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INTRODUÇÃO 
 

O Projecto de Estudo 
 

 Apesar do interesse dos historiadores portugueses pela temática das visitas 

pastorais ter sido evidente a partir da década de setenta do século XX foi, contudo, 

depois de meados de 1980 que começaram a surgir estudos mais sistemáticos por 

intermédio de Francisco Bethencourt, Elvira Cunha de Azevedo Mea, António 

Franquelim Neiva Soares mas, principalmente, de Joaquim de Carvalho e José Pedro 

Paiva. No que à diocese do Porto diz respeito e à margem dos diversos estudos de 

caso realizados é, sobretudo, o artigo de Eugénio dos Santos inscrito na “Revista de 

História”1 que aborda as visitas pastorais portuenses de forma crítica e conjuntural. 

Nesta perspectiva, a questão de partida para o presente trabalho passou por saber se 

era possível estudar, a partir das fontes disponíveis, em que moldes se realizava o 

processo visitacional no bispado do Porto, atribuindo-se ênfase aos visitadores e aos 

seus escrivães como principais executores de uma política que visava morigerar não 

só todo o clero, mas também os fiéis2. Quem eram? Qual a sua formação 

académica? A sua nomeação teria sido feita ao acaso ou era resultante de uma 

política concreta delineada pelos prelados portuenses? E o acto da visitação era 

produto de uma estrutura montada à priori ou, pelo contrário, um acontecimento 

fortuito que assumia múltiplas facetas? Com que frequência se realizavam as visitas 

pastorais? 

Para além de se tentar responder a estas questões, procurou-se, também, 

especificar quem eram os principais visados durante as visitações e os 

comportamentos desviantes por eles evidenciados. Os admoestados pelos visitadores 

eram entidades particulares ou colectivas? Por que motivo(s) eram advertidos? 

Bastava uma repreensão para cessar de imediato a prevaricação? Quais eram as 

principais sanções espirituais e temporais aplicadas pelos bispos e seus delegados aos 

transgressores? Orientavam-se aqueles pelos mesmos padrões de moralidade e 

sociabilidade ou divergiam, consideravelmente, nas suas formas de actuação? 

Sendo o prelado a autoridade máxima a nível diocesano, revelou-se 

igualmente importante determinar a evolução da política pastoral ao nível da 

evangelização e controlo dos pecados públicos. Para tal foi necessário estabelecer as 

                                                
1 SANTOS, Eugénio dos Santos, «Os Livros de Visitas Pastorais da Região Portuense: Questões e Perspectivas 
de Abordagem», in “Revista de História”, vol. II, Porto, 1979. 
2 PAIVA, José Pedro de Matos, «A Administração Diocesana e a Presença da Igreja: o Caso de Coimbra 
nos séculos XVII e XVIII», in “Lusitania Sacra”, vol. 3, Lisboa, 1991, pp. 87-88. 
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biografias dos bispos portuenses, conhecer a sua formação, as trajectórias de acesso 

à mitra, as funções que desempenharam nas diversas conjunturas políticas e, por fim, 

avaliar os seus desempenhos em matéria de visitas pastorais. 

Na impossibiliade de efectuar um estudo pormenorizado relativamente a todas 

as freguesias que constituíam o bispado na época moderna, optou-se por analisar 

realidades antagónicas através da dicotomia espaço urbano/espaço rural e zona 

litoral/zona interior. Mercê das limitações impostas pela documentação sobrevivente, 

não foi possível analisar uma das freguesias da cidade do Porto como representativa 

de um espaço urbano. Assim, a que mais se aproximava deste objectivo era a de 

Leça da Palmeira, localizada na comarca da Maia, muito embora este espaço se 

revelasse, no período em questão, pouco próximo dos padrões de urbanização 

reconhecidos na cidade do Porto. Aliás, só do ponto de vista sócio-económico devido 

ao desenvolvimento de actividades ligadas ao mar é que se poderá considerar Leça 

da Palmeira uma freguesia remotamente urbana. Esta forte ligação ao mar permitiu-

lhe reunir as condições necessárias para a existência de uma população diversificada 

em que o elemento escravo assumia alguma expressão na sua demografia. A sua 

proximidade à cidade do Porto, local onde se situava a sede do episcopado, opõe-se 

à distância verificada entre esta e Gondalães (pertencente à comarca de Penafiel) e 

Gulpilhares (localizada na comarca da Feira), as restantes freguesias que constituem 

os pilares centrais deste trabalho, cujas populações viviam, quase totalmente, 

dependentes da terra. 

À escolha do intervalo de tempo em estudo (1675-1800) subjaz duas ordens de 

razão: a primeira encontra-se relacionada com a escassez de fontes documentais que 

representa um forte entrave à realização de um estudo similar em tempos mais 

recuados e, por outro lado, o estudo das visitas pastorais ao longo de 150 anos revela-

se suficiente para constituir uma amostragem significativa – a longa duração permitirá 

aferir tendências e apontar evoluções.  

Para se ter uma imagem abrangente da diocese procedeu-se à análise de 

todos os livros de visitações identificados, entre 1700 e 1710, por se tratar de um 

período charneira em que se verificou uma redução da periodicidade da realização 

de visitas pastorais o que poderá indicar uma mudança da política dos prelados 

portuenses nesta matéria. Por conseguinte, foram estudados os livros de S. Cristóvão 

de Louredo, S. Cristóvão do Muro, S. Gonçalo de Mosteiro, S. João de Luzim, S. João de 

Rande, S. Pedro de Ataíde, S. Salvador de Castelões de Cepeda, S. Salvador de Lavra, 

S. Salvador de Tabuado, Santa Cruz de Jovim, Santa Maria de Esmoriz, Santa Maria de 
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Olival, Santa Maria de Sobretâmega, Santa Marinha de Crestuma, Santa Marinha de 

Vilar do Pinheiro, Santiago de Milheirós e Santo André de Várzea de Ovelha. 

Definidas a problemática e as coordenadas do tempo e espaço do presente 

trabalho, importa, contudo, referir que este não pôde ser mais completo abarcando o 

estudo de livros relativos a outras freguesias, devido ao facto de se ter dispendido 

muito tempo na inventariação das fontes, mercê da sua dispersão e condicionado, 

também, pelos limites impostos pela própria documentação. Aliás, teria sido 

interessante adicionar a análise dos livros de capítulos de visitas de uma freguesia 

pertencente à comarca eclesiástica de Sobretâmega. Todavia, por imperativos 

temporais tal não foi possível. 

Para melhor expor a pesquisa realizada, o presente trabalho foi dividido em três 

partes. Na primeira parte procurou-se não só enquadrar a Igreja portuguesa na 

dinâmica política e social da época mas, também, caracterizar o bispado do Porto do 

ponto de vista espacial, humano e económico-profissional. Neste sentido, para melhor 

se perceber a dimensão e a organização do espaço religioso foi elaborado um mapa 

da diocese do Porto com base nos elementos fornecidos pelas constituições sinodais 

do bispado do Porto de 1687/90. Todavia, o recurso ao regimento do auditório 

eclesiástico do Porto revelou-se, igualmente, fundamental como meio de explicitar de 

que forma funcionava o aparelho administrativo-burocrático da diocese. 

Do ponto de vista humano, atribuiu-se especial atenção ao clero secular. Na 

tentativa da sua quantificação foram utilizados, como principais fontes de informação, 

os estudos realizados por Cândido dos Santos3 e Fernando de Sousa4. 

Novamente com base nas constituições sinodais do bispado do Porto de 

1687/90 procurou-se estabelecer que valores e modelos de comportamento os 

clérigos deviam adoptar, atribuindo-se ênfase aos párocos devido à sua singularidade 

e inquestionável importância, numa época em que a maior parte da população se 

identificava e estava integrada numa paróquia. 

Para além da utilização dos dados fornecidos pelo estudo de Helena Osswald 

relativamente à população da diocese do Porto ao longo da época moderna, foi 

realizado o enquadramento demográfico das três principais freguesias em análise 

(Leça da Palmeira, Gondalães e Gulpilhares) com o intuito de se perceber se teria 

havido oscilações populacionais, por exemplo de aumento desmesurado, que 

                                                
3 SANTOS, Cândido dos, «Contribuições do Clero Português para a Guerra contra os Turcos no Tempo de 
D. João V», in “Igreja Portucalense”, Porto, 1978. 
4 SOUSA, Fernando de, “O Clero a Norte do Douro em Finais de Setecentos”, Porto, 1979 e «O Clero da 
Diocese do Porto ao Tempo das Cortes Constituintes», in “Revista de História”, vol. II, Porto, 1979, pp. 245-
263.  
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justificassem alguns dos comportamentos desviantes imputados aos titulares dos 

benefícios paroquiais. 

Finalmente, do ponto de vista económico-profissional procurou-se dar uma 

visão genérica das actividades desenvolvidas, destacando-se o papel dinâmico 

desempenhado pela cidade do Porto na economia do espaço que constituía o 

bispado. Utilizando-se como fonte primária as listas das companhias de ordenanças de 

Leça da Palmeira, Gondalães e Gulpilhares, tentou-se definir quais as principais 

actividades desenvolvidas e as profissões desempenhadas pelas populações de cada 

uma destas três freguesias. 

Na segunda parte do presente trabalho desenvolveu-se a temática das visitas 

pastorais do ponto de vista institucional, realçando-se a sua especificidade face às 

realizadas nos restantes países da Europa cristã. Por outro lado, procurou-se definir em 

que moldes se encontrava regulamentada e se procedia à actividade visitacional na 

diocese do Porto através, essencialmente, da análise das constituições sinodais do 

bispado do Porto de 1687/90 e do regimento do auditório eclesiástico do Porto. Por 

último, foi abordada a questão da documentação produzida ao longo de todo o 

processo visitacional tendo sido feito o ponto da situação da documentação 

referente à diocese do Porto que, posteriormente, possibilitou através dos dados 

contidos nos livros de visitações sobreviventes, conjugados com os inscritos nos livros de 

baptismos, casamentos e óbitos de cada uma das respectivas freguesias, determinar a 

periodicidade da realização das visitas pastorais nesta circunscrição eclesiástica. 

A terceira parte corresponde ao corpo essencial do trabalho. Nela, recorrendo 

a todos os livros de visitações das freguesias referidas inicialmente, às constituições 

sinodais do bispado do Porto 1687/90 e ao regimento do auditório eclesiástico do 

Porto, procurou-se, em primeiro lugar, construir uma espécie de retrato-robot dos 

visitadores e seus escrivães. Outros dois objectivos passaram por determinar as épocas 

do ano em que a actividade visitacional era mais intensa e se, de facto, os visitadores, 

como impunham as constituições, evitavam inspeccionar as freguesias quando nestas 

se prodecia à colheita dos principais produtos agrícolas cultivados5. Para tal foram 

recolhidos testemunhos de agricultores residentes em Leça da Palmeira, Gondalães e 

Gulpilhares, cujas informações foram cruzadas com a análise efectuada a três 

almanaques populares publicados no Porto. 

Foi, também, reconstituído o itinerário realizado pelo visitador Manuel Ferreira da 

Costa Saboya à comarca eclesiástica de Sobretâmega, através do livro de registo das 

visitações da comarca de 1762/1763. Esta reconstituição implicou o recurso às 
                                                
5 C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XXXII, const. I, p. 654. 
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constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90 e às memórias paroquiais, como 

forma de determinar quais eram as freguesias que constituíam a comarca de 

Sobretâmega em meados de setecentos. 

Mediante os capítulos particulares registados pelos visitadores nos livros de 

visitações, pretendeu-se identificar quem eram os principais alvos da sua atenção e os 

comportamentos desviantes censurados. A divisão entre clero secular e fregueses e as 

subcategorias a elas adstritas foram induzidas pela própria informação recolhida. 

Tendo por base os capítulos gerais e as mais variadas pastorais mandados 

inscrever nos livros de visitações pelos bispos, foi elaborado o capítulo 6 em que se 

procurou reconhecer qual a política adoptada por cada um dos prelados em matéria 

de visitas pastorais do ponto de vista da sua regularidade e das determinações que 

mandavam publicar. Com efeito, foi atribuída atenção aos seus percursos pessoais 

porque são indissociáveis da sua forma de governo. 

À semelhança do que se procurou fazer relativamente aos capítulos 

particulares registados pelos visitadores, também, no que concerne aos capítulos 

gerais se procedeu à identificação dos transgressores evidenciando-se quais as suas 

principais faltas. Uma análise comparativa da actuação de todos os bispos possibilitou 

a divisão dos 150 anos em estudo em duas fases distintas: uma primeira fase (1675-

1708) caracterizada por um maior controlo, a que se seguiu um mais amplo período 

de relaxamento (1709-1800) no que diz respeito à importância atribuída às visitas 

pastorais pelos bispos enquanto mecanismo de controlo/fiscalização e como forma 

de difundir sistemas de valores e modelos de comportamento. 

A terceira parte termina com uma abordagem às sanções espirituais e 

temporais aplicadas pelos prelados e seus delegados, com vista a dissuadir os 

prevaricadores de transgredirem as normas impostas pela Igreja. 

 

 

Fontes e Método 
 

Livros de Visitações 
 

O presente trabalho incidiu, essencialmente, nos livros de visitações uma vez 

que os livros de devassas relativos à diocese do Porto desapareceram quase na sua 

totalidade, o que torna impossível estabelecer quantos não cumpriam com todo o 

escrúpulo e zelo as tarefas que lhes estavam confiadas ou, simplesmente, optavam 

por não acatar as normas que lhes eram impostas em matéria de fé e de moralidade. 
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De todos os manuscritos de que se teve conhecimento, somente foi vedado o 

acesso aos livros de visitações de S. João Baptista de Canelas pelo seu actual abade, 

que se opôs frontalmente a qualquer tentativa de análise, alegando desconhecer a 

sua localização apesar de já ter sido publicado, em 1993, uma monografia com base 

nesses mesmos livros. De igual modo, convém referir que, após ter sido feita a 

inventariação dos livros existentes no arquivo do paço episcopal, o livro de visitações 

de S. Miguel de Beire (1676-1815) desapareceu misteriosamente, o que impossibilitou a 

utilização dos dados nele contidos. 

As circunstâncias da produção e a caracterização, do ponto de vista formal, 

dos livros de visitas pastorais encontram-se explanadas nos capítulos 3.2.1. e 3.3. do 

presente trabalho. 

A natureza dos livros de visitações revela uma certa parcialidade e 

subjectividade porque possuem uma ligação intrínseca entre a mentalidade do 

visitador e a realidade por ele analisada, uma vez que “é ele quem conduz o 

inquérito, quem privilegia este ou aquele aspecto”6, pelo que o valor histórico destas 

fontes não deve ser sobrevalorizado mas, também, não pode ser menosprezado. Por 

outro lado, há que referir que “os capítulos de visita são uma radiografia da paróquia 

enquanto sociedade católica”7 não contendo referências às restantes confissões 

senão como práticas ilícitas, como se depreende pela análise dos editais das visitas8. 

Convém, ainda, referir que o bispo não possuía o direito de visitação de todas as 

freguesias que constituíam o bispado. Algumas delas estavam isentas da jurisdição do 

prelado, nomeadamente, as que pertenciam às ordens religiosas, como é o caso de 

Grijó9. 

Apesar de o próprio registo dos capítulos da visita ser uniformizado, por vezes, 

alguns dados relativos, por exemplo, à identificação do visitador ou do escrivão e à 

data do início ou fim da visita eram sonegados, intencionalmente ou não. 

Tendo sido realizado o estudo da sazonalidade das visitas pastorais com base 

nas datas inscritas no termo de abertura da visitação, na ausência daquelas foram 

utilizadas as que se encontravam no termo de encerramento. Uma vez que, 

normalmente, a visitação tinha a duração de um ou dois dias, a margem de erro é, 

portanto, reduzida. 

                                                
6 SANTOS, Eugénio dos Santos, op. cit., p. 7. 
7 SOARES, António Franquelim Sampaio Neiva, “A Arquidiocese de Braga no século XVI – Visitas Pastorais e 
Livros de Visitações”, vol. II, Porto, 1972, p. 575. 
8 Ibidem, p. 582. 
9 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 18, n.º 110, p. 595. 
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A imensa quantidade de informação contida nestes livros suscitou a 

necessidade de restringir o objecto de estudo tendo sido excluídos da presente análise 

as determinações relativas a obras, isto é, que exigiam a substituição ou reparação 

dos templos, paramentos ou alfaias religiosas. 

O exame detalhado de cada um dos livros foi realizado através da criação, de 

raiz, de uma base de dados específica em Microsoft Access que, posteriormente, foi 

testada, o que implicou um dispêndio considerável de tempo. Esta base de dados 

para além de conter todas as informações relativas à estrutura formal do acto da 

visitação incluía uma secção onde se procedeu à desmontagem de cada um dos 

capítulos identificados. No que ao primeiro aspecto diz respeito foi criada uma tabela 

com os seguintes campos: nome e comarca a que a paróquia pertencia; bispo 

mandatário; nome, funções/cargos desempenhados, comarca onde se situa o 

benefício paroquial e o grau académico do visitador; nome, funções/cargos 

desempenhados e grau académico do escrivão da visitação; nome, título e grau 

académico do pároco; data da certidão do pároco e fólios em que foi registada a 

visitação. 

Para retirar a informação relativa aos trangressores, comportamentos desviantes 

e sanções aplicadas foram concebidas, essencialmente, duas tabelas possuindo uma 

delas dois campos: a descrição dos comportamentos desviantes e se o capítulo foi 

mandado publicar pelo prelado (capítulo geral) ou se se tratava de uma 

determinação do visitador relativamente a uma freguesia (capítulo particular). A 

segunda tabela era constituída pelos seguintes campos: público-alvo, penas 

temporais aplicadas, beneficiários das penas pecuniárias (caso tivessem sido 

sancionadas) e censuras e penas espirituais impostas. 

Tratou-se, portanto, de uma tarefa bastante morosa de desconstrução de toda 

a informação contida nos livros de visitações para, posteriormente, se voltar a reuni-la 

segundo uma lógica social. Assim, a informatização dos cerca de 1500 procedimentos 

incorrectos recolhidos das 331 visitas pastorais que constituem o principal objecto de 

estudo deste trabalho, frequentemente, suscitaram problemas metodológicos, 

sobretudo, quando, por diversas vezes, não especificavam a que público se dirigia. 

Nesta situação, a estratégia adoptada passou pelo recurso às constituições sinodais 

do bispado do Porto de 1687/90, como forma de descortinar a quem eram imputadas 

determinadas tarefas ou atribuições. De igual modo, a definição de um 

comportamento como sendo geral ou particular gerou algumas dificuldades na 

medida em que nem sempre era perceptível se tinha sido o prelado ou o seu 

delegado a condenar determinados comportamentos. Neste caso, a solução passou 
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pelo confronto entre os capítulos de visitas dos livros das diferentes freguesias com vista 

a reconhecer entre eles semelhanças ou disparidades. Convém, ainda, referir que 

alguns dos comportamentos identificados não especificam, propriamente, em que 

consistia a falta alvo de reprovação e por isso alguns aspectos não foram mais 

aprofundados. 

 

 

Fontes Demográficas 
 

 A reconstituição de qualquer quadro demográfico relativo ao período moderno 

choca, naturalmente, com o problema da quantidade e qualidade das fontes 

disponíveis, uma vez que só em 1801 se realizou o primeiro recenseamento geral da 

população minimamente fiável baseado em critérios normalizados. As fontes 

anteriores a esta, tendo sido elaboradas com objectivos não exclusivamente 

demográficos mas de ordem religiosa, económica, política, militar ou corográfica 

revelam-se lacunares na medida em que levantam dúvidas sobre a sua datação, a 

cobertura do território em análise ou mesmo o rigor dos dados apresentados que, por 

vezes, se manifestam sub ou sobreavaliados10. 

 Para a reconstituição da evolução demográfica de Leça da Palmeira, 

Gondalães e Gulpilhares foram utilizados os dados recolhidos em 1687, 1706, 1732, 

1758, 1787, 1795, 1798 e 1801. 

Para 1687 foram utilizados os dados inscritos nas constituições sinodais do 

bispado do Porto de D. João de Sousa, publicadas em 169011. Nestas encontra-se uma 

listagem com todas as igrejas que constituíam o bispado do Porto segundo a comarca 

eclesiástica a que pertenciam, os respectivos títulos, o número de fogos e de pessoas 

maiores e menores. De acordo com Helena Osswald estes dados, provavelmente, são 

os mesmos que constam na visita “ad limina” de 1688, que inclui dados do ano 

anterior, ou seja, o da realização do sínodo de 1687 a partir do qual se redigiram as 

constituições12. Sendo os dados relativos à cidade do Porto exactamente iguais na 

visita de 1688 e nas constituições de 1687/90 e impondo a visita “ad limina” um resumo 

dos róis de confessados como forma de quantificação populacional, poder-se-á 

                                                
10 SERRÃO, José Vicente, «O quadro humano», in “História de Portugal”, dir. José Mattoso, vol. 4, Editorial 
Estampa, 1993, pp. 49. 
11 “Constituições Sinodaes do Bispado do Porto”, Porto, 1690.  
12 OSSWALD, Helena, «A Evolução da População na Diocese do Porto na Época Moderna», in “Actas do I 
Congresso sobre a Diocese do Porto – tempos e lugares de memória”, vol. II, Porto/Arouca, 2002, p. 77. 
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concluir que, provavelmente, D. João de Sousa utilizou como fonte de informação os 

somatórios dos róis de confessados13. 

As informações relativas a 1706 foram retiradas da “Corografia Portuguesa” do 

padre Carvalho da Costa14, obra de iniciativa particular e trabalho de recolha de 

informação individual. Editada entre 1706 e 1712, faz uma relação de todas as 

províncias de Portugal por comarcas e concelhos. Para cada freguesia refere a 

história da origem e desenvolvimento, situação geográfica e económica, famílias 

ilustres, assim como o número de vizinhos, por vezes distinguindo maiores e menores de 

confissão. 

No entanto, este trabalho de Carvalho da Costa “esquece um ou outro 

concelho, serve-se de relatos e descrições anteriores que, por vezes, incorpora sem 

quaisquer referência e quanto à população, utiliza quase sempre números 

aproximados ou arredondamentos às dezenas ou às centenas”15. Deste modo, a 

frequência com que surgem estes arredondamentos dos números que exprimem os 

efectivos paroquiais pode “provocar distorções nos dados, contribuindo para uma 

subavaliação ou sobreavaliação dos valores populacionais e originando, 

fundamentalmente para os casos particulares, uma menor fiabilidade desses 

valores”16. 

Para 1732 foi usada a «Lista dos fogos, e almas, que há nas terras de Portugal 

(…)» incorporada na “Geografia Histórica de todos os Estados Soberanos da Europa” 

de Luís Caetano Lima17. Este levantamento demográfico regista o número de fogos e 

almas, revelando-se, todavia, muito lacunar na medida em que ignora diversas 

comarcas do Reino.  

A «Lista dos fogos, e almas» apresenta, no entanto, problemas de datação. 

Joaquim de Carvalho e José Pedro Paiva referem que os “valores aí apresentados são 

muito semelhantes aos das informações prestadas pelos párocos, especialmente as de 

1721”18. Mas não é de excluir que os valores sejam realmente de 1732. Aliás, já Romero 

de Magalhães tinha posto em causa, para o Algarve, a data de 1732 para esta fonte, 

colocando a hipótese de se reportar antes ao ano de 1705. Por estes motivos, a Lista 

                                                
13 Ibidem. 
14 COSTA, António Carvalho da, “Corografia Portuguesa”, tomo I e II, 2.ª edição, Braga, 1868.  
15 SOUSA, Fernando de, “História da Estatística em Portugal”, Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, 1995, 
p. 83. 
16 MONTEIRO, Henrique Jorge Coutinho de Almeida, “A População Portuguesa por 1700”, Porto, 1997, p. 
68. 
17 LIMA, Luís Caetano, “Geografia Historica de Todos os Estados Soberanos de Europa”, 2 tomos, Lisboa, 
1734/1736. 
18 CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, «A Diocese de Coimbra no século XVIII – 
População, Oragos, Padroados e Títulos dos Párocos», in “Revista de História das Ideias”, vol. II, 1989, p. 
192. 
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deve ser utilizada com a máxima cautela, o que não significa que a sua avaliação, 

para certas povoações, não seja correcta ou próxima disso19. 

