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PT/UM-ADB/PRQ/PBCL35 - Paróquia de Fragoso

Description level

F

Reference code

PT/UM-ADB/PRQ/PBCL35

Title type

Atribuído

Title

Paróquia de Fragoso

Production dates

1562 - 1911

Dimension and support

26 lv.; papel

Holding entity

Arquivo Distrital de Braga

Producer

Paróquia de Fragoso

Biography or history

A paróquia de São Pedro de Fragoso era vigararia da apresentação da Casa de Bragança e cabeça do
couto de Fragoso. Teotónio da Fonseca refere que "a designação de Santa Maria de Fragoso que nos
aparece muitas vezes em documentos posteriores talvez fosse mudança temporária do orago S. Pedro,
pois é certo que a actual freguesia de São Pedro de Fragoso é constituída pelas antigas de São Vicente,
São Pedro e parte da de Cardoso, tendo como orago a Cadeira de São Pedro em Antioquia". Pertence ao
concelho de Barcelos. É paróquia da diocese de Braga.
Fragoso, concelho de Barcelos

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 Barcelos em 1918 (não foi possível
precisar a data), 15 de abril de 1920, 5 de maio de 1937, 18 de junho de 1968, 18 de março de 1977, 30
de janeiro de 2006 e 7 de novembro de 2011.
Documentação formada por livros agrupados nas seguintes séries: batismos, casamentos, óbitos e róis de
crismados.
Documentos agrupados pela série documental respetiva (batismos, casamentos, etc.) e ordenados
cronologicamente.
Acessível, exceto unidades em mau estado de conservação.
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POR (Português)
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