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Resumo O presente artigo pretende reflectir sobre o casamento, em particular
sobre a escolha da forma da celebração, civil ou religiosa. A nossa questão de
partida nasce da necessidade de compreender a progressiva diminuição do
número de casamentos religiosos nos Açores, região tradicionalmente católica
praticante. A busca de informações sobre a celebração do sacramento do
matrimónio na diocese de Angra do Heroísmo e sobre as políticas sociais de apoio
à habitação jovem permitiram-nos, porventura, entender as razões que justificam a 
opção pelo civil. Subjacente a esta reflexão, emerge desta abordagem uma análise
dos modos de entrada na conjugalidade e a sua correlação com as práticas
religiosas.

Palavras-chave Casamento, ritual, política social.

Introdução

“A re le vân cia dos fe nó me nos que cons ti tu í mos em ob jec to de es tu do his tó ri co ou
so ci o ló gi co re si de na sua sig ni fi ca ção — para nós e para os que ne les par ti ci pa ram
ou par ti ci pam” (San tos Sil va, 1988: 63).

A re le vân cia dos in di ca do res de mo grá fi cos para o es tu do das di nâ mi cas so -
ciais é in con tes tá vel, mas tal como qual quer ou tro fe nó me no, ca re ce de sig ni fi ca do, 
quer para o in ves ti ga dor quer para os ac to res que cons ti tu em a po pu la ção em
es tu do.

A quan ti fi ca ção dos fe nó me nos cons ti tui um im por tan te su por te para o es tu -
do das di nâ mi cas so ci a is, em par ti cu lar no do mí nio da fa mí lia. Atra vés de di fe ren -
tes in di ca do res de mo grá fi cos po de mos ma pe ar al guns as pec tos que con tri bu em
para a ca rac te ri za ção da fa mí lia, re a li da de que se re ve la em mu dan ça per ma nen te.
No en tan to, urge ex pli car es ses va lo res quan ti fi ca dos, pro cu ran do o sen ti do que os
ac to res atri bu em a es ses fe nó me nos e as prá ti cas que de les de cor rem, ou seja, há
que con si de rar, para um mes mo ob jec to de es tu do, a exis tên cia de sen ti dos di fe ren -
tes atri bu í dos por ac to res di fe ren tes, vi ven do em con tex tos so ci a is di ver si fi ca dos.
Ao mes mo tem po, po de mos tam bém en con trar o mes mo sen ti do, atri bu í do a re a li -
da des apa ren te men te di fe ren tes.

Não bas ta quan ti fi car os fe nó me nos so ci a is, mes mo que es ses nú me ros pa re -
çam con fe rir uma ma i or ci en ti fi ci da de às aná li ses daí de cor ren tes. É pela in ter li ga -
ção en tre os nú me ros e as re pre sen ta ções que têm os in di ví du os dos fe nó me nos, as -
so ci a das às práti cas con cre tas, que é pos sí vel re la ti vi zar os va lo res de uma taxa ou
de um qual quer in di ca dor de mo grá fi co.
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Nes te tex to, é nos sa in ten ção ana li sar o fe nó me no da nup ci a li da de, em par ti -
cu lar nos Aço res, le va dos pela cu ri o si da de de en ten der o peso re la ti vo dos ca sa -
men tos não ca tó li cos, que em 1998 atin gia os 62% do to tal dos ca sa men tos
ce le bra dos.

Pre ten de-se cha mar a aten ção para a im por tân cia da cons tru ção so ci o ló gi ca e
an tro po ló gi ca de al guns in di ca do res de mo grá fi cos, nem sem pre ca pa zes de ex -
pres sar a re a li da de mu tá vel que pre ten dem quan ti fi car. Há por isso que man ter
uma re fle xão per ma nen te so bre al guns in di ca do res, de modo a po der cor ri gi-los e
as sim ade quá-los às ca rac te rís ti cas das po pu la ções que quan ti fi cam. Po de mos, a tí -
tu lo de exem plo, re fe rir a si tu a ção das uniões de fac to co lo ca das em pa ra le lo com o
“ca sa men to le gal”, des co nhe cen do-se o ver da de i ro es ta do ci vil dos in di ví du os em
ca u sa; a união de fac to não é um es ta do ci vil, mas um tipo de con ju ga li da de. Ou tro
exem plo é o das fa mí li as re com pos tas, di fi cil men te iden ti fi cá ve is atra vés dos in di -
ca do res exis ten tes.

A des cons tru ção de al guns in di ca do res de mo grá fi cos e a con se quen te re fle -
xão que tal fac to pro por ci o na, po de rá cons ti tu ir um cam po fér til de tra ba lho
in ter dis ci pli nar.

Ao ana li sar uma si tu a ção con cre ta, a nup ci a li da de nos Aço res, pre ten de mos,
an tes de mais, si tu ar al guns con tex tos que a en for mam, como se jam, a prá ti ca re li -
gi o sa e a con ju ga li da de ac tu al.

A nupcialidade em Portugal

Tor na-se hoje evi den te que a nup ci a li da de não é si nó ni mo de con ju ga li da de, ou
seja, a di mi nu i ção da taxa de nup ci a li da de não sig ni fi ca que os in di ví du os sol te i -
ros, di vor ci a dos ou vi ú vos não vi vam em con ju ga li da de, ha ven do ou tras for mas
de en tra da na vida con ju gal que não ape nas o ca sa men to for mal. A pro gres si va di -
mi nu i ção da taxa de nup ci a li da de não pode de i xar de ser lida em pa ra le lo com o
au men to re la ti vo da mé dia de ida de no ca sa men to, pois tal fac to pa re ce in di ci ar,
por um lado, um adi a men to da for ma li za ção do laço con ju gal e, por ou tro, a emer -
gên cia de uma co a bi ta ção ju ve nil no pe río do que an te ce de o ca sa men to. A si tu a ção
de união de fac to é tam bém um fe nó me no cada vez mais pre sen te na so ci e da de por -
tu gue sa, ape sar de esta se dis tan ci ar dos va lo res que ca rac te ri zam as so ci e da des
eu ro pe i as, em par ti cu lar as do nor te da Eu ro pa.