Para 1758 foram utilizadas as «Memórias Paroquiais» inseridas no “Dicionário 

Geográfico de Portugal”. Estas «Memórias Paroquiais» são as respostas dos párocos ao 

questionário organizado por Luís Cardoso após o terramoto de Lisboa de 1755. O 

carácter ambíguo da formulação do inquérito proporcionou uma grande 

variabilidade na estrutura das respostas. “Alguns párocos discriminam a população de 

cada lugar da paróquia, outros fornecem somente o total, outros ainda referem 

apenas a população do lugar da sede da paróquia”20. No entanto, o interrogatório 

revela-se cuidadoso e pormenorizado, contendo informações sobre a rede do correio 

postal, “preocupando-se, ainda, para além das questões tradicionais referentes à 

população, com as características dos acidentes hidrográficos e orográficos”21. 

Em 1767/68, o padre Luís Cardoso decidiu publicar, tudo indica, sob o 

pseudónimo de Paulo Dias de Niza, o “Portugal Sacro-Profano”, utilizando as respostas 

ao inquérito de 1758, mas também, segundo Joaquim de Carvalho e José Pedro 

Paiva22, os dados recolhidos nas informações de 1763. 

Pelos motivos referidos anteriormente e na medida em que os dados relativos às 

freguesias em estudo contidos no “Portugal Sacro-Profano” coincidem com os das 

«Memórias Paroquiais» de 1758, a análise que se seguirá apenas terá em consideração 

as informações contidas nesta última fonte. 

Os dados referentes a 1787 foram retirados da «Descrição Preliminar da 

Província d´Entre Douro e Minho», com a qual o padre Agostinho Rebelo da Costa 

abriu a sua “Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto”, publicada em 

178923. Naquela, elabora quadros estatísticos para cada uma das quatro comarcas 

que constituíam a diocese do Porto. Estes quadros apresentam, relativamente a cada 

paróquia, o seu nome e orago, título do pároco, padroeiro da paróquia, número de 

fogos e almas, rendimento e distância do Porto. Apesar da recolha de informação 

protagonizada por Rebelo da Costa ter sido norteada por algum rigor, “a forma como 

desenha o perímetro da cidade mostra claramente o seu intuito de fazer os dados 

populacionais servirem o seu objectivo de projecção da cidade”24. 

                                                
19 MONTEIRO, Maria Isabel Oliveira Lopes da Silva Almeida, “A População Portuguesa em 1732”, Porto, 
1997, p. 53. 
20 CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, op. cit., p. 192. 
21 SOUSA, Fernando de, op. cit., p. 84. 
22 CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, op. cit., p. 193. 
23 COSTA, Agostinho Rebelo da Costa, “Descrição Topográfica e Histórica da Cidade de Porto”, 2.ª 
edição, Porto, Livraria Progredior, 1945. 
24 OSSWALD, Helena, op. cit., p. 77.  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
 

16 

Para 1795 foram usados os dados referidos no “Mapa da Província d´Entre 

Douro e Minho” de Villas-Boas, que exclui os territórios a sul do Douro e, como tal, não 

apresenta os valores relativos a Gulpilhares. Neste “Mappa”, Villas-Boas apresenta 

dados muito completos no que diz respeito à situação geográfica, não indicando 

apenas as léguas que separava qualquer freguesia do centro administrativo mais 

importante mas, também, as coordenadas rigorosas. “O mesmo rigor reflecte-se na 

indicação dos direitos de apresentação das igrejas, na indicação da situação jurídico-

senhorial e administrativa, nos oragos e nomes das freguesias”25. 

O censo de Pina Manique, publicado por Joaquim Veríssimo Serrão em 197026, 

fornece as informações referentes a 1798 apenas para Gondalães e Gulpilhares, uma 

vez que esta fonte é omissa no que concerne à freguesia de Leça da Palmeira. Este 

censo teve como finalidade imediata o recrutamento de tropas para a defesa do 

reino, permitindo, no entanto, também atingir um outro objectivo “de interesse político 

e social, na avaliação das gentes do reino, número de fogos e sua distribuição 

regional”27. 

Fornecendo a população através fogos, a origem da informação do censo de 

1798 terá sido, provavelmente, os párocos. Todavia, segundo Joaquim de Carvalho e 

José Pedro Paiva, “a organização do censo em três níveis: comarcas; cidades, vilas e 

terras; paróquias, introduz um factor de confusão”28. 

O censo de 180129, última fonte analisada, constitui, em termos de estatística 

demográfica, um virar de página extremamente significativo, através do qual se 

tentou uma primeira avaliação a nível nacional das gentes do reino, recolhida 

segundo critérios normalizados. 

Embora de iniciativa do Estado, era de responsabilidade eclesiástica, “porque 

se reconhecia que só a Igreja poderia empreender semelhante tarefa a nível local, 

desde que munida das necessárias instruções de preenchimento para assegurar a 

uniformidade de respostas”30. Porém, se a estrutura eclesiástica cobria o todo 

nacional, não o fazia de forma igual. Quanto aos párocos, “o seu nível cultural e 

intelectual não era de todo uniforme, como se pode verificar pela qualidade de 

preenchimento das fichas, que muda de região para região”31. Quanto aos registos 

                                                
25 Ibidem. 
26 SERRÃO, Joaquim Veríssimo, “A população de Portugal em 1798. O censo de Pina Manique”, 
Paris/Braga, Fundação Calouste Gulbenkian, 1970. 
27 SERRÃO, Joaquim Veríssimo, op. cit., p. XIV. 
28 CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, op. cit., p. 193. 
29 SILVEIRA, Luís Nuno Espinha da (coord.), “Os Recenseamentos da população Portuguesa de 1801 e 
1849”, 3 vols, Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, 2001. 
30 SOUSA, Fernando de, op. cit., p. 120. 
31 SILVEIRA, Luís Nuno Espinha da (coord.), op. cit., p. 50. 
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onde se encontrava a informação que se pretendia compilar, ainda que as 

constituições sinodais dos bispados impusessem a obrigatoriedade da sua 

manutenção em livros próprios, isso nem sempre era escrupulosamente cumprido. 

Assim, entre Novembro de 1801 e Janeiro de 1802, os bispos e corregedores 

foram incumbidos de pedir a cada pároco os mapas dos seus fregueses. O que se 

pretendia eram informações sobre o número de pessoas existentes nas freguesias, por 

idades e sexo; os nascimentos e óbitos por sexo, o total de habitantes e o número de 

fogos. Instruções detalhadas explicavam o critério a utilizar na contagem dos menores 

de 7 anos, já que a restante população estava inscrita nos róis de desobriga, donde se 

partia para proceder ao recenseamento. Pedia-se, também, uma estimativa sobre a 

eventual existência de grupos não sujeitos à desobriga, incluindo os motivos das faltas. 

Desta forma, com excepção do censo de 1801, o grupo etário dos menores de 7 anos 

não se encontra representado nas fontes analisadas. 

 Em todas elas a forma de apresentação dos quantitativos populacionais não é 

homogénea, referindo-se, normalmente, a fogos, moradores ou vizinhos (querendo 

referir-se a agregados familiares) ou a almas (pessoas maiores de sete ou onze anos). 

Daqui advém o problema da conversão de fogos em almas ou de almas em fogos. 

Essa conversão é necessária porque algumas das fontes fornecem-nos apenas 

contagens de fogos e outras somente de almas. 

António Manuel Hespanha, Joaquim de Carvalho e José Pedro Paiva, Maria 

Isabel Monteiro e Henrique Monteiro utilizaram, para a primeira metade do século XVIII, 

o coeficiente fixo de 3,3. Muito embora outros autores tivessem optado por utilizar 

coeficientes superiores, a verdade é que este se apresenta como o mais razoável e, 

portanto, será este o utilizado para as fontes de 1706 e 1732. 

O coeficiente utilizado para o censo de 1798 foi estabelecido através da fonte 

mais próxima no tempo e de maior fiabilidade – o censo de 1801. 

 Relativamente à falta dos menores de 7 anos, não será feita qualquer tipo de 

correcção, na medida em que a aplicação da mesma relação inflacionária a todos 

os momentos cronológicos suporia uma estrutura de idades imutável ao longo de todo 

o período de tempo32. 

 Para além dos menores de sete anos, convém não esquecer que não eram 

contabilizados, na maioria dos casos, o clero regular mas, também, os estrangeiros ou 

mesmo os que não pertenciam à comunidade católica. 

 

 
                                                
32 OSSWALD, Helena, op. cit., p. 79. 
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Listas das Companhias de Ordenanças 
 

 As ordenanças eram circunscrições de recrutamento milicial instituídas em 1549, 

no reinado de D. João III, com o intuito de “criar tropas mais ou menos adestradas e 

de que pudessem facilmente reunir-se alguns elementos para combate”33. Este 

regimento de 1549 seria reformulado pela lei de 1569 e pelo regimento de 1570. 

Ficava, então, estabelecido que todos os fidalgos, cavaleiros e escudeiros deveriam 

ter cavalo e certas armas, desde que tivessem determinada renda. Os restantes que 

possuíssem rendimentos, consoante estes, deviam ter cavalos, arcabuzes e lanças. Os 

que não possuíam qualquer renda teriam piques (ou picas)34. 

 Do ponto de vista organizacional, as companhias de ordenanças eram criadas 

através da divisão das comarcas. Cada companhia era liderada por um capitão, um 

alferes, dois sargentos (o sargento do número e o sargento supra) a que se seguiam o 

escrivão, o depositário, o meirinho e o facheiro. Encontrava-se dividida em esquadras 

lideradas por um cabo que fornecia as informações ao sargento que, por sua vez, 

tinha a incumbência de elaborar as listas de ordenanças35. Estas possuem informações 

relativas à população masculina que se encontrava apta para o serviço militar a que 

se adicionava os dados dos filhos varões que, futuramente, seriam inseridos nos 

contingentes. Todavia, estavam isentos do recrutamento militar os estudantes; os 

comerciantes, caxeiros e feitores; filhos únicos de lavradores que lavrassem com duas 

ou quatro juntas de bois; os artífices; filhos únicos de viúvas; estanqueiros do tabaco, 

entre outros36. 

 Estes censos ignoram, também, grande parte da população feminina à 

excepção, por vezes, das casadas mas, também, das viúvas e das mães solteiras. 

Aliás, o trabalho feminino só era registado quando a mulher era cabeça de casal, ou 

seja, viúva ou mãe solteira. 

  As listas das companhias de ordenanças das freguesias de Leça da Palmeira, 

Gondalães e Gulpilhares encontram-se depositadas no Arquivo Histórico Municipal do 

Porto. Para a freguesia de Leça da Palmeira conservam-se as listas de 1764, 1790, 1791, 

1793, 1794, 1795 e 1809. Na impossibilidade de tirar partido dos dados contidos em 

todas estas listas, foi analisada a de 1764 por se tratar da mais antiga e referir-se a 
                                                
33 MATTOS, Gastão de Mello de, «Ordenanças», in “Dicionário de História de Portugal”, coord. Joel Serrão, 
vol. 4, Livraria Figueirinhas, p. 446. 
34 Ibidem. 
35 LIMA, Maria Adelaide Gonçalves de Almeida, “A padeira de Valongo – entre o mito e realidade: 
caracterização profissional de S. Mamede de Valongo na 2ª metade do séc. XVIII”, Porto, 2000, p. 16. 
36 LIMA, Maria Adelaide Gonçalves de Almeida, op. cit., p. 18 e BAPTISTA, João Augusto Neves, 
“Matosinhos entre a terra e o mar. As estruturas sócio-profissionais na 2.ª metade do séc. XVIII”, Porto, 2000, 
p. 13. 
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meados do século. Na medida em que o âmbito deste trabalho tem como limite 

cronológico superior a data de 1800, o livro de 1795 é, pois, o mais indicado para se 

proceder à caracterização económico-profissional de Leça da Palmeira, no final do 

século XVIII. Este critério será, também, utilizado em análise equivalente para 

Gondalães e Gulpilhares. 

 Tanto na lista de 1764 como na de 1795 encontram-se registados, no caso dos 

homens cabeça de casal, o nome, estado civil, idade e profissão e, no caso das 

mulheres, o nome e o estado civil. Só quando são apresentadas como cabeça de 

casal é que, excepcionalmente, é mencionada a sua ocupação. No que aos filhos diz 

respeito é indicado o nome, idade e, muito raramente, a profissão. De igual modo, são 

registados os ausentes e o valor dos bens de uma parte considerável dos chefes dos 

agregados familiares. 

 Na lista de 1795 encontra-se, adicionalmente, uma outra informação: se o 

homem cabeça de casal tem arma ou pica que, como foi referido anteriormente, 

dependia das rendas auferidas. 

 Relativamente à freguesia de Gondalães conservam-se as listas de 1785, 1786, 

1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1795 e 1797 existindo uma outra que se presume ser de 

1782. Convém referir que as de 1782, 1795 e 1797 não possuem indicações quanto às 

profissões e aos bens, daí terem sido analisadas as de 1785, as de 1790 (no que 

concerne às profissões) e as de 1791 (relativamente à riqueza da população). Estas 

listas contêm, aproximadamente, os mesmos dados que as listas analisadas de Leça 

da Palmeira possuem, embora com lacunas mais evidentes no que toca às 

informações relativas aos filhos e aos bens que os agregados familiares possuíam. 

 Em relação a Gulpilhares, encontram-se depositadas no Arquivo Histórico 

Municipal do Porto as listas de 1764, 1774, 1780, 1783, 1790, 1791, 1792 e 1794. A lista de 

1764 não permite uma análise apenas da freguesia de Gulpilhares, na medida em que 

se encontra incorporada, juntamente com as freguesias de Canidelo, Madalena e 

Valadares, numa lista única. O presente estudo incidiu, pois, sobre as listas de 1774 e 

1794 que comportam, na sua generalidade, os dados contidos nas listas analisadas 

para as duas restantes freguesias. 

 As listas de Gondalães e de Gulpilhares para além de possuírem uma divisão em 

esquadras estavam, também, organizadas por lugares, ou seja, uma esquadra era 

composta por vários lugares. 
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Livros de Baptismos, Casamentos e Óbitos 
 

Como o nome indica, nestes livros procurava-se, sobretudo, registar os 

baptismos, casamentos e óbitos e, por vezes, os crismas efectuados pelo pároco numa 

determinada freguesia. Esta documentação era exarada mediante um formulário pré-

estabelecido. Assim, uma das atribuições do visitador de uma dada paróquia era a 

inspecção destes livros e, caso não fosem observados os preceitos que as 

constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90 impunham relativamente a esta 

matéria, o pároco era repreendido. 

A importância destes livros para o presente trabalho não diz respeito 

propriamente ao registo dos baptismos, crismas, casamentos e óbitos mas ao facto de 

o visitador neles lavrar um “visto em visitação”, acompanhado com a sua assinatura e, 

não raras vezes, a data da sua realização. Nos casos em que esta não se encontrava 

expressa, a datação do “visto” foi feita tendo em conta os registos de baptismos, 

casamentos e óbitos imediatamente anterior e posterior. Embora o “visto”, 

normalmente, aparecesse no seguimento e intercalado por outros registos quer fossem 

de baptismos, casamentos ou óbitos, por vezes, os visitadores concentravam-nos no 

final dos livros. Esta prática foi, sobretudo, adoptada até inícios de setecentos, data a 

partir da qual se passou a apor os vistos intercalados com os registos. 

 

 

Fontes Orais e Almanaques Populares 
 

Com o intuito de definir quando se procedia à colheita dos principais produtos 

agrícolas cultivados, por volta de setecentos, em Leça da Palmeira, Gondalães e 

Gulpilhares foram utilizados, complementarmente, dois tipos de fontes. Em primeiro 

lugar, foram recolhidos testemunhos directos de agricultores residentes naquelas 

freguesias, procedendo-se à gravação das entrevistas em suporte áudio e 

consequente transcrição. Este recurso à História Oral, apesar de partir da 

subjectividade do entrevistador e do entrevistado, implica a utilização de um conjunto 

de procedimentos metodológicos. Por conseguinte, foi necessário um trabalho prévio 

de conhecimento dos temas tratados, da escolha das testemunhas adequadas e das 

questões que se pretendiam abordar. Tendo em consideração estas regras básicas, 

foi, previamente, elaborado o questionário e, posteriormente, foram realizadas 

entrevistas a: Joaquim Gonçalves Morgado, de Leça da Palmeira; Manuel de Sousa 

Machado, de Gondalães e António Ferreira Gonçalves Moreira, de Gulpilhares. 
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Por imperativos temporais e pela morosidade que implica este processo, 

apenas foi possível entrevistar um agricultor de cada uma das três freguesias em foco. 

Todavia, para completar as informações recolhidas através destas entrevistas 

foram analisados três almanaques populares publicados no Porto: “O Seringador” de 

186737 e de 200638, uma vez que são o mais antigo e o mais recente dos almanaques 

encontrados, e “O Novo Seringador”, de 192839. Outras publicações foram 

identificadas, tais como o “Borda do Douro”, de 190840 e “O Seringador”, de 192441, no 

entanto, fornecem dados bastante lacunares relativamente às colheitas dos produtos 

agrícolas pretendidos. 

Os elementos retirados destes almanaques dizem respeito às terras de regadio e 

apenas podem ser entendidos como recomendações e não como informações 

completamente definidas, na medida em que a época das colheitas pode oscilar 

devido, entre outros factores, às condições climáticas. 

 

Finalmente, apesar de os titulares dos benefícios paroquiais serem clérigos de 

ordens sacras, para simplificar a redacção deste trabalho optou-se por atribuir a 

designação de clérigos a todos aqueles que tinham um qualquer vínculo à ordem 
clerical excepto aos párocos, que foram sempre designados como tal. Ao conjunto 

dos párocos e dos clérigos foi dada a denominação de “clero” (ou “membros do 

clero”) tendo sido utilizada a palavra “súbditos” sempre que se referia ao conjunto do 
clero e dos fregueses/fiéis. Esta designação de “súbditos” foi induzida pelas 

constitutições sinodais do bispado do Porto de 1687/90, nomeadamente na seguinte 

passagem relativa à necessidade de realização de visitas pastorais: “fazendo huma 
geral inquirição da vida, & costumes de seus subditos, assi Clerigos, como leigos, do 

estado das Igrejas, Hospitais, Ermidas, Confrarias, & outros lugares pios, tudo 

encaminhado ao fim espiritual das almas”42. 
 

 

 

 

 

 
                                                
37 “O Seringador. Reportorio Critico-Jocoso, e Prognostico Diario para 1867”, Porto, 1867. 
38 “O Seringador. Reportório Crítico-Jocoso e Prognóstico Diário para 2006”, Porto, Lello Editores, 2006. 
39 CARDOSO, Daniel, “O Novo Seringador. Almanach para 1928”, Porto, Lelo & Irmão, Limitada – Editores, 
1928. 
40 “Verdadeiro Reportorio do Borda do Douro. Diario para 1908 Bissexto”, Porto, Bazar Feniano, 1908. 
41 MAGALHÃES, João Manuel Fernandes de, “O Seringador. Reportorio Critico-Jocoso e Prognostico Diario 
para 1924”, Porto, Lelo & Irmão, Limitada – Editores, 1924. 
42 C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XXXII, const. I, p. 653. 
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Capítulo 1. A Igreja em Portugal na Época Moderna 
 

 É inegável a forte presença da Igreja na sociedade portuguesa moderna 

enquanto elemento fundamental de identificação e unificação da população e 

modelador das consciências. Todo o quotidiano era pautado por símbolos e práticas 

religiosas, cuja administração era exercida de forma eficaz pela Igreja. O clero 

possuía, assim, uma enorme influência devido não só aos meios de coacção espirituais 

e ao seu prestígio moral e riqueza material mas também à acumulação de privilégios 

jurídicos (como o privilégio de foro, a isenção do serviço militar, entre outros), à sua 

estrutura fortemente organizada, ao apoio da Santa Sé e ao ensino que ministrou até 

ao século XVIII. 

 “De todos os poderes coexistentes na sociedade moderna, a Igreja é o único 

que se exerce com bastante eficácia desde os âmbitos mais periféricos, como as 

famílias e as comunidades, até ao âmbito internacional, onde só coexiste com o 

império”43. Daí que, desde sempre, os reis portugueses, nomeadamente a partir de D. 

João III com a criação da Mesa da Consciência e Ordens44, em 1532, tivessem 

tentado cercear as liberdades da Igreja de forma a subjugar o poder eclesiástico ao 

poder temporal. 

 A invasão do poder civil no domínio da jurisdição eclesiástica encontra-se 

claramente expressa nas “Ordenações Filipinas”45: 

 

“ElRei Dom Affonso o Quinto (...) determinou e ordenou (...) que quando em 

seus Reinos e Senhorios alguns Clerigos de Ordens Menores, ou Sacras, ou 

Beneficiados, Commendadores, e outros Religiosos, e pessoas da jurisdição 

Ecclesiástica, fossem culpados em malefícios, e julgados pelo Ecclesiastico, e não 

fossem punidos, como per Direito e justiça deveriam ser, e o dito Senhor o soubesse em 

certo, elle, não como Juiz, mas como seu Rei e Senhor, por os castigar, e evitar que 

taes malefícios se não commettessem, os lançaria de seus moradores, e tiraria as 

                                                
43 HESPANHA, António Manuel – «A Igreja», in “História de Portugal”, dir. José Mattoso, vol. 4, Editorial 
Estampa, 1993, p. 287. 
44 A Mesa da Consciência e Ordens foi um conselho que assumiu enorme importância no conjunto das 
instituições régias. Competia-lhe administrar as fundações pias da coroa, supervisionar as instituições de 
assistência, administrar o padroado régio, controlar a reforma das ordens religiosas, administrar as ordens 
militares incorporadas na coroa, entre outras atribuições. O Decreto de 1833, promulgado por D. Pedro IV 
extinguiria este tribunal no seguimento de uma política de simplificação e redução de despesas da 
administração pública (Cf. BETHENCOURT, Francisco, «A Igreja», in “História de Portugal”, dir. José Mattoso, 
vol. 3, Editorial Estampa, 1993, p. 154). 
45 Concluídas em 1595, ainda no reinado de Filipe II, só seriam mandadas observar em 1603. Apesar de 
terem sofrido diversas alterações, as Ordenações Filipinas “constituíram a base do direito português até à 
promulgação dos sucessivos códigos do século XIX” (COSTA, Mário Júlio de Almeida, «Ordenações», in 
“Dicionário de História de Portugal”, coord. Joel Serrão, vol. 4, Livraria Figueirinhas, pp. 441-446). 
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Terras, Jurisdições, Castellos, Offícios, Vassallagens, Privilegios, Tenças (...) tirando-as em 

parte, ou em todo, a certo tempo, ou para sempre.”46 

 

Desta forma, o poder civil tinha legitimidade para apreciar as sentenças do 

poder eclesiástico, não esquecendo que era com a ajuda do “braço secular” que 

conseguia fazer cumprir as suas disposições sobre laicos e eclesiásticos. Aliás, o recurso 

a expressões como: “O que assi foi determinado pelos Reis nossos antecessores, com 

consentimento dos Prelados”47; “não como Juíz, mas como seu rei e Senhor”48; “o que 

sempre assi se costumou, e usou em nossos reinos”49 surgem como as fórmulas 

adoptadas sempre que se tratava de limitar a jurisdição da Igreja. Assim, o monarca 

para justificar as inovações no direito eclesiástico-civil afirmava “que elas eram de 

direito antigo, sem se julgar obrigado a citar diploma ou documento que assim o 

provassem (…). Quando necessário, forjavam-se documentos para justificar o 

absolutismo real”50. 

Importa ainda salientar que uma das manifestações da política centralizadora 

dos monarcas portugueses, na época moderna, foi o restabelecimento do 

beneplácito régio, em 1729, no reinado de D. João V, que condicionava a vigência 

interna dos diplomas papais à aprovação régia. Apesar dos constantes protestos da 

Igreja, esta disposição manteve-se até ao século XX, altura em que Sidónio Pais, em 

1918, o suprimiu. Esta abolição seria, depois, confirmada pela Concordata de 194051. 

