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Resultante da dissertação de doutora-
mento em História, defendida na Uni-
versidade do Minho no ano de 2004, 
esta obra é um contributo inestimável 
para o conhecimento da população e 
sociedade açorianas, de modo muito 
particular no que respeita à ilha de 
São Jorge e a uma das suas freguesias 
– a Ribeira Seca.
Releva-se, em primeiro lugar, a im-
portância do conhecimento demográ- 
fico, ainda muito incipiente se consi-
derarmos a globalidade do arquipé-
lago, em especial no passado, mas que 
encontra aprofundamentos em locali-
dades específicas, quer nos trabalhos 
de abordagem micro-analítica de 
Demografia Histórica de Maria Nor-
berta Amorim, na linha em que este se 
insere, quer em visões macro-analí-
ticas, a perspectiva dada a alguns dos 
estudos elaborados por Artur Boavida 
Madeira, entre outros. De qualquer 
modo, e não obstante os progressos 
realizados a este nível nos últimos 
vinte anos, muito há ainda para saber 
e explorar, pelo que um trabalho com 
a profundidade e envergadura deste 

é, em si mesmo, um marco essencial 
nos estudos populacionais sobre os 
Açores e as sociedades insulares.
Base de uma análise social que se 
pretende aprofundada, a caracteriza-
ção e interpretação em Demografia 
interliga-se, necessariamente, com os 
enfoques de natureza económica, so-
cial, política ou cultural dos diversos 
territórios. A população é, por outro 



436 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

lado, e em muitas circunstâncias, o 
ponto de partida dos estudos de âm-
bito histórico, económico, socioló-
gico ou político. Daqui resulta a sua 
enorme importância, como ciência 
inter e pluri-disciplinar, mas também 
algumas das suas fragilidades, em 
especial na sua identificação como 
saber específico e autónomo. Mas é 
esta perspectiva demográfica, mas 
também de interligação a outras áreas 
científicas que encontramos neste 
estudo sobre o nascimento fora do 
matrimónio na freguesia da Ribeira 
Seca na ilha de São Jorge, de Paulo 
Lopes Matos.
É o próprio autor que afirma na con-
clusão do seu estudo “Assim, durante 
o século XIX, o nascimento fora do 
matrimónio na freguesia da Ribeira 
Seca deverá ser contextualizado de 
acordo com as diversas vicissitudes 
geográficas, económicas e demográ-
ficas de então”.
O cuidado posto na análise e con-
fronto das Fontes populacionais e as 
metodologias que aferem a sua qua-
lidade são aqui um ponto de partida 
essencial, que fundamentam todo o 
tratamento demográfico e as conclu-
sões que dele se retiram. Imprescin-
díveis, em especial quando se trata de 
populações e fenómenos de pequena 
dimensão, como é o caso, os indi-
cadores utilizados na validação dos 
dados permitem, com efeito, uma 
análise mais segura das diversas va-

riáveis demográficas. A pequenez de 
efectivos em análise assim o obriga, 
o que não dispensa uma interpretação 
cuidadosa da informação quantita-
tiva, cujo enviesamento de carácter 
estatístico é presença constante e ine-
rente à dimensão dos dados. Mas a 
informação tratada, cujas Fontes fun-
damentais respeitam aos registos pa-
roquiais e aos róis de confessados, é 
ampliada por um corpus documental 
que abrange também as de natureza 
judicial e notarial.
Centrando-se sobre um fenómeno es-
pecífico, a natalidade, mais concreta-
mente sobre uma parte quantitativa-
mente menos significativa, como é a 
da fecundidade considerada ilegítima, 
releva, muito naturalmente, a impor-
tância de outra variável demográfica 
que lhe está intimamente associada, a 
nupcialidade, e não deixa ainda assim 
de atender a outros fenómenos, como 
a mobilidade e aspectos respeitantes 
à evolução da população e à estrutura 
demográfica. Este enfoque diversi-
ficado possibilita um conhecimento 
abrangente da dinâmica demográfica 
da freguesia da Ribeira Seca na ilha 
de São Jorge que, em muitas circuns-
tâncias, é enquadrada numa óptica 
comparativa com o concelho, ilha e 
distrito em que se insere e até com 
outras localidades e regiões do con-
tinente português para os quais exis-
tem estudos similares. Mas esta pers-
pectiva surge ainda interligada com 
uma base essencial da organização da 
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sociedade, que é a da caracterização 
e composição dos agregados familia-
res, designadamente os que acolhem 
os filhos gerados fora do matrimónio.
Dando uma visão alargada do seu 
objecto de estudo, e contextualizando 
a problemática populacional, temos 
outros aspectos, não só geográficos 
como económicos e sociais da loca-
lidade que Paulo Lopes Matos optou 
por estudar. Assim, passamos para 
um pendor de natureza mais histórica 
que amplia e valoriza a perspectiva 
demográfica: o contexto físico e so-
cial da freguesia da Ribeira Seca na 
época. E a questão temporal adquire 
particular significado, em especial 
porque se trata de um período longo, 
mais de um século, que é dos menos 
estudados na já não negligenciável 
historiografia açoriana. Com efeito, 
pelo menos do que conhecemos, cre-
mos poder afirmar que ainda existe 
um certo desconhecimento sobre 
aspectos fundamentais da História 
Social dos Açores neste período tão 
rico do nosso viver colectivo mas que 
com este trabalho ganham um novo 
fôlego.
 Assim, ficamos a saber, de forma 
quantificada, metodológica e cienti-
ficamente sustentada, não só da pre-
ponderância da ilegitimidade, que na 
freguesia em análise, e nos respecti-
vos concelho e ilha, atinge valores 
excepcionalmente elevados, como da 
sua justificação demográfica, econó-
mica e até aceitação social e cultural, 

