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..:: Resumo 

 A partir de documentação de caracter fiscal, como é o caso dos impostos régios do século XVII, que 

permitem o reconhecimento de certos traços identitários dos agentes clericais, procurar-se-á, nesta sessão, 

apresentar alguns dados para a diocese do Porto. O modo de organização e o nível de funcionamento 

imediato dos territórios (paroquial e diocesano) revelados por esta documentação constituem outro dos 

aspectos a tratar.  

 

 

..:: Esquema da apresentação 

 A questão da isenção fiscal e os privilégios do clero 

 As fontes e os problemas que levantam 

 A geografia da riqueza diocesana  
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