A ingerência da Coroa verificava-se, também, na designação dos indivíduos 

que ocupavam os mais variados lugares na hierarquia da Igreja, apesar de em muitos 

casos necessitar da aprovação do papa ou dos bispos. Estes, não poucas vezes, eram 

escolhidos pelos monarcas, assim como: cónegos, abades dos mosteiros e conventos, 

inquisidores-gerais, beneficiados nas igrejas das ordens militares, entre outros. 

Tal como, em situações muito concretas, as dioceses mais rentáveis eram 

ocupadas por elementos da família real, convém não esquecer a importância e 

influência que alguns membros da Igreja exerciam junto dos reis ocupando cargos, 

não só de cariz religioso, mas também político. Esta situação é, pois, demonstrativa da 

                                                
46 “Ordenações Filipinas”, vol. II, Lisboa, 1985, liv. II, tít. III, p. 423. 
47 Idem, vol. II, liv. II, tít. I, parág. 5, p. 417. 
48 Idem, vol. II, liv. II, tít. IV, p. 423. 
49 Idem, vol. II, liv. II, tít. V, parág. 8, p. 425. 
50 ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, “História da Igreja em Portugal”, vol. II, Porto/Lisboa, Livraria Civilização 
– Editora, 1967/1971, pp. 312 e 313. 
51 Cf. LEITE, António, «Beneplácito Régio», in “Dicionário de História da Igreja em Portugal”, dir. António 
Banha de Andrade, vol. II, Lisboa, Editorial Resistência, 1983, pp. 418-423. 
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interpenetração da Igreja e do Estado, que partilhavam os mais diversos recursos 

materiais52. 

Todavia, o controlo e limitação dos poderes de actuação da Igreja atingiram o 

seu expoente máximo no período pombalino. A postura inflexível e, por vezes, brutal 

de Sebastião José de Carvalho e Melo para com as ordens religiosas, nomeadamente 

os jesuítas, a restrição imposta ao clero à tomada de ordens sacras, a criação da Real 

Mesa Censória53, em 1768, e da Junta de Providência Literária54, em 1770, entre outras 

medidas, visavam controlar todos os mecanismos de decisão e de pensamento. Esta 

situação aliada ao corte de relações com a Cúria Romana ao longo de onze anos, 

que deixou os bispos portugueses na maior dependência da Coroa, fortaleceram a 

política do Marquês de Pombal, que visava submeter a Igreja nacional à vontade 

régia. Aliás, entre 1756 e 1777, do corpo de prelados escolhidos somente dois tinham 

sido bispos antes do governo de Pombal, o que denota uma preocupação em 

renovar as elites eclesiásticas de topo55. 

Eram frequentes os conflitos entre os reis e os bispos mas um variado número de 

querelas afectaram, também, todos os níveis do corpo eclesiástico, sobretudo após o 

concílio de Trento e ao longo do século XVII, pela disputa de “recursos materiais, a 

definição de competências jurídico-legais (…), questões de cerimonial e 

representação social e ainda tudo que por qualquer modo pretendesse alterar 

situações de há muito estabelecidas (…)”56. 

 

Já desde o concílio de Constança (1414-1418) se reivindicava uma reforma em 

todo o tecido eclesiástico, desde a formação e o processo de recrutamento até às 

próprias instituições. O clero nacional revelava uma profunda ignorância e relaxação 

de costumes desde a base até às mais altas dignidades. Mais preocupados em 

garantir os bens terrenos do que com a sua missão pastoral, muitos pontífices 

comportavam-se como verdadeiros chefes temporais. Os altos dignatários, cardeais e 

                                                
52 Cf. PAIVA, José Pedro de Matos, «A Igreja e o Poder», in “História Religiosa de Portugal – Humanismos e 
Reformas”, dir. Carlos Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, pp. 138-143. 
53 A Real Mesa Censória foi instituída com o objectivo de “transferir para a influência directa do Estado 
(substituindo a da Igreja) a censura dos livros e publicações que se projectasse publicar ou divulgar em 
Portugal”, função, que até então, estava, sobretudo, dependente da Inquisição. Foi extinta, em 1787, e 
substituída pela Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos Livros (MACEDO, Jorge Borges de, 
«Mesa Censória (Real)», in “Dicionário de História de Portugal”, coord. Joel Serrão, vol. 4, Livraria 
Figueirinhas, p. 276-278). 
54 Cumpria-lhe examinar as causas da decadência da Universidade com vista a propor um plano 
sistemático de reforma. A Junta de Providência Literária promulgaria, já em 1772, novos estatutos 
universitários. A reforma do ensino que empreendeu incluiu a introdução de novos métodos e matérias, 
bem como a criação de novas Faculdades. 
55 Cf. PAIVA, José Pedro, «Os Novos Prelados Diocesanos Nomeados no Consulado Pombalino», in 
“Penélope – Revista de História e Ciências Sociais”, n.º 25, Oeiras, Celta Editora, 2001, pp. 43-44. 
56 PAIVA, José Pedro, «A Igreja e o Poder», p. 136. 
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bispos acumulavam cargos e dioceses que raramente visitavam, mas das quais 

recebiam avultados rendimentos57. Esta corrupção de costumes repercutiu-se, 

também, no baixo clero que encarava a vida sacerdotal apenas como um ofício. 

Muitos não sabiam latim e, por isso, não compreendiam os textos que recitavam. 

Ignoravam as Sagradas Escrituras limitando-se a celebrar um culto rotineiro e sempre 

que possível «vendiam» os sacramentos58.  

Nas ordens religiosas a situação não era muito diferente. Estas detinham 

extensos senhorios e os seus superiores gozavam de grande influência social e política. 

A regra deixou de ser observada, procurava-se “nos mosteiros comodidades, rendas, 

isenções de encargos, muito mais do que serviço de Deus, perfeição própria ou ajuda 

do próximo”59. 

Os fiéis, votados ao abandono, permaneciam rudes e ignorantes embora 

crentes. O cristianismo começou a ser objecto de uma prática pessoal, mais 

autónoma. Afastando-se dos quadros tradicionais, a oração passou a ser de 

preferência individual. 

O caminho para a tão desejada reforma nas estruturas eclesiásticas e na vida 

espiritual dos fiéis foi preparado ao nível de algumas elites e do povo, representando 

as 95 Teses de Lutero e a convocação do Concílio de Trento, marcos importantes de 

uma renovação já em movimento desde meados de Quatrocentos60. Esta renovação 

é beneficiária da expansão ultramarina protagonizada pelas nações ibéricas que 

através dos processos de evangelização adoptados adquiriu um carácter planetário. 

Todo o ambiente de reforma que caracterizou o século XVI deve ser, ainda, 

compreendido à luz das correntes de espiritualidade, de sentimento religioso e de 

práticas devocionais que se afirmaram ao longo deste século. A multiplicidade de 

interpretações em matéria de doutrina e da fé e dos usos da vida espiritual 

                                                
57 SOARES, António Franquelim Sampaio Neiva, “A Arquidiocese de Braga no século XVI – Visitas Pastorais e 
Livros de Visitações”, vol. I, Porto, 1972, p. 159. 
58 SOARES, António Franquelim Sampaio Neiva, op. cit., p. 160. 
59 SANTOS, Eugénio dos, «A Igreja em Portugal sob a Monarquia Absoluta», in “História de Portugal”, dir. 
João Medina, vol. VII, Ediclube, 1995, p. 186.  
Há que não esquecer que, no Antigo Regime, a maioria ingressava na vida eclesiástica não por iniciativa 
própria mas condicionada pelo funcionamento da sociedade. A dinâmica social que conduzia ao clero 
a maior parte dos seus membros passava “pela defesa dos mecanismos de transmissão do património no 
interior das classes privilegiadas e pela garantia de alguma mobilidade ascendente tanto intra como inter 
ordens” (FARIA, Ana Mouta, «Função da Carreira Eclesiástica na Organização do Tecido Social do Antigo 
Regime», in “Ler História”, Lisboa, Edições Salamandra, 1987, p. 30). Sobre este tema ver ainda OLIVAL, 
Fernanda; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, 2003 – «Mobilidade Social nas Carreiras Eclesiásticas em Portugal 
(1500 – 1820)», in “Análise Social”, vol. XXXVII (n.º 165), Lisboa, 2003, pp. 1213-1239. 
60 Cf. FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, «Da Reforma da Igreja à Reforma dos Cristãos: Reformas, 
Pastoral e Espiritualidade», in “História Religiosa de Portugal – Humanismos e Reformas”, dir. Carlos 
Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, pp. 15-24 e SANTOS, Eugénio dos, «A Igreja em Portugal sob a 
Monarquia Absoluta», p. 188. 
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proporcionou a organização de uma Inquisição61 capaz de vigiar os mais variados 

círculos espirituais.  

Convocado pelo papa Paulo III, o concílio de Trento iniciou-se em 1545 com o 

intuito de dar corpo a uma reforma baseada na reafirmação dos dogmas da 

ortodoxia católica e na condenação das teses protestantes. Os bispos aí reunidos 

pretendiam dar uma resposta que se traduzisse numa Igreja forte, purificadora e 

disciplinada. Nesta assembleia, foram confirmados os princípios tradicionais, 

nomeadamente a importância da fé e das obras para a salvação, o papel sagrado 

da Bíblia e da Tradição da Igreja como fontes da verdade e o reforço da função dos 

sacramentos como fontes da graça divina. 

A autoridade dos bispos saiu reforçada, o que contribuiu para uma diminuição 

da fragmentação e divisão interna da Igreja, no decurso do século XVIII. Todavia, 

cabiam-lhe inúmeros deveres, nomeadamente de assistir de três em três anos a um 

sínodo provincial; de realizar, anualmente, um sínodo diocesano; de residir na área da 

sua jurisdição e de empreender, pessoalmente ou através de um delegado seu, visitas 

periódicas às suas igrejas, pelo menos de dois em dois anos. Também os párocos 

ficavam obrigados a viver na respectiva paróquia, consistindo a sua missão na 

pregação da palavra divina e na catequização das populações. “Os párocos 

ficavam sob um controlo rigoroso dos bispos (…). Porém a vigilância deveria incidir 

também na sua vida privada e costumes, impondo-lhes a honestidade de vida, ou a 

privação dos benefícios, acrescida de castigo severo”62. 

Para obstar à formação deficiente do clero, o concílio determinou a abertura 

de seminários. Todavia, o seu aparecimento foi lento (excepcionalmente, a diocese 

do Porto só viria a ter um seminário no século XIX) e não logrou atingir os resultados 

desejados. Seriam as ordens religiosas, restauradas e novas, que se impunham pela sua 

formação e qualidade superiores às do clero secular, que garantiriam a renovação 

católica, sobretudo, a partir do final do século XVII e durante o século XVIII. De entre 

elas, salientam-se os jesuítas, os oratorianos, os missionários apostólicos e os lazaristas, 

que através de missões, pregações, vias-sacras dirigindo ou orientando seminários, 

publicando catecismos provocaram alterações na sociedade portuguesa. 

                                                
61 Em 1536 é instituída oficialmente a Inquisição em Portugal, a pedido de D. João III. A sua acção 
centrou-se no controlo do clero, na formação de «quadros» que seriam aproveitados para a 
administração da Igreja e da coroa e no controlo e disciplina da população (Cf. BETHENCOURT, 
Francisco, «A Igreja», p.161).  
Sobre a instituição da Inquisição em Portugal e as formas de actuação da Inquisição de Coimbra e do 
Porto ver, entre outros, MEA, Elvira, “A Inquisição de Coimbra no séc. XVI: a Instituição, os Homens e a 
Sociedade”, Porto, 1997 e MEA, Elvira, «A Inquisição do Porto», in “Revista de História”, vol. II, Porto, 1979.  
62 SANTOS, Eugénio dos, «A Igreja em Portugal sob a Monarquia Absoluta», p. 191. 
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Rapidamente os decretos tridentinos ganharam força de lei em Portugal63 

fornecendo “o quadro legal e administrativo indispensável para se começarem a pôr 

em prática as directrizes fundamentais de enquadramento e conquista total dos fiéis 

para o seio da Igreja”64. Redigiram-se constituições decorrentes da celebração de 

sínodos, que seguiam, sem reservas, as orientações tridentinas. A convocação regular 

de concílios diocesanos visava a transmissão das mensagens tridentinas não só ao 

clero, mas também aos fiéis para que ambos as adoptassem na sua vida quotidiana. 

Muito embora o concílio de Trento não tivesse introduzido inovações 

substanciais na celebração de sínodos e na disciplina eclesiástica, uma vez que 

manteve na essência o que herdou do período medieval. A sua originalidade consistiu 

em fazê-lo cumprir em maior grau do que até então se havia conseguido. 

A legislação eclesiástica portuguesa pós-tridentina passou, então, a atribuir 

“maior relevo à prática da confissão e, sobretudo, ao exame de consciência por parte 

dos cristãos em geral, com vista a uma eficaz interiorização quer da doutrina cristã 

quer dos preceitos católicos que hábitos anteriores ou resistências várias foram 

deixando no incumprimento”65. 

Os objectivos a que se propunha a assembleia magna eram demasiado 

ambiciosos para serem alcançados a curto prazo. Por isso, os progressos foram lentos e 

morosos e o concílio de Trento não conseguiu mudar radicalmente a situação religiosa 

em Portugal. Aliás, seria só em Setecentos que o catolicismo tridentino, beneficiando 

de um novo movimento artístico – o barroco66 – atingiria a sua máxima força apesar 

da política centralizadora adoptada pelos monarcas portugueses: “(…) talvez jamais 

(…) o povo tenha vivido tão enquadrado por confrarias, irmandades e ordens 

terceiras, espelho da vivência de um catolicismo reformado, mais presente do que 

nunca na vida quotidiana do povo (…)”67. 

Contudo, tal não significa que no século XVIII não tivesse havido perturbações 

no campo da religião. O jansenismo, o quietismo, o galicanismo, a jacobeia, o sigilismo 

e a questão dos freiráticos são reveladores desse ambiente tumultuoso. 
                                                
63 Sobre as circunstâncias da recepção dos decretos tridentinos em Portugal ver, entre outros, CAETANO, 
Marcelo, «Recepção e Execução dos Decretos do Concílio de Trento em Portugal», in “Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”, Lisboa, 1965, pp. 7-87 e SILVA, Amélia Maria Polónia da, 
«Recepção do Concílio de Trento em Portugal: as Normas Enviadas pelo Cardeal D. Henrique aos Bispos 
do Reino, em 1553», in “Revista de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto”, II série, vol. 
VII, Porto, 1990, pp. 133-143. 
64 SANTOS, Eugénio dos, «A Igreja em Portugal sob a Monarquia Absoluta», p. 194. 
65 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, «Da Reforma da Igreja à Reforma dos Cristãos: Reformas, Pastoral 
e Espiritualidade», p. 28. 
66 O barroco é um estilo artístico nascido em Roma, nos finais do século XVI, que se impôs na Europa mas 
também, na América Latina, nos séculos XVII e XVIII. Contrastando com a harmonia do Renascimento, o 
barroco é extravagante e cheio de movimento o que lhe permitiu atrair inúmeros fiéis e combater o 
protestantismo. 
67 SANTOS, Eugénio dos, «A Igreja em Portugal sob a Monarquia Absoluta», p. 213. 
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Capítulo 2. O Bispado do Porto nos finais do séc. XVII e no séc. XVIII 
 

2.1. A Organização do Espaço Religioso 
 

 A diocese do Porto, na época moderna, era constituída por uma área pouco 

homogénea do ponto de vista geográfico. Limitada a norte pelo rio Ave estendia-se 

para leste, pela margem norte do rio Douro, chegando às portas de Lousada e 

Amarante até Peso da Régua. Na margem sul do Douro, é a partir do rio Arda e em 

direcção ao litoral que se encontram as restantes freguesias pertencentes ao bispado, 

estendendo-se até Murtosa não alcançando, no entanto, Arouca ou Vale de Cambra. 

 

Mapa 1 – Comarcas e freguesias pertencentes à diocese do Porto, em 168768 

 
 

 Sufragânea do arcebispado de Braga e uma das dioceses de menores 

dimensões do reino69, o bispado do Porto era composto, para além das freguesias que 

constituíam a própria cidade, por quatro comarcas eclesiásticas: Maia, Penafiel, 

                                                
68 Para uma observação mais pormenorizada deste mapa ver volume II, anexos, anexo 1. 
69 A desigualdade existente entre a dimensão das várias dioceses do reino projectava-se nos rendimentos 
que os bispos recebiam na medida em que os dízimos cobrados à população residente eram a principal 
fonte de receita das mesas episcopais. 
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Sobretâmega e Feira. A comarca da Maia era aquela que englobava menor área 

mas apresentava uma maior regularidade relativamente à dimensão das suas 

freguesias. No campo oposto encontrava-se a comarca da Feira que era a mais 

extensa e, também, aquela em que existia um maior contraste entre as freguesias de 

maiores dimensões e as de menores dimensões.  

 Desta forma, a organização do espaço religioso encontrava-se intrinsecamente 

ligada a uma estrutura hierárquica na qual a circunscrição territorial mais pequena era 

a freguesia, domínio de jurisdição do pároco ou cura de almas que, “pela sua 

formação intelectual, era frequentemente o único intermediário com o mundo da 

cultura escrita e oficial, difundindo na prédica dominical as mensagens do «centro» e 

articulando em memoriais e requerimentos as pretensões dos seus fiéis em relação aos 

poderes seculares (concelhio, senhorial, real)”70.  

Tendo sido criada com o objectivo de melhorar a eficácia da acção dos bispos, 

a comarca englobava um número variável de freguesias. Por sua vez, a diocese, 

constituída por um conjunto de comarcas, encontrava-se inscrita numa província 

eclesiástica que aglutinava vários bispados submetidos à tutela de um arcebispo. 

 Todavia, há ainda que realçar que a diocese não era a “única força 

estruturadora do espaço sagrado, ou da esfera de acção de instituições por qualquer 

modo relacionadas com a acção da Igreja”71. Exemplo disso eram a Inquisição e as 

diversas ordens religiosas, assim como havia, também, territórios isentos da jurisdição 

dos prelados. 

 Ao longo de toda a época moderna, a organização da geografia da diocese 

do Porto não sofreu grandes alterações excepto na segunda metade do século XVIIII, 

sob o impulso do marquês de Pombal, com a elevação à categoria de bispado da 

comarca eclesiástica de Penafiel. Pelo decreto da Sagrada Congregação 

Consistorial, expedido a 21 de Junho de 1770, e o breve “Totius orbis”, de 10 de Junho 

do mesmo ano72, era criado o bispado de Penafiel “com todas as prerrogativas, 

                                                
70 SILVA, Ana Cristina Nogueira da; HESPANHA, António Manuel, «O quadro espacial», in “História de 
Portugal”, dir. José Mattoso, vol. 4, Editorial Estampa, 1993, p. 43. 
71 PAIVA, José Pedro, «Dioceses e Organização Eclesiástica», in “História Religiosa de Portugal – 
Humanismos e Reformas”, dir. Carlos Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, p. 187. 
72 Segundo vários autores, nomeadamente Fortunato de Almeida, a data exacta da erecção da diocese 
de Penafiel é a do breve “Totius orbis”, de 10 de Julho de 1770, que reafirmava o desmembramento da 
diocese do Porto e a criação da de Penafiel. Todavia, António Brásio afirma que esta estava criada 
“pleno iure” a partir da data do decreto de desmembramento e fundação expedido em 21 de Junho de 
1770 pela Sagrada Congregação Consistorial. A razão de tal afirmação reside no facto de o breve poder 
ser expedido apenas quando a taxa fixada à diocese desse entrada na tesouraria pontifícia. Esta tinha o 
prazo máximo de seis meses a contar da data do decreto. Contudo, apesar de o breve ser posterior 
deveria assumir a mesma data do decreto, a partir da qual entrariam em vigor. Tal não aconteceu, uma 
vez que o breve foi expedido com a data da entrada das taxas (10 de Julho), se bem que a partir de 21 
de Junho estes dois documentos já sortissem o seu pleno efeito (Cf. BRÁSIO, António, «Três Dioceses 
Pombalinas: Castelo Branco – Penafiel – Pinhel», in “Lusitania Sacra”, tomo III, Lisboa, 1958, pp. 11-13). 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
 

31 

privilégios, e padroados, que nella tinhão os Bispos do Porto, dos quaes o separa 

absolutamente, fazendo-o suffraganeo do Arcebispado de Braga; erigindo ao mesmo 

tempo a Igreja da Misericórdia da Cidade de Penafiel em Cathedral”73. 

 Os motivos da sua erecção não são consensuais. Uns advogam que o marquês 

de Pombal tinha promovido a criação da diocese de Penafiel com o intuito de 

prejudicar o bispo do Porto nos rendimentos que este auferia, tese reforçada pelo 

facto de a nova diocese abranger freguesias que davam entrada à cidade do Porto 

e indo até à quinta do Prado. Outros defendem que Sebastião José pretendia 

beneficiar o seu amigo, Frei Inácio de São Caetano. Uma outra tese procura as razões 

desta erecção na extensão da diocese do Porto e consequente dificuldade de 

administração74. Contudo, cada uma destas hipóteses, de per se, não apresentam 

uma justificação cabal revelando que esta questão é bastante mais complexa e 

necessita de uma abordagem criteriosa e sistemática75.  

 Certo é que D. Frei Inácio de São Caetano, o único bispo de Penafiel, 

exercendo a função de confessor da filha de D. José I (D. Maria), acabaria por nunca 

entrar no recém-fundado bispado e assumir as suas funções, nomeando provisor e 

vigário-geral Félix Martins d’ Araújo, que em seu nome assumira o governo da diocese. 

Todavia, em 1778, com beneplácito da rainha, Frei Inácio de São Caetano acabaria 

por pedir a renúncia do cargo, que o papa Pio VI aceitou, extinguindo, através da 

bula de 11 de Dezembro do mesmo ano, o bispado de Penafiel, que voltou a ser 

incorporado no do Porto76. 

 A área de acção dos bispos, enquanto cabeça directora dos fregueses da sua 

diocese, era bastante alargada, indo desde a gestão de todas as rendas episcopais e 

do provimento de benefícios, passando pela administração da justiça em foro próprio 

até à realização de visitas pastorais que visavam não só a inspecção das igrejas e 

alfaias de culto mas, também, o comportamento moral e religioso de toda a 

população77. Toda esta actividade exigia, pois, a existência de um aparelho 

burocrático-administrativo cada vez mais complexo, de forma a responder, 

eficazmente, às mais variadas solicitações e a uniformizar o exercício da actividade 

episcopal. Este esforço de racionalização e modernização dos processos 
                                                
73 “Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa”, tomo X, Lisboa, 1830, p. 106. 
74 Convém referir que o único argumento aceite pelo direito canónico para a criação de uma nova 
diocese era o da impossibilidade de uma boa administração do bispado confiado à protecção de um 
bispo. Desta forma, não é de estranhar que todas as solicitações enviadas para Roma recorressem a esta 
justificação para levar a cabo as alterações preconizadas (Cf. PAIVA, José Pedro, «Dioceses e 
Organização Eclesiástica», pp. 190-191). 
75 Sobre este assunto ver SOUSA, António Gomes de, “O Bispo e o Bispado de Penafiel”, Penafiel, 1985 e 
BRÁSIO, António, «Três Dioceses Pombalinas: Castelo Branco – Penafiel – Pinhel». 
76 Cf. “Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa”, p. 108. 
77 Cf. PAIVA, José Pedro, «Dioceses e Organização Eclesiástica», p. 195. 
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administrativos da diocese proporcionaram a redacção de regimentos de auditórios 

eclesiásticos, que procuravam regulamentar os procedimentos e competências dos 

vários oficiais intervenientes no governo diocesano. 

 Segundo o “Regimento do Auditório Eclesiástico do Porto” de 1726, o modelo 

organizativo da diocese do Porto alicerçava-se em duas instâncias: o auditório e a 

mesa episcopal, compostos por um corpo relativamente alargado de oficiais. O 

provisor, autoridade máxima na ausência do bispo, tinha que ser sacerdote, com, pelo 

menos, trinta anos e graduado em direito canónico ou civil78. Subordinado a ele 

encontravam-se: o vigário da vara, o promotor da justiça, os advogados, o escrivão 

da câmara, os escrivães do auditório, os escrivães da visitação, os notários apostólicos, 

o meirinho do bispado, o inquisidor, o distribuidor, o contador, o aljubeiro, os 

solicitadores da justiça, o porteiro do auditório e o depositário eclesiástico e o seu 

escrivão. Para se ser provido em algum destes cargos era exigido ter-se uma vida e 

costumes sem mácula; ser-se graduado em direito canónico ou civil (como é o caso, 

já referido, do provisor, mas também do promotor da justiça e dos advogados); clérigo 

de ordens sacras (exigido para se ser promotor da justiça, escrivão da câmara ou 

mesmo escrivão da visitação) ou saber ler e escrever (atributo necessário para se ser 

provido no cargo de vigário da vara, escrivão do auditório, notário apostólico ou 

porteiro do auditório). 