Por tu gal, ape sar de for ma mais len ta, pa re ce acom pa nhar o fe nó me no de mo -
der ni za ção da fa mí lia (Alme i da e ou tros, 1998: 51), mas dis tin gue-se pela sua ele va -
da taxa de nup ci a li da de, por uma taxa mais ba i xa de nas ci men tos fora do ca sa men -
to e por uma taxa de di vór cio mo des ta, com pa ra da com as da Eu ro pa do nor te (mas
alta no con tex to da Eu ro pa do sul). Estes são al guns dos tra ços ain da pre sen tes na
es tru tu ra da so ci e da de por tu gue sa, que em mu i to con tri bu em para que se pos sa fa -
lar de uma im por tân cia da di men são for mal e fa mi li a lis ta da ins ti tu i ção “fa mí lia”
em Por tu gal. Há no en tan to que re la ti vi zar este pro ces so de mo der ni za ção, ten do
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em con ta as di fe ren ças en tre as re giões por tu gue sas, no me a da men te en tre o sul
e o nor te do país. Se gun do o tex to co lec ti vo pu bli ca do em Por tu gal, que Mo der ni -
da de, afir ma-se que o Nor te ain da man tém uma for te per cen ta gem de ca sa men -
tos ca tó li cos, uma ma i or pre sen ça de fa mí li as com ple xas, uma ma i or di men são
mé dia da fa mí lia, bem como uma me nor per cen ta gem de na dos-vi vos fora do
ca sa men to. Ao con trá rio, o Sul evi den cia uma ma i or im por tân cia ex clu si va do
ca sa men to ci vil, as so ci a da a uma di men são mais re du zi da dos gru pos do més ti -
cos e a um ma i or nú me ro de na dos-vi vos fora do ca sa men to. Há ain da que dis -
tin guir ao ní vel re gi o nal a gran de Lis boa, que se des ta ca do res to do país. Qu an -
to às re giões au tó no mas, o pa drão aí re gis ta do apro xi ma-se do nor te do país,
sen do de des ta car as ele va das ta xas de nup ci a li da de e de na ta li da de, a par dos
ou tros in di ca do res já re fe ri dos.

Para além des tes tra ços, im por ta re fe rir, no caso dos Aço res, a mé dia de ida de
da mu lher, mais ba i xa do que no todo na ci o nal, quer no ca sa men to quer no nas ci -
men to do pri me i ro fi lho, as so ci a da ain da a uma ele va da per cen ta gem de mu lhe res
sem ac ti vi da de eco nó mi ca.

A com pre en são do fe nó me no “ca sa men to” en quan to ins ti tu i ção im pli ca con -
si de rar o con tex to so ci o cul tu ral em que ocor re e não po de mos en ten der os in di ca -
do res de mo grá fi cos, que en for mam esta re a li da de “ca sa men to”, sem pro cu rar o
sen ti do que lhe é atri bu í do e que, em par te, jus ti fi ca as prá ti cas so ci a is daí
de cor ren tes.

No caso con cre to dos Aço res e face à di men são tra di ci o nal que ain da hoje ca -
rac te ri za a di nâ mi ca fa mi li ar nas ilhas é, no mí ni mo, es tra nho que o ca sa men to ci vil 
te nha uma tal im por tân cia.

Co me ce mos por ana li sar a im por tân cia do fac tor re li gião, nos Aço res.

A religião e a prática religiosa.

Se gun do os re sul ta dos pu bli ca dos nos cen sos de 61, 81 e 91, em ter mos da po pu la -
ção que se con si de ra ca tó li ca, a re gião dos Aço res pos sui os va lo res mais sig ni fi ca ti -
vos, na or dem dos 90%, va lor que ape nas re gis ta mos em Por tu gal na dé ca da de 60 e
que con tras ta de for ma cla ra com a re a li da de de Lis boa (69,4%, em 1991).

Con fron tan do es tes re sul ta dos com os do in qué ri to “Fa mí li as no Por tu gal
con tem po râ neo”, co or de na do pelo Insti tu to de Ciên ci as So ci a is da Uni ver si da de de
Lis boa (ICS) e pelo Cen tro de Inves ti ga ção e Estu dos de So ci o lo gia (CIES) (1999)1

(ver fi gu ra 1), ou do in qué ri to so bre “Ati tu des e prá ti cas re li gi o sas dos por tu gue ses”
(2000),2 no âm bi to do “Inqué ri to per ma nen te às ati tu des so ci a is dos por tu gue ses”,
ve ri fi ca mos a im por tân cia da re li gião ca tó li ca e a prá ti ca re li gi o sa, pou co sig ni fi ca ti -
va na re gião de Lis boa, quan do com pa ra da com a mé dia na ci o nal.

A po pu la ção das in qui ri das dos Aço res não só se as su me em ma i or per cen ta -
gem como ca tó li ca como, para além dis so, autocon si de ra-se pra ti can te em mu i to
ma i or nú me ro do que as mu lhe res lis bo e tas. Este fac to é sig ni fi ca ti vo não só de
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uma cren ça mas, so bre tu do, de uma prá ti ca de cul to re li gi o so, por ven tu ra um in di -
ca dor mais fiá vel da re la ção dos in di ví du os com um de ter mi na do cre do.

