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Biodemografia do concelho da Madalena. Estrutura demográfica e genética de uma população açoriana da
ilha do Pico é o primeiro trabalho
publicado em Portugal usando os recursos da Demografia Histórica em
aproximação à Genética das Populações. Está de parabéns o Município
da Madalena do Pico pela viabilidade
dada a essa publicação.
Como tivemos oportunidade de referir ao prefaciar a obra, à originalidade
temática, ao rigor e ao aparato científicos próprios de uma dissertação de
doutoramento de grande nível académico, junta-se a elegância do estilo da
sua autora, Carlota Santos, que “permite ao leitor comum perspectivar,
antes de mais, a pujança reprodutiva
das comunidades que lograram produzir riqueza na terra mais bravia das
ilhas açorianas”.
O trabalho assenta numa extensa base
de dados que reconstitui sensivelmente três séculos de reprodução biológica das comunidades que se inseriram
no actual espaço concelhio. Essa base
de dados, a estender-se hoje a todas

as freguesias do Pico e disponível
para consulta genealógica em www.
neps.ics.uminho.pt, é o resultado do
esforço de uma equipa de trabalho
que tive o privilégio de impulsionar
e coordenar. Aplicada pela primeira
vez a metodologia a que chamei de
reconstituição de paróquias sobre
as freguesias de S. João, S. Mateus e
S. Caetano (Amorim, Evolução De-
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mográfica de Três Paróquias do Sul
do Pico (1680-1980), I.C.S, Universidade do Minho, 1992), daí foram
derivando sucessivos trabalhos académicos a pontuar diferentes zonas do
país. Uma transmontana, Maria Hermínia Mesquita, defendeu a sua tese
de mestrado com Evolução Demográfica na Criação Velha, paróquia
do Sul do Pico (1901-1993), trabalho
publicado pela Direcção Regional da
Cultura em 1998. Para o seu projecto
de doutoramento, a portuense Carlota
Santos também não resistiu ao desafio
de trabalhar sobre o Pico e, completando ela própria a reconstituição das
paróquias da Candelária, Madalena e
Bandeiras, utilizou as bases de dados
já disponíveis, dando-lhes um novo
fôlego ao integrar toda a informação
numa única base concelhia.
Essa extensa base de dados permite‑nos acompanhar o percurso individual e reprodutivo de cerca de 80.000
indivíduos, podendo envolver (à excepção do caso da freguesia das Bandeiras com registos perdidos) mais de
uma dezena de gerações. Essa enorme
riqueza informativa, que serviu objectivos científicos, pode ser também
factor de enraizamento para todos os
que sentem prazer no conhecimento
das próprias raízes, sejam residentes
ou de uma ou mais gerações de diáspora. Carlota Santos não deixou de
respeitar esse interesse público pelas
genealogias, dando comodidade às

consultas pela inclusão no trabalho
de um anexo em suporte informático.
A exploração de bases de dados demográficas decorrentes da metodologia de reconstituição de paróquias,
pode seguir muito diferenciados
rumos científicos. A via clássica da
Demografia Histórica, a análise do
ritmo de evolução das populações à
luz da interinfluência dos fenómenos
da Fecundidade e da Mortalidade,
condicionados pela Nupcialidade e
Mobilidade, foi a primeira via seguida por Carlota Santos.
Confirmada a alta esperança de vida
das populações tradicionais da ilha do
Pico, em relação a um contexto europeu de níveis elevados de mortalidade infantil e de mortalidade geral,
com uma sobrevivência espantosa de
octogenários ou mesmo de nonagenários, um acompanhamento especial
foi dado ao fenómeno da Nupcialidade. Num quadro corrente de fecundidade próxima da natural, embora
com indícios de modernidade na transição do século XIX para o XX, uma
modernidade precoce no contexto
nacional, o acesso ao casamento
adquire relevo particular. Acompanhamos a evolução da idade ao casar,
a evolução da percentagem daqueles que não chegaram a casar, como
penetramos, para os que casam, na
complexidade de escolha do cônjuge
e nas suas consequências na afinidade
genética das populações.

Revista de Livros

O património biológico é tratado neste
livro em grande aprofundamento cultural. Não é só estudado o espaço de
inserção das diferentes comunidades
paroquiais e os ritmos plurisseculares
da evolução das respectivas populações à luz do cruzamento das diferentes variáveis demográficas, como
são identificados os diferentes grupos

445

sociais e analisados comportamentos
diferenciais.
Tratando-se de um primeiro trabalho
a aproximar explicitamente Demografia Histórica e Genética das Populações, esperamos que novos trabalhos
da autora venham a aprofundar no
futuro tal relação. Maria Norberta
Amorim