 De notar que o “Regimento do Auditório Eclesiástico do Porto” determinava, 

expressamente, a vacatura automática de alguns cargos por morte ou renunciação 

do bispo. São eles o de provisor, o de escrivão da câmara e o de meirinho do bispado. 

No entanto, seria normal que não só estes cargos, mas também muitos outros se 

tornassem vagos naquela situação ou com a chegada de um novo bispo, na medida 

em que, quer o novo prelado ou os cabidos nas sés vacantes quisessem rodear-se de 

pessoas da sua confiança79.  

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Cf. “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto e dos Officiaes da Justiça Ecclesiastica 
do Mesmo Bispado, Tirado do Antigo, Mudado, Acrescentado, no que a Larga Experiencia Mostrou 
Conveniente, e Necesssario ao Tempo Presente”, Lisboa, 1726, p. 3. 
79 Cf. PAIVA, José Pedro de Matos, «A Administração Diocesana e a Presença da Igreja: o Caso de 
Coimbra nos séculos XVII e XVIII», in “Lusitania Sacra”, vol. 3, Lisboa, 1991, pp. 84-86. 
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2.2. O Clero Secular 
 

 Numa definição ampla, os clérigos eram todos aqueles que tinham recebido a 

prima-tonsura, tratando-se esta de uma simples cerimónia, que não conferia poder 

algum espiritual ao tonsurado, mas fazia-o passar do estado de leigo ao de clérigo. 

Ditavam as constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90 que para se 

receber a tonsura bastava o candidato ser varão, ter sete anos, estar crismado e saber 

a doutrina cristã, ler e escrever. A tonsura clerical precedia o ingresso nas ordens 

menores que abarcavam o ofício de ostiário (encarregue de tocar a campainha e o 

sino, abrir a igreja e a sacristia e apresentar o livro aberto ao pregador), o ofício de 

leitor (incumbido de ler o que deve ser pregado ou explicado, cantar as lições e 

benzer o pão e os frutos novos), o ofício de exorcista (“recebe o poder impor as mãos 

sobre os energúmenos para expulsar os demónios, marcar local aos comungantes e 

prover de água benta os depósitos próprios”80) e o ofício de acólito (encarregue de 

levar o castiçal, acender as velas na igreja, ministrando o vinho e a água para a 

sagrada Eucaristia). 

Antes de se aceitar à prima tonsura e ordens menores dever-se-ia recolher 

extrajudicialmente informação secreta da limpeza de sangue, vida e costumes do 

candidato81. Havendo dele boas informações seria, então, admitido a exame. Este 

deveria ser realizado por “pessoas de authoridade, letras, experiencia, & inteireza, pelo 

que pera elle chamaremos nosso Provisor, & vigairo geral, & outras pessoas doutas & 

religiosas”82 e com a maior rectidão sem se atender a ódio ou afeição, mas somente 

ao serviço de Deus e bem da Igreja, não podendo os examinadores, nem antes nem 

depois, receber coisa alguma dos examinados, directa ou indirectamente. 

Após examinado e aprovado, o ordinando tinha, ainda, que fazer uma petição 

onde constasse o seu nome, naturalidade e filiação e alegasse vocação para o 

estado eclesiástico, pedindo que se passasse carta de “vita et moribus” para poder ser 

admitido a ordens. Esta petição era acompanhada da certidão das ordens que, 

porventura, tivesse recebido, além da de idade83. 

 Toda a documentação era, depois, enviada ao provisor, que mandava passar 

a carta de “vita et moribus”, dirigindo-a ao pároco da freguesia de onde o habilitado 

era natural ou onde residiu a maior parte do tempo para que no primeiro domingo ou 

dia santo após a sua recepção fosse lida em alta voz e inteligível e publicada na igreja 

                                                
80 PINTO, António Ferreira, “Liturgia do Sacramento da Ordem”, Porto, 1969, p. 7. 
81 Cf. C. S. B. P. de 1687/90 , liv. I, tít. VIII, const. II, p. 108. 
82 C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. III, p. 111. 
83 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, p. 113. 
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à estação da missa84. Inquirindo sobre aspectos de índole formal, moral e de carácter 

(como é o caso de perceber se o ordinando é baptizado, crismado, herege, cativo, 

ignorante, bígamo, blasfemo ou mesmo “assombrado do Demonio”), estas diligências 

pretendiam, também, recolher informações acerca do aspecto físico dos ordinandos: 

“Se he corcovado, ou aleijado de perna, ou braço, ou de outro membro, de tal 

aleijão, que sem escandalo não possa exercitar as Ordes, ou lhe falta o dedo da mão 

necessario pera partir a Hostia, ou tem outra deformidade, que causa escandalo, 

horror, ou tedio, aos que o vem” e se “he hermafrodito, principalmente em que 

prevalece mais o sexo feminino, ou em que he igual ao masculino”85. 

 Findo o prazo de três dias para as denúncias, o pároco passava uma certidão 

jurada, em que declarava o dia em que fez a publicação e se, porventura, saiu algum 

impedimento ao habilitando. Se este fosse natural ou freguês de um lugar onde 

houvesse mais do que uma igreja paroquial ou natural de uma freguesia e residente 

por longo tempo noutra, mesmo fora do bispado do Porto, em todas se faria a 

denunciação e publicação86. Para além de tudo isto, realizar-se-ia, também, outro 

“summario de vida, & costumes, & talento” do ordinando, no qual o provisor (se na 

cidade do Porto) ou pároco ou outro comissário de confiança ou clérigo se informaria 

junto de quatro ou cinco testemunhas, dignas de fé87. 

 Para além das diligências “vita et moribus” fazer-se-iam, ainda, diligências “de 

genere” de forma a se provar a qualidade da ascendência do candidato, quer 

quanto à limpeza dos progenitores e filiação legítima, quer quanto à ausência de 

crimes e infâmia pública. O responsável pelo processo informar-se-ia, verbalmente e 

em segredo, junto do pároco do ordinando e outras pessoas fidedignas, quer na 

freguesia de origem, quer na de seus pais e avós, relativamente a estes aspectos 

enviando, posteriormente, em carta ao provisor, juntamente com a documentação 

acima referida, as informações que recolhera. 

Como já foi referido anteriormente, o recebimento de ordens menores era 

precedido da tonsura clerical sendo que aquelas deviam ser escala para as ordens 

maiores ou sacras. Denominavam-se ordens sacras, “não porque as outras não sejão 

tambem sagradas, mas porque, os que as recebem, ficão já totalmente dedicados, & 

consagrados a Deos, assi pelo voto, que fazem de castidade, como pela 

impossibilidade de poderem tomar outro estado secular”88.  

                                                
84 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, p. 113. 
85 C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, pp. 114-115. 
86 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, pp. 116-117. 
87 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, p. 117. 
88 C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const.I, p. 107. 
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Das ordens sacras fazem parte o ofício de subdiácono (encarregue de preparar 

a água para o ministério do altar, servir o diácono, cantar a Epístola na missa solene, 

lavar as pratas e os corporais e oferecer ao mesmo diácono o cálice e a patena para 

o santo sacrifício da missa), o ofício de diácono (incumbido de ministrar ao altar, 

assistindo imediatamente ao sacerdote na missa solene, cantar o Evangelho, pregar, 

baptizar solenemente, administrar a sagrada comunhão, com licença do pároco ou 

do Ordinário, havendo motivo suficiente) e o ofício de presbítero (encarregue de 

oferecer, benzer, presidir, pregar e baptizar. Recebe o poder especial de consagrar o 

Corpo e Sangue de Jesus Cristo, absolver pecados no tribunal da penitência e 

administrar os sacramentos para os quais não é preciso poder episcopal)89. 

Todos aqueles que pretendiam ser admitidos a ordens sacras deviam ser 

idóneos em idade (subdiácono – 22 anos, diácono – 23 anos e presbítero – 25 anos) e 

qualidade, saberem latim, moral, ler, cantar e rezar. 

Para que os clérigos não mendigassem ou exercitassem ofícios vis em opróbrio 

da ordem e estado clerical, as C. S. B. P. de 1687/90 determinam a necessidade de 

nenhum candidato poder ser promovido a ordens sacras, ainda que seja idóneo nos 

costumes, ciência e idade, sem ter benefício, pensão ou património (que será em 

bens de raiz, foros ou censos perpétuos) que renda cada ano 15 mil reis90. 

Para se evitar fraudes, que ordinariamente se cometiam nos patrimónios, o 

provisor encarregue das diligências das ordens deveria examinar os ditos bens para 

saber se não havia qualquer impedimento, elegendo-se, também, para louvados dois 

homens de boa consciência. Toda a informação era, então, reunida e enviada por 

carta fechada e lacrada ao promotor da justiça eclesiástica para ser analisada91. 

Por seu lado, o provisor mandava passar um edital para a paróquia de origem 

do ordinando e onde se encontrassem os bens de património, especificando cada um 

deles e declarando que o ordinando se queria ordenar a título deles, para que quem 

soubesse de algum impedimento o declarasse. Este edital seria lido pelo pároco à 

estação da missa e depois seria afixado nas portas da igreja por um período de oito 

dias. Findo este prazo, seria enviado ao provisor, em carta fechada e lacrada, a 

certidão da publicação e fixação e se havia ou não algum impedimento de direito. 

Não havendo, o escrivão da Câmara declararia no livro de matrícula das ordens o 

benefício, pensão ou património que o ordinando possuísse, “& em outro livro, que 

pera esse efeito terà, farâ termo jurado, & assinado pelo Ordinando, de não renunciar, 

                                                
89 Cf. PINTO, António Ferreira, “Liturgia do Sacramento da Ordem”, p. 7. 
90 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, pp. 117-118. 
91 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, pp. 118-119. 
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dimitir, nem alhear o benefício, pensão ou património, a cujo titulo se ordena, sem 

nossa licença”92. 

 

 

2.2.1. A Quantificação e a Caracterização93 

 

Em 1716, o clero da diocese do Porto rondava os 1200/1250 membros, o que 

equivale a 3,6 clérigos seculares por freguesia94. No que concerne à sua distribuição 

geográfica, as freguesias que concentravam um maior número eram as da Sé, com 

68, de Santo Ildefonso e de Ovar, que tinham entre 31 e 40, e as de S. Nicolau, Vitória e 

Arrifana de Sousa, com 21 a 30 membros. Todavia, a maior parte das freguesias do 

bispado tinha entre um a cinco clérigos, sendo a proporção clérigos/população mais 

elevada na cidade do Porto. Por outro lado, havia certas zonas rurais com elevados 

índices de recrutamento, como eram os casos de Sobretâmega, parte de Penafiel e 

as freguesias a sul do bispado. Em situação oposta encontravam-se aquelas que se 

localizavam na região de Gaia, Maia e Aguiar de Sousa95. 

Nos finais de setecentos a situação não se modificou de sobremaneira, apenas 

se verificou uma tendência crescente que se inverteria no primeiro quartel do século 

XIX96. Assim, em 1794, no que concerne à diocese do Porto, e apesar do estudo de 

Fernando de Sousa somente dizer respeito às freguesias que se situavam a norte do 

Douro, podemos constatar um aumento do número de clérigos que rondaria os 1550, 

o que implicava uma relação de um clérigo por cada 122/123 almas97. Porém, aquele 

número apenas correspondia a 0,8% do total da população que residia no bispado, a 

norte do Douro98. Neste mesmo ano, na cidade do Porto, havia 468 clérigos seculares, 

o que representava 1,16% da sua população e um rácio de um clérigo por cada 86 

almas99. Todavia, nos finais do século XVIII, a diocese do Porto apresentava a média 

de enquadramento eclesiástico mais baixa em comparação com as dos restantes 

                                                
92 C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. IV, parág. 1, pp. 119-120. 
93 Infelizmente, existem poucos estudos que se debruçam sobre a quantificação e a caracterização do 
clero secular, do bispado do Porto, durante a época moderna. Daí que, nesta matéria a análise incida 
sobre os trabalhos de SANTOS, Cândido dos, «Contribuições do Clero Português para a Guerra contra os 
Turcos no Tempo de D. João V», in “Igreja Portucalense”, Porto, 1978 e de SOUSA, Fernando, “O Clero a 
Norte do Douro em Finais de Setecentos”, Porto, 1979 e SOUSA, Fernando, «O Clero da Diocese do Porto 
ao Tempo das Cortes Constituintes», in “Revista de História”, vol. II, Porto, 1979, pp. 245-263. 
94 Cf. SANTOS, Cândido dos, «Contribuições do Clero Português para a Guerra contra os Turcos no Tempo 
de D. João V», p. 17. 
95 Idem, p. 21. 
96 Cf. SOUSA, Fernando, «O Clero da Diocese do Porto ao Tempo das Cortes Constituintes», pp. 256-257. 
97 Cf. SOUSA, Fernando, “O Clero a Norte do Douro em Finais de Setecentos”, pp. 11-12 e SOUSA, 
Fernando, «O Clero da Diocese do Porto ao Tempo das Cortes Constituintes», p. 256. 
98 Cf. SOUSA, Fernando, “O Clero a Norte do Douro em Finais de Setecentos”, pp. 9-10. 
99 Idem, pp. 11-12. 
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bispados de Portugal, a norte do Douro100. Este facto já não acontecia em relação às 

dioceses do Algarve e de Beja (em 1788 e 1796, respectivamente), uma vez que a 

população do bispado do Porto, a norte do Douro, apresentava uma taxa 

consideravelmente superior à daquelas dioceses do extremo sul do país101. 

Distribuindo-se de forma mais ou menos generalizada por todo o território, o 

clero secular era proveniente, na sua esmagadora maioria, da pequena e média 

burguesia rural, pelo que era maioritariamente de recrutamento local e o seu 

património era constituído, regra geral, por bens de raiz102. Numa diocese em que a 

maior parte da sua população vivia, directa ou indirectamente, da agricultura 

exceptuando a própria cidade do Porto, não é de estranhar que a maioria dos 

sacerdotes fosse proveniente de famílias rurais103, situação semelhante à verificada em 

Trás-os-Montes, em finais do século XVIII, onde a esmagadora maioria do clero secular 

era recrutada entre os filhos dos pequenos e médios lavradores104. 

 Apenas é possível analisar a distribuição do clero por grupos etários, nos finais 

do século XVIII, em duas comarcas do bispado: a de Sobretâmega, em 1769, e a de 

Penafiel, em 1794. Assim, na primeira verifica-se a existência de poucos membros do 

clero com idades compreendidas entre os 20 e os 34 anos. Todavia, apesar do número 

elevado de estudantes, existiam poucos clérigos entre os 25 e os 29 anos, o que revela 

um baixo número de ordenações, talvez decorrente da política restritiva do marquês 

de Pombal105. Situação inversa verifica-se na comarca de Penafiel, que sugere a 

existência de um clero jovem, entre os 25 e os 44 anos106. Estas duas tendências 

antagónicas permitem concluir a existência de um clero secular pouco homogéneo 

no que concerne à sua distribuição por grupos etários, pelo menos no que toca a 

estas duas comarcas. 

 As contribuições do clero secular do reino de Portugal para a guerra contra os 

turcos, em meados do século XVIII, permitem constatar que o arcebispado de Braga 

foi aquele que mais contribuiu, com 45 298$423 reis, seguindo-se o patriarcado e o 

arcebispado de Lisboa, com um total de 29 809$842 reis. Em terceiro lugar surge a 

diocese do Porto com uma contribuição de 26 609$650 reis, logo seguida pela de 

                                                
100 Cf. SOUSA, Fernando, «O Clero da Diocese do Porto ao Tempo das Cortes Constituintes», p. 256. 
101 Cf. SOUSA, Fernando, “O Clero a Norte do Douro em Finais de Setecentos”, p. 11. 
102 Idem, pp. 12-17 e SOUSA, Fernando, «O Clero da Diocese do Porto ao Tempo das Cortes Constituintes», 
pp. 250-253. 
103 Cf. SOUSA, Fernando, “O Clero a Norte do Douro em Finais de Setecentos”, pp. 14-15. 
104 Cf. PAIVA, José Pedro, «Os Mentores», in “História Religiosa de Portugal – Humanismos e Reformas”, dir. 
Carlos Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, p. 213. 
105 Cf. SANTOS, Cândido dos, «Contribuições do Clero Português para a Guerra contra os Turcos no Tempo 
de D. João V», p. 21. 
106 Ibidem. 
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Évora e a de Coimbra107. Neste sentido, podemos concluir que o bispado do Porto era 

um dos mais ricos do reino. Este, por sua vez, possuía, no seu conjunto, um “razoável 

rendimento beneficial e patrimonial (…), não obstante o copioso número de 

clérigos”108. 

 

 
2.2.2. Os Valores e as Normas de Comportamento Clericais 
 

 Presente nos momentos cruciais da vida dos fiéis, o clero secular foi, durante o 

Antigo Regime, o elemento fundamental que assegurou o enquadramento 

populacional de todo o reino. Era, pois, através dele – e, também, do cabido – que o 

bispo procedia à efectiva cura de almas109. Neste sentido, segundo as constituições 

sinodais de 1687/90, era exigido aos clérigos que “(…) não só na vida, & costumes, mas 

tambem no vestido, gesto, passos, & praticas tudo nelles (fosse) grave, modesto, & 

religioso (…)”110. Sendo assim, deviam usar vestidos decentes e honestos, convenientes 

às suas ordens, dignidade e estado para que se distinguissem dos seculares e, através 

do seu aspecto exterior, pudessem revelar a pureza da sua alma111. Estando reservado 

o uso da seda aos clérigos constituídos em dignidade ou graduados em direito 

canónico, civil, artes ou medicina, os demais deviam utilizar as baetas e as sarjas. De 

igual forma, todo o clérigo de ordens sacras que possuísse um benefício, pensão ou 

prestimónio em título de benefício no bispado do Porto tinha que vestir lobas112 

fechadas, compridas e sem cauda que chegassem, pelo menos, ao peito do pé, com 

cabeção levantado, assim como, capa e barrete de quatro cantos, tudo de cor 

preta113. Este último devia ser forrado com tecido negro, não podendo usar-se debaixo 

dele carapuças de linho, excepção feita aos velhos ou doentes. Nos lugares pequenos 

e quando iam em viagem podiam usar roupeta, igualmente negra, mas aberta, com 

cabeção levantado, cujo comprimento devia ser até ao meio da perna, assim como, 

o da capa114. 

                                                
107 Idem, pp. 12-14. 
108 ENES, Fernanda, «Clero Secular: séculos XVI – XVIII (de Trento a Pombal)», in “Dicionário de História 
Religiosa de Portugal”, dir. Carlos Moreira Azevedo, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 363. 
109 Idem, p. 361. 
110 C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. I, p. 220. 
111 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, p. 221. 
112 Loba: batina eclesiástica. 
113 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, pp. 221-222. 
114 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, p. 222. 
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 Relativamente aos vestidos interiores – gibões115, calções e coletes – havia uma 

maior flexibilidade, já que não era obrigatório que fossem pretos, podendo ser de cor 

parda ou roxa. Contudo, não podiam ter qualquer guarnição116. 

 Podiam usar cintos desde que fossem de cor preta, sem fivelas de ouro ou prata 

ou qualquer enfeite. 

As meias deviam ser pretas, pardas, escuras ou roxas, não podendo usar 

borzeguins117 e sapatos brancos, picados ou golpeados, excepto por motivo de 

enfermidade, assim como, era condenado o uso de saltos grandes e de fivelas de 

prata. Portanto, os sapatos deviam ser negros, escodados ou engraxados118. 

Os chapéus tinham de ser de copa baixa, cortada ou boleada com abas de, 

pelo menos, seis dedos sem qualquer guarnição de ouro ou prata. A sua utilização era 

interdita quando estivessem de sobrepeliz119 ou outras vestes sacerdotais120. 

  Era, também, proibido o uso de luvas guarnecidas, gravatas ou lenços no 

pescoço, voltas de cores, leques, punhos largos com fitas e botões de prata nas 

camisas, assim como, de pérolas ou cadeias de ouro ou prata e anéis, excepto as 

dignidades e cónegos da Sé, os doutores e licenciados em teologia, mestres em artes 

e os abades e vigários das igrejas conventuais e mesmo a estes era proibido o seu uso 

durante a celebração dos ofícios divinos. Contudo, podiam usar um relicário ou uma 

cruz de ouro ou prata mas de modo que não fosse visível121. 

 No interior das igrejas onde servissem, deviam estar sempre com capa ou 

sobrepeliz, que apenas usavam fora das mesmas quando fossem para procissões, 

enterros ou outro ministério divino. 

 Pelas ruas deviam usar capa ou volta devendo esta última ser utilizada sob o 

cabeção em todos os actos litúrgicos. Em suas casas poderiam usar roupões e 

ferragoulos122 pretos, pardos, roxos ou de outras cores honestas123. Por outro lado, os 

clérigos não podiam cavalgar à gineta124, salvo em caso de necessidade. Nas suas 

montadas não podiam recorrer a selas guarnecidas de veludo ou outra seda nem a 

estribeiras, esporas ou freios dourados, prateados ou estanhados, determinando-se, 

                                                
115 Gibão: espécie de casaco curto que cobria os homens do pescoço à cintura. 
116 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, p. 222. 
117 Borzeguim: espécie antiga de bota com atacadores.  
118 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, p. 222. 
119 Sobrepeliz: veste litúrgica que os sacerdotes usam sobre a batina em algumas cerimónias. 
120 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, p. 222. 
121 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, pp. 222-223. 
122 Ferragoulo: capote de mangas curtas.  
123 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, pp. 222-223. 
124 Gineta: modo de equitação em que o cavaleiro monta com estribos curtos. 
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ainda, que as gualdrapas125 fossem de pano preto, sem guarnições coloridas ou 

costuras126. 

 Os clérigos “in minoribus”, se trouxessem tonsura aberta, deviam usar os mesmos 

trajes que os das ordens sacras127. 

 O uso de traje de dó ou outras manifestações de luto, mesmo que se tratasse 

dos seus pais, irmãos ou parentes, era bastante restricto. Neste caso, só podiam trazer 

traje de dó que fosse decente e modesto cujo, comprimento devia chegar, pelo 

menos, ao peito do pé e sem cauda, assim como, deviam trazer volta. Era-lhes 

interdito o uso de capuzes ou carapuça de dó ou de quaisquer outros vestidos usados 

pelos seculares. O cabelo e a barba não se deviam apresentar demasiado crescidos e 

não podiam estar de luto por mais de seis meses por cada defunto da sua 

obrigação128. 

 Os clérigos de ordens sacras ou beneficiados deviam, ainda, andar com 

“coroas abertas, barbas, & bigodes rapados à navalha, ou cortados rentes à tizoura, & 

que cortem o cabello sobre pente igualmente cortado, de sorte, que não tragão 

gedelhas, nem seja tão comprido, que não apareção as orelhas; & nunca deixarão 

crescer o cabello da cabeça de sorte, que se não veja, & apareça distintamente a 

coroa”129. A grandeza desta era conforme o grau da ordem. Desta forma, a dos 

sacerdotes tinha maior diâmetro que a dos diáconos e subdiáconos e a destes seria 

mais ampla que a dos clérigos de ordens menores130. 

 Para além do aspecto exterior, aos clérigos era exigido que agissem em 

conformidade com o seu estado. Neste sentido, a qualquer pessoa que gozasse do 

privilégio clerical era-lhe proibido o porte e uso de armas, quer elas fossem ofensivas 

ou defensivas, a não ser que para isso tivessem obtido licença do bispo ou do vigário 

geral. Porém, podiam fazer uso de uma ou duas facas pequenas desde que não 

tivessem ponta de diamante ou não fossem aguçadas de ambos os lados. Também 

podiam levar uma espada enquanto estivessem em viagem, para sua defesa, mas 

não em talabartes131, como os seculares. Deste modo, eram terminantemente 

proibidas quaisquer armas de fogo com menos de quatro palmos, pélas de chumbo 

ou de outras matérias, adagas, punhais ou outras facas132. 

