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PT/UM-ADB/PRQ/PPVL12 - Paróquia de Galegos

Description level

F

Reference code

PT/UM-ADB/PRQ/PPVL12

Title type

Atribuído

Title

Paróquia de Galegos

Production dates

1587 - 1911

Dimension and support

16 lv.; papel

Holding entity

Arquivo Distrital de Braga

Producer

Paróquia de Galegos

Biography or history

A paróquia de São Martinho de Galegos era vigararia da apresentação do arcediago de Fonte Arcada do
Cabido da Sé de Braga. Passou mais tarde a reitoria. Segundo as "Memórias Paroquiais de 1758" e a
"Estatística Parochial" de 1862, era da apresentação do Colégio da Santa Igreja de Lisboa. Tinha dois
vigários que eram curas alternados desta igreja e da igreja de São Salvador de Fonte Arcada. Segundo
J.M Batista viveu nesta freguesia o Conde D. Fafes de Sarrazim de Lanhoso, bom e rico homem que
pelejou e morreu na batalha de Águas de Maias, junto a Coimbra, pelo seu rei D. Garcia, contra D.
sancho, rei de Castelo e irmão deste. Sucedeu-lhe seu filho D. Godinho Fafes de quem descendem os
Godinhos que têm aqui o seu solar. É composta pelos seguintes lugares: Covo, Igreja, Outeiro, Penedos,
Pracinha e Seides. É paróquia da diocese de Braga.
Galegos, concelho de Póvoa de Lanhoso

Geographic name

Access restrictions

A partir de 1 de Abril de 1911, os livros paroquiais foram entregues, por determinação legal, às repartições
do Registo Civil, criado em 18 de Fevereiro do mesmo ano, onde permaneceram até à sua incorporação
nos Arquivos Distritais, após decorrerem 100 anos sobre a data de elaboração do último registo. Em 1994
foi publicado o Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais, no âmbito do Inventário do Património
Cultural Móvel.
Incorporações provenientes da Conservatória do Registo Civil de Póvoa de Lanhoso em 1 de agosto de
1918, 12 de julho de 1976 e 3 de outubro de 2008.
Documentação formada por livros agrupados nas seguintes séries: batismos, casamentos, óbitos e
testamentos.
Documentos agrupados pela série documental respetiva (batismos, casamentos, etc.) e ordenados
cronologicamente.
Acessível, exceto unidades em mau estado de conservação.

Language of the material

POR (Português)
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