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Os comportamentos demográficos e familiares da Ilha do Pico têm vindo a ser 

estudados nas duas últimas décadas por vários investigadores da equipa que 

integramos, numa perspectiva micro-analítica de longa duração. Neste sentido, e por 

aplicação da metodologia de “reconstituição de paróquias”, foram construídas bases 

de dados demográficas e genealógicas plurisseculares para as 17 freguesias da ilha 

que, assentando no levantamento e organização da informação de actos vitais 

facultada por fontes primárias (registos paroquiais de nascimentos, casamentos e 

óbitos), vêm sendo enriquecidas por cruzamento nominativo com dados provenientes 

de diversas outras fontes de natureza civil ou eclesiástica, portadoras de informação 

de carácter socioeconómico. 

Para a Madalena (sede do município com o mesmo nome) e Criação Velha 

(paróquia adjacente desmembrada da primeira no início do século XIX), dispomos de 

informações nominativas extraídas das respectivas matrizes prediais, datadas de 

1884, com referência à dimensão de cada propriedade rústica, ao tipo de cultura(s) 

praticada(s) e ao seu rendimento em réis. Dispomos ainda dos mapas resumo que daí 

resultaram, indicando o local de residência do proprietário, números das matrizes 

que lhe correspondem e rendimento colectável. 

Partindo da identificação dos indivíduos residentes e estabelecendo a sua 

ligação ao agregado doméstico que integram, é possível avaliar a disponibilidade 

económica das famílias com acesso à propriedade da terra e, consequentemente, 

compreender as decisões adoptadas no sentido da preservação do respectivo 

património fundiário. 

Constituem objectivos da presente comunicação: 

- Desenhar um quadro geral que reflicta, para o período temporal abrangido, a 

apropriação social do espaço geográfico nas duas freguesias, 

- Analisar, através de um estudo de casos que consideramos serem 

representativos dos diferentes estratos sociais (grandes, médios e pequenos 

proprietários), as estratégias desenvolvidas para assegurar a manutenção e/ou 

promover o acréscimo do património familiar, adquirido ou transmitido por 

sucessão. 
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