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..:: Resumo 

 Sem questionar o movimento historiográfico que vem analisando a emergência da paróquia, quer à 

luz do sincretismo institucional (influenciado por teóricos como Imbart la Tour), quer centrando-se 

exclusivamente no período que medeia entre o final da Antiguidade e o período imediatamente posterior à 

Reconquista, pretendemos fazer uma incursão pela época Moderna e pelo que convencionámos designar 

por paroquialização. Reportámo-nos a uma fase secundária no processo de formação de paróquias 

provocada por factores de ordem demográfica, religiosa e política que importa conhecer. Efectivamente, 

embora tal paroquialização surja num contexto diverso daquele que o Parochiale Suévico (séc. VI) ou o 

censual de Braga (século XI) deixam entrever, urge procurar explicações para a eclosão das igrejas filiais 

(curatos e capelanias) de forma a compreender o fenómeno de fundação de paróquias e dos seus termos, 

não obstante a complexidade do mesmo e a incapacidade já demonstrada para formatar tal fenómeno a 

regras universais. Para tal, tomamos como campo de estudo a diocese de Lamego, território onde, ao longo 

dos séculos XV a XVIII, se desenrolam mudanças na malha paroquial – alterações que apresentaremos como 

modelo para discussão. Em suma, pretendemos analisar e compreender o processo de autonomização 

paroquial ao longo da Idade Moderna considerando esta problemática dos pontos de vista demográfico, 

político e social.  

 

 

..:: Esquema da apresentação 

 Noções de paroquialização e igrejas filiais; 

 O “caso” da Diocese de Lamego; 

 As fontes; 

 Problemáticas e elementos para discussão. 

 

 

..:: Bibliografia de apoio 

Almeida, Carlos Alberto Ferreira de - A paróquia e o seu território. Cadernos do Noroeste.  (1986), p.113-130. 

       - Território Paroquial de Entre-Douro-e-Minho. Sua Sacralização. Nova Renascença. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::.. Seminário de História Religiosa            2012 ..:: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::CEHR.Porto:::: 



Vol. 1, n.º 2  (1981). 

Amaral, Luís Carlos - Poblamiento y organización eclesiástica del territorio bracarense (finales del siglo IX - primer 
cuarto del siglo XI).  In  Sesma Munõz, J. Ángel; Laliena Corbera, Carlos - La pervivencia del concepto: nuevas 
reflexiones sobre la ordenacion social del espacio en la Edad Media. Saragoça: Universidad de Zaragoza, 2008. 

Capela, José Viriato - As paróquias.  In  Capela, José Viriato- As freguesias do Distrito de Viseu nas Memórias 
Paroquiais de 1758: Memórias, História e Património. Braga: [s.e.], 2010. p.  93-130. 

Fernandes, A. de Almeida - As origens nas igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [edição de autor], 1963.  

             - Censual da Sé de Lamego. Arouca: [Câmara Municipal de Lamego / ADPA], 1999.  

             - Paróquias Suevas e Visigóticas. Arouca: Associação para a Defesa da Cultura Arouquense/
Câmara Municipal de Tarouca, 1997. ISBN 972-9474-11-7. 

García de Cortázar, José Angél - La organización socioeclesiológica del espacio en el norte de Península Ibérica en los 
siglos VIIII a XIII.  In  Sesma Munõz, J. Ángel;Laliena Corbera, Carlos- La pervivencia del concepto: nuevas 
reflexiones sobre la ordenacion social del espacio en la Edad Media. Saragoça: Universidad de Zaragoza, 2008. 
ISBN 978-84-96214-97-2. 

Mattoso, José - Paróquia [I. Até ao século XVIII].  In  Azevedo, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001. Vol.  3, p.  372-376. 

Neves, Serafim das - Origem dos templos, das paróquias e dos padroados: (Ideias gerais). [s.l.]: [s.n.], 1965.  

Oliveira, Miguel - As paróquias rurais portuguesas. Lisboa: [União Gráfica], 1950.  

Rodrigues, Ana Maria S. A. - A formação da rede paroquial no Portugal medievo: Estudos em homenagem ao 
Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias. Porto: FLUP, 2006.  

Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio - La parroquia, célula de encuadramiento de la sociedad rural asturiana (siglos XI-
XIII).  In  Sesma Munõz, J. Ángel; Laliena Corbera, Carlos - La pervivencia del concepto: nuevas reflexiones sobre 
la ordenacion social del espacio en la Edad Media. Saragoça: Universidad de Zaragoza, 2008. 

Santos, Cândido dos - O Censual da Mitra do Porto: subsídios para o estudo da Diocese nas vésperas do Concílio de 
Trento. Porto: Câmara Municipal,  

Silva, Francisco Ribeiro da - A criação das Paróquias de S. Nicolau e de N. Sa da Vitória (1583): aspectos sócio-
económicos e religiosos da época. Porto: Paróquias de S. Nicolau e de N. Sra. da Vitória, 1984.  

Silva, M. L. Coelho da - Manual de Direito Parochial. Porto: [Typ. de José Fructuoso da Fonseca], 1904.  

| Centro Regional do Porto da UCP (Foz) | Sala nº 5 (Edifício da Direcção,  piso 0) 

| 18.00h - 20.00h 

..:: Organização: 
|Mais informações:  (+351) 226 196 200 (extensão 185) | cehr.porto@porto.ucp.pt  

Nuno Resende nasceu em Cinfães, em 1978. É licenciado em História, variante científica, pela Universidade do Minho 

(2001), mestre em Estudos Locais (especialização em construção de Memórias Históricas) (2005), e doutorado em 

História de Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2012). Foi investigador do Museu Nacional Soares 

dos Reis (2003-2004) onde participou na elaboração de várias exposições temporárias. Em 2006 foi convidado pela 

Diocese de Lamego para coordenar a 2ª fase do Inventário do património religioso e cultural nos arciprestados de 

Lamego e Tarouca tendo comissariado duas exposições sob o tema do património religioso no vale do Douro («A 

Montante do Tempo», 2006 e «A Palavra e o Espírito», 2007). Foi, ainda, coordenador editorial e científico de diversas 

publicações editadas pela Diocese de Lamego, nomeadamente os 2 volumes do catálogo resultante do projecto de 

inventariação: «O Compasso da Terra», onde participaram 24 investigadores nas áreas da História e História de Arte de 

diversas universidades nacionais. Apresentou dissertação em História da Arte Portuguesa (como bolseiro FCT) sobre o 

papel das ermidas, devoções e espiritualidade nas comunidades da serra do Montemuro entre os séculos XVI e XVIII, 

sob a orientação da Prof.ª Doutora Lúcia Cardoso Rosas (Faculdade de Letras da Universidade do Porto). Integra, ainda, 

o conjunto de investigadores do CEPESE – Centro de Estudos de População e Sociedade e do CITCEM. É actualmente 

investigador-bolseiro ao serviço da UP e VALSOUSA, onde elabora trabalho de investigação e elaboração de textos 

propedêuticos no âmbito da Rota do Românico. 

mailto:cehr.porto@porto.ucp.pt