O casamento religioso em Portugal

Ape sar de po der mos re gis tar al gu ma dis so ci a ção en tre a re a li da de do ca sa men to
re li gi o so e a prá ti ca re li gi o sa, a es co lha do rito ca tó li co pode ser con si de rada um in -
di ca dor da va ri a ção des sa prá ti ca re li gi o sa (ca tó li ca) no todo na ci o nal.
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Região Ano

1960 1981 1991

População Católicos % População Católicos % População Católicos %

Portugal 8.893.992 8.701.898 97,8 7.836.504 6.352.705 81,1 8.376.840 6.524.908 77,9
Lisboa 1.382.959 1.315.190 95,1 1.684.343 1.233.210 73,2 2.850.437 1.979.074 69,4
Açores 596.417 594.224 99,6 185.012 174.804 94,5 188.742 173.581 92,0

Fon tes: Re cen se a men tos Ge ra is da Po pu la ção, INE.

Nota: não se in clu íram nes ta aná li se os da dos re la ti vos aos cen sos de 2001 uma vez que os mes mos não
es ta vam dis po ní ve is à data da pu bli ca ção des te ar ti go.

Quadro 1 Dis tri bu i ção da po pu la ção se gun do a po si ção pe ran te a re li gião ca tó li ca (Aço res, Lis boa
e to tal do país)

Figura 1 Dis tri bu i ção da po pu la ção fe mi ni na se gun do a con di ção pe ran te a re li gião, em 1999

Fon te: Inqué ri to Fa mí li as no Por tu gal Con tem po râ neo, ICS / CIES, 1999.



His to ri ca men te, o ca sa men to foi con si de ra do um sa cra men to in dis so lú vel no 
di re i to ca nó ni co de po is de ins ti tu í do como tal pelo papa Ale xan dre III, no sé cu lo
XII (Le brun, 1989: 20). A par tir des sa le gis la ção ca nó ni ca, co me çou a ser exi gi da a
pu bli ca ção dos co nhe ci dos ba nhos que, anun ci an do a fu tu ra união, per mi ti am a de -
nún cia de even tu a is im pe di men tos. Ao mes mo tem po pas sou a exi gir-se quer a
pre sen ça de um cura da pa ró quia em que ha bi tas se um dos côn ju ges, quer a pre -
sen ça de tes te mu nhas (Le brun, 1989: 21). Esta lei vi go rou até 1911 e era a úni ca lei
ofi ci al que re gu la men ta va a ce le bra ção do ma tri mó nio.

Em Por tu gal, o ca sa men to ci vil obri ga tó rio foi de cre ta do a 25 de De zem bro de 
1910, mas só foi pu bli ca do no có di go ci vil de 1911. Se gun do este úl ti mo (art. 3.º, pa -
rá gra fo 33.º), “O es ta do ci vil e os res pec ti vos re gis tos são da ex clu si va com pe tên cia
da au to ri da de ci vil”. Em 1940 foi as si na da a con cor da ta en tre a San ta Sé e o es ta do,
que es ta be le ce um pro to co lo ofi ci al en tre as duas en ti da des. Com a con cor da ta o ca -
sa men to ca tó li co pas sou a ser pre ce di do da aber tu ra de uma “acta” ou de um pro -
ces so ci vil com va li da de de três me ses, pe río do du ran te o qual tem de ocor rer a ce -
ri mó nia re li gi o sa para que se con cre ti ze a mu dan ça de es ta do ci vil. Em al guns
 meios so ci a is, essa aber tu ra do pro ces so ci vil é iden ti fi ca da como um “ca sa men to”,
pelo me nos na lin gua gem das pes so as, “já ca sei no re gis to, à ci vil!”. Raul Itur ra
(1991), num es tu do so bre co mu ni da des ru ra is, re fe re que, ou tro ra, o des co nhe ci -
men to da va li da de des te “ca sa men to” terá le va do al guns in di ví du os a ca sa rem
pela igre ja, mes mo de po is de sa be rem da anu la ção da acta do ca sa men to. Na ac tu a -
li da de, a igre ja não ce le bra um ma tri mó nio en tre sol te i ros sem que es tes apre sen -
tem o do cu men to do re gis to ci vil de como já ini ci a ram o pro ces so de ca sa men to.

A pre do mi nân cia do vín cu lo re li gi o so ca tó li co não pode ser dis so ci a da des ta
his tó ria ju rí di ca nem da his tó ria de Por tu gal. Se aten der mos ao per cur so das re li -
giões na so ci e da de por tu gue sa, esta sem pre ma ni fes tou ser “fa vo rá vel a uma afir -
ma ção pro gres si va do ca to li cis mo ro ma no que, ao lon go dos sé cu los, se foi es ta be -
le cen do como re fe ren ci al re li gi o so e cul tu ral sem con cor rên cia”. Se gun do He le na
Vi la ça (1997a), dois as pec tos ful cra is con tri bu í ram par este pro ces so: 1) a re pres são
e per se gui ção dos ju de us, ini ci a da no sé cu lo XV e re for ça da no sé cu lo se guin te com 
a Inqui si ção; 2) a lo ca li za ção ge o grá fi ca do país: no ex tre mo oci den tal da Eu ro pa,
dis tan ci a do ou re cep tor tar dio das mu dan ças ao ní vel cul tu ral e das men ta li da des
que se iam ope ran do no res to do con ti nen te, no me a da men te as agi ta ções da
re for ma.

Assim como pre do mi na a re li gião ca tó li ca, pre do mi na a re pre sen ta ção de um
ca sa men to en ten di do como vín cu lo sa gra do, de cor ren te do ri tu al que o con cre ti za.
O ri tu al do ca sa men to sim bo li za, não só, a pro tec ção do ca sal como da sua des cen -
dên cia e, nes se sen ti do, o ca sa men to as su me nos me i os tra di ci o na is, em par ti cu lar
na tra di ção cam po ne sa, um lu gar cen tral na or ga ni za ção e na re pro du ção so ci al,
sen do por isso re sul tan te de uma es tra té gia ra ci o nal e não ape nas a ex pres são da fé
dos in di ví du os en vol vi dos (Itur ra, 1991).