                                                
125 Gualdrapa: manta que se estendia na garupa do cavalo por baixo da sela. 
126 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, p. 223. 
127 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, pp. 223-224. 
128 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. II, parág. 1, p. 224. 
129 C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. III, p. 225. 
130 Ibidem. 
131 Talabarte: cinturão cruzado no ombro. 
132 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. IV, pp. 227-228. 
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 À imagem dos seculares, também os clérigos não deviam andar de noite 

depois do toque do sino e, nos lugares onde este não existisse, a partir das duas horas 

da noite, sobretudo, “(…) dando matracas, musicas, ou tangendo, ou (…) em alardos, 

encamizadas, & outros semelhantes ajuntamentos escandalosos”133. Todavia, esta 

proibição de andar de noite não contemplava os párocos e clérigos que fossem 

administrar os sacramentos ou outros ofícios divinos ou por qualquer outra causa, 

desde que legítima. 

 Estavam, igualmente, interditos de comer ou beber em tabernas, estalagens, 

vendas ou outras casas públicas excepto quando fossem em viagem e não tivessem 

outra casa ou pousada nos lugares em que estivessem. Todavia, não deviam comer 

acompanhados de mulheres ou outras pessoas que pudessem causar escândalo134. 

Era-lhes proibido fazer ou participar em banquetes ou bodas em suas casas ou 

na de outros, a não ser por ocasião das festas de alguns santos, de se cantar missa 

nova ou por razão de algumas exéquias ou ofícios de defuntos onde deviam comer e 

beber com moderação135. 

 Em caso algum, os clérigos podiam participar em comédias, festas e jogos 

públicos, assim como usar máscaras e outros trajes desonestos ou fazer-se de jogral ou 

chocarreiro136. Também não podiam tomar parte em jogos proibidos, como o de 

dados ou de cartas e muito menos dar tabulagem ou casa de jogo. No entanto, 

podiam participar em jogos considerados lícitos, como o da bola e o da pela, desde 

que envolvessem pouco dinheiro e não o fizessem com muita frequência nem 

publicamente137. 

 Não querendo ver os padres distraídos dos ofícios divinos nem do ministério do 

altar, a igreja impunha que lhes fosse vedado o acesso a inúmeras actividades 

profissionais. Deste modo, não podiam ser caçadores nem pescadores por ofício, 

embora pudessem dedicar-se à caça ou à pesca a título recreativo e esporádico. 

Contudo, não o podiam fazer nos dias proibidos pelas leis do reino nem andar 

acompanhados de cães de caça ou trazer na mão aves de caça e, muito menos, 

entrar com qualquer dos dois na igreja138. 

 Aos clérigos de ordens sacras e beneficiados do bispado do Porto encontrava-

se interdito o acesso aos ofícios da justiça secular em causas crime ou cível, assim 

como não podiam ser advogados, procuradores ou solicitadores no auditório secular, 

                                                
133 C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. V, p. 229. 
134 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. VI, p. 230. 
135 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. VI, p. 231. 
136 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. VII, pp. 231-232. 
137 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. VIII, pp. 232-233. 
138 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. IX, pp. 233-234. 
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excepto requerendo “(…) por si proprios, ou parentes em grao chegado, ou por suas 

Igrejas, Prelados, ou outras pessoas Ecclesiasticas, com quem vive(ss)em. 

 E tambem o pode(iam) fazer pelos pobres, órfãos, viuvas, pessoas miseraveis, & 

causas pias, fazendo-o por Charidade, & piedade sem ser por salario (…)”139. Podiam, 

igualmente, responder de direito e fazer alegações em suas casas, porém, se algum 

clérigo sucedesse em alguma dignidade ou morgado que tivesse anexa uma 

jurisdição temporal seria obrigado a ter um ouvidor ou juiz secular que a exercitasse 

por ele. De igual modo, era-lhes proibido testemunhar em causas crime ou cível, 

perante a justiça secular, sem licença do bispo ou do seu provisor140. 

 Os clérigos de ordens sacras e beneficiados estavam interditos de se graduarem 

em Leis ou Medicina ou de exercitarem o ofício de médico ou cirurgião, embora fosse 

permitido ao padre aconselhar remédios ou tratamentos de cujo uso se não temesse 

perigo notório desde que o fizesse por caridade e sem levar dinheiro algum141. 

Também, os ofícios mecânicos, por serem considerados vis e indecentes, eram 

proibidos a todos os clérigos mesmo que os realizassem nas suas propriedades. 

Contudo, apenas de forma secreta e decente, em suas casas, e como forma de 

recreação, podiam exercer algum ofício manual, como seja, podar, fazer enxertias ou 

outras tarefas semelhantes142. Do mesmo modo, não podiam ser mordomos, 

almoxarifes, recebedores, feitores, procuradores ou agentes de qualquer pessoa 

secular143. Não podiam, também, ser tratantes, rendeiros, mercadores ou fiadores por 

ganho ou interesse nem podiam vender, em suas casas, quaisquer frutos mesmo que 

fossem das rendas dos seus benefícios ou patrimónios. Contudo, exceptuavam-se os 

casos em que tomassem alguma renda, horta ou quinta para sua recreação ou, 

mediante licença do prelado, por serem tão pobres que necessitassem dessa forma 

de sustento144.  

Partindo de uma concepção negativa da mulher, a igreja impunha aos clérigos 

que evitassem, ao máximo, qualquer tipo de convívio ou contacto com pessoas do 

sexo oposto, na medida em que estas colocavam em risco a sua virtude. Neste 

sentido, era estritamente proibido ter em suas casas ou viver com mulheres suspeitas, 

mesmo que fossem suas escravas, a não ser quando se tratassem de familiares 

próximas. Porém, podiam ter ao seu serviço amas e criadas mas sempre com mais de 

50 anos e de boa conduta. Estavam, igualmente, interditos de ensinar mulheres a ler, 

                                                
139 C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. X, p. 235. 
140 Ibidem. 
141 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. X, parág. 1, p. 236. 
142 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. X, parág. 2, pp. 236-237. 
143 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. X, parág. 3, p. 237. 
144 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. X, parág. 4, pp. 238-239. 
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escrever, tanger ou cantar, sem licença expressa do bispo ou do seu provisor. Por outro 

lado, não podiam falar a sós com elas em qualquer lugar público excepto se fossem 

parentes nem parar ou entrar nos lugares onde morassem mulheres de “ruim viver”145. 

Os clérigos também não podiam frequentar os mosteiros femininos a não ser nos casos 

em que lá estivesse alguma parente até ao segundo grau, e tivessem licença para tal, 

ficando, todavia, interditos de falar com as demais freiras146. De igual modo, os clérigos 

de ordens sacras e beneficiados não podiam, em vida, fazer doação, deixar legado 

ou fideicomisso no seu testamento a quaisquer mulheres com quem tivessem mantido 

proximidade carnal ou tivessem sido suas mancebas147. 

O baptismo dos filhos ou netos ilegítimos dos clérigos não podiam ser 

celebrados nas igrejas onde os pais ou avôs eram párocos. Aliás, estes não deviam 

estar presentes não só no baptismo mas, também, no casamento, boda e exéquias 

daqueles148, assim como, lhes era proibido morar com os seus filhos ilegítimos, tidos 

depois de ordenados ou de obterem o benefício eclesiástico, excepto se para isso 

possuíssem licença do bispo149. 

Para além de tudo isto, as constituições sinodais do bispado do Porto de 

1687/90 determinavam as mais variadas penas consoante os crimes cometidos. 

Figuravam neste elenco os crimes de homicídio voluntário150, blasfémia151, incesto152, 

rapto153 e furto154, assim como, eram condenados todos os clérigos que estivessem 

amancebados155, que violassem alguma mulher156, injuriassem157, ferissem, 

espancassem ou afrontassem alguma pessoa158 ou que apontassem ou atirassem com 

qualquer arma, nomeadamente, arcabuzes, espingardas e pistoletes, contra alguém 

mesmo que não o tivesse ferido ou morto159. Porém, não era só a participação directa 

nestes delitos que era alvo de penalização, também, o facto de incitarem, exortarem, 

aconselharem e ajudarem em qualquer um destes crimes levava a que lhes fossem 

atribuídas as mais diversas penas. 

                                                
145 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. XI, pp. 239-240. 
146 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. XII, pp. 240-241. 
147 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. XIII, p. 241. 
148 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. XIV, p. 242. 
149 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. I, const. XIV, parág. 1, p. 242. 
150 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XVII, const. I, pp. 538-539. 
151 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. II, const. única, parág. 1, p. 498. 
152 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. II, const. I, pp. 523-524. 
153 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XIV, const. II, p. 529. 
154 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XX, const. única, pp. 545-546. 
155 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XV, const. II, pp. 534-535. 
156 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XIV, const. I, pp. 528-529. 
157 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XVII, const. IV, p. 541. 
158 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XVII, const. II, pp. 539-540. 
159 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XVII, const. III, p. 540. 
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A par da forma de trajar e da sua conduta, também, a vida interior dos clérigos 

era de assaz importância pelo que devia ser cultivada. Neste sentido, os sacerdotes 

encontravam-se obrigados a se confessarem a cada oito dias, os outros clérigos de 

ordens sacras, de quinze em quinze dias e os beneficiados e os restantes ministros da 

igreja, todos os meses160. Por outro lado, os diáconos e subdiáconos deviam comungar 

a cada quinze dias enquanto que os beneficiados e mais clérigos de ordens menores, 

todos os meses. Quanto aos constituídos em ordens sacras, que não fossem 

beneficiados, deviam receber o sacramento da comunhão em cada uma das quatro 

festas principais (Natal, Páscoa, Pentecostes e Assunção da Virgem Nossa Senhora), 

assim como, os beneficiados, clérigos de ordens menores e os restantes ministros da 

igreja161. 

Quando saísse o sagrado viático aos enfermos das igrejas das suas freguesias 

deviam acompanhá-lo com suas sobrepelizes162. 

Os clérigos de ordens sacras e todos aqueles que, mesmo que não tivessem 

ordens sacras, possuíssem um benefício eclesiástico ou prestimónio em título de 

benefício estavam obrigados a rezar, todos os dias, as sete horas canónicas do ofício 

divino163, com toda a atenção e devoção interior e exterior164. Para isso deviam estar 

com sobrepelizes vestidas, guardar silêncio, prestar a máxima atenção e ler o 

breviário. A oração devia, pois, ser feita pausadamente procurando guardar a 

compostura e modéstia que se lhes exigia em tal acto e mantendo o espírito livre dos 

negócios temporais165. Iniciada a oração, não podiam sair do coro até aquela ter 

terminado, excepto com legítima causa e com licença do presidente ou do 

apontador166. 

Para além da oração, os clérigos deviam dedicar-se à leitura de obras de 

espiritualidade e ao exercício da meditação e, caso restasse algum tempo, deviam 

empregá-lo numa qualquer honesta ocupação manual dentro de suas casas167. 

 

 

 

 

                                                
160 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VI, const. III, p. 74. 
161 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. V, const. V, p. 52. 
162 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. V, const. IX, p. 61. 
163 As sete horas canónicas são: matinas e laudes, prima, tércia, sexta, nona, vésperas e completas (Cf. C. 
S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. III, const. IV, p. 261). 
164 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. III, const. I, pp. 257-258. 
165 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. III, const. III, pp. 260-261. 
166 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. III, const. III, p. 261. 
167 Cf. PARENTE, Eduardo Jorge Martins, “O Benefício Paroquial: no Antigo Regime”, Porto, 2002, p. 86. 
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2.2.3. O Titular do Benefício Paroquial 
 

Independentemente da designação que possa assumir decorrente do exercício 

da cura de almas e do direito às rendas do benefício, o pároco era um “clérigo 

investido canonicamente da jurisdição espiritual de certa e determinada porção de 

uma diocese, que, sob a inspecção e vigilância do bispo, a governava por direito 

próprio”168. Neste sentido, exercia a sua função sobre um conjunto de pessoas – os 

fregueses – que residiam de forma voluntária ou necessária dentro da circunscrição 

territorial da paróquia. Também faziam parte desta todos aqueles que aí tivessem o 

quase domicílio, isto é, que tivessem manifestado a intenção de viver por tempo 

superior a seis meses e habitassem, efectivamente, nesse lugar169. Deste modo, ao 

pároco competia a tarefa de prover ao bem espiritual dos seus fregueses, não isentos 

da jurisdição paroquial, pelo que lhe eram exigidos determinados actos inerentes ao 

seu ofício. Assim, todos os abades, reitores, vigários e mais beneficiados que 

possuíssem cura de almas de forma perpétua ou temporal eram obrigados a residir, 

contínua e pessoalmente, na área da sua jurisdição, o mais perto possível da igreja170. 

Todavia, o pároco podia ausentar-se, todos os anos, pelo período máximo de dois 

meses desde que tivesse licença episcopal e deixasse, na igreja, um sacerdote 

idóneo, aprovado no bispado, que exercitasse a cura de almas e administrasse os 

sacramentos aos fregueses. Este espaço de tempo podia ser dilatado se o pároco 

pedisse, por escrito, licença ao prelado e este considerasse a causa de tal gravidade 

que a concederia. Sem permissão do bispo somente podia permanecer fora da sua 

área de residência por trinta dias, contínuos ou interpolados171. Porém, qualquer 

ausência era proibida no tempo da Quaresma ou em ocasiões de peste ou doenças 

contagiosas na freguesia172. 

De igual modo, o pároco estava obrigado, por si ou por outro sacerdote, a dizer 

missa pro populo pelos fregueses vivos e defuntos, em todos os domingos e dias santos, 

assim como, com outras intenções desde que tivessem sido instituídas por costume 

legítimo, não podendo eximir-se desta obrigação alegando que os rendimentos da 

paróquia eram exíguos173. 

Impondo a assistência obrigatória à missa, procurava-se ensinar ou doutrinar as 

coisas necessárias para a salvação das almas. Daí que em todos os domingos, 

                                                
168 Idem, p. 119. 
169 Idem, p. 122. 
170 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. VI, const. I, pp. 289-290. 
171 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. VI, const. II, pp. 291-292. 
172 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. VI, const. II, parág. 1, pp. 293-294. 
173 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. VI, const. IV, pp. 296-297. 
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excepto no de Páscoa e de Pentecostes, todos os párocos devessem fazer a estação 

aos fregueses. Nesta, após terem sido lidos todos os papéis mandados publicar e feitos 

todos os anúncios relacionados com a vida da freguesia, seguia-se um período de 

oração que se pretendia que não fosse muito dilatado, uma vez que a maior parte do 

tempo da estação devia ser reservado ao ensino da doutrina174. Neste sentido, uma 

das mais importantes obrigações do pároco era, exactamente, a de ensinar aos seus 

fregueses a doutrina cristã, todos os domingos de tarde, por si ou através de pessoa 

idónea175. De igual modo, estavam os fiéis obrigados a assistir ao ensino da doutrina. A 

estes e aos titulares dos benefícios paroquiais que não faltassem a esta obrigação ser-

lhes-ia concedido um período de quarenta dias de indulgência176. 

A administração dos sacramentos do baptismo, eucaristia, penitência, extrema-

unção e matrimónio tinha como principal ministro177 o pároco, pelo que não é de 

estranhar que este fosse um dos pontos principais em que o visitador fazia incidir a sua 

inspecção periódica às freguesias178. A par desta encontrava-se uma outra obrigação 

que consistia no registo dos fregueses que tinham recebido os sacramentos do 

baptismo, confirmação, matrimónio e extrema-unção. Para isso devia existir um livro 

onde fosse possível anotar cada um destes registos. Estes foram instituídos não com o 

intuito de proceder a uma quantificação da frequência sacramental, mas antes como 

meio de controlo social179. A guarda dos livros de baptizados, crismado, casados e 

defuntos, assim como, o das visitações ficava a cargo, exclusivamente, do pároco 

que, deste modo, assumia total responsabilidade pelos mesmos180. 

Por fim, em meados do século XVIII, foi instituída a obrigatoriedade de todos os 

párocos, sacerdotes e restantes clérigos se reunirem uma vez por semana, 

exceptuando na Quaresma, em que se juntariam de quinze em quinze dias para 

realizar conferências de moral. Através destas procurava-se formar um clero mais 

esclarecido não só sobre as matérias morais, mas também “sobre as cerimónias, sobre 

a uniformidade das procissões solenes e de defuntos e sobre a inteligência do Ritual 

Romano”181. 

  

 

                                                
174 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. III, tít. VI, const. VI, pp. 305-308. 
175 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. I, const. II, parág. 2, p. 4. 
176 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. I, const. II, parág. 2, p. 5. 
177 O ministro ordinário dos restantes sacramentos (confirmação e ordem) era somente o bispo. (Cf. C. S. B. 
P. de 1687/90, liv. I, tít. IV, const. I, p. 39 e C. S. B. P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. I, p. 107). 
178 Cf. PARENTE, Eduardo Jorge Martins, “O Benefício Paroquial: no Antigo Regime”, p. 143. 
179 Idem, p. 161. 
180 Cf.C. S. B. P. de 1687/90, liv. IV, tít. V, const. II, p. 396. 
181 PARENTE, Eduardo Jorge Martins, “O Benefício Paroquial: no Antigo Regime”, p. 160. 
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2.3. A População 
  

 Segundo o estudo de Helena Osswald182, a população da diocese do Porto 

cresceu, ao longo de toda a época moderna, ainda que a ritmos diferentes. Todavia, 

enquanto que a evolução dos fogos foi menos lenta no período quinhentista e 

seiscentista, o mesmo não se verificou com o movimento dos habitantes já que este foi 

mais intenso no decurso do século XVII mas, sobretudo, no final do século XVIII. Assim, 

entre 1687 e 1801, os fogos conheceram uma evolução mais lenta do que a 

população, que cresceu a um ritmo mais acelerado. 

 Em comparação com a totalidade do reino, a diocese do Porto cresceu mais 

rapidamente, apresentando taxas de crescimento médio anual de fogos superiores, 

sobretudo, no intervalo de tempo 1687-1732183. Sem se aproximar, no entanto, das 

elevadas taxas apresentadas pelo bispado de Coimbra ou pelo reino do Algarve, a 

diocese do Porto revelou pertencer ao grupo que contrariou a quebra demográfica 

verificada nos inícios do século XVIII184. 

 Ao nível da distribuição da população verificou-se a rarefacção desta “ao 

longo da faixa de cristas de quartzitos que corre desde o rio Ave, próximo de Santo 

Tirso, até sul do rio Douro em direcção NSE, abrange(ndo) as freguesias depressivas 

demograficamente (Melres, Sobreira, Recarei, Aguiar de Sousa, Águalonga, Covelas), 

apesar da sua proximidade ao Porto”185. Esta situação explica-se pela existência, nesta 

região, das serras de Valongo186. 

 Seria nas freguesias litorais a sul do Douro e, sobretudo, nas imediatamente 

vizinhas a estas que se verificaria um crescimento acentuado da população. Mas não 

só! Também as freguesias limítrofes da cidade do Porto, em direcção ao interior, e as 

que se situavam nas margens do rio Douro veriam a sua população avolumar-se, 

contrariamente ao que aconteceu a todo o território situado entre a cidade de 

Penafiel e o extremo leste da diocese187. Constituindo Leça da Palmeira uma freguesia 

limítrofe da cidade do Porto, Gondalães uma paróquia a este de Penafiel e 

                                                
182 OSSWALD, Helena, «A Evolução da População na Diocese do Porto na Época Moderna», in “Actas do I 
Congresso sobre a Diocese do Porto – tempos e lugares de memória”, vol. II, Porto/Arouca, 2002. 
183 Segundo José Vicente Serrão, a partir de finais de seiscentos e inícios de setecentos o crescimento da 
população teria ficado suspenso, caracterizando-se o primeiro terço do século XVIII por um declínio, 
seguido de um aumento demográfico que perduraria até ao final do século. Este crescimento evoluiu a 
ritmos distintos, visto que nos últimos vinte anos se verificou uma desaceleração (Cf. SERRÃO, José Vicente, 
«O quadro humano», in “História de Portugal”, dir. José Mattoso, vol. 4, Editorial Estampa, 1993, pp. 51-52). 
184 Cf. OSSWALD, Helena, «A Evolução da População na Diocese do Porto na Época Moderna», p. 83. 
185 Idem, p. 87. 
186 Cf. LAUTENSACH, Hermann; RIBEIRO, Orlando; DAVEAU, Suzanne, “Geografia de Portugal”, vol. III, 
Lisboa, 1989, p. 810. 
187 Cf. OSSWALD, Helena, op. cit., p. 87. 
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Gulpilhares uma freguesia litoral a sul do Douro, tudo leva a crer que nestas três 

circunscrições se tivesse verificado um crescimento da população. 

 

Contrariando os valores relativos à diocese do Porto para o início do século XVIII, 

a freguesia de Leça da Palmeira, inscrita na comarca eclesiástica da Maia, 

apresentou uma taxa de crescimento médio anual de fogos negativa superando a 

taxa de -0,20%, que José Vicente Serrão aponta para a totalidade do reino. Aliás, as 

taxas no intervalo de tempo 1687-1801 de Leça da Palmeira (-0,16%) e da diocese e 

da comarca (0,46% e 0,43%, respectivamente) são demonstrativas da disparidade de 

crescimento entre esta freguesia e as circunscrições territoriais em que se integrava, 

muito embora, no final de setecentos se aproximasse da taxa da diocese mantendo-

se, contudo, ainda bastante longe da apresentada pela comarca da Maia188. 

Todavia, a taxa de crescimento médio anual de almas em igual período de tempo foi 

positiva, verificando-se um aumento de 0,34% ao ano189.  

O único momento de retrocesso evidente na população de Leça da Palmeira 

verificou-se entre 1706 e 1732190, no entanto, há que não esquecer que a “Corografia” 

do padre Carvalho da Costa e a «Lista dos fogos e almas (…)» de Caetano Lima 

enfermam de problemas de fiabilidade.  

No cômputo geral, a evolução dos fogos e das almas revela uma quase total 

independência, ao longo do intervalo de tempo em análise, observando-se uma 

diminuição de 68 fogos em 1801 relativamente a 1687, enquanto que o número de 

almas aumentou em cerca de 400 no mesmo período de tempo191.  

Paralelamente a esta evolução é necessário realçar o peso que a população 

escrava tinha na sociedade leceira, ao longo deste período. Apesar de o único 

estudo existente determinar a sua expressão demográfica através da confrontação 

de registos de baptismos e de óbitos e, portanto, a base de análise ser 

substancialmente diferente da aqui utilizada, convém destacar a importância que a 

comunidade negra assumia nesta freguesia. Assim, a presença escrava, no decurso 

do período moderno, teve maior representatividade na primeira metade do século 

XVIII em que 8% dos registos de baptismos e 4,2% dos de óbitos referiam-se a 

escravos192, situação explicável pelo período próspero do comércio ultramarino em 

que o tráfico negreiro teve forte expansão. Contudo, entre 1650 e 1836, apenas uma 

                                                
188 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadros II e IV e gráfico III. 
189 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadros III e gráfico IV. 
190 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, gráficos I e II. 
191 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadro I. 
192 ARAÚJO, Francisco; ALVES, Sandra, “Escravos e Libertos em S. Miguel de Leça da Palmeira (1560-1836)”, 
Porto, 2003/2004, p. 60. 
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minoria de 2% do total da população eram escravos193, o que não deixou, 

certamente, de influenciar a freguesia de Leça da Palmeira não só do ponto de vista 

demográfico e económico mas, também, social. Ficando aquém das percentagens 

apuradas para as cidades de Lisboa e do Porto (10%) ou mesmo para as regiões da 

Estremadura (5%) e do Alentejo (3%), os resultados de S. Miguel de Leça da Palmeira 

no que diz respeito aos escravos equiparam-se aos de Vila do Conde e Azurara, 

importantes portos de mar nortenhos194. 

 

A freguesia de Gondalães, pertencente à comarca de Penafiel, revelou várias 

oscilações entre 1687 e 1801, quer nas almas quer nos fogos, oscilações essas nem 

sempre coincidentes.  

Contudo, é possível constatar que, apesar de evoluírem a ritmos distintos, as 

almas e os fogos conheceram maiores variações nos finais de setecentos, revelando, 

todavia, um crescimento positivo entre 1687 e 1801. Assim, neste intervalo de tempo, 

enquanto que os fogos cresceram a uma razão de 0,07% ao ano, as almas 

apresentaram um aumento de 0,25%195. 

