida Garrett), a Rua do Saco,
a Travessa do Monturo, a Travessa
do Poiso Novo, a Travessa da Boa
Viagem, a Rua do Mar (actual Rua
do Conselheiro Miguel da Silveira),
esta, na sua maior extensão, paralela
aos arruamentos da zona central,
a Travessa do Colégio (actual Rua
Major Ávila); a Rua da Misericórdia,
a Travessa da Glória, a Travessa da
Cadeia (actual Rua do Conselheiro
Dr. Arriaga Nunes), a Rua dos Enjei-
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Quadro III
Estrutura da população de três zonas da Matriz
(Números proporcionais)
Zona Central
Envolvente oriental
Envolvente ocidental
Grupos
de Idades Mas.
Fem.
Total
Mas.
Fem.
Total
Mas.
Fem.
Total
0-4
5,5
4,9
5,1
8,4
7,9
8,1
11,2
7,8
9,3
5-9
6,0
4,7
5,2
10,7
8,6
9,4
13,8
10,5
11,9
10-14
9,2 21 5,4 15 6,8 17 8,9 28 6,5 23 7,5 25 11,8 37 8,3 27 9,8 31
15-19 12,4
9,5
10,5
8,9
7,9
8,3
8,4
6,4
7,2
20-24
8,3
10,1
9,5
20,2
7,6
12,8
5,9
7,4
6,8
25-29
7,8
7,3
7,5
6,6
8,6
7,8
5,9
8,0
7,1
30-34
6,9
8,6
8,0
6,6
10,0
8,6
8,6
8,6
8,6
35-39
7,5
9,1
8,5
4,8
6,3
5,7
5,5
6,5
6,1
40-44
6,6
6,0
6,2
4,8
6,7
5,9
4,7
5,9
5,4
45-49
5,5
5,5
5,5
2,7
5,9
4,6
3,7
6,1
5,1
50-54
5,2
8,3
7,2
3,9
5,4
4,7
4,3
7,2
6,0
55-59
4,9
6,5
5,9
3,2
6,2
5,0
4,1
4,7
4,5
60-64
5,2 70 3,6 75 4,2 73 4,5 66 4,4 69 4,5 68 4,5 56 4,6 65 4,5 61
65-69
3,4
3,6
3,5
1,1
2,2
1,8
0,8
2,7
1,9
70-74
2,9
2,4
2,6
2,0
2,4
2,2
2,0
1,8
1,9
75-79
1,4
1,6
1,6
1,6
1,3
1,4
2,2
1,8
2,0
80 e mais 1,4 9 2,4 10 2,1 10 1,1 6 2,1 8 1,7 7 2,6 8 1,8 8 2,1 8

tados (actual Rua Tenente Aragão), a
Ladeira para o Relógio, a Calçada da
Paiva 6, o Largo do Infante D. Luís;
a Travessa para o Mirante; a Rua da
Vista Alegre; a Travessa da Vista
Alegre; a Ladeira de S. João; a Calçada de Santo António; a Travessa de
Santo António; a Rua de S. Paulo, a
Rua de S. Pedro; a Rua de S. Bento;
a Travessa de S. Bento; a Rua do
Carmo (actual Rua do Dr. Azevedo)
e a Rua de Santo Elias (actual Rua do
Comendador Macedo).

6

No mapa da matriz predial utiliza-se a
expressão do Paiva.

Na envolvente ocidental integrámos
os arruamentos restantes: A Rua da
Boavista (actual Rua Manuel Joaquim
Dias); A Canada da Pólvora (actual
Rua Dr. Neves); a Rua de Santa Ana
(actual Rua do Visconde de Sant’Ana);
A Rua do Duque de Bragança (actual
Rua Eduardo Bulcão); a Rua de Jesus;
a Travessa de S. Francisco; a Rua de
Santo Inácio, também conhecida por
Rua do Arco (actual Rua Monsenhor
José de Freitas Fortuna); a Rua do
Livramento (actual Rua Dr. Melo e
Simas); a Rua acima do Livramento
(actual Rua Médico Avelar); a Rua
de S. João (actual Rua do Advogado
João José da Graça); a Canada das
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Dutras; o Monte Carneiro; o Caminho
Fundo; a Rua do Ministro Ávila e as
Canadinhas 7.
A primeira zona, a zona central, contabilizava, no momento, 961 habitantes;
a segunda zona, a envolvente oriental,
contabilizava 1070, e a terceira zona,
a envolvente ocidental, 1167.
Como se verifica pelo quadro III, o
maior esvaziamento de jovens acontecia na Zona Central, com apenas 21% e
15%, respectivamente nos sexos masculino e feminino, em parte reflexo da
afluência de criados e principalmente
criadas a robustecer o grupo dos
activos. Verifique-se também que era
nessa zona onde se encontrava uma
maior percentagem de indivíduos
com mais de 65 anos, particularmente do sexo feminino. Considere-se,
contudo, a existência do Asilo da Rua
de S. Francisco, a acolher um maior
número de população feminina (18

asilados, sendo apenas 4 do sexo
masculino).
De facto, as duas zonas envolventes
evidenciam comportamentos com
marcada diferenciação em relação ao
centro urbano, diferenciação que aparenta ser mais nítida na zona ocidental do que na oriental.
Repare-se que, enquanto na zona central os jovens só preenchem 17% do
total da população, na zona oriental
preenchem 25% e na ocidental, 31%.
Em contrapartida, os maiores de 65
anos são 10% na primeira zona, 7%
na segunda e 8% na terceira, deixando para os activos um peso bem maior
no centro urbano.
Note-se contudo que as diferenças
entre a zona ocidental e oriental da
freguesia ver-se-iam reduzidas se
não tivéssemos optado por incluir os
mancebos do Quartel do Carmo, importante núcleo de activos na segunda
zona considerada.