Ca sar pela igre ja po de rá sig ni fi car, não ape nas, a ex pres são da fé dos nu ben -
tes, mas cor res pon der a um im pe ra ti vo so ci al de le gi ti ma ção de uma re la ção con ju -
gal, sem o que se ria di fí cil a vida eco nó mi ca e so ci al. Asso ci a do a este fac to, o ca sa -
men to se gun do o rito re li gi o so as su me um sen ti do sim bó li co de tran si ção, mais do
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que uma con di ção ju rí di ca, ou seja, re pre sen ta um rito de pas sa gem, em al guns ca sos
si nó ni mo de en tra da na vida adul ta. Ain da hoje, na so ci e da de por tu gue sa, ca sar re -
pre sen ta ain da, para mu i tos, o “sair da casa dos pais” e, ao mes mo tem po, o fun dar
um novo nú cleo do més ti co num novo es pa ço. Para as mu lhe res, mais do que para
os ho mens, sig ni fi ca o aban do no da con di ção de “fi lha de…” para as su mir a de “es -
po sa de…”. Ao mes mo tem po que sim bo li za a tran si ção, a união con ju gal vi vi da
se gun do o ri tu al re li gi o so man tém in tac tos, ain da hoje, al guns ges tos sim bó li cos
que cons troem o sen ti do da tran si ção e do com pro mis so ine ren tes ao ca sa men to: o
cor te jo nup ci al, com um evi den te pro ta go nis mo da mu lher (a no i va), a en tre ga da
mu lher pelo pai ou pa dri nho ao fu tu ro ma ri do; o com pro mis so pú bli co e a tro ca
sim bó li ca das ali an ças; bem como as prá ti cas as so ci a das ao en vol vi men to da co -
mu ni da de, que aco lhe os no i vos com ges tos pro pi ci a do res de fer ti li da de (o ar roz e
as flo res que se ati ram à por ta dos tem plos) são ele men tos con si de ra dos, por mu i -
tos, como im por tan tes do pon to de vis ta sim bó li co, mes mo que a re a li da de do sa -
cra men to e da fé re li gi o sa pos sa es tar qua se au sen te. O es pa ço igre ja as su me-se
nes ses ca sos como um ce ná rio fa vo rá vel a uma ce ri mó nia car re ga da de sim bo lis mo.

Esta di men são de rito de pas sa gem é hoje cada vez mais re la ti vi za da, no me a da -
men te pela exis tên cia de ou tras for mas de en tra da na con ju ga li da de sem ser pelo
ca sa men to re li gi o so, como se jam, a co a bi ta ção e o rito ci vil. No en tan to Por tu gal é,
no con tex to eu ro peu, um dos pa í ses onde ain da per du ra um mo de lo tra di ci o nal,
ou seja, para além do va lor ele va do da nup ci a li da de pe sam ain da os ca sa men tos re -
li gi o sos, ape sar de ao ní vel do di vór cio os va lo res se rem idên ti cos à mé dia euro -
peia.3 A co a bi ta ção ju ve nil e as uniões de fac to são pou co fre quen tes e, se gun do o
es tu do aos va lo res por tu gue ses (Alme i da e Gu er re i ro, 1993: 1), a união sem vín cu lo 
for mal em Por tu gal, “vi ver em com pa nhe i ro, não se as so ci a rá tan to a um com por ta -
men to eli tis ta ou de luxo, tí pi co de cer tas ca ma das par ti cu lar men te fa vo re ci das em
ma té ria de do tes es co la res e eco nó mi cos, mas an tes e pro va vel men te a pres sões di -
ta das pela pre ca ri e da de des ses mes mos re cur sos”. O caso do Alen te jo li to ral sur ge
des ta ca do na es ta tís ti ca de mo grá fi ca como uma das re giões onde é ma i or o nú me ro 
de si tu a ções de união de fac to (Cen sos 91).

No es tu do às fa mí li as, que te mos vin do a re fe ren ci ar, con fir ma mos a im por -
tân cia do vín cu lo con ju gal no iní cio da con ju ga li da de. Tra ta-se, como já o dis se mos, 
de um es tu do cuja amos tra re ú ne mu lhe res en tre os 25 e os 49 anos de idade, não
po den do por isso ser ex tra po la do à re a li da de do país ac tu al.
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Início da conjugalidade Açores Lisboa Continente

Começou a viver junto sem casar 3,2 18,3 11,8
Começou a viver junto depois de casar 96,8 81,7 88,2

Total 100,0 100,0 100,0

N (712) (739) (1666)

Fon te: Inquérito Fa mí li as no Por tu gal Con tem po râ neo, ICS / CIES, 1999.

Quadro 2 Iní cio da vida con ju gal



As mu lhe res in qui ri das só em per cen ta gem re du zi da co me ça ram a vi ver em
con ju ga li da de sem ca sar (ver qua dro 2), ou seja, fi ze ram uma ex pe riên cia de co a bi -
ta ção sem vín cu lo. Este fac to não se tra du ziu to tal men te em uniões de fac to, já que,
cru zan do este iní cio da con ju ga li da de com o vín cu lo que vi e ram a es ta be le cer, ve ri -
fi ca mos o nú me ro mais re du zi do das que nun ca che ga ram a ca sar.

Se gun do os re sul ta dos des te in qué ri to (ver qua dro 3), en con tra mos uma co a -
bi ta ção sem vín cu lo con ju gal tran si tó ria, em par ti cu lar nos Aço res, onde ape nas
28,0% (7 mu lhe res) das que ini ci a ram a vida con ju gal sem ca sar nun ca o che ga ram
a fa zer.4 Em ter mos da ida de mé dia nos di fe ren tes ti pos de en tra da na con ju ga li da -
de, ve ri fi ca mos que, à ex cep ção dos re sul ta dos no con ti nen te por tu guês, a mé dia
de ida de das mu lhe res que ini ci am a vida con ju gal sem ca sar é li ge i ra men te
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Região Começou a viver junto sem casar

Nunca casou Casou pelo civil Casou pela igreja Casou p/ civil e
depois p/ igreja 

Total uniões s/
início no casam.

n % n % n % n % n %

Açores 7 28,0 4 16,0 8 32,0 6 24,0 25 100,0

Lisboa 35 25,9 65 48,1 22 16,3 13 9,6 135 100,0

Continente 35 17,9 73 37,2 61 31,1 27 13,8 196 100,0

Fon te: Inquérito Fa mí li as no Por tu gal Con tem po râ neo, ICS / CIES, 1999.

Quadro 3 Iní cio da vida con ju gal sem ca sa men to por si tu a ção ac tu al (ab so lu tos e per cen ta gem)

Figura 2 Ida de mé dia das mu lhe res no na mo ro, na co a bi ta ção sem vín cu lo con ju gal, no ca sa men to e no
nas ci men to do 1.º fi lho

Fon te: Inquérito Fa mí li as no Por tu gal Con tem po râ neo, ICS / CIES, 1999.



su pe ri or à do ca sa men to, o que re ve la se rem ca sa is mais ve lhos que co me çam a vi -
ver jun tos, sem te rem à par ti da um pro jec to de for ma li za ção da con ju ga li da de.

A co a bi ta ção sem vín cu lo con ju gal, ex pres são por ven tu ra da von ta de in di vi -
du al não su je i ta às pres sões so ci a is, pa re ce não re pre sen tar ain da um mo de lo com
ex pres são mu i to sig ni fi ca ti va em Por tu gal, quan do com pa ra do com a Eu ro pa. No
en tan to, es tu dos re cen tes so bre o ca sa men to em Por tu gal pro vam uma cres cen te
“cen tra li da de das re la ções afec ti vas, … e a ace i ta ção da pro cu ra de ca mi nhos mais
in di vi du a is” (Tor res, 2001: 133), como re ve la o re cur so à se pa ra ção e ao di vór cio
quan do a re la ção con ju gal de i xa de re a li zar o ho mem e/ou a mu lher.

Ou tro dado im por tan te si tua-se ao ní vel dos “na dos-vi vos” fora do ca sa men -
to, cujo va lor per cen tu al tem vin do pro gres si va men te a au men tar em Por tu gal, em
par ti cu lar na re gião de Lis boa.

Em 1999, Lis boa ul tra pas sa va a mé dia eu ro pe ia, ape sar de, ao ní vel do to tal
do país, a per cen ta gem de na dos-vi vos fora do ca sa men to ser in fe ri or à re gis ta da
na Eu ro pa dos 15.

Este fac to pode in di ci ar uma des va lo ri za ção do vín cu lo con ju gal como en -
qua dra men to ne ces sá rio à vin cu la ção ma ter na e/ou pa ter na.

A formalização do casamento segundo o rito católico ou apenas civil

Qu an do ana li sa mos a dis tri bu i ção dos ca sa men tos se gun do a for ma, quer nos Aço -
res, quer em Lis boa e, por com pa ra ção, no país (ver figura 3), ve ri fica mos, em pri -
me i ro lu gar, a im por tân cia de 1974 na mu dan ça dos com por ta men tos face ao ca sa -
men to re li gi o so, in di ci an do um fe nó me no de des sa cra li za ção do vín cu lo con ju gal,
o que em par te pode ser com ple men ta ri za do com a taxa de di vór cio, que a par tir
des sa data co me çou a au men tar.

A fi gu ra 3 per mi te-nos ve ri fi car a di fe ren ça no tó ria en tre a re a li da de do ca sa -
men to ci vil e re li gi o so nos Aço res e os da dos a ní vel na ci o nal. No caso aço ri a no, e
so bre tu do a par tir da dé ca da de 80, au men ta brus ca men te a per cen ta gem de ca sa -
men tos ci vis e, em pa ra le lo, di mi nui a dos ca sa men tos re li gi o sos (re pre sen tan do
ape nas 28,2% dos ca sa men tos em 1999).

Ape sar de, como já foi re fe ri do, o ca sa men to re li gi o so só ser vá li do pe ran te o
es ta do quan do, an tes, os côn ju ges pro ce de ram à aber tu ra de uma “acta” que é de -
po is en cer ra da/va li da da pelo re gis to do ma tri mó nio numa pa ró quia, tal fac to não
im pe de que pos sam ser ce le bra dos ma tri mó ni os en tre in di ví du os já ca sa dos pelo
ci vil.

Por esse fac to, os da dos da di o ce se res pe i tan tes ao nú me ro de sa cra men tos do 
ma tri mó nio ce le bra dos não co in ci dem em nada com os da dos ofi ci a is do ca sa men -
to ca tó li co.

Como po de mos cons ta tar pela fi gu ra 4, com pa ran do o nú me ro de ca sa men -
tos ca tó li cos ce le bra dos nos Aço res, se gun do os da dos da di o ce se de Angra do He -
ro ís mo, com os da dos ofi ci a is re gis ta dos nas es ta tís ti cas de mo grá fi cas (INE),
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pa re ce não exis tir uma al te ra ção tão sig ni fi ca ti va no nú me ro de ca sa men tos
ca tó li cos.

Con fron tan do as duas fon tes (di o ce se e es ta tís ti cas de mo grá fi cas) — qua dro
4,5 po de mos con clu ir da exis tên cia de três mo dos de for ma li zar o ca sa men to: o ca -
sa men to re li gi o so, o ca sa men to ci vil e o du plo ca sa men to, este úl ti mo en glo ban do
uma ce ri mó nia pe ran te um no tá rio, com tes te mu nhas e al te ra ção do es ta do ci vil e
uma ce ri mó nia re li gi o sa, com pa dri nhos e ce le bra do numa igre ja pe ran te um sa cer -
do te, por ve zes pas sa dos um ou dois anos so bre o pri me i ro.

A re a li da de do ca sa men to “du plo” pa re ce es ca par ao re gis to ofi ci al, por que
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Figura 3 Evo lu ção da per cen ta gem de ca sa men tos ci vis e re li gi o sos na re gião au tó no ma dos Aço res e em
Por tu gal, 1970-1999

Fon te: Esta tís ti cas De mo grá fi cas, INE.

Fontes de registo Casamentos celebrados em 1995

Casamento
religioso (católico)

Casamento
civil

Duplo casamento:
civil e católico

Total
de casamentos

registados

Estatísticas demográficas, INE 664 38,4 1065 61,6 — — 1729 100,0
Registos diocese de Angra
do Heroísmo

1360 78,7 369 21,3 696 40,2 1729 100,0

Nota: 1) O “du plo ca sa men to” re sul ta de um cál cu lo arit mé ti co, por nós efec tu a do, sub tra in do ao to tal de
ma tri mó ni os ce le bra dos o nú me ro de ca sa men tos ca tó li cos re gis ta dos na que le ano. Há que ter em con ta que os 
ca sa is que ce le bram o ma tri mó nio, es tan do já ca sa dos pelo ci vil, que cons ti tu em os ca sos de “du plo ca sa men to, 
po de rão ter re gis ta do o seu ca sa men to no ci vil, num ano an te ri or. Não há no en tan to for ma de con fir mar esta
in for ma ção, se não pela aná li se dos pro ces sos de ma tri mó nio nas di fe ren tes pa ró qui as dos Aço res.

Fon tes: Esta tís ti cas De mo grá fi cas, SRE e INE e re gis to da di o ce se de Angra do He ro ís mo.

Quadro 4 Re gis to de ca sa men tos re li gi o sos/ci vis: com pa ra ção de fon tes ofi ci a is e di o ce se, 1995



não é in ter di to o ca sa men to re li gi o so mes mo quan do os no i vos já es tão ca sa dos ofi -
ci al men te, e no acto do ca sa men to ci vil nin guém ques ti o na os nu ben tes se vão “re -
pe tir” a ce ri mó nia, mes mo a tí tu lo sim bó li co, na igre ja.

Pe ran te um tal fe nó me no, po der-se-ia le van tar a hi pó te se de ser esta uma prá -
ti ca si nó ni mo de co a bi ta ção pré via ao ca sa men to re li gi o so. Não po den do ates tar de 
for ma quan ti fi ca da esta afir ma ção, po de mos con tra por tal hi pó te se com base no
tra ba lho de cam po que te mos vin do a re a li zar, onde é ma ni fes ta a im por tân cia para
os aço ri a nos,6 mes mo quan do exis te um du plo ca sa men to, de con si de rar ape nas o ca -
sa men to re li gi o so como si nó ni mo da for ma li za ção do laço con ju gal e iní cio da vida
em co mum.

Uma explicação possível para o fenómeno do duplo casamento

Numa re gião onde a re pre sen ta ção do ca sa men to en quan to ri tu al con ti nua as so ci a -
da à di men são sa cra li za da ine ren te ao ri tu al re li gi o so e à prá ti ca re li gi o sa dos aço -
rianos, pa re ce-nos ser pos sí vel ex pli car o fe nó me no do nú me ro de ca sa men tos ci -
vis, as so ci a do à fi gu ra do du plo ca sa men to, atra vés de uma aná li se das po lí ti cas so -
ciais de apo io aos jo vens.

O ca sa men to ci vil po de rá re pre sen tar, na aná li se que pro po mos, uma es tra té -
gia eco nó mi ca e so ci al, com vis ta à ob ten ção de be ne fí ci os so ci a is, no me a da men te
ao ní vel dos em prés ti mos ban cá ri os e dos apo i os à ha bi ta ção jo vem pro mo vi dos
pelo go ver no re gi o nal nos úl ti mos anos.

Se ana li sar mos os anos em que a cur va dos ca sa men tos ci vis ten de a au men -
tar, en con tra mos nos mes mos pe río dos le gis la ção fa vo rá vel à aqui si ção de ha bi ta -
ção jo vem, no me a da men te em 1986, em 1990 e re cen te men te em 1995. Ini ci al men te
o D-L 328B/86, que por sua vez re vo ga um an te ri or (459/83) re fe re:

Man ter as con di ções es pe ci a is para jo vens no âm bi to da po lí ti ca de ju ven tu de [D-L
328B/86: 2810 (20)]. Esta bo ni fi ca ção para jo vens en glo ba em par ti cu lar os agre ga dos
fa mi li a res que pre en cham as con di ções de fi ni das no art.º 8.º (con di ções de em prés ti -
mo) quan do a soma das ida des do ca sal não ex ce da 55 anos ou, tra tan do-se de pes soa
só, após a ma i o ri da de e não mais de 30 anos.

A le gis la ção de 1986, tal como a an te ri or de 1983, re for çou a pri o ri da de dos ca sa is, e
não dos in di ví du os sós, no aces so a esta bo ni fi ca ção. Na ins tru ção do pro ces so de -
ve ria cons tar a cer ti dão do ca sa men to, ape sar de no di plo ma não es tar ex plí ci to, o
cer to é que dois in di ví du os sol te i ros não po di am jun tar os ren di men tos para te rem
aces so ao cré di to bo ni fi ca do.

Em 1990, por de cre to le gis la ti vo re gi o nal (13/90/A), o apo io ao cré di to à ha -
bi ta ção é re vis to, man ten do-se a fi lo so fia pre sen te na le gis la ção na ci o nal, sen do
cor ri gi da a soma das ida des do ca sal, pas san do de 55 para 60.

Este de cre to foi de novo re vo ga do em 1995 (DLR, 14/95/A), ten do sido

78 Piedade Lalanda



cla ri fi ca da a si tu a ção dos in di ví du os sol te i ros, pas san do es tes a po de rem can di da -
tar-se ao pla no de bo ni fi ca ção — a tí tu lo sin gu lar ou co lec ti vo ou com ou tra pes soa,
tam bém sol te i ra.

Ana li san do a cur va do re gis to dos ca sa men tos se gun do a for ma (ver fi gu ra 4), 
pa re ce-nos lí ci to afir mar que, até 1990, a le gis la ção a ní vel re gi o nal, fa vo re cen do a
aqui si ção de ha bi ta ção a ca sa is jo vens, con tri bu iu para um re for ço do nú me ro de
ca sa men tos ci vis em de tri men to dos re li gi o sos, o que já se no ta va em 1986.

Este fac to leva-nos a re flec tir so bre a im por tân cia das po lí ti cas so ci a is na dis -
tor ção dos fe nó me nos, no me a da men te na sua quan ti fi ca ção, mes mo que na prá ti ca 
pos sa mos cons ta tar que a re a li da de não foi tão al te ra da como os nú me ros afir mam, 
como pa re ce ser o caso do ca sa men to ca tó li co (ma tri mó nio).

Tal si tu a ção afec ta não só os va lo res do ca sa men to ci vil como, even tu al men te, 
po de rá con tri bu ir para o au men to re la ti vo do nú me ro de di vór ci os com du ra ção
in fe ri or a dois anos. Re fe ri mo-nos aos ca sa is que, ain da num qua dro de na mo ro,
for ma li za ram a união ci vil men te para efe i tos de em prés ti mo ban cá rio, mas de po is
ve ri fi cam não te rem pro jec to de vida co mum. Nes te con tex to, não bas ta uma
 ruptura da re la ção de na mo ro, mas é ne ces sá rio um pro ces so de di vór cio, com os
en car gos ma te ri a is e sim bó li cos (psi cos so ci a is) daí de cor ren tes.

Se o au men to do nú me ro de ca sa men tos se gun do a for ma ci vil re flec te um
pro ces so de des sa cra li za ção do ca sa men to, que as sim de i xa, cada vez mais, de ser
uma re la ção para a vida mas um con tra to que pode ser ter mi na do a qual quer al tu -
ra, no caso con cre to dos Aço res, a es tra té gia do du plo ca sa men to pa re ce não re pre -
sen tar o mes mo fe nó me no mas, an tes, re sul ta de um du plo en qua dra men to: por
um lado, eco nó mi co, fa vo re cen do o aces so aos be ne fí ci os das po lí ti cas so ci a is e,
por ou tro, in te gra do no qua dro mo ral de re fe rên cia cul tu ral men te ace i te. O
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Figura 4 Evo lu ção do ca sa men to ca tó li co e ci vil, se gun do as fon tes de re gis to, 1981-1995

Fon tes: D-L 828B/86; D-L R13/90/A; D-L14/95/A.



ca sa men to na igre ja con ti nua sen do o “ver da de i ro ca sa men to” ou, se qui ser mos, o
ca sa men to “ide a li za do” ou “ide al”, aque le que de ter mi na a pas sa gem do gru po
do més ti co de ori en ta ção para um novo gru po do més ti co, o de pro cri a ção.

Este au men to sig ni fi ca ti vo do re cur so ao cré di to à ha bi ta ção po de rá ain da re -
ve lar ou tra di men são, no me a da men te uma nova for ma de so li da ri e da de so ci al,
pro ta go ni za da pelo es ta do e não pe las re des tra di ci o na is dos fa mi li a res, pa dri nhos
ou ou tros “fi an ças” que per mi ti am aos ca sa is, so bre tu do quan do eram ori un dos de
fa mí li as com al gum pa tri mó nio eco nó mi co, ob te rem apo io na com pra ou na cons -
tru ção de casa pró pria, no iní cio da vida con ju gal. Com esta po lí ti ca so ci al, o apo io
à com pra de casa pas sou a ser fa ci li ta do aos ca sa is com me no res re cur sos. Note-se
que a fór mu la uti li za da para o cál cu lo do apo io, em ter mos de sub sí dio men sal que
bo ni fi ca a pres ta ção men sal de cor ren te do em prés ti mo, é fe i ta com base num fac tor
fa mi li ar que tem em li nha de con ta o nú me ro de ele men tos de pen den tes do ca sal,
um fac tor eco nó mi co, cal cu la do se gun do a base do sa lá rio mí ni mo mul ti pli ca do por
um nú me ro de sa lá ri os de fi ni dos pelo go ver no re gi o nal e di vi di do pelo ren di men -
to bru to men sal e, fi nal men te, um fac tor ha bi ta ci o nal que tem em con ta a área da ha -
bi ta ção a ad qui rir.

Conclusão

Ao lon go des te tex to pro curá mos de mons trar como um in di ca dor de mo grá fi co
deve ser cons tru í do com base numa re a li da de so ci o ló gi ca e cul tu ral. Os con ce i tos
não têm o mes mo sen ti do em todo o ter ri tó rio na ci o nal e as prá ti cas, mes mo as mais 
ob jec ti vas, po de rão sem pre ocul tar pro ce di men tos não abran gi dos pelo re gis to
ofi ci al.

Citá mos, a tí tu lo de exem plo, o que se pas sa com o re gis to das uniões de fac to,
ain da hoje en ten di das como uma for ma de es ta do ci vil e não como uma for ma de
con ju ga li da de. O mes mo po de rá ser dito em re la ção às fa mí li as re com pos tas, ain da 
hoje “in vi sí ve is” nos re gis tos ofi ci a is.

O caso que aqui apre sen ta mos, ou seja, o du plo ca sa men to, sen do por ven tu ra
mais pre sen te nos Aço res, não é ex clu si vo des ta re gião, po den do tam bém ser re gis -
ta do no con ti nen te por tu guês, como aliás ve ri fi cá mos no in qué ri to às fa mí li as no
Por tu gal con tem po râ neo. Por isso, pa re ce-nos cada vez mais ne ces sá ria a in tro du -
ção da co a bi ta ção, com ou sem vín cu lo con ju gal, como in di ca dor de mo grá fi co que
per mi ta quan ti fi car as mu dan ças que têm vin do a ca rac te ri zar a vi vên cia da con ju -
ga li da de, no me a da men te na sua fase ini ci al.

É hoje um dado as su mi do pe los so ció lo gos da fa mí lia que nup ci a li da de não é
idên tica a con ju ga li da de, e esse fac to ca re ce de ser re ve la do atra vés dos in di ca do -
res es ta tís ti cos ofi ci a is, por ven tu ra pre sos a um con ce i to tra di ci o nal de fa mí lia nu -
cle ar que se cons ti tui pelo ca sa men to e se des faz pelo di vór cio ou pela vi u vez.

Se nos é per mi ti do pro por uma es tra té gia, jul ga mos fun da men tal que se faça
de modo sis te má ti co uma re fle xão so ci o ló gi ca e an tro po ló gi ca aquan do da
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cons tru ção dos ques ti o ná ri os que ser vem de base à re co lha de da dos ofi ci a is, de
for ma a que es tes pos sam ser, para os in ves ti ga do res das di fe ren tes ciên ci as so ci a is
que os con sul tam, re tra tos, tão fiá ve is quan to pos sí vel, das po pu la ções que
quan ti fi cam.

Para além des ta re fle xão so bre os in di ca do res de mo grá fi cos de ve ria ser prá ti -
ca cor ren te o es tu do do im pac to de toda a le gis la ção in te gra da em po lí ti cas so ci a is,
al gu mas das qua is, fa vo re cen do de ter mi na dos gru pos, uma vez que po de rão con -
tri bu ir para ilu dir fe nó me nos cul tu ra is im por tan tes, mo di fi can do quer o sig ni fi ca -
do atri bu í do à re a li da de, quer o com por ta men to das po pu la ções. Em al guns ca sos,
po de rá mes mo fa vo re cer o apa re ci men to de es tra té gi as de com pro mis so que per -
mi tem aos in di ví du os em ca u sa be ne fi ci ar da le gis la ção sem que tal re pre sen te mo -
di fi car com por ta men tos en ra i za dos e cul tu ral men te sig ni fi ca ti vos.

Ao ana li sar mos o modo de en tra da na con ju ga li da de nos Aço res, em par ti cu -
lar atra vés da aná li se do fe nó me no nup ci a li da de, po de mos ve ri fi car a im por tân cia
da prá ti ca re li gi o sa e das po lí ti cas so ci a is como fac to res que con di ci o nam o modo
como os in di ví du os se apro pri am, es tra te gi ca men te, dos ri tu a is de tran si ção.

Notas

1 Inqué ri to “Fa mí li as no Por tu gal con tem po râ neo” (1999), amos tras sig ni fi ca ti vas
para Lis boa (N=739), Aço res (N=712) e Con ti nen te (N=1667), a mu lhe res vi ven do
em con ju ga li da de, mães de pelo me nos um fi lho en tre os 6 e os 16 anos. A ida de
das in qui ri das os ci la en tre os 25 e os 49 anos. 

2 O in qué ri to “Ati tu des e prá ti cas re li gi o sas dos por tu gue ses”, co or de na do por
 Manuel Vil la ver de Ca bral, Jor ge Vala, José Ma cha do Pais e Ali ce Ra mos, ba se ia-se
numa amos tra (con ti nen tal) de 1201 in di ví du os, dos qua is 89,6% con si de ra ram
pro fes sar a re li gião ca tó li ca. No en tan to, ape nas 27,1% re fe ri ram fre quen tar a igre ja 
uma vez por se ma na, en quan to 46,3% apon tam para uma pe ri o di ci da de in fe ri or ou 
igual a uma vez por mês. Uma aná li se des ta fre quên cia por re gião de re si dên cia
(Nut2) per mi te con clu ir que em Lis boa e Vale do Tejo ape nas 18,9% se con si de ram
pra ti can tes se ma na is e 59,5% re fe rem uma vez por mês ou me nos. As re giões do
con ti nen te onde a fre quên cia se ma nal da igre ja é mais ele va da são: o nor te (39,3%)
e o cen tro (39%). 

3 Em 1999, Por tu gal re gis ta va uma taxa de nup ci a li da de de 6,9, en quan to na Eu ro pa
dos 15 essa taxa não ul tra pas sa va 5,1. Ao ní vel da taxa de di vór cio, Por tu gal re gis -
tou em 1999 o mes mo va lor da mé dia eu ro pe ia, 1,8 (Com mis si on Eu ro péen ne,
2001). 

4 Se ti ver mos em con ta o to tal da amos tra, ve ri fica mos que ape nas 1% das in qui ri das 
nos Aço res vi vem, ac tu al men te, em união de fac to, sen do ma i or o va lor em Lis boa, 
onde se re gis ta 4,7%, e no con ti nen te com 2,0%. 

5 Ver o qua dro 4 como uma si mu la ção que par te dos ca sa men tos re gis ta dos e ce le -
bra dos em ma tri mó nio no ano de 1995. 
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6 Tran si ções Fa mi li a res e Cons tru ção da Iden ti da de das Mu lhe res, dis ser ta ção de dou to ra -
men to em fase de con clu são, a de fen der no Insti tu to de Ciên ci as So ci a is da Uni ver -
si da de de Lis boa (ori en ta ção de Ka rin Wall). 
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