Uma análise comparativa entre os valores apresentados pelo reino, pela 

diocese e pela comarca de Penafiel permite, desde logo, aferir da grande 

estabilidade verificada na evolução dos fogos de Gondalães, exceptuando nos 

últimos anos de setecentos. Porém, ao longo de todo o período em análise o 

crescimento de fogos verificado nesta freguesia ficou muito aquém dos alcançados 

pelo reino, a diocese e mesmo a comarca196. 

 

Mais uma vez, mas neste caso relativamente a Gulpilhares, é evidente, através 

da evolução dos fogos e almas, uma certa independência entre estas duas variáveis. 

Assim, enquanto que nos fogos o único sinal de declínio que estes cortes cronológicos 

sugerem verificou-se a partir de 1787 até ao final do século, nas almas a evolução não 

é tão linear, visto que ocorreram três quebras demográficas no decurso do intervalo 

de tempo em estudo – finais de seiscentos até primeiros anos de setecentos, meados 

de setecentos e últimos anos de século XVIII197.  

Todavia, apesar destas oscilações, entre 1687 e 1801, as taxas de crescimento 

médio anual de fogos e de almas apresentaram valores positivos (0,50% e 0,75%, 

                                                
193 Idem, p. 61. 
194 Idem, pp. 61-62. 
195 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadros VI e VII e gráficos VII e VIII. 
196 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadro VIII. 
197 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, gráfico IX e X. 
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respectivamente)198. Aliás, neste intervalo de tempo a população quase duplicou o 

seu número: de 371, em 1687, passou para 686, em 1801199. 

Contrariamente ao que acontecera no reino, no primeiro terço de setecentos, 

Gulpilhares viu crescer o seu número de fogos, crescimento esse superior àquele que 

havia ocorrido na totalidade da diocese. Aliás, esse aumento seria sempre superior ao 

verificado não só na diocese mas, também, na comarca da Feira exceptuando os 

últimos anos de setecentos em que a taxa de crescimento médio anual de fogos de 

Gulpilhares foi negativa (-1,99%), contrastando vivamente com o crescimento, ainda 

que modesto, da diocese e da comarca. 

 

Em suma, em cada uma destas três freguesias houve um aumento de 

população, crescimento esse mais vincado em Gulpilhares. Certamente que esta 

situação terá implicações directas na forma como os titulares dos benefícos paroquiais 

cumpriam com as suas obrigações face aos fiéis e, também, no modo como evitavam 

que houvesse desvios em matéria de fé e de moralidade ou que não se acatassem as 

normas legitimamente impostas. 

No entanto, convém referir que as oscilações verificadas nos quantitativos 

populacionais, à parte da questão da fiabilidade das fontes utilizadas, poder-se-ão 

explicar pelo facto de se tratarem (ou não) de locais que exerciam um poder de 

atracção sobre as populações vizinhas em busca de melhores condições de vida. Esta 

situação, provavelmente, ocorreu em Leça da Palmeira, uma vez que apesar das 

crises alimentares que assolaram o país, em finais de setecentos, bem como das crises 

de mortalidade que se lhe seguiram, esta freguesia conheceu, neste período, o maior 

aumento de população ao longo de todo o século XVIII. No campo oposto, encontra-

se a freguesia de Gulpilhares, na medida em que, em igual período de tempo, a sua 

população baixou abruptamente. Nesta paróquia ter-se-ia verificado não só uma 

diminuição do quantitativo populacional decorrente do aumento do número de 

óbitos em consequência da época de más colheitas provocada pelas más condições 

climáticas ocorridas em finais de setecentos, mas, também, devido à emigração de 

parte da sua população para as freguesias circunvizinhas, nomeadamente, para 

Santa Marinha de Vila Nova de Gaia200, à procura de melhores condições de vida. 

 

 

                                                
198 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadro X e XI e gráficos XI e XII. 
199 Cf. Volume II, anexos, anexo 2, quadro IX. 
200 Cf. DUARTE, Margarida Maria P. S., “A População de Santa Marinha – Mobilidade Geográfica e 
Estrutura Sócio-profissional (1700-1800)”, Porto, 1990, p. 65. 
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2.4. A Realidade Económico-Profissional 
 

 Sem pretensões de fazer uma análise exaustiva da actividade económica 

desenvolvida em todo o território que, na época moderna, constituía o bispado, é 

impossível não realçar a importância do Porto – cidade, cabeça da diocese, 

enquanto centro comercial fulcral, mas também importante centro de consumo. 

Tratou-se, portanto, de um entreposto capaz de abastecer o interior e norte do país 

assim como, em épocas de carestia, as terras do sul, principalmente Lisboa201. 

Participava ainda activamente na rede internacional, nomeadamente naquela que 

vinha do norte da Europa e terminava na capital202.  

Os navios que arribavam e partiam do Porto destinavam-se aos portos de 

Inglaterra, Países Baixos, França, Espanha, às cidades da Hansa e ao Brasil. Nos finais 

do século XVIII, reforçaram-se as relações com os países do norte da Europa e alguns 

portos mediterrâneos, realçando-se ainda o surgimento dos Estados Unidos da 

América e da Rússia203. De todas estas ligações provinham os mais variados produtos 

como os cereais, o bacalhau, os panos, os utensílios, as armas e munições, materiais 

para a construção civil e naval, madeiras, entre muitos outros204. 

 Beneficiando de uma via de comunicação fácil e cómoda – o rio Douro – 

navegável, para montante, até ao lugar do Cachão, próximo de S. João da 

Pesqueira205, o Porto estabeleceu uma forte ligação com o Alto Douro de onde 

provinham os principais produtos que saíam da sua barra para o norte da Europa, 

como é o caso do azeite, da cera, do mel, das frutas diversas, do vinagre, do sumagre 

e do vinho, destacando-se o considerável peso destes dois últimos nas exportações da 

cidade206. 

 Todavia, apesar da preponderância da actividade comercial na economia 

portuense, o mesmo não se verificava no restante território que formava o bispado, 

onde a agricultura predominava com excepção de algumas freguesias costeiras onde 

                                                
201 Sobre o papel desempenhado pelo Porto no trato dos cereais e o seu envio, em caso de existência de 
excedentes, para as terras do sul ver, nomeadamente, OLIVEIRA, Aurélio de, «Mercados a Norte do Douro: 
Algumas Considerações sobre a História dos Preços em Portugal e a Importância dos Mercados Regionais 
(séculos XVII e XVIII)», in “Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – História”, II série, vol. II, 
Porto, 1985, pp. 97-160. 
202 Idem, p. 131. 
203 Cf. SILVA, Francisco Ribeiro da, «Tempos Modernos», in “História do Porto”, dir. Luís A. de Oliveira Ramos, 
3.ª edição, Porto, Porto Editora, 2000, pp. 290-291. 
204 Idem, pp. 283-284. 
205 Seria só em 1785, por meio da acção da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 
que se ultrapassaria este obstáculo natural do Cachão, aumentando em dez léguas a navegabilidade do 
Douro (Cf. SILVA, Francisco Ribeiro da, «Tempos Modernos», p. 278). 
206 Cf. SILVA, Francisco Ribeiro da, «Tempos Modernos», p. 284 e SILVA, Francisco Ribeiro da, «Porto e 
Ribadouro no séc. XVII: a Complementaridade Imposta pela Natureza», in “Revista da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto – História”, II série, vol. VII, Porto, 1990, pp. 145-153. 
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se verificava uma forte ligação ao mar. Era uma agricultura quase essencialmente de 

subsistência, mas que permitia o normal abastecimento da cidade do Porto, feito à 

custa dos excedentes das terras circunvizinhas desde Campanhã e Paranhos 

passando por Matosinhos, Leça da Palmeira, Vila do Conde, Santo Tirso, Penafiel e 

Bustelo até Gondomar, Pedroso e Gaia, entre muitas outras. Em tempos de carestia, 

nomeadamente de cereal, o aprovisionamento fazia-se em terras mais afastadas 

como Barcelos, Ponte de Lima, Braga, Guimarães ou mesmo em terras de Vila Real, 

Lamego, Bragança, Miranda, Torre de Moncorvo, Pinhel, Viseu até Castelo Branco207. 

 

 Beneficiando da sua situação privilegiada enquanto porto de mar, Leça da 

Palmeira, em meados do século XVIII, recebia, por diversas vezes, aquando das marés-

cheias “as lanchas, que traz(ia)m de marem fora a pescaria á Cidade do Porto quan- 

/ do não pod(ia)m tomar a sua barra com as tormentas do mar (…)”208. Deste modo, 

revelavam-se indispensáveis as suas duas casas de facho a que se juntava o forte de 

Nossa Senhora das Neves. Esta íntima relação com o mar marcou, claramente, o 

modo de vida das suas populações que, todavia, se encontrava, também, ligado às 

actividades agrícolas, produzindo, principalmente, milho e feijão, assim como trigo, 

centeio e cevada, ainda que em quantidades inferiores209. 

 Através da análise da “Lista da Companhia de Ordenanças de Leça da 

Palmeira”, de 1764210, constata-se, desde logo, que as profissões desempenhadas 

pelos homens leceiros eram, essencialmente, a de marinheiro (58) e a de lavrador 

(37)211. Contudo, o peso das actividades relacionadas com o mar cresce quando se 

juntam as profissões de carpinteiro da Ribeira (13), de piloto (7/8), de capitão de 

navios (6/7), de pescador (3) e de calafate (3), representando, no seu conjunto, cerca 

de 55% da totalidade das actividades desenvolvidas, enquanto que aquelas que se 

encontravam ligadas à terra tinham uma menor expressão, representando pouco mais 

de 30%212. Nos finais do século, e de acordo com a “Lista da Companhia de 

Ordenanças de Leça da Palmeira” de1795213, a preponderância das profissões ligadas 

ao mar face às relacionadas com o amanho da terra, intensifica-se, caindo estas para 
                                                
207 Cf. OLIVEIRA, Aurélio de, «Mercados a Norte do Douro: Algumas Considerações sobre a História dos 
Preços em Portugal e a Importância dos Mercados Regionais (séculos XVII e XVIII)», p. 145. 
208 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 27, n.º 40, p. 267. 
209 Cf. Idem, p. 266. 
210 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XIII. 
211 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XV. Há que realçar o facto de nos livros das Ordenanças, pelas 
características da própria fonte, não haver referências aos lares solitários de viúvas e idosos, assim como, 
na maior parte das vezes, aos homens que estavam dispensados de cumprir o serviço militar. Por outro 
lado, as mulheres apenas aparecem mencionadas quando têm filhos, pelo que a população feminina 
está claramente subavaliada. 
212 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XV. 
213 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XIV. 
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os 13% enquanto que aquelas atingiam os 68%214. Acresce ainda o facto de, se 

considerarmos os que estavam ausentes e para os quais não é indicada a sua 

profissão como estando ligados a actividades naúticas, o peso destas aumenta ainda 

mais215.  

O crescente interesse pelo desempenho de actividades relacionadas com o 

mar é, também, evidente através das profissões que os filhos escolhiam, 

independentemente de os pais estarem ligados ao mar ou à terra. Aliás, os filhos 

daqueles que trabalhavam a terra optavam por uma profissão ligada ao mar, mas 

muito raramente ocorria o inverso senão mesmo nunca, como se pode verificar em 

1764216.  

Esta dualidade de funções repercutiu-se, como é óbvio, na ocupação do 

território que se dividia em dois: o ribeirinho e o rural217. Esta dicotomia também é 

notória na lista de Ordenanças de 1764, uma vez que era na esquadra do lugar de 

Morosa que se encontrava a maior parte da riqueza expressa em juntas de bois e/ou 

vacas218. Todavia, esta encontrava-se desigualmente distribuída, visto que apenas 27% 

dos agregados familiares inscritos possuíam juntas de bois e/ou vacas. Das restantes 

119 famílias quase 70% tinham 40$000 ou menos, sendo que 17 nada tinham219. Em 

1795, apesar dos valores serem apenas expressos em dinheiro, o que dificulta uma 

análise comparativa, e o número de famílias para as quais foram omitidos esses valores 

ter aumentado substancialmente, pode-se constatar que 61% dos agregados possuía 

50$000 ou menos, o que poderá significar um aumento generalizado da riqueza da 

população leceira220. Demonstrativa da riqueza de um determinado agregado familiar 

era, igualmente, a posse de escravos, que como se constatou anteriormente assumia 

uma expressão modesta no cômputo geral da população leceira. Contudo, é 

importante referir que, entre os séculos XVII e XVIII, foram, sobretudo, os homens que 

desempenhavam profissões ligadas às actividades naúticas ou à Igreja, os principais 

proprietários, possuindo a grande maioria dois ou mais escravos221. Estes, por sua vez, 

desempenhavam, essencialmente, funções domésticas e alguns ofícios artesanais, no 

                                                
214 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XV. 
215 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XIV. Esta hipótese não se revela de todo descabida na medida 
em que, praticamente todos aqueles que se encontravam ausentes e dos quais conhecemos a profissão, 
desempenhavam actividades ligadas ao mar. 
216 Convém frisar que as referências às profissões dos filhos é muito escassa, todavia, uma tal interpretação 
não parece despropositada, apesar de só com outras análises mais profundas poder ser corroborada. 
217 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira(1674-1747), fl. 91f. 
218 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XIII. 
219 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XVI. 
220 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XVII. 
221 ARAÚJO, Francisco; ALVES, Sandra, “Escravos e Libertos em S. Miguel de Leça da Palmeira (1560-1836)”, 
pp. 66-75. 
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caso das mulheres, enquanto que o universo masculino participava nas actividades 

naúticas e comerciais, na companhia dos seus amos222. 

 

 Estando situada num vale, Gondalães, em meados de setecentos, era uma 

freguesia essencialmente agrícola produzindo “milham / milho alvo, e painso, e 

senteio, conforme o a / nno, é em mais abundançia he o milham, azei- / te pouco 

bastante vinho verde, é em alguns / annos, e tambem de frutas / de espinho, e 

maçains castanha (…) con / forme os annos”223. Esta característica agrícola encontra-

se expressa nas profissões desempenhadas pelos homens de Gondalães, registadas 

nas “Listas das Companhias de Ordenanças” de 1785 e 1791224. Apesar da escassa 

informação contida nestas listas, em comparação com as anteriormente analisadas, é 

possível constatar que, em 1785, 57% das actividades mencionadas encontravam-se 

ligadas ao trabalho da terra, assumindo os jornaleiros o maior número (12), seguidos 

dos seareiros (5)225. Importa ainda salientar que não há qualquer referência a 

lavradores, visto que só em 1791 esta profissão começa a figurar entre aquelas que 

eram desenvolvidas em Gondalães. Assim, de 17 passa-se para 28 indivíduos que 

tinham como meio de subsistência a terra226. 

 Através da análise comparativa das listas de 1785, 1790227 e 1791, em relação à 

distribuição dos agregados familiares no espaço da freguesia, pode-se constatar que 

o lugar da Carreira sofreu uma diminuição clara, ao passo que Froufe conheceu um 

aumento paulatino do seu número de famílias. Desta forma, enquanto que, em 1785, 

Carreira e Aguieira acolhiam mais famílias, em 1791, mantendo-se Aguieira como um 

dos principais núcleos, o lugar de Carreira foi substituído, em importância, pelo de 

Froufe. Nestes três cortes cronológicos seriam, principalmente, os lugares de Bengada 

e Vilar aqueles que apresentariam um menor número de agregados. 

 Somente as listas de Ordenanças de 1785 e 1790 possuem informações 

relativamente aos bens que a população possuía e mesmo assim revelam grandes 

lacunas, uma vez que só um terço das famílias tem os seus valores mencionados. Esta 

situação inviabiliza a interpretação da riqueza do ponto de vista da sua distribuição, 

visto que os silêncios das fontes podem representar a inexistência de bens, mas 

também a sua simples omissão. Neste sentido, apenas se pode aferir da diminuição 

clara do total da riqueza de 1785 para 1790. Neste curto espaço de tempo, e tendo 

                                                
222 Idem, pp. 82-84. 
223 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 17, n.º 70, p. 369. 
224 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadros XVIII e XX. 
225 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XXI. 
226 Ibidem. 
227 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XIX. 
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em consideração que o número de agregados que apresentam valores é 

praticamente o mesmo, a riqueza caiu para metade228. 

 

 Situada na orla costeira e tendo como limite ocidental o Oceano Atlântico, 

Santa Maria de Gulpilhares encontra-se estabelecida parte “em valle, e parte em 

campina”229. Produzindo, em meados do século XVIII, essencialmente, trigo, centeio, 

cevada e milho230, esta freguesia, desde sempre, foi marcada pelas actividades 

agrícolas, como se pode comprovar através da análise das “Listas das Companhias de 

Ordenanças de Gulpilhares” de 1774 e 1794231. Deste modo, em 1774, existiam 52 

lavradores seguidos pelos tanoeiros (22) e carpinteiros (17)232. Somando o número de 

jornaleiros ao de lavradores, podemos verificar que o trabalho no campo 

representava quase 50% das actividades desenvolvidas, peso este que se manteria em 

1794 verificando-se, todavia, uma quebra nos tanoeiros e um crescimento apreciável 

do número de pedreiros233. Aliás, é de referir o grande interesse que, em 1774, os filhos 

demonstravam pela actividade da tanoaria, uma vez que, das 28 profissões anotadas, 

18 lhe diziam respeito. Esta situação, provavelmente, estará relacionada com a 

necessidade de mão-de-obra revelada por freguesias vizinhas, visto que das 16 

ausências registadas, 13 eram referentes a tanoeiros234. 

 Quanto à distribuição da população no espaço que constituía a freguesia, em 

1774, Gulpilharinhos e Francelos abarcavam o maior número de agregados familiares 

(16), logo seguidos pelo lugar da Chamorra com 15. Os lugares com menos famílias 

eram o da Portela com 2 e o da Presa com 3235. 

 Todavia, Gulpilhares parecia ser uma terra de contrastes. Quer em 1774 quer em 

1794 a riqueza estava concentrada na mão de pouco mais de 30/40 famílias, 

enquanto que uma parte considerável dos seus fregueses era pobre. Estes 

representavam 26,6%, em 1774, percentagem que duplicaria em 20 anos, o que revela 

um agudizar das dificuldades236. 

 

 

 
                                                
228 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadros XXII e XXIII. 
229 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 17, n.º 62, p. 333. 
230 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 17, n.º 62, p. 335. 
231 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadros XXIV e XXV. 
232 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XXVI. 
233 Ibidem. 
234 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadro XXIV. 
235 Ibidem. Não é possível fazer uma análise idêntica para o ano de 1794 na medida em que apenas 
aparecem referidas cinco esquadras não estando nenhuma delas identificada. 
236 Cf. Volume II, anexos, anexo 3, quadros XXVII e XXVIII. 
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Capítulo 3. As Visitas Pastorais Portuguesas no Antigo Regime 
 

3.1. O Enquadramento Institucional 
 

 As visitas pastorais eram um mecanismo de fiscalização periódica utilizado pelos 

bispos para avaliar o estado das paróquias da sua área de jurisdição. Neste sentido, 

visavam “planta(r) a santa doutrina, restitu(ir) a disciplina ecclesiastica, exercita(r) os 

verdadeiros ritos, extirpa(r) as heresias, desterra(r) as superstiçoes, conserva(r) os bons, 

& santos costumes, reprova(r) os maos, emenda(r) os peccados, principalmente 

publicos, & escandalosos, eradica(r) os vicios, cultiva(r) as virtudes, incita(r) ao povo 

christão com exhortaçoes, & admoestaçoes saudaveis, a viver com charidade & amor 

de Deos, & do proximo, & examina(r), como se administrão os santos sacramentos, 

celebrão os officios divinos, & são servidas as igrejas pelos ministros dellas; & finalmente 

ordena(r) muitas cousas pera mayor gloria de Deos, & bem dos fieis (…)”237.  

 Embora a sua realização fosse uma realidade antes de Trento, certo é que seria 

nos dois séculos posteriores à conclusão deste concílio que a prática da visita assumiria 

maior relevância. Apesar dos livros de visitações anteriores à segunda metade do 

século XVI serem escassos, eles permitem constatar a periodicidade quase anual da 

realização de visitas pastorais. Contudo, a esta regularidade não correspondia uma 

igual eficácia, sendo característica a incúria por parte dos seus responsáveis238. As 

visitas antes de Trento visavam, apenas, avaliar a preparação e a actuação do clero, 

o comportamento religioso dos fiéis e o estado de conservação das igrejas e 

decência dos locais e objectos de culto. A análise do comportamento das 

populações no que tocava a tudo aquilo que não se encontrava relacionado com 

aspectos religiosos, só com Trento se tornaria num dos objectivos primordiais das visitas 

pastorais239. 

 Em seiscentos e setecentos, as visitas pastorais assumiram-se, pois, enquanto 

meio através do qual se procurou executar as determinações tridentinas. Assumindo o 

bispo o papel central nesta reforma, como já foi anteriormente referido, as visitas 

desempenharam um importante papel na afirmação da sua autoridade face a um 

conjunto de poderes que lhe faziam, directamente, concorrência (cabidos, ordens 

militares, entre outros).  

                                                
237 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. I, p. 653. 
238 Cf. PAIVA, José Pedro, «As Visitas Pastorais», in “História Religiosa de Portugal – Humanismos e Reformas”, 
dir. Carlos Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, p. 253. 
239 Ibidem. 
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Tendo-se verificado, no século XVII e até cerca de 1740/1750, uma 

periodicidade quase anual, na maioria das dioceses, a realização de visitas 

conheceu, a partir deste período, um decréscimo generalizado e progressivo 

acabando por se extinguir, pelo menos na sua forma tridentina, em 1833240. 

 Não obstante a sua relevância, as visitas pastorais enquadravam-se num 

sistema muito mais complexo criado para, de acordo, com as exigências tridentinas, 

vigiar e corrigir, a diferentes níveis, o comportamento das populações. Desta forma, 

“au triptyque de la faute défini par le Droit de l’ Église – péché occulte, péché public 

et herésie – correspondait (...) un mécanisme d’ intervention complexe articulé en trois 

volet : confession, volet disciplinaire des visites pastorales et Inquisition (...)241. 

 No que concerne ao pecado de foro íntimo, tudo se passava na esfera privada 

– a falta, a confissão, assim como, a penitência – e os intervenientes resumiam-se ao 

fiel e ao sacerdote. O mesmo não acontecia em relação ao pecado público e à 

heresia, em que os delitos eram conhecidos de todos e se revelavam uma ameaça 

para toda a comunidade242. 

 Todavia, aqueles três mecanismos de vigilância revelavam, ainda, uma 

complementaridade ao nível do espaço de intervenção de cada um. A confissão, 

realizada com uma periodicidade anual, era o instrumento mais minucioso, na medida 

em que a ela estavam obrigados todos os que possuíam idade para se confessar. 

Seguia-se a visita pastoral que, realizada, pelo menos do ponto de vista teórico, cada 

dois anos, apresentava-se como uma rede de vigilância e controlo mais larga e em 

que a eficácia dos seus intervenientes assumia grande relevância. A Inquisição não 

possuía o mesmo grau de penetração dos anteriores mecanismos. Embora tivesse à 

sua disposição uma rede de familiares e comissários, esta revelava-se incapaz de 

fornecer os meios necessários para uma vigilância tão pormenorizada como a 

confissão ou a visita pastoral243. 