4. A propriedade urbana
Pelo mapa da matriz predial da freguesia da Matriz conhecemos os nomes dos proprietários referidos a cada
7

Na identificação das ruas pelo seu nome
actual seguimos Luís M. Arruda (2007),
Toponímica da freguesia da Matriz da
Horta, Junta de Freguesia da Matriz, Horta,
e Marcelino Lima (1943), Anais do Município da Horta, Vila Nova de Famalicão,
Oficinas Gráficas Minerva.

arruamento da freguesia, assim como
os nomes dos proprietários residentes em outras freguesias do Faial ou
na vizinha ilha do Pico. Não encontramos referência a proprietários de
qualquer outra ilha açoriana ou de
qualquer outra região.
Num quadro geral, iremos apresentar o valor médio da propriedade por
zonas de residência do respectivo
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proprietário, a começar pelos residentes na própria Matriz, zona central e
as duas envolventes atrás definidas.
Distinguiremos as freguesias do Faial
com proprietários a dispor de um
maior valor colectável na Matriz, as

vizinhas freguesias das Angústias,
Conceição e Flamengos, agrupando
depois as restantes freguesias da ilha
e apresentando o conjunto das freguesias da ilha do Pico.

Quadro IV
Propriedade e Residência
Proprietários
(1)
n.º

%

1.ª zona
2.ª zona
3.ª zona
Total

145
105
166
416

29,1
21,1
33,3
83,5

Angústias
Conceição
Flamengos
Outras
Total

14
19
25
9
67

2,8
3,8
5,0
1,8
13,5

Pico

15

3,0

Total

498

100,0

Artigos urbanos
(2)

Rend. Colectável Relação
(3)
2/1
Valor
n.º
%
%
n.º
(réis)
Freguesia da Matriz da Horta
245
32,4 9.373$630 43,8
1,7
149
19,7 3.252$355 15,2
1,4
253
33,5 6.054$175 28,3
1,5
647
85,6 18.680$160 87,3
1,6
Outras freguesias do Faial
19
2,5
530$800
2,5
1,4
26
3,4
784$350
3,7
1,4
34
4,5
759$950
3,6
1,4
10
1,3
180$850
0,8
1,1
89
11,8 2.255$950 10,5
1,3
Freguesias do Pico
20
2,6
465$700
2,2
1,3
Todas as freguesias
756
100,0 21.401$810 100,0
1,5

Numa primeira observação sobre
o quadro, verificamos que o rendimento colectável médio dos artigos
da matriz predial se situava à volta
dos 28.000$000 réis. Trata-se de um
valor bastante elevado se tivermos
em conta que, no núcleo urbano das
Lajes do Pico, o rendimento médio
dos edifícios se quedava nos 13$000
réis, com apenas uma rua, a Rua
Direita, em que os mesmos tinham

Relação
3/1
Valor
(réis)

Relação
3/2
Valor
(réis)

64$646
30$975
36$471
44$904

38$260
21$828
23$930
28$872

37$914
41$282
30$398
20$094
33$671

27$937
30$167
22$351
18$085
25$348

31$047

23$285

42$976

28$309

um valor médio superior a 15$000
réis (Amorim, 2007: 20).
Na Matriz da Horta, os prédios mais
valorizados erguiam-se na zona
central da freguesia: uma média de
cerca de 38$000 réis, contra cerca de
22$000 réis na zona oriental e cerca
de 24$000 réis na zona ocidental.
O facto de, em 26% dos casos, um
mesmo proprietário deter mais do
que um artigo na matriz predial e só
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conhecermos o valor global do rendimento colectável por proprietário,
aliado ao facto de não sabermos à partida onde se localizavam as propriedades dos indivíduos não residentes
na freguesia da Matriz, impede-nos
de conhecer o valor de cada prédio,
caso a caso, e o arruamento em que
se localizavam alguns outros. No entanto, na situação em que o proprietário residia na Matriz e possuía apenas
um artigo, encontramos quatro casos
em que o valor desse artigo era de
100$000 réis ou superior. Dois desses
proprietários residiam no Largo do
Marquês de Ávila, respectivamente
António Bettencourt Machado, cuja
casa tinha o rendimento colectável
de 143$000 réis, e José Benaruz, o de
103$000 réis. Maria da Conceição,
viúva, da Rua do Mercado, tinha uma
casa valorizada em 100$000 réis e
Tomás Dart 8 uma outra, na Rua de S.
Francisco, a valer 120$000 réis. Para
nenhum outro residente na freguesia
encontramos uma tão grande valorização de um só artigo.
Para o conjunto da freguesia, podemos ainda verificar que, para os 756
prédios identificados, havia 498 proprietários, o que significa que em 34%
dos casos o proprietário não residia
no prédio.
8

No Mapa da Matriz Predial escreveu-se
Tomás Bart, enquanto no rol de confessados
se escreveu Cônsul Dart.

