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PT/UM-ADB/PRQ/PVRM14 - Paróquia de Ruivães

Description level

F

Reference code

PT/UM-ADB/PRQ/PVRM14

Title type

Atribuído

Title

Paróquia de Ruivães

Production dates

1607 - 1911

Dimension and support

36 lv.; papel

Holding entity

Arquivo Distrital de Braga

Producer

Paróquia de Ruivães

Biography or history

A paróquia de São Martinho de Ruivães era reitoria da apresentação do reitor de Santa Maria de Veade.
Chamou-se antigamente Vilar de Vacas. Vem mencionada a primeira vez em documentos de 1426. Foi
vila e sede de concelho que viria a ser extinto pelo decreto de 23 de dezembro de 1853. Passou então
para o concelho de Vieira do Minho. Ainda conserva o pelourinho. Por aqui passava a via romana BragaChaves-Astorga. Em 1752 existiam na paróquia as seguintes capelas: Nossa Senhora da Conceição,
particular, pertencente ao capitão-mor da vila; Santa Isabel no lugar de Zebral; Nossa Senhora dos
Remédios, no lugar de Botica; e São Paio no lugar de Frades. Para além dos lugares já referidos e ainda
composta pelos seguintes: Espindo, Pardieiros, Quintã, Ruivães, Santa Leocádia, Soutelos, Vale e Vila.
Em 1809 foi alvo da invasão francesa liderada pelo general Soult. Em 1827 é palco do combate entre
liberais e absolutistas. É paróquia da diocese de Braga.
Ruivães, concelho de Vieira do Minho

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 Vieira do Minho entre 1918 e 1922 (não
foi possível precisar a data), 13 de julho de 1927, 6 de junho de 1953, 27 de agosto de 1958, 16 de julho
de 1976, 24 de janeiro de 1984, 9 de abril de 1996, 9 de outubro de 2003 e 15 de setembro de 2011.
Documentação formada por livros agrupados nas seguintes séries: batismos, casamentos, óbitos,
crismados, legados e obrigações de missas.
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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