                                                
240 Cf. PAIVA, José Pedro, «As Visitas Pastorais», p. 253-254. 
241 LÉAL, Bruno, “La Crosse et le Bâton : Visites Pastorales et Recherche des Pécheurs Publics dans le 
Diocèse d´Algarve (1630 – 1750)”, Paris, 2004, p. 93. 
242 Cf. CARVALHO, Joaquim Ramos de, «A Jurisdição Episcopal sobre Leigos em Matéria de Pecados 
Públicos: as Visitas Pastorais e o Comportamento Moral das Populações Portuguesas de Antigo Regime», in 
“Revista Portuguesa de História”, tomo XXIV, Coimbra, Coimbra Editora, 1988, pp. 133-134. Convém referir 
que os pecados públicos eram, também, delitos de direito comum e, nesta perspectiva, o Estado 
delegava na Igreja a função de controlar o comportamento das populações, situação que se 
encontrava regulamentada pelas “Ordenações Filipinas” na figura jurídica do foro misto (Cf. CARVALHO, 
Joaquim Ramos de, «A Jurisdição Episcopal sobre Leigos em Matéria de Pecados Públicos: as Visitas 
Pastorais e o Comportamento Moral das Populações Portuguesas de Antigo Regime», pp. 160-161 e 
CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, «A Evolução das Visitas Pastorais da 
Diocese de Coimbra nos séculos XVII e XVIII», in “Ler História”, vol. 15, Teorema, 1989, p.39.) 
243 Cf. PAIVA, José Pedro de Matos, «Inquisição e Visitas Pastorais – Dois Mecanismos Complementares de 
Controle Social?», in “Revista de História das Ideias”, vol. 11, Coimbra, 1989, p. 97. 
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 A par da complementaridade no que dizia respeito à natureza do pecado e à 

esfera de acção de cada um dos mecanismos enunciados, também havia uma certa 

cooperação, pelo menos no plano da actuação, sobretudo entre as visitas pastorais e 

as visitas inquisitoriais, uma vez que, quando o visitador da freguesia detectava delitos 

que eram da competência da Inquisição, remetia o processo para o Santo Ofício, 

para então, esse caso ser julgado. Esta colaboração foi, de certa forma, facilitada 

pelo facto de muitos bispos portugueses terem desempenhado cargos no Santo Ofício 

ou mesmo por funcionários da Inquisição terem estado associados às visitas pastorais, 

situações que se verificaram em Coimbra e no Algarve244. Por outro lado, os conflitos 

entre o poder eclesiástico e o Santo Ofício foram quase inexistentes245. 

 Todavia, as visitas pastorais portuguesas revelam um carácter muito específico, 

de natureza jurisdicional, relativamente àquelas que se realizavam nos outros países da 

Europa cristã. As raízes dessa singularidade encontram-se na rápida recepção e 

aplicação dos decretos tridentinos em Portugal, ao contrário do que aconteceu em 

vários países europeus, que conheceram diversas resistências246. Para além de 

investigar sobre aspectos como a conservação da igreja e alfaias litúrgicas, a acção 

do clero e o comportamento religioso dos fiéis, as visitas portuguesas pós-tridentinas, 

contrariamente às suas congéneres europeias, indagavam, ainda, sobre a prática de 

pecados públicos, perpetrados quer por fiéis, quer por laicos através da denúncia dos 

seus vizinhos. Aliás, o recurso a um conjunto variado de paroquianos escolhidos 

aleatoriamente pelos visitadores para servir de testemunhas, ao contrário do que 

acontecia, por exemplo em França, onde a fonte de informação era o pároco local, 

constitui uma outra particularidade das visitas portuguesas247. Uma terceira 

especificidade relaciona-se com a aplicação de penas não só espirituais, mas 

também temporais, mesmo sobre leigos. Para além disto, as devassas que resultavam 

do processo visitacional assumiam um valor jurídico, podendo desencadear um 

processo judicial no auditório eclesiástico. 

 Deste modo, a especificidade das visitas pastorais portuguesas centrava-se nas 

prerrogativas que os bispos possuíam sobre leigos, em matéria de pecados públicos, 

nomeadamente, a de fazer executar penas, podendo, para tal, recorrer à ajuda do 

                                                
244 Idem, pp. 98-99 e LÉAL, Bruno, “La Crosse et le Bâton : Visites Pastorales et Recherche des Pécheurs 
Publics dans le Diocèse d´Algarve (1630 – 1750)”, pp. 90-91. 
245 BETHENCOURT, Francisco, «Campo religioso e Inquisição em Portugal no séc. XVI», in “Revista de Estudos 
Contemporâneos”, 6, Porto, 1984, p. 54. 
246 Cf. CARVALHO, Joaquim Ramos de, «A Jurisdição Episcopal sobre Leigos em Matéria de Pecados 
Públicos: as Visitas Pastorais e o Comportamento Moral das Populações Portuguesas de Antigo Regime», 
p. 132. 
247 Idem, pp. 127-128. 
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“braço secular”248. Neste sentido, ao contrário do que ocorria além fronteiras, um dos 

objectivos principais das visitas pastorais portuguesas era a erradicação dos pecados 

públicos, baseando-se nas informações fornecidas não pelo clero local mas pelos 

paroquianos, independentemente da sua condição social249.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
248 Cf. PAIVA, José Pedro, «As Visitas Pastorais», pp. 252-253. 
249 CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, «A Evolução das Visitas Pastorais da 
Diocese de Coimbra nos séculos XVII e XVIII», p. 29. 
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3.2. O Enquadramento Legal  
 

 Com o intuito de regulamentar e disciplinar a actividade visitacional, 

enquadrando-a com as determinações tridentinas, foram redigidos, no século XVI e 

XVII, diversos tratados gerais dos quais apenas se conhece – ainda que haja referência 

a outros textos250 – o de Mateus Soares de 1602251 e o de Lucas de Andrade de 1673252. 

 Escrita pouco depois de Trento, a “Prática e ordem pera os visitadores dos 

bispados (…)” revela, sobretudo, uma enorme preocupação em afirmar a jurisdição 

que os prelados tinham para visitarem todas as igrejas da sua diocese. Deste modo, 

competia ao bispo visitar todos os benefícios eclesiásticos curados, mesmo os unidos 

“in perpetuum” a igrejas catedrais, colegiadas ou outros lugares pios253; as igrejas 

pertencentes a mosteiros ou a pessoas isentas – apesar de só poderem inspeccionar os 

mosteiros de regular observância em caso de negligência dos seus superiores254 – e as 

confrarias, irmandades, hospitais, capelas e albergarias – embora somente pudessem 

visitar, do ponto de vista das coisas sagradas e da celebração dos ofícios divinos, as 

confrarias e hospitais que estivessem sob a imediata protecção do rei255. 

 Todavia, esta preocupação de definir a esfera de acção dos prelados em 

matéria de visitas, desaparece no texto de Lucas de Andrade. Este atribuiu maior 

ênfase ao cerimonial das visitas, aspecto colocado em segundo plano por Mateus 

Soares. 

 Num âmbito mais específico e vigorando num espaço geográfico muito bem 

delimitado, foram também produzidas, ao longo dos séculos XVI e XVII, algumas 

instruções sobre o modo de realização das visitas pastorais e a actuação dos 

visitadores. Estas disposições encontram-se, normalmente, inseridas nas constituições 

diocesanas, assim como, nos regimentos dos auditórios eclesiásticos dos mais variados 

bispados. Porém, existem alguns textos, geralmente manuscritos, que abordam este 

assunto. 

As constituições sinodais do bispado de Miranda, publicadas em 1563, foram as 

primeiras que, após o concílio tridentino, incluíam determinações, embora breves, 
                                                
250 Cf. PAIVA, José Pedro de Matos, «Uma Instrução aos Visitadores do Bispado de Coimbra (século XVII?) e 
os Textos Regulamentadores das Visitas Pastorais em Portugal», in “Revista de História das Ideias”, vol. 15, 
Coimbra, 1993, p. 650.  
251 SOARES, Mateus, “Practica e Ordem Pera os Visitadores dos Bispados, na Qual se Decidem Muitas 
Questiões, Assi em Causas Civis, como Criminais, Pertencentes aos Avogados, no Foro Ecclesiastico, et 
Secular”, Lisboa, 1602. Tendo sido publicada em 1602, esta obra, provavelmente, foi redigida em 1569, 
data que se encontra inscrita na dedicatória. 
252 ANDRADE, Lucas de, “Visita Geral que Deve Fazer hum Prelado no seu Bispado, Apontadas as Cousas 
por que Deve Perguntar e o que Devem os Parochos Preparar para a Visita”, Lisboa, 1673. 
253 Cf. SOARES, Mateus, “Practica e Ordem Pera os Visitadores dos Bispados (…)”, capítulo III, fl. 8 v.. 
254 Idem, capítulo V, fls. 17 f.-20 f.. 
255 Idem, capítulo X, fls. 36f.-43v.. 
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relativas às visitas pastorais. À imagem destas, as constituições de Évora de 1565, as de 

Lisboa de 1568 e as do Porto de 1585 apresentavam, também, capítulos bastante 

sucintos sobre esta matéria. Seriam só as constituições de Coimbra de 1591 que 

tratariam este tema de forma mais alargada, atribuindo-lhe especial importância256. 

Durante o século XVII, foram publicadas novas constituições que continham 

referências à actividade visitacional de forma breve, como as de Leiria (1601), Guarda 

(1614), Portalegre (1632), Elvas (1635), Lisboa (1640) e Algarve (1673), ou então 

analisando este assunto de modo mais exaustivo como as de Braga (1637), Lamego 

(1639) e Porto (1687), contudo, sem se aproximarem da minúcia das constituições de 

Coimbra de 1591. Único é o caso das constituições de Viseu (1617), em que não há 

qualquer disposição relativa às visitas pastorais257. 

No que concerne aos regimentos, o primeiro a conter instruções 

pormenorizadas foi o do arcebispado de Évora (1598). Todavia, os de Viseu (1614), 

Braga (1620), Portalegre (1632), Lamego (1639), Porto (1687), Braga (1699) e Miranda 

(1759) incluíam, também, indicações detalhadas sobre a processologia visitacional e 

as tarefas a desempenhar pelo visitador, normalmente, mais completas do que 

aquelas que eram dadas pelas constituições diocesanas. Muito sucinto é o regimento 

da diocese do Algarve (1673), sendo que nos de Coimbra (1592), Leiria (1601) e Elvas 

(1635) não há qualquer tipo de menção a este tema258. Porém, a ausência de 

informações no regimento de Coimbra de 1592 e nas constituições de Viseu de 1617 é 

suprida pelas indicações detalhadas presentes nas constituições e regimento 

respectivos. Para além da complementaridade existente entre algumas constituições 

sinodais e o regimento do auditório eclesiástico de determinadas dioceses, verifica-se, 

por vezes, repetições em algumas matérias focadas, sendo possível, igualmente, 

vislumbrar uma certa filiação entre os diversos regimentos. Estes apresentam algumas 

especificidades decorrentes do tempo e do local em que foram realizados, assim 

como da personalidade e da experiência dos bispos e demais pessoal eclesiástico 

que o auxiliava na realização destes diplomas. 

 

 
 
 
 

                                                
256 Cf. PAIVA, José Pedro de Matos, «Uma Instrução aos Visitadores do Bispado de Coimbra (século XVII?) e 
os Textos Regulamentadores das Visitas Pastorais em Portugal», pp. 639-640. Todas as datas relativas às 
constituições diocesanas referem-se, preferencialmente, à da realização do sínodo e não à da sua 
publicação. 
257 Idem, pp. 641-643. 
258 Idem, pp. 643-645. 
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3.2.1. O Processo Visitacional na Diocese do Porto 
 

 Remetendo para o título XXXII das constituições sinodais de 1687 no que 

concerne às matérias não abordadas, o “Regimento do Auditorio Ecclesiastico do 

Bispado do Porto (…)” atribui o seu título XII à questão dos visitadores e do seu ofício. 

Será com base, essencialmente, nestes dois documentos que se irá definir em que 

moldes se efectuavam as visitas pastorais no bispado do Porto, durante a época 

moderna. As constituições sinodais do bispado do Porto de 1585 serão, também, tidas 

em consideração ao longo desta análise, já que se encontravam em vigor no início do 

período de tempo em estudo. Contudo, é de realçar que elas apresentam, na sua 

essência, as mesmas instruções, ainda que de modo não tão minucioso, que as 

constituições de 1687/90. 

Estando a diocese dividida em quatro comarcas, eram eleitos quatro visitadores 

para inspeccionar a “vida, & costumes d(os) súbditos, assi Clerigos, como leigos, o 

estado das Igrejas, Hospitais, Ermidas, Confrarias, & outros lugares pios (…)”259. 

 Pela relevância da função que assumiam e quando as visitas não eram 

realizadas pelo próprio prelado, os visitadores escolhidos deveriam ser sacerdotes 

virtuosos, prudentes, se possível, letrados ou, pelo menos, pessoas de bom 

entendimento e experiência. Todavia, para começar a desempenhar a sua função, 

cada visitador teria que estar munido de uma provisão do bispo. Àquele era-lhe 

recomendado que realizasse as visitas no período de tempo que vai da Páscoa até 

Outubro, de forma a evitar os rigores do Inverno, fazendo os possíveis para que a 

inspecção não coincidisse com a época da recolha dos frutos. 

 Todavia, o visitador podia ser recusado, por sobre ele recaírem suspeitas de 

falta de isenção. Neste caso, enquanto não fosse concluída a veracidade ou não de 

tal acusação, o visitador, se considerasse que a causa de recusa não era legítima, 

poderia continuar o acto da visitação. Porém, se depois de julgado fosse considerado 

culpado, não poderia mais visitar a igreja, benefício ou pessoa que o havia recusado, 

sendo enviado, pelo prelado, outra pessoa que assumiria as suas funções260. 

 Todo aquele que impedisse ou perturbasse a visita incorreria na pena de 

excomunhão e de cem cruzados, que seriam empregues nas despesas da justiça e do 

acusador261. 

                                                
259 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. I, p. 653. 
260 Cf. “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto e dos Officiaes da Justiça Ecclesiastica 
do Mesmo Bispado, Tirado do Antigo, Mudado, Acrescentado, no que a Larga Experiencia Mostrou 
Conveniente, e Necesssario ao Tempo Presente”, Lisboa, 1726, tít. XII, pp. 109-110. 
261 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. II, p. 657. 
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 Antes de se deslocar, o visitador deveria avisar os párocos do dia da sua visita, 

ordenando-lhes, que no primeiro domingo ou dia santo, à estação da missa, lessem o 

edital da visitação inserido no regimento do auditório eclesiástico e advertissem os 

seus fregueses que, assim que ouvissem repicar os sinos, fossem para a igreja. Os 

párocos deveriam, igualmente, admoestar os seus fregueses para que denunciassem 

os pecados dos quais tivessem conhecimento e que “tem(essem) a excommunhão, 

em que encorre(riam), se assi o não fize(ssem), & consider(assem) que faltando a esta 

obrigação, (eram) causa de se não conseguir o Santo fim da visita, que (era) a 

emenda dos vícios, extinção dos maos costumes, & introdução de boa, & santa 

doutrina, & que os move(sse) a esta denunciação, o zelo & honra de Deos, & amor dos 

proximos, pera que se emend(assem), & não o odio, ou desejo das vinganças (…)”262.  

 Deste modo, no edital constavam os pecados públicos, assim como, em casos 

especiais, outros delitos que deveriam ser denunciados durante a inspecção, 

contemplando, sobretudo, comportamentos sexuais desviantes, delitos morais, 

comportamentos heréticos e supersticiosos, assim como, diversas transgressões à lei 

natural e aos preceitos da Igreja, nomeadamente, o desrespeito pelas obrigações 

ligadas ao culto263. 

Desde que o bispo, ou seu delegado, chegasse à freguesia até ao momento 

em que entrasse na igreja, o sacristão, ou juiz da igreja deveria tanger os sinos sob 

pena de pagamento de quinhentos reis para Sé e meirinho264. A todo o acto da 

visitação deveriam estar presentes o pároco, beneficiados, clérigos e sacristães, juízes 

e procuradores da igreja, só se podendo ausentar se tivessem licença para isso. 

Deveriam, ainda, comparecer na igreja no tempo da visita, pessoalmente, ou por seus 

procuradores, os comendadores, assim como, as comunidades e universidades ou 

pessoas a quem pertenciam os frutos da igreja265. 

 À sua chegada, o visitador deveria encontrar a igreja ornada com paramentos 

festivos e cera acesa nos altares. Enquanto durasse a visitação, haveria na igreja uma 

mesa com uma cadeira de espaldas, para o visitador, e dois assentos, um para o 

escrivão e o outro para as testemunhas266. Se o visitador fosse o bispo, este seria 

recebido à porta da igreja “debayxo do Palio, cujas varas (na) Sé e na Collegiada de 

Sedofeyta, (seriam levadas pel)as Dignidades, e Conegos mais antigos, como (era) 

costume; e nas mais Igrejas as leva(riam) os Clerigos, ou os leygos mais nobres, e 

                                                
262 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. V, p. 660. 
263 Cf. “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, tít. XII, parág. 2, pp. 117-121. 
264 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. III, p. 658. 
265 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. IV, p. 659 e 660. 
266 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. V, p. 662. 
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autorizados (…)”267. Se, por outro lado, o visitador fosse um delegado do bispo, deveria 

ser recebido por todos os clérigos da freguesia vestidos com sobrepelizes, levando 

também a cruz que o pároco ou o principal eclesiástico da igreja daria a beijar ao 

visitador, então de joelhos. Recebendo, posteriormente, o hissope, o visitador lançaria 

água benta sobre si e todos os que à porta da igreja se encontrassem268. Terminada 

esta recepção, dirigir-se-iam, em procissão, à capela-mor. Depois de fazer uma breve 

oração diante do santíssimo sacramento ou do altar-mor, o visitador inspeccionaria a 

sacristia. Em seguida, vestindo sobrepeliz e, sobre ela, uma estola e pluvial de cor preta 

ou roxa, o bispo ou seu delegado procederia à visita do cemitério. Assim como a 

anterior, esta etapa é pontuada por diversos cânticos e aspersões. Se não houvesse 

cemitério, nem adro com sepulturas, a absolvição e procissão seriam feitas no interior 

da igreja, iniciando-se pelo lado da epístola e recolhendo-se pelo do evangelho269. 

Feita a absolvição dos defuntos, seria visitado o santíssimo sacramento, vestindo, o 

visitador, estola e pluvial brancos. Ditas as orações e depois de beijar o altar, o pároco 

entregar-lhe-ia a chave do sacrário. Após incensar três vezes o santíssimo sacramento, 

de inspeccionar o sacrário e de proceder aos rituais acompanhados por orações, o 

visitador fechá-lo-ia, devolvendo a chave ao pároco. Em seguida, examinaria os 

santos óleos, pia baptismal, relíquias, altares, pedras de ara, retábulos, imagens, 

ornamentos e tudo o mais relacionado com o culto divino. Para além de inspeccionar 

o interior e o aspecto exterior da igreja, o visitador informar-se-ia do estado dos outros 

lugares de culto da freguesia. 

 Posteriormente, o visitador examinaria o livro das visitações com o intuito de 

verificar se as disposições aí contidas tinham sido cumpridas. De igual modo, analisaria 

os livros dos baptizados, casados e defuntos, o rol dos confessados e demais livros. 

Seria, pois, a partir deste último que o visitador escolheria as testemunhas que viriam 

“de cada rua, lugar, ou aldea testemunhar à devassa, e (fossem) as mais, que for 

possível, conforme o numero dos fregueses, que houve(sse) na freguesia, que visitar, e 

as demais inteyro credito, e que melhor p(udessem) saber dos peccados publicos, que 

na dita freguesia h(avia) (…)”270. Porém, os párocos também eram obrigados a 

informar os visitadores dos pecados públicos dos quais tivessem conhecimento fora do 

acto da confissão, assim como, de tudo aquilo que necessitava de reforma e 

emenda. 

                                                
267 “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, tít. XII, parág. 1, p. 111. 
268 Ibidem. 
269 Cf. “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, tít. XII, parág. 1, pp. 112-114. 
270 “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, tít. XII, p. 102. 
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 Nesta fase de procura de pecados públicos, denominada devassa, o visitador 

não podia perguntar por nenhuma pessoa em particular, a não ser que estivesse 

provada fama pública. A excepção apenas diz respeito ao crime da heresia e 

situações a ela referentes, assim como, ao cumprimento das funções por parte dos 

párocos, beneficiados, ecónomos e demais ministros da igreja. Desta forma, se alguém 

denunciasse um determinado delito, dizendo que é fama pública, o visitador deveria 

inquirir a testemunha se “procedeo a fama de alguns indicios, ou de pessoas honestas, 

e se est(ava) infamada a dita pessoa, em toda, ou mayor parte da visinhança, e para 

fazer prova da fama dar(ia) por razão de seu dito, que assim o ouvio, ao menos à 

mayor parte do lugar, ou visinhança (…)”271.  Se o denunciante referisse testemunhas, 

o visitador inquiri-las-ia para que se provasse bem a culpa. 

 Todas as testemunhas deveriam ser pessoas de crédito ou de verdade, 

registando-se, no respectivo livro, o seu estado civil e o ofício, assim como o motivo da 

denúncia. 

 O livro da devassa das visitas ficaria sempre em poder do visitador e nunca nas 

mãos do escrivão, mesmo que fosse por pouco tempo.  

 Conforme o costume, aos visitadores e seus ministros deveria ser dado o 

agasalho necessário. “A Procuração (ou agasalho) não (era) outra cousa senão huma 

sustentação ou gentar que se dev(ia) aos prelados ou a seus visitadores (…) por rezão 

da visitação”272. Pago pelos fregueses do local a ser visitado, o agasalho deveria 

compreender tudo aquilo que fosse necessário para a moderada e parca 

sustentação do visitador e da sua comitiva, que deveria ser limitada para evitar gastos 

muito elevados. Do mesmo modo, estes deveriam evitar permanecer em cada 

freguesia mais do que um dia, excepto nos casos em que tal não era possível, 

procurando, sempre, expedir com a maior brevidade possível o acto da visitação273. 

 Exceptuando a procuração, os visitadores estavam proibidos de receber outras 

dádivas, nomeadamente, peitas, de comer ou beber com clérigos ou leigos, ou os 

convidar para isso, assim como, tornar seu procurador ou agente qualquer clérigo ou 

beneficiado da comarca que visitassem, com o objectivo de, através dele, 

arrecadarem, comprarem ou negociarem alguma coisa. Por fim, estavam, 

igualmente, impedidos de caçar ou pescar “para que não gast(assem) em 

recreações o tempo, que dev(iam) ocupar nas obrigações de seu officio”274. 

                                                
271 “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, tít. XII, p. 104. 
272 Cf. SOARES, Mateus, “Practica e Ordem Pera os Visitadores dos Bispados (…)”, capítulo VIII, fl. 26v.. 
273 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. VI, pp. 662-663. 
274 “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, tít. XII, p. 99. 
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 Terminada a fase da devassa e registados, pelo escrivão, todos os depoimentos, 

o visitador teria agora de sentenciar os culpados (a denominada “pronúncia”). Nas 

situações em que se considerava que a revelação do delito pudesse pôr em perigo ou 

prejudicar indirectamente o acusado, a pronúncia deveria ser feita em segredo275. 

Ao seu dispor, o visitador tinha todo um conjunto de sanções de natureza 

espiritual e temporal, que aplicaria consoante a gravidade do delito e o número de 

reincidências. Nos casos em que o delito era considerado ligeiro e havia confissão, os 

pecadores apenas pagavam uma multa. Nos delitos graves, os acusados poderiam 

ser alvo de penas como a de prisão ou de degredo por maior ou menor período de 

tempo. 

Se os sentenciados reconhecessem a sua falta, assinariam um termo de 

culpabilidade, caso contrário, podiam interpor um recurso para o tribunal eclesiástico 

declarando-se inocentes. 

 

 O processo visitacional que ocorria no bispado do Porto durante o Antigo 

Regime é paradigmático do que acontecia nas restantes dioceses do reino, embora 

em cada uma delas se possa reconhecer particularidades no que concerne, 

nomeadamente, à periodicidade da realização das visitas. Tratava-se, portanto, de 

um mecanismo bastante complexo e original organizado em três etapas distintas. A 

primeira correspondia, pois, à inspecção espiritual, material e administrativa das igrejas 

que se encontravam no interior do bispado e constituía “l’ occasion d’ une minutieuse 

liturgie baroque ritualisée dans ses moindres détails”276. De seguida, realizava-se uma 

inspecção disciplinar em que o visitador procurava descobrir os pecados públicos 

cometidos numa determinada freguesia para depois os sancionar recorrendo, para 

isso, a censuras espirituais e temporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
275 Cf. SOARES, Mateus, “Practica e Ordem Pera os Visitadores dos Bispados (…)”, capítulo XV, fl. 63 e 
capítulo XVIII, fls. 77 v.-78v.. 
276 LÉAL, Bruno, "La Crosse et le Bâton : Visites Pastorales et Recherche des Pécheurs Publics dans le Diocèse 
d´Algarve (1630 – 1750)”, p. 63. 
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3.3. A Produção Documental 
 

 Em cada uma das três etapas anteriormente descritas era elaborado um 

documento específico. Deste modo, finda a inspecção espiritual, material e 

administrativa da freguesia, as determinações do bispo ou seu representante eram 

registadas no “livro de visitações” ou “livro dos capítulos”. Conservado nos arquivos 

paroquiais, este documento deveria ser “de bom papel, & bem encadernado, 

numerado, & rubricado com enserramento no fim, feito pelo visitador”277. 

 Iniciando-se com um preâmbulo que, normalmente, continha o nome do 

visitador, a identificação da freguesia inspeccionada e, não raras vezes, a data da 

realização da visita, o registo da visitação apresentava, de seguida, recomendações, 

geralmente, relativas à reforma dos lugares e instrumentos de culto, à actividade 

pastoral do pároco, assim como a tudo aquilo que fosse entendido como um desvio 

aos preceitos da Igreja. Estas determinações podiam ser ordenadas pelo bispo para 

toda a diocese ou apenas para uma ou mais comarcas eclesiásticas (capítulos gerais) 

ou pelo próprio visitador quando se referiam, exclusivamente, à freguesia alvo da 

inspecção (capítulos particulares). Depois de inscritos os vários capítulos, “em maior ou 

menor número consoante, as necessidades locais, o zelo do visitador e a conjuntura 

(…)”278, era mandado ao pároco que os lesse “em alta, & intelligivel voz com distinção, 

& clareza, pera que (fossem) de todos entendidos no tempo da estação da Missa 

conventual, nos tres primeiros Domingos, ou dias Santos (…)”279. Seguiasse a 

identificação do escrivão e, normalmente, a data da visita. O registo terminava com a 

assinatura do visitador. Tendo o pároco, pessoalmente ou por meio de outro 

sacerdote, lido os capítulos deixados pelo visitador, deveria, então, declarar por 

escrito que assim o fez, inscrevendo a data do registo da certidão e assinando por 

baixo. 

 Por vezes, os livros dos capítulos continham, ainda, o registo dos usos e costumes 

da freguesia, que figuravam em documentos avulsos ou nas últimas páginas dos 

referidos livros. Embora o mais usual fosse o registo dos bens da igreja, em alguns livros 

encontra-se, igualmente, inscritos os usos e costumes relativos, normalmente, ao 

pagamento das mais variadas contribuições, nomeadamente, de dízimos e diversas 

determinações relacionadas com os sacramentos, a celebração de missas, os 

rendimentos dos párocos, entre outros.  

                                                
277 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. X, p. 666. 
278 SOARES, António Franquelim Sampaio Neiva, “A Arquidiocese de Braga no século XVI – Visitas Pastorais 
e Livros de Visitações”, vol. I, Porto, 1972, p. 419. 
279 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. X, p. 667. 
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Finalmente, nos livros de visitações encontram-se, também, registados a partir, 

sobretudo, de meados de setecentos, as transcrições das pastorais, circulares e 

provisões dos prelados. 

 Do inquérito disciplinar realizado para descobrir os pecadores públicos resulta o 

segundo tipo de documento, denominado “livro de devassas”, produzido no decurso 

do processo visitacional português, ao longo do Antigo Regime. 

 Após um preâmbulo semelhante ao do livro dos capítulos, com as necessárias 

alterações em função da sua especificidade, os livros de devassas apresentam os 

depoimentos das testemunhas interrogadas, antecedidos pela indicação do seu 

nome, idade, lugar de residência, assim como, por vezes, a profissão e o seu estado 

civil. Caso a testemunha não denunciasse qualquer pecado apenas se acrescentaria 

a expressão “não disse nada”. Ao denunciante, no final da sua inquirição, era-lhe 

perguntado sobre o grau de parentesco ou relações de convivência com as pessoas 

que acabara de denunciar. Terminado o inquérito, o delator – mesmo que só o fizesse 

colocando uma cruz – e o visitador assinavam o depoimento. 

 O registo das sentenças proferidas e das penas impostas contra os pecadores 

públicos era feito no “livro de termos”. Este tipo de manuscrito continha, normalmente, 

um termo por página que era iniciado com a identificação do culpado, assim como, 

do delito pelo qual havia sido censurado. De seguida, encontrava-se indicado se o 

delinquente havia reconhecido a sua falta. Se assim fosse, o escrivão registava, no 

livro, a respectiva sentença que podia passar, geralmente, por uma multa, mas 

também por penas de prisão ou de degredo. Embora esta situação fosse a mais usual 

poderia, igualmente, acontecer que o culpado negasse a culpa e recorresse ao 

tribunal eclesiástico para provar a sua inocência. 

 Cada termo terminava com as assinaturas do culpado e do visitador. 

Os livros dos capítulos, de devassas e de termos constituíam o principal núcleo 

da produção documental gerada a partir das visitas pastorais. Contudo, outros livros 

eram, igualmente, elaborados apoiando-se, normalmente, num dos anteriores. É o 

caso dos “livros de extractos”, “onde se registavam os nomes, culpas e lapsos de 

culpados de uma zona ao longo de uma série de anos”280 compilando, deste modo, a 

lista dos pecadores públicos existente nos livros de termos. 

Nesta situação encontram-se, também, os “livros de registo de visitações das 

comarcas”. Desta forma, para além de existir um livro de visitações em cada igreja 

paroquial, o visitador também levava consigo um outro onde registava todos os 
                                                
280 CARVALHO, Joaquim Ramos de e PAIVA, José Pedro de Matos, «Reportório das Visitas Pastorais da 
Diocese de Coimbra – séculos XVII, XVIII e XIX», in “Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra”, vol. II, 
Coimbra, 1985, p. 114. 
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capítulos que havia deixado escritos de modo a que “se os originais se perde(ssem), se 

conserv(assem) as visitaçoes no livro de registro, como tambem, pera que nos 

p(udesse) constar dos decretos de visitação que se deixa(ram) em todo Bispado, & 

mais facilmente nosso Promotor, & Meirinho, p(udessem) requerer a execução das 

penas, contra os que não cumprirem, o que nas visitaçoes lhes for(a) mandado, o qual 

livro entregarão os ditos Visitadores na ocasião, que se pronunciarem as devassas da 

visitação”281. 

 

 

3.3.1. Os Livros de Visitações na Diocese do Porto 
 

 Infelizmente, de toda a documentação produzida no decurso das visitas 

pastorais portuguesas realizadas ao longo do Antigo Regime, pouca resistiu à voragem 

do tempo e/ou à incúria dos Homens. No que concerne à diocese do Porto, a 

situação é deveras dramática. Dos documentos anteriormente descritos, aqueles que 

se conservam com maior abundância são os livros dos capítulos282, sendo ainda 

possível descortinar alguns manuscritos que contêm o registo das visitações das 

comarcas283. Apenas foram encontrados dois livros de devassas284, não tendo sido 

localizado qualquer livro de termos ou de extractos. Dispersos pelos mais variados 

arquivos ou mesmo concentrando-se nas mãos de particulares (e destes é quase 

impossível ter um conhecimento exacto), muitos destes manuscritos ainda 

permanecem nos arquivos paroquiais das freguesias do bispado, o que dificulta a sua 

análise. 

 Os 50 livros dos capítulos encontrados dizem respeito a somente 39 das cerca 

de 345(6)285 freguesias que compunham a diocese, no período moderno. Todavia, só 

algumas destas conservam uma documentação completa, como são os casos de 

Beire, Canelas, Gondalães, Gulpilhares, Lavra, Leça da Palmeira, Louredo, Luzim e Vilar 

do Pinheiro. Das 39 freguesias apenas seis se localizavam na comarca de 

Sobretâmega sendo que o maior número dizia respeito à de Penafiel (14).  

Outros livros de capítulos de visita existem nos arquivos da região portuense, mas 

como, na época moderna, as freguesias a que dizem respeito não eram parte 

integrante da diocese do Porto, mas antes do arcebispado de Braga, do bispado de 

                                                
281 C. S. B. P. de 1687/90, tít. XXXII, const. X, p. 666. 
282 Cf. Volume II, anexos, anexo 4, quadros XXIX e XXX. 
283 Cf. Volume II, anexos, anexo 4, quadro XXXI. 
284 Cf. Volume II, anexos, anexo 4, quadro XXXII e apêndice documental, documento n.º 1. 
285 Cf. OSSWALD, Helena, «A Evolução da População na Diocese do Porto na Época Moderna», p. 74. 
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Coimbra ou do de Lamego, não constituirão objecto de análise no presente 

trabalho286. 

 Nos livros dos capítulos das freguesias da diocese do Porto encontram-se 

mencionadas 1251 visitas pastorais, entre 1675 e 1800. Todavia, através dos livros de 

registos de baptismos, casamentos e óbitos relativos às 39 freguesias em análise e ao 

intervalo de tempo em estudo foi possível encontrar mais 260 novos registos. Contudo, 

convém referir que os registos recolhidos a partir destes manuscritos dizem respeito, 

essencialmente, ao terceiro decénio de setecentos em diante embora, diversas vezes, 

surjam vistos entre 1711 e 1725, mas de forma mais esporádica. O mais antigo registo 

foi encontrado no livro de S. João de Canelas possuindo a data de 1679. Assim, 

somando o número de visitas inscritas nestes dois tipos de documentos foram 

contabilizados 1511 entre 1675 e 1800. Obviamente que este número representa 

apenas uma parcela das visitas realizadas, visto que nem todos os livros abarcam a 

totalidade do período em análise. Deste modo, comparando o número de visitas 

registadas nos livros que contemplam as datas de 1675 a 1800, podemos verificar que 

aquelas, no mínimo, foram 59 (Gulpilhares) e, no máximo, 64 (Gondalães). Apesar de 

só se possuir este tipo de dados para nove freguesias287, não parece ser descabido o 

facto de, em média, se terem efectuado à volta de 61 visitas a cada uma das 

freguesias do bispado. Nesta perspectiva, ter-se-iam, então, concretizado cerca de 

21000 visitas, entre 1675 e 1800, representando as 1511 encontradas, somente 7,2% do 

total. 

 Repartindo-se de modo desigual ao longo do tempo, as visitas pastorais tiveram 

maior incidência no último quartel do século XVII e no primeiro do século XVIII, em que 

provavelmente se efectuaram à volta de 18 visitas em cada 25 anos. Isto implica que 

em cada uma das freguesias do bispado se tivesse realizado uma visita a cada 

dezassete meses. Convém, igualmente, notar que no curto espaço de tempo de onze 

anos (1700 a 1710) se efectuaram, em média, 8/9 visitas. Esta regularidade, tal como 

propunha Trento, deixaria de se verificar a partir do primeiro quartel do século XVIII, na 

medida em que o número de visitas regista uma quebra progressiva até ao final do 

século. Assim, das 14 visitas realizadas, em média, entre 1726 e 1750, o que 

corresponde à realização de uma visita a cada 21 meses, passa-se para 7/8 no quartel 

seguinte e, posteriormente, para 5/6 nos últimos 25 anos de setecentos, o que equivale 

                                                
286 Cf. Volume II, anexos, anexo 4, quadro XXIX. 
287 Na medida em que o livro de S. Miguel de Beire, que continha o registo dos capítulos entre 1676 e 1815 
desapareceu, não é possível incluir os seus dados nesta análise. 
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a um intervalo de três, três anos e meio no primeiro caso e quatro ou cinco anos no 

segundo, entre cada uma das inspecções efectuadas a cada uma das freguesias288. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
288 A diocese de Bragança foi visitada, em média, de 19 em 19 meses ao longo de seiscentos e a diocese 
de Coimbra todos os anos. Esta periodicidade assemelha-se à da diocese do Porto no último quartel 
deste século. Já na primeira metade de setecentos a situação modifica-se. Enquanto que a diocese de 
Bragança passa a ser visitada de 25 em 25 meses, a de Coimbra a cada 29 meses, a de Lamego de 33 
em 33 meses, a de Elvas a cada 38 meses e a do Algarve de 54 em 54 meses, a diocese do Porto 
mantém, grosso modo, a regularidade da época precedente, com a realização de visitas a cada 19 
meses, o que a torna, neste aspecto, numa das mais assíduas. (CARVALHO, Joaquim Ramos de; PAIVA, 
José Pedro de Matos, «Visitações», in “Dicionário de História Religiosa de Portugal”, dir. Carlos Moreira 
Azevedo, vol. IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 367 e LÉAL, Bruno, "La Crosse et le Bâton : Visites 
Pastorales et Recherche des Pécheurs Publics dans le Diocèse d´Algarve (1630 – 1750)”, p. 218). 
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Capítulo 4. Os Examinadores e os Aspectos Gerais da sua Acção 
 

4.1. O Perfil dos Visitadores 
 

Apesar de terem a incumbência de visitar a diocese, nem todos os bispos que 

ocuparam o assento episcopal do Porto, entre 1675 e 1800, a realizaram. Dos nove 

prelados289 que assumiram o governo deste bispado apenas se encontra referência a 

visitas efectuadas por cinco. Trata-se das inspecções realizadas por D. João de Sousa 

(1684290 – 1696), D. Frei José de Santa Maria Saldanha (1697 – 1708), D. Tomás de 

Almeida (1709 – 1717), D. Frei José Maria da Fonseca e Évora (1741 – 1752) e D. Frei 

João Rafael de Mendonça (1771 – 1793)291. Todavia, não foi encontrada qualquer 

referência a visitas realizadas por D. Frei Aleixo de Miranda Henriques (1770 – 1771) e D. 

Lourenço Correia de Sá (1796 – 1798), o que não quer dizer que houvesse falta de zelo 

dos mesmos, mas antes que a curta duração dos seus episcopados o não terão 

permitido. Por outro lado, D. Frei António de Sousa (1757 – 1766) desenvolveu a sua 

acção pastoral ao longo de um período conturbado protagonizado pelo marquês de 

Pombal, o que poderá, de certa forma, explicar o seu não envolvimento directo na 

execução de visitas ao bispado. 

 

Quadro I – Número de visitas efectuadas pessoalmente pelos bispos do Porto e Penafiel a Leça 

da Palmeira, Gondalães e Gulpilhares (1675 – 1800) 
 

Bispo 
N.º Total de 

Visitas 

N.º de Visitas Efectuadas  

Pessoalmente pelos Bispos 

D. Fernando Correia de Lacerda 22 0 

D. João de Sousa 22 4 

D. Frei José de Santa Maria Saldanha 27 4 

D. Tomás de Almeida 21 3 

D. Frei José Maria da Fonseca e Évora 17 1 

D. Frei António de Sousa 6 0 

D. Frei Inácio de São Caetano 3 0 

D. Frei João Rafael de Mendonça 12 3 

Total 130 15 

 

 
                                                
289 A questão da criação da diocese de Penafiel, já anteriormente analisada, permite juntar a este 
número um outro bispo, D. Frei Inácio de São Caetano (1770 – 1778), que assumiu os destinos daquele 
bispado. 
290 As datas do início do episcopado de cada prelado referem-se à respectiva tomada de posse ou, 
desconhecendo-se esta, à da confirmação dada pelo papa. 
291 Cf. Volume II, anexos, anexo 5, quadro XXXIII. 
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Quadro II – Número de visitas efectuadas pessoalmente pelos bispos do Porto e Penafiel às 

restantes dezassete freguesias (1700 - 1710) 
 

Bispo N.º Total de Visitas 
N.º de Visitas Efectuadas  

Pessoalmente pelos Bispos 

D. Frei José de Santa Maria Saldanha 100 9 

D. Tomás de Almeida 14 4 

Total 114 13 

 

 

Contudo, os prelados que realizaram as inspecções às freguesias fizeram-no de 

forma bastante esporádica preferindo, mais frequentemente, enviar no seu lugar um 

delegado. Neste sentido, das 244 visitas efectuadas sob a égide dos bispos do Porto 

apenas 28 foram realizadas por eles pessoalmente. As restantes 87 tiveram lugar 

aquando dos períodos de vacância do assento episcopal ou da ausência dos 

prelados. Esta situação contrasta, claramente, com a realidade descrita por Bruno 

Léal para a diocese do Algarve, entre 1630 e 1750, uma vez que mais de 50% das 

visitas realizadas àquela diocese foram efectuadas pessoalmente pelos seus bispos292. 

Assumindo o papel central em todo o processo de vigilância e correcção do 

comportamento dos fiéis, a função do visitador, quando não desempenhada pelo 

prelado, era atribuída, preferencialmente, a altas individualidades, não só da diocese 

mas também do reino. Nesta perspectiva, não é, pois, de estranhar que a grande 

maioria possuísse o grau de doutor. Os valores das três freguesias em foco, entre 1675 e 

1800, assim como das dezassete freguesias, entre 1700 e 1710, e que constituem uma 

análise microscópica do fenómeno, permitem verificar que o grau académico mais 

comum entre os visitadores era, claramente, o de doutor. 

 

Quadro III – Grau académico dos visitadores que inspeccionaram Leça da Palmeira, 

Gondalães e Gulpilhares (1675 – 1800) 
 

Grau Académico do Visitador 
Freguesia (comarca a que pertence) 

N.º de Visitas 

Analisadas s/ ref. Doutor Licenciado 

S. Miguel de Leça da Palmeira (Maia) 61 13 40 8 

S. Pedro de Gondalães (Penafiel) 64 17 41 6 

Santa Maria de Gulpilhares (Feira) 59 14 41 4 

Total 184 44 122 18 

(%) 100% 23,9% 66,3% 9,8% 

                                                
292 LÉAL, Bruno, "La Crosse et le Bâton : Visites Pastorales et Recherche des Pécheurs Publics dans le Diocèse 
d´Algarve (1630 – 1750)”, pp. 221-222. 
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Quadro IV – Grau académico dos visitadores que inspeccionaram as restantes dezassete 

freguesias (1700 – 1710) 
 

Grau Académico do Visitador 
Comarca / Freguesia N.º de Visitas 

Analisadas s/ ref. Doutor Licenciado 
Santa Maria de Esmoriz 9 3 5 1 

Santa Maria de Olival 9 ---- 9 ---- 

Fe
ira

 

Santa Marinha de Crestuma 9 ---- 9 ---- 

S. Cristóvão do Muro 9 2 5 2 

S. Gonçalo de Mosteiró 9 2 5 2 

Santa Marinha de Vilar do Pinheiro 9 2 5 2 

Santiago de Milheirós 7 2 3 2 

M
ai

a 

São Salvador da Lavra 9 2 5 2 

S. Cristóvão de Louredo 9 1 8 ---- 

S. João de Luzim 9 1 8 ---- 

S. João de Rande 9 1 8 ---- 

S. Pedro de Ataíde 9 1 8 ---- 

Salvador de Castelões de Cepeda 9 1 8 ---- 

Pe
na

fie
l 

Santa Cruz de Jovim 9 1 8 ---- 

Salvador de Tabuado 6 ---- 6 ---- 

Santa Maria de Sobretâmega 8 1 6 1 

So
br

et
âm

eg
a 

Santo André de Várzea de Ovelha 9 1 7 1 

 Total 147 21 113 13 

 (%) 100% 14,3% 76,9% 8,8% 
 

Desta forma, de um total de 110 visitadores que realizaram as 331 visitas293 cerca 

de 70% eram doutorados, enquanto que apenas 9,4% tinham somente o grau de 

licenciado294. Esta análise tem, todavia, de ter em atenção o considerável número de 

visitadores para os quais não existe qualquer referência nesta matéria. Deste modo, 

ainda que, em situação limite, todos eles fossem licenciados e juntando estes aos que 

de facto o eram, somente representariam 30% do número total analisado. Contudo, 

parece pouco provável que esta hipótese se confirme.  

Maioritariamente doutorados, os visitadores do bispado do Porto 

desempenhavam diversas funções na hierarquia eclesiástica. Das 32 categorias 

registadas aquela que assume maior evidência é a de abade, reitor ou vigário de uma 

dada freguesia. Neste sentido, 80 dos 110 visitadores possuíam um benefício paroquial, 

                                                
293 Cf. Volume II, anexos, anexo 5, quadro XXXIII. 
294 Também em Parada de Gatim, pertencente à arquidiocese de Braga, se verifica este ascendente do 
grau de doutor face ao de licenciado uma vez que 25 dos 45 visitadores que realizaram inspecções 
àquela freguesia, entre 1573 e 1831, eram doutores e apenas 9 licenciados (ARAÚJO, António de Sousa, 
«Visitas Pastorais na Arquidiocese de Braga. Assiduidade dos Visitadores nos séculos XVI-XIX», in 
“Itinerarium”, ano XXIII, n.º 95, 1977, p. 291). 
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essencialmente na diocese do Porto295, pelo qual deviam zelar sendo que, desses 80, 

40 exerciam unicamente essa função acumulando, os restantes, outros cargos296. Entre 

estes, os que aparecem com maior frequência são o de comissário do Santo Ofício, 

desembargador eclesiástico ou protonotário apostólico, funções amplamente 

prestigiantes e prestigiadas.  

 

Quadro V – Funções desempenhadas pelos visitadores da diocese do Porto (1675 – 1800) 

Funções Desempenhadas * N.º de Visitadores N.º de Visitas Realizadas 
Abade, Reitor ou Vigário de uma Freguesia 80 197 

Comissário do Santo Ofício 18 64 
Desembargador Eclesiástico 18 37 

Protonotário Apostólico 18 50 
Cónego da Sé do Porto 10 47 

Juíz Sinodal 8 11 
Examinador Sinodal 7 16 

Bispo 6 31 
Vigário Geral 5 22 

Capelão da Casa de Sua Majestade 5 5 
Vigário da Vara 5 10 

Beneficiado numa Colegiada 3 8 
Beneficiado numa Freguesia 3 4 

Juíz dos Casamentos e Resíduos 3 3 
Promotor da Justiça 3 5 

Cavaleiro do Hábito do Esporão Dourado 2 4 
Cavaleiro na Ordem de Cristo 2 3 
Arcediago numa Colegiada 1 1 

Arcipreste na Sé do Porto 1 2 
Chanceler 1 1 

Chantre Coadjutor da Sé do Porto 1 1 
Coadjutor do Arciprestado da Sé do Porto 1 1 

Comissário da Bula da Cruzada 1 2 
Cónego Regrante de Santo Agostinho 1 2 

Deão da Capela dos Reais Paços da Vila Viçosa 1 1 
Deão da Sé 1 18 

Donatário do Couto de Meinedo 1 6 
Governador 1 1 

Governador e Administrador Apostólico 1 1 
Mestre Escola da Sé do Porto 1 1 

Notário do Santo Ofício 1 1 
Ouvidor dos Feitos Crime da Mesa Episcopal 1 6 

Vigário Geral da Basílica Lateranense 1 8 
 

*os cargos podem ser desempenhados cumulativamente 

 

                                                
295 Apenas um visitador possui um benefício fora do bispado do Porto. Trata-se de Baltasar Leitão de 
Magalhães e Silva, beneficiado na vila de Montemor-o-Velho, arcediagado do Vouga, diocese de 
Coimbra que realizou duas visitas na diocese do Porto, uma à freguesia de S. Miguel de Leça da Palmeira 
em 08-09-1715 e a outra à de Santa Maria de Gulpilhares em 10-11-1716. 
296 Cf. Volume II, anexos, anexo 5, quadro XXXIII. 
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Convém referir, ainda, que dez visitadores eram cónegos da Sé, número 

intimamente ligado aos períodos de “sede vacante” por que passou o assento 

episcopal do Porto. É de realçar, igualmente, os visitadores que eram juízes e 

examinadores sinodais (8 e 7, respectivamente), vigários gerais (6) ou vigários das varas 

(5). Por último, também foram eleitos visitadores do bispado do Porto cinco capelães 

da casa de Sua Majestade, o que revela uma certa proximidade entre a estrutura 

eclesiástica do Porto e os monarcas portugueses. 

 Os quarenta visitadores que apenas possuíam um benefício paroquial 

realizaram 93 visitas ao bispado. Este número somado às 104 inspecções dirigidas por 

aqueles que para além deste cargo exerciam outros, perfaz um total de 197 que 

corresponde a 59,5% das 331 visitas pastorais analisadas. Importa, pois, agora saber 

onde se situavam, concretamente, esses benefícios. Na medida em que um era parte 

integrante do bispado de Coimbra e que cinco visitadores usufruíam de dois 

benefícios em simultâneo297, