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Reference code
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Title type

Atribuído

Title

Paróquia de São Cosmado [Armamar]

Date range

1568-04-22 - 1902-12-21

Dimension and support

12 liv.

Holding entity

Arquivo e Museu Diocesano de Lamego

Producer

Paróquia de São Cosmado [Armamar]

Biography or history

Accruals

Povoação muito antiga, talvez do tempo dos romanos e, com certeza, do tempo dos árabes. Teve foral
antigo, reformado por D. Manuel em 15 de Dezembro de 1512. Foi vila e sede de concelho, extinto em 24
de Outubro de 1855. Paróquia anterior à nacionalidade, com igreja própria, já em meados do século XII.
Era abadia do padroado real. Em 1839 aparece na comarca de Lamego, em 1853 na de Tabuaço e em
1862 na de Armamar.
Diocese de Lamego.
Orago - São Cosme e São Damião.
Lugares da freguesia: Cardais, Contim, Duade, Lapinha, Pisões, Prado, Quinta, Ribeira de Baixo e São
Cosmado.
Os “Livros Findos” de assentos paroquiais (os mais antigos, do 2º quartel do século XVI), eram entregues
pelos párocos no Seminário do Coura, construído em finais do século XVIII sobre os alicerces do antigo
Colégio de S. Nicolau, por ação do bispo D. João António Píncio.
Acontecendo um grande incêndio no edifício na noite de 12 para 13 de Maio de 1834, conseguiram os
responsáveis da diocese salvá-los, levando-os para uma dependência do Paço Episcopal que lhe ficava
em frente.
Reconstruído o seminário em 1859 pelo bispo D. José de Moura Coutinho, os livros para aí terão
regressado pouco tempo depois.
Quando a lei republicana de 18 de Fevereiro de 1911 tornou obrigatório o Registo Civil e retirou valor para
efeitos civis aos assentos religiosos, determinou que os livros de assentos existentes nas Paróquias ou
arquivados nas Câmaras Eclesiásticas fossem entregues nas conservatórias do Registo Civil então
criadas, para seguirem mais tarde para o Arquivo Distrital de Viseu. Consta que, em obediência à referida
lei, foram os livros da diocese levados em caixotes para o dito arquivo mas que, não havendo aí espaço
suficiente, a maioria deles foi devolvida à sua origem.
Adquirida a Casa do Poço em 1920 para aí se instalar de novo o Seminário, o espólio foi levado pouco
depois em cestos para uma sala do rés-do-chão do edifício, onde anteriormente funcionara a taverna de
D. Emília, e aí ficaram amontoados e em péssimas condições de conservação.
Mudando-se D. Ernesto Sena de Oliveira para o Paço da Rua das Cortes, em finais de 1945, após o
falecimento da sua última doadora, duas ou três pessoas o alertaram para a vergonhosa e imperdoável
situação dos livros.
Na sequência de tais alertas, D. Ernesto mandou então colocá-los nos fundos do Paço e aí permaneceram
e foram consultados por numerosos investigadores, até 2011, data em que foram deslocados para o
Arquivo e Museu Diocesano, para serem devidamente organizados e digitalizados.
O fundo integra documentação relativa às séries registos de baptismos, registos de casamentos, registo
de óbitos e registos mistos.
Por se tratar de um fundo fechado, não se prevê a entrada de novas unidades de instalação.

Arrangement

A documentação encontra-se organizada cronologicamente, por série documental.

Conditions governing use

Reprodução condicionada pelo estado de conservação dos documentos.
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