Se analisarmos depois o quadro na
perspectiva dos proprietários, verificamos primeiro que cerca de 14% dos
artigos referidos à freguesia da Matriz
pertenciam a pessoas de fora. Eram
os residentes nos Flamengos os que
dispunham de um maior número de
artigos, seguindo-se os residentes nas
outras freguesias urbanas, Conceição
e Angústias. No conjunto, os proprietários de fora, sendo da ilha do Faial,
tinham 10,5% dos artigos da Matriz e
os da Ilha do Pico, 2,2%.
Se considerarmos a distribuição dos
proprietários pelas zonas definidas
da freguesia da Matriz, verificamos
que o maior número de artigos se refere a residentes na 3.ª zona, a envolvente ocidental. Essa situação estaria
de acordo com o maior volume de
população nessa zona, mas a grande
proximidade de comportamento dos
residentes na 1.ª zona e o desfasamento das duas zonas em relação à
envolvente oriental, apontam para
uma hierarquia económica entre as
três zonas. De facto a envolvente
oriental apresenta-se, à partida, com o
menor número de prédios detidos por
residentes e o menor rendimento por
proprietário: cerca de 31$000 réis,
contra valores superiores a 64$000
réis na zona central e 36$000 réis, na
envolvente ocidental.
Proprietários residentes na freguesia
com rendimentos colectáveis superiores a 200$000 réis eram em número
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de 12, sendo 7 residentes na zona
central, 4 na envolvente ocidental e
apenas um na envolvente oriental.
No que respeita à zona central, encontramos três desses grandes proprietários urbanos residentes na Rua de
S. Francisco: Ana Eugénia das Neves,
com 3 prédios e 204$000 de rendimento colectável; António Correia
de Melo, com 5 prédios, a valerem
257$650; José da Silva Correia, com
6 prédios e 236$010 de rendimento.
Com sede na rua do Colégio, a Companhia Bensaúde tinha 5 prédios e
378$800 réis de rendimento colectável, o valor mais elevado para os
titulares da freguesia. Residente no
Largo do Marquês, José Francisco
Ferreira, tinha 8 prédios e 279$000
de rendimento colectável. Na Rua do
Mercado, José António Pimenta tinha
6 prédios com 222$000 réis de rendimento; no Largo do Bispo D. Alexandre, José de Bettencourt Vasconcelos
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Correia e Ávila tinha 4 prédios a
valerem 216$000 réis.
Na envolvente oriental, José do Canto, da Calçada da Paiva, com procurador, o que sugere ausência, era
proprietário de 4 prédios com o valor
de 216$200 réis.
Na envolvente ocidental, António
Patrício da Terra 9 Pinheiro, da Rua do
Arco, tinha 8 prédios e 245$970 réis
de rendimento colectável; José António Serpa, da Rua de S. João, tinha 17
prédios e 373$620 réis de rendimento
colectável; o Visconde de Sant’Ana,
da Rua de Sant´Ana, tinha 6 prédios
e 297$300 de rendimento colectável.
Além dos casos de empresas a ocupar
vários prédios, como a Bensaúde, é de
admitir o mercado de arrendamento
urbano, particularmente nas zonas nobres da freguesia, onde teriam sede as
mais rentáveis actividades económicas e onde se alojariam funcionários
superiores sem raízes na comunidade.

5. Relações entre população, residência e fogo
Como vimos, no rol de confessados
de 1883, dispomos, na maior parte
dos casos 10, do número de polícia correspondente a cada prédio habitado e
do número de fogos correspondentes,

estes numerados sequencialmente.
No entanto, não podemos saber se
os prédios com agregados familiares
complexos, em que não há referência
10

9

No Mapa da Matriz Predial escreveu‑se
António Patrício da Pena Pinheiro, enquanto
no rol de confessados se escreveu António
Patrício da Terra Pinheiro.

Exceptuam-se os casos de prédios sem
número, correspondentes a fogos diversos
de indivíduos sem parentesco evidente, em
que a dúvida sobre a existência de um ou
mais prédios contíguos se pode colocar.
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a parentesco entre os elementos que
integram fogos diversos, correspondem a vários andares unifamiliares ou
integram quartos arrendados, ou se
haveria entre os respectivos habitantes parentesco não explícito ou algum
tipo de solidariedade a permitir ultrapassar dificuldades de alojamento. Só
o aprofundamento permitido por uma
base de dados demográfica nos daria,
a respeito, maior segurança.
5.1 Distribuição da população por
prédios e fogos

Alguns edifícios, particularmente conventos desactivados, tinham
sido destinados a funções públicas,
com residentes, ou a instituições de
solidariedade social. Alguns outros
edifícios parecem ter albergado pessoas particularmente carenciadas ou
desenraizadas. Iremos começar por
situar esses edifícios.
11

No 1.º fogo encontramos um enfermeiro
de 24 anos, que prestava serviço no Asilo,
a mulher, também enfermeira, de 21 anos,
tendo na sua dependência uma tia solteira,
de 42 anos; no segundo fogo, encontramos
o outro casal de enfermeiros, com a mesma
idade dos anteriores, tendo uma filha recém‑nascida e uma tia solteira, de 35 anos. Os
três criados, de 49, 40 e 28 anos, respectivamente, sendo os dois primeiros casados,
e as duas criadas, solteiras, de 39 e 23 anos,
eram chefes de fogo. Referidas a outro fogo,
encontramos a cozinheira, solteira, de 67
anos, e outra mulher solteira, assistente,

Na Rua de S. Francisco, no espaço das
antigas instalações dos frades franciscanos, funcionava o Hospital e o
Asilo da Cidade. No Hospital não são
identificados doentes, mas apenas o
pessoal de serviço, com seus familiares, somando 15 pessoas distribuídas
por 9 fogos. Encontramos dois casais
de enfermeiros, uma segunda enfermeira, solteira, um guarda-portas,
uma cozinheira, três criados e duas
criadas 11. No que respeita ao Asilo,
encontramos 18 asilados, repartidos
por dois fogos, segundo o sexo. Um
terceiro fogo, com 5 pessoas, era relativo à família do sacristão. Eram 4
os homens asilados, entre os 60 e os
90 anos. As asiladas eram 14, entre os
38 e os 98 anos. Das quatro mulheres
menores de 60 anos, uma era cega e
três eram dementes, havendo ainda
outra cega mais idosa 12.
Na Alameda da Glória, no Convento,
residiam então 13 mulheres, referidas
de 61. Ao último fogo foram referidos
o guarda-portas, viúvo, de 64 anos, e a
segunda enfermeira, solteira, de 32, sem
referência a relação familiar entre ambos,
que supomos existiria.
12
O sacristão tinha 32 anos, a mulher, 33, com
duas filhas, uma de 8 anos e outra de meses.
Integrava ainda o fogo uma jovem de 19
anos, sem parentesco referido.
Curioso verificar que uma das asiladas
foi identificada como D. Maria Etelvina
Bettencourt, solteira, de 68 anos, vindo a
falecer nesse mesmo ano.
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a 6 fogos, sendo 12 delas solteiras 13.
Na Travessa da Misericórdia, casa
n.º 2, onde funcionaria a roda dos
enjeitados, encontramos 17 pessoas,
referidas a 10 fogos. A rodeira, viúva,
tinha a seu cuidado 6 expostos, recém‑nascidos, dois do sexo masculino e
quatro do sexo feminino. Além da
rodeira, duas amas da roda e uma servente, constituiriam o pessoal da roda,
mas não eram os únicos residentes do
prédio, sendo difícil entender, sem a
paróquia reconstituída, a lógica da
agregação dos fogos 14.
Na Rua do Mar, sem indicação do
número de polícia ou sem a indicação de sem número, como era habitual em circunstâncias semelhantes,
encontramos uma sequência singular
de 20 pessoas, agrupadas em 10 fo-

gos. Ao primeiro fogo foi referido um
guarda da alfândega com a família, e,
ao segundo, uma viúva com um filho
solteiro. Os outros 8 fogos eram encabeçados por mulheres solteiras, entre
os 21 e os 31 anos, tendo, quatro
delas, filhos menores de 5 anos.
Na Calçada de Santo António, no
Asilo de Infância Desvalida, encontramos 16 asiladas, entre os 5 e os 14
anos, com uma média de idades de 8
anos. Era dirigido por D. Isabel Constância Gervásio, viúva, de 32 anos,
apoiada por uma criada, solteira, de
31 anos.
Na Rua de S. Paulo, também sem número de polícia, encontramos uma
sequência de 3 fogos referidos a funcionários da alfândega e respectivas
famílias, no total de 18 pessoas 15.

13

tinha um filho de 5 anos; outro fogo era
constituído por um homem casado, trabalhador, de 28 anos, com a mulher, de 27;
referidos ao último fogo encontramos uma
viúva, sem agência, de 77 anos, com um
filho solteiro, de 38.
15
Um empregado, Luís Garcia da Rosa, solteiro, de 50 anos, com uma companheira,
também solteira, Maria da Glória, de 48,
dois filhos de entre ambos, António Garcia
da Rosa, de 20 anos e D. Júlia Garcia da
Rosa, de 14, uma criada de 34 anos e um
criado, de 23, formavam um primeiro fogo;
no segundo fogo, um 1.º oficial, Joaquim
de Oliveira Pereira, de 62 anos, tinha na
sua dependência a mulher, D. Maria Teresa
de Oliveira, de 61 anos, uma cunhada,
D. Adelaide Ribeiro, de 60, e uma criada, de

Encabeçando o agregado, encontramos
D. Maria da Glória de Simas, de 59 anos,
sem agência, tendo na sua dependência
outras quatro mulheres; encabeçava o
segundo fogo uma viúva, de 54 anos, com
duas filhas adultas; duas irmãs, também
sem agência, de 52 e 50 anos, respectivamente, formavam o 3.º fogo; os três últimos
fogos correspondiam a 3 mulheres, entre os
26 e os 50 anos, igualmente sem agência.
14
Como cabeça deste agregado complexo,
encontramos a rodeira, Rita Isabel, viúva,
de 54 anos, formando um fogo com os 6
expostos. As duas amas da roda, solteiras,
uma e outra com 27 anos, correspondiam a
2 fogos; a servente, viúva, de 61 anos, tinha
na sua dependência um filho solteiro, de 18
anos; uma viúva, de 30 anos, sem agência,
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Quadro V
Relação entre residentes, prédios * e fogos
Zonas
Central
Envolvente oriental
Envolvente ocidental
Freguesia

Residentes
909
927
1.155
2.991

Prédios
161
192
216
569

Fogos
283
326
318
927

Residentes/Prédio
5,6
4,8
5,3
5,3

Residentes/Fogo
3,2
2,8
3,6
3,2

*  Prédios comuns habitados.

Os nomes dos 62 recrutas do Quartel do Carmo não figuram integrados
na sequência de ordenação do rol.
São dadas como residentes no quartel mais 10 pessoas, integradas em 2
fogos. O primeiro fogo era encabeçado pelo alferes José Roque Gameiro
Guedes e o segundo por Valeriano
José da Silva, cuja patente militar
desconhecemos 16.
Na Rua do Duque de Bragança, no
edifício do Governo Civil, vivia a
família de um trabalhador, com 11
pessoas 17.
Excluindo os casos particulares referidos, vamos repartir os outros residentes por prédios e fogos, considerando
as três zonas antes definidas.

Como se verifica, o número de habitantes por fogo (3,2) e o número de
habitantes por prédio (5,3), apresenta
um grande desfasamento, a apontar
para unidades domésticas complexas.
As médias reflectem diferenças entre
as três zonas consideradas, diferenças
mais marcadas no que respeita à zona
central e à envolvente oriental.
Seria pertinente aqui analisar a estrutura das unidades domésticas, mas a
não existência da base de dados com
os encadeamentos genealógicos sistemáticos, retira-nos, como já referimos,
a segurança pretendida.
Poderemos, no entanto, avaliar, comparativamente, do volume dos servidores domésticos, eventual factor de
elevação do número de residentes em
cada prédio.

35; referidos ao terceiro fogo encontramos o
verificador da alfândega, Fernando Ribeiro
de Oliveira, de 32 anos, e a mulher, D. Rosa
Marinon de Oliveira, de 25, quatro filhos
com menos de 6 anos, uma tia solteira,
D. Maria Emília Marinon, de 73 anos, e
uma criada, de 16 anos.
16
O alferes José Roque Gameiro Guedes, de
32 anos, era casado com D. Maria das Dores
Oliveira Borges, de 30. Valeriano José da

Silva, era casado com D. Gertrudes Magna
Alves Bettencourt da Silva, de 25 anos, tinha
uma filha, de meses, uma cunhada solteira,
D. Maria Palmira Alves Bettencourt, de 17
anos, uma ama, solteira, de 24 anos, e uma
criada, também solteira, de 27 anos.
17
Tratava-se de Leandro Francisco, de 30
anos, com mulher, de 34, e 7 filhos, tendo o
mais velho 8 anos. Co-residindo ainda uma
irmã solteira, de 43 anos, e um criado, de 17.
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5.2.  Agregados habitacionais com servidores domésticos
Quadro VI
Agregados habitacionais com servidores domésticos
Zonas
Central
Envolvente oriental
Envolvente ocidental
Freguesia

Prédios com criados
N.º
%
108
67
48
25
76
35
289
51

N.º Prédios
161
192
216
569

Como se verifica, mais de metade dos
agregados habitacionais da freguesia
tinham criados ao seu serviço, mas
a diferença era saliente entre a zona
central e as duas envolventes, particularmente no que respeita à envolvente oriental: 67% na zona central,
contra 25% na envolvente oriental.

N.º de criados
173
68
118
359

Sabemos que sociedade tradicional, a
distinção de uma família se reflectia,
quase sempre, no número de servidores domésticos. Se agruparmos os
chefes dos agregados das três zonas
por grupos profissionais/estatutos sociais, seguindo de perto os critérios
classificativos do rol de confessados 18,
poderemos ter uma ideia mais clara

dessa relação e, em sequência, da sua
influência na dimensão da casa.
Escalonámos em 11 grupos sócioprofissionais os chefes de agregado,
ou sejam os chefes de família, do
sexo masculino ou feminino, que encabeçavam todos os residentes num
mesmo prédio. No primeiro grupo, o
de quadros superiores e profissionais
liberais, considerámos responsáveis
administrativos, governador civil,
administrador do concelho, entre outros, e também os médicos, boticários, professores do liceu e sacerdotes
beneficiados 19; no segundo grupo, integrámos os funcionários, designados
como empregados no rol, os professores de primeiras letras, polícias e

18

19

Em vez de usar alguma conhecida codificação sócio-profissional para o período (Cardoso e Brignoli, 1986: 306), na medida em
que consideramos os chefes das unidades
domésticas de um ou outro sexo, optámos
por um escalonamento mais social que profissional e mais próximo das classificações
usadas na fonte.

Referimos especialmente, como representantes do poder, o Administrador do Concelho, Tomás da Silva Ribeiro, casado, de
59 anos, residente na Rua D. Pedro IV;
o Governador Civil, António Patrício da
Terra Pinheiro, casado, de 47 anos, residente na Rua de Santo Inácio; o Governador
Militar, Coronel Rocha Vieira, casado, de
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outros quadros médios 20; no terceiro
grupo, o dos proprietários, integrámos aqueles que o rol designa como
tal e as mulheres, chefes do agregado,
referidas como D. (dona) 21. Ao grupo
dos negociantes juntámos os hebraicos, assim designados. Ao grupo dos
comerciantes, juntámos os taberneiros; como artífices considerámos os
oficiais mecânicos (alfaiates, carpinteiros, marceneiros, etc.) e mulheres
costureiras. Consideramos os trabalhadores do rol, como indiferenciados; depois, um pequeno grupo de
lavradores e pastores de uma franja
rural; agrupámos em outros, os profissionais dificilmente enquadráveis nos
grupos anteriores. Restam os casos
dos sem agência e os omissos, estes

últimos correspondendo, em grande
parte, a indivíduos do sexo feminino,
sem profissão referida, que não mereceram a classificação de proprietários,
tendo ou não na sua dependência, filhos activos.
Considere-se este esforço de agregação como um ensaio, cujo objectivo
principal é desenvolver análises comparativas. Recorde-se também que
não estamos a referir-nos à população
mas tão só aos chefes de agregado.

60 anos, residente na Rua de S. João; o Juiz
de Direito, Dr. João Gomes Relego Arouca,
casado, de 55 anos, residente também na
Rua de S. João; o Delegado do Poder Régio,
Dr. Manuel Maria de Melo e Simas, casado,
de 47 anos, residente na Rua do Livramento;
o Vice-Cônsul francês Rodrigo Alves
Guerra, viúvo, de 50 anos; residente na Rua
de D. Pedro IV, e o Vice-Cônsul espanhol,
António de Lacerda Bulcão Jr., casado, de
41 anos, residente na Rua de S. Francisco.
O Vigário, Padre José Leal Furtado, residia
na Rua do Mercado.
Dois médicos, o Comendador Dr. José Maria
dos Santos e Sousa, casado, de 64 anos, e o
Dr. Manuel Francisco de Medeiros, casado,
de 50, residiam na Rua de S. Francisco; os
professores do Liceu, Francisco de Paula
Carvalho, casado, de 38 anos, Luís Teles de
Barcelos, casado, também de 38, José Maria

da Rosa, casado, de 36 anos, José Joaquim
de Azevedo, viúvo, de 57 anos, e o conhecido António Lourenço da Silveira Macedo,
casado, de 64 anos, residiam, respectivamente, na Rua do Mercado, na Rua do Colégio, na Ladeira de S. João, na Rua do Carmo
e na Rua de Santo Elias; o advogado João
Pereira Sarmento, viúvo de 59 anos, residia
na Travessa da Glória.
20
Identificamos como mestres-escola, José
Maria dos Santos e Sousa, casado, de 51
anos, D. Ana de Lacerda Mendonça, viúva,
de 29 anos, D. Maria Angélica de Oliveira,
solteira, de 21 anos, e Manuel da Silva
Greaves, solteiro, de 32, residentes, respectivamente, no Largo do Bispo D. Alexandre,
na Alameda da Glória, na Travessa do Colégio e na Rua de Jesus.
21
Tal integração pode ser discutível, dado o
empobrecimento da fidalguia tradicional.

Como se verifica, os trabalhadores
indiferenciados, como chefes de agregado, não tinham espaço residencial
no centro urbano, assim como sem
agência, arredando-se esses grupos
para as zonas envolventes. Repare‑se
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Quadro VII
Estatuto sócio-profissional dos chefes dos agregados
Estatuto sócio-profissional
1 – Funcionários superiores/
Profissionais liberais
2 – Funcionários médios
3 – Proprietários
4 – Negociantes
5 – Comerciantes
6 – Artífices
7 – Trabalhadores indiferenciados
8 – Lavradores/pastores
9 – Outros
10 – Sem agência
11 – Omisso
Total

Zona Central

Envolvente
Oriental

Envolvente
Ocidental

Freguesia

11

5

7

21

19
61
24
15
14
0
0
6
0
11
161

14
25
1
10
23
34
0
4
8
68
192

19
45
4
7
25
40
19
8
1
41
216

52
131
29
32
62
74
19
18
9
121
568

que, para a zona oriental, o pároco
identifica 8 casos de sem agência e
para 68 outros casos não indica recursos de sobrevivência, nem através da
profissão, nem através da propriedade.
Se fizermos uma divisão grosseira
entre chefes de agregado estáveis e
instáveis, envolvendo nestes últimos
os trabalhadores indiferenciados, os
sem agência e os omissos, encontramos, para os estáveis, na zona central,
93% de casos, 43% na zona oriental e
62% na envolvente ocidental.
Embora não tenhamos condições de
aferir se a classificação de proprietário envolvia ou não níveis compatíveis com profissionais de estratos
médios, para análise comparativa entre as 3 zonas, agregámos a totalidade
dos proprietários ao primeiro escalão
(funcionários superiores e profissio-

nais liberais) e ao quarto escalão
(negociantes). Notamos que, na zona
central, os cabeças de agregado, que
admitimos como pertencentes a grupos com maior poder económico ou
prestígio social, representavam 60%
dos casos, enquanto a percentagem
correspondente para a envolvente
ocidental era de 26%, quedando-se na
envolvente oriental nos 16%.
Recordando que os prédios com criados eram 289, e considerando que
182 desses prédios pertenceriam aos
grupos sociais mais favorecidos, poderemos verificar que mais de metade (58%) dos chefes de agregado de
estratos sociais que consideramos
médios, dispunham também de serviçais domésticos. O número de criados
por prédio diferenciava as situações.
Os agregados de maior prestígio so-
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cial tinham, em regra, mais do que
um criado, e em 18 agregados encon-

tramos entre 3 e 5 22, avolumando o
número de residentes.

6. Agregados residenciais sem casa própria
Como vimos anteriormente, sendo
os indivíduos referidos pelo nome e
residência, tanto no rol que estamos
a explorar como no mapa da matriz
predial 23, foi-nos possível, tendencialmente, identificar, de entre os
arrolados pelo pároco, os agregados
residenciais a dispor de casa na própria rua em que viviam 24, conhecendo, por exclusão, os restantes, a viver
em casa arrendada ou cedida.
Estabelecendo a relação entre pro-

priedade e residência, encontramos
39%, 65% e 47% de agregados, respectivamente na zona central, envolvente oriental e envolvente ocidental,
que não dispunham de casa própria.
É interessante verificar quais são os
grupos sócio-profissionais incluídos
nesta categoria. Distinguimos, num
mesmo quadro, aqueles que não tinham
casa própria da totalidade dos chefes
de agregado que incluímos nas diferentes categorias sócio-profissionais.

22

de Bragança, Marcelino de Almeida Lima,
negociante, tinha 3 serviçais. Na Rua de
Jesus, o verificador da alfândega, Francisco Pereira Ribeiro, tinha 4, enquanto
Francisco de Paula Sanches, empregado da
doca, tinha 3. Na Travessa de S. Francisco,
D. Maria Cristina Pardal de Arriaga, viúva,
tinha 3 serviçais, assim como D. Maria Violante Monteiro, igualmente viúva, da Rua
acima do Livramento. Finalmente, na Rua
de S. João, encontramos Maria Rocha de
Almeida, casada, com o marido ausente,
mas vivendo com o pai idoso, proprietário, a dispor de 5 serviçais, e o proprietário, José António de Serpa, a dispor de 3.
23
No mapa da Matriz Predial há um proprietário do qual se ignora o nome e residência e
dois outros dos quais de ignora a residência,
ignorando-se também a sede da Sociedade
Cooperativa, assim designada.
24
Por vezes a posse do prédio é referida a um
elemento do agregado que não é identificado
no rol como chefe desse mesmo agregado.

Na Rua de S. Francisco, 7 famílias faziam
parte desse grupo que tinha ao seu serviço
3 ou mais servidores domésticos: era o caso
do cônsul Dart, de dois médicos, o Comendador Dr. António Maria de Oliveira e o
Dr. Manuel Francisco de Medeiros, do proprietário Francisco Soares de Lacerda, do
náutico António Pereira Machado, do vice‑cônsul de Espanha, António de Lacerda
Bulcão Jr., cada um com 3 serviçais, do
guarda-livros Francisco de Paula Cardoso,
este com 4 serviçais. Na Rua de D. Pedro IV,
o boticário João Baptista da Silveira tinha
3 serviçais e D. Maria José da Terra Brum
tinha 5. Encontrava-se assim, na zona central, metade dos 18 casos referidos.
Na Rua de S. Paulo, D. Rosa Adelaide
Ribeiro, viúva, contava no seu agregado
também 5 serviçais, enquanto na Rua do
Carmo, Justino Augusto Rocha, empregado
do Governo, tinha 3, sendo os únicos casos
referidos à envolvente oriental.
Na envolvente ocidental, na Rua Duque
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Quadro VIII
Agregados residenciais sem casa própria
Estatuto sócio-profissional
1 – Funcionários superiores/
Profissionais liberais
2 – Funcionários médios
3 – Proprietários
4 – Negociantes
5 – Comerciantes
6 – Artífices
7 – Trabalhadores indiferenciados
8 – Lavradores/pastores
9 – Outros
10 – Sem agência
11 – Omisso
Total

Envolvente
Envolvente
Freguesia
Oriental
Ocidental
Todos s/casa Todos s/casa Todos s/casa Todos s/casa
Zona Central

11

8

5

2

7

2

21

12

19
61
24
15
14
0
0
6
0
11
161

8
8
11
5
8
0
0
5
0
11
64

14
25
1
10
23
34
0
4
8
68
192

5
5
0
3
15
28
0
4
6
56
124

19
45
4
7
25
40
19
8
1
41
216

9
8
1
2
12
28
5
5
1
29
102

52
131
29
32
62
74
19
18
9
121
568

22
21
12
10
35
56
5
14
7
96
290

Verificamos que, na primeira e segunda categorias, correspondendo a profissões liberais, funcionários superiores e médios da administração pública
e privada, mais de metade dos indivíduos considerados não tinham casa
própria, o que poderia resultar de
vários factores: o não enraizamento
familiar, alguma precariedade de cargos políticos ou outros, ou necessidade de inserção numa zona nobre da
freguesia, entre outros motivos.
Ainda dentro do grupo dos que considerámos de maior estabilidade sócio-

económica, os artífices eram os menos enraizados, sofrendo uma maior
atracção urbana, embora não seja
depreciável o número de negociantes
e comerciantes atraídos por zonas da
cidade mais propícias ao exercício da
sua actividade.
Claramente, eram os proprietários os
mais enraizados, contrastando com
aqueles que classificámos de maior
instabilidade sócio-económica: os trabalhadores indiferenciados, os sem
agência e os omissos.

Nota final
A riqueza de fontes nominativas seriais potencia-se em cruzamento com
outras fontes do mesmo tipo, como é
o caso vertente de um rol de confes-

sados e de um mapa da matriz predial
contemporâneos. No entanto, se neste
momento tivéssemos já possibilidade
de recorrer à base de dados demográ-
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fica, com as histórias de vida da população em causa, novas questões poderiam ser colocadas, e as tratadas ganhariam em aprofundamento e solidez.
Dos resultados alcançados, distinguimos a robustez da pirâmide de idades
no que respeita aos activos do sexo
feminino, distorcendo as relações de
masculinidade, marca nítida de uma

atracção urbana diferencial. Distinguimos também a nobreza do parque
habitacional urbano, comparado com
o que conhecemos da vizinha ilha do
Pico, e a profunda diferenciação sócio-económica entre o centro urbano e as
zonas envolventes, particularmente a
envolvente oriental, a reflectir-se em
múltiplos indicadores.
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ANEXO
Rol de 1883
(Percurso do arrolador)
Residentes

N.º de
casas

N.º de
fogos

24
Hospital
Asilo

35
9
3

64
7
5

89
9
18

153
16
23

Rua do Colégio

20

22

38

51

89

Largo do Marquês de Ávila

12

14

21

31

52

Rua do Mercado

43

81

88

164

252

Largo do Bispo D. Alexandre

19

35

42

73

115

Rua do Cano

2

2

4

7

11

Rua do Saco

10

11

18

15

33

Travessa do Monturo

8

14

21

28

49

Travessa do Poiso Novo

2

9

7

15

22

Travessa da Boa Viagem

3

4

5

13

18

27

64

58

98

156

Travessa do Colégio

2

2

1

4

5

Rua da Misericórdia

8

21

24

35

59

Travessa da Glória

2

4

2

10

12

Rua de D. Pedro IV

27

41

45

99

144

Alameda da Glória

20
Convento

37
6

38

79

117

Travessa da Cadeia

3

4

11

12

23

Rua dos Enjeitados

6

14

10

26

36

Ladeira para o Relógio

4

9

5

15

20

Calçada da Paiva

3

3

8

11

19

Largo do Infante D. Luís

3

5

9

5

14

Nome dos Arruamentos
Rua de S. Francisco

Rua do Mar

Sexo
Sexo
masculino feminino

Total
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Travessa para o Mirante

2

2

5

6

11

Rua da Vista Alegre

3

4

6

9

15

Travessa da Vista Alegre

7

7

12

12

24

25

35

52

83

135

Calçada de Santo António

2
Asilo

2
1

3

2
18

23

Travessa de Santo António

7

11

11

20

31

Rua de S. Paulo

10

15

23

36

59

Rua de S. Pedro

6

9

9

23

32

Rua de S. Bento

2

11

7

13

20

12

17

14

27

41

11
Quartel

14
2

13
64

33
6

46
70

20

29

38

48

86

Rua da Boa Vista

4

5

5

11

16

Canada da Pólvora

7

8

20

22

42

Rua de Santa Ana

29

42

50

71

121

3

4

13

19

32

Rua de Jesus

24

26

38

66

104

Travessa de S. Francisco

10

16

26

39

65

Rua de Santo Inácio

10

16

33

32

65

Rua do Livramento

18

31

36

68

104

Rua acima do Livramento

30

40

72

78

150

Rua de S. João

49

86

113

183

296

Canada das Dutras

8

9

24

23

47

Monte Carneiro

4

6

13

11

24

Caminho Fundo

3

4

7

14

21

15

21

37

34

71

2

3

4

5

9

576

925

1.279

1.919

3.198

Ladeira de S. João

Travessa de S. Bento
Rua do Carmo
Rua de Santo Elias

Rua do Duque de Bragança

Rua do Ministro Ávila
Canadinhas
Totais