que configuram aspectos essenciais da 
natureza caracterizadora do Antigo 
Regime.
Com efeito, uma Idade Média ao 
Casamento tardia e um elevado nú-
mero de celibatários, ou seja, uma 
nupcialidade incipiente, estão intima-
mente associados às sociedades rurais 
deste Regime e são de algum modo 
determinadas pela posse e defesa da 
propriedade, mesmo que os níveis de 
pobreza sejam generalizados, como 
acontece na freguesia da Ribeira Seca 
e na globalidade da ilha de São Jorge 
ou do distrito de Angra do Heroísmo, 
podemos até dizer de todo o arquipé-
lago açoriano.
Pobreza que no caso se acresce por 
um crescimento natural significativo, 
com elevados níveis de fecundidade e 
uma mortalidade relativamente baixa 
para os padrões da época e que con-
duzem a uma maior mobilidade de 
saída, principalmente dos elementos 
do sexo masculino. Uma Relação de 
Masculinidade desequilibrada, por 
falta de homens em idade activa 
jovem, justifica, assim, numa óptica 
demográfica, a fraca intensidade do 
casamento, bem como o seu adia-
mento.
Este quadro demográfico estudado 
por Paulo Lopes Matos para a refe-
rida freguesia ao longo do período 
compreendido entre 1800 e 1910 é 
generalizável à globalidade da ilha 
de São Jorge em finais de oitocentos 
e nas primeiras décadas do século 
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passado, como tivemos a oportuni-
dade de analisar numa perspectiva 
macro-analítica centrada na unidade 
e diversidade da dinâmica demográ-
fica das ilhas açorianas, no qual o de-
sequilíbrio entre o número de homens 
e mulheres em idade fértil surgia 
especialmente relevante nas ilhas do 
grupo central. De resto, neste mesmo 
trabalho já tínhamos identificado a 
existência de uma ilegitimidade nos 
nascimentos de carácter excepcio-
nal nesta ilha nos primeiros anos do 
século passado, sem que a sua expli-
cação fosse avançada fora do contexto  
estrito da dinâmica demográfica.
Mas neste estudo sobre os filhos fora 
do matrimónio na freguesia da Ribeira 
Seca, não só se analisa e quantifica a 
responsabilidade das variáveis demo-
gráficas, designadamente da emigra-
ção, como se atende ao ambiente 
económico, como ainda ao social e 
cultural. Nesta circunstância adquire 
particular significado a conclusão de 
Paulo Lopes Matos no que respeita à 
aceitação familiar e social da ilegi-
timidade, consubstanciada pela con-
vivência e coabitação dos filhos de 
mulheres solteiras com os respectivos 
avós.
A temática é aprofundada numa tipo-
logia que distingue várias facetas da 
ilegitimidade, podendo deste modo 
perceber-se que a esta se seguia mui-
tas vezes a realização do matrimónio: 
“… nem sempre o casamento deter-
minou o início da procriação, algu-

mas vezes repartiu a prole, noutras 
só legitimou”.
A análise de âmbito sociológico está 
também presente, quando o autor afir-
ma que este é um fenómeno que não 
distingue classes sociais, podendo 
observar-se em grupos de diferentes 
rendimentos e estatutos sócio-profis-
sionais. Citando-o: “A relação entre 
maternidade ilegítima e riqueza mos-
trou-nos que as “ilegitimidades” se 
associavam na sua maioria ao desfa-
vorecimento… Ficou igualmente ex-
presso que os agregados possidentes 
ou remediados também conheceram 
a bastardia, independentemente das 
mulheres se consorciarem posterior-
mente ou não”.
Esta distinção abrange também a en-
dogamia e a consanguinidade justifi-
cada em territórios de reduzida dimen-
são e relativo isolamento, como são 
muitas das freguesias da ilha jorgen-
se, designadamente a da Ribeira Seca.
Motivada por razões de ordem econó-
mica e demográfica, mas vivenciada 
num ambiente social e cultural pró-
prio, diferente do que se conhece 
para outras ilhas do arquipélago, e 
que neste livro nos surgem devida-
mente explicitadas, a análise exaus-
tiva dos filhos fora do matrimónio na 
freguesia da Ribeira Seca é uma obra 
que avança no conhecimento inter-
disciplinar, ainda que sempre transi-
tório, do nosso percurso colectivo de 
arquipélago plural. GilBErta Pavão 
NuNEs RocHa


