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0 s  objectivos que estiveram nn base do txabalha de camp0 desenvolvido ao 
longo desta Expedi~go relacionaram-se corn a recolha de dados acerca dos vhios 
aspectos biodemogrlificos da ilha do Pico. 

Uma vez que os registos no Pico nio se encontravam devidamente 
preservados ou organizados, alargou-se a pesquisa h ilha do Faial, onde o material 
encontrado no Arquivo Municipal da Horta foi posto h disposiq50 pelo Director da 
Biblioteca Pliblica. 

Em resumo, os dados recolhidos incluem extractos de : 

1- Registos de casamentos ocorridos na freguesia de Slo Roque (1876- 
191 1). 

2- Registos de baptismos da freguesia de Santa Luzia (1880-1885). 
3- Registos de baptismos da freguesia de SHo Roque (1880-1890). 
4- Registos constantes do "Livro de entrada de Expostas" (1779-1828). 

Se bem que nem todos os dados recolhidos tenham ainda sido analisados 
corn pormenor, apresentam-se seguidamente os resultados preliminares da d l i s e  
dos t6picos 1 e 4. 

Foram recalhidos 145 casamentos da freguesia de S ~ Q  Roque, a partir do$ 
registos de casamento cat6licos. 0 estudo abrangeu o period0 1896-191 1, cujos 
registos se encontravam na Conservatdria do Registo Civil da referida freguesia. 
Dado o reduzido nlimero de anos em estudo. optou-se por uma andlise anual e n30 
quinquenal, como 6 norrna neste tipo de trabalho. 

Para os casamentos referidos procedeu-se 3 arganiza~io de urn banco de 
dados em cornputador. Foram realizadas as seguintes an8lises: 

- Determina@o do coeficiente de consanguinidade aparente; 
- Anilise da evoluqki do movimento maritaI lEndogamiaJexogamial: 
- Cfilculo da percentagem de ilegitimidade. 

Dos 145 casamentos realizados. 27 foram consangulneos (1 9.3%). A 
evoluqZo do nhero  tatal de casamentos e da ndmero de casarnentos consanguineos 
C visivel na Figura 1. 
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Figura 1 .  N6mero total de casamentos e n h e r o  de casamentos consnguineos na 
freguesia de 350 Rque.  

As percentagens de casamentos consangufneos s8o bastante variAveis. 0 
valor m6ximo observada d de 44,496, no ano de 1897 (Figura 2). 

Eigura 2. Percentagens de casarnentos consanguineos. 

A evoluqlo do coeficiente de consanguinidade para cada urn dos 
quinqdnios em analise esta expressa na Figura 3. 
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Figura 3. Evolui$io do coeficiente de consanguinidade. 

0 s  resultados referentes ao movimento marital (cndogamialexogamia), para 
a totalidade dos anos em estudo, constam da Figura 4. 0 s  casarnentos entre 
individuos naturais da freguesia de SHo Roque atingem 68.8% do total, perceniagcm 
manifestamente elevada, A aplica@o da fdrmula de Lepage (1981). para o cAlculo 
do n6mero de individuos de Siio Roque que escolheram o seu conjuge exterior A 
freguesia, durante o perlodo em anglise, revela que apenas 9.6% dos individuos 
estiio nas condi~des referidas anteriormente. 
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Figura 4. Movimento marital (endogamialexogamia), para a totalidade do period0 
em estudo. 

Para o c~lculo  da percentagem de ilegitimidade teve-se em considera@io 
quer os individuos em cujo registo constava a palavra "ilegitimo". quer aqueles 
assinalados como "expostos". 



A percentagem de ilegitimidade obtida foi de 8.4%. Este valor 6 semelhante 
ao encontrado por Areia (1985), para a populaqZo de T h a .  

0 s  valores do coeficiente de consanguinidade da freguesia em estudo s5o 
elevados, especialrnente no que se refere aos anos de 1896, 1900, 1901 e 1902 e 
1909, onde oscilam entre 811.4 e 1563.0 (coef. x lo5). Para este resultado 
contribui sem d6vida o facto do nJmero de casamentos em estudo ser reduzido 
(Abade, 1983). sendo assim posslvel a existencia de maiores altexaq6es 
decorrentes por vezes da introduqfio de urn Clnico casarnento consanguineo (caso de 
1901). 

Apesar das oscilac6es verificadas observa-se uma tendencia at, abaixamento 
do coeficiente. 

Relativamente ao movimento marital. SZio Roque revelou-se uma freguesia 
fortemente endoggmica, para o que terA contribuida, sem darida, o isolamenrnto 
geogrifico, que alias se estendia praticamente a toda a ilha. 

De entre as categorias exoghicas, a mais representada 6 a que se refere hr 
unifies entre mulheres de Sao Roque e hornens de fora. o que de facto confirma o 
regime matrilocal dos casamentas, comum 21s outras freguesias dos A~ores  jB 
estudadas. 

A estimativa da percentagem de filhos ilegitirnas 6 importante, pois em 
qualquer casarnento onde urn dos conjuges seja ilegitimo C possivel existir 
consanguinidade sern que esta seja detectada. 0 rendmeno da ilegitimidade 6 assim 
urn indicador importante da consanguinidade nio aparente mas possivel (Areia, 
1985). 

Neste context0 seria contudo essential deterrninar a taxa de mortalidade 
das crian~as ilegitimas em relaqIo as legitimas. Desta deteminaq50 depende a 
importincia do fen6meno da ilegitimadade na evoluqlo dos niveis de 
consanguinidade. A este sespeito Fuster (19841, aponta para uma tam de 
mortalidade infantil mais elevada para o caso dos individuos ilegitirnos. a que 
significa que estes tCm uma probabilidade menor de contrairem casamento, 
nomeadamente corn urn seu parente. Este aspect0 permanece por analisar para a 
populaqgo de SZo R q u e  do Pica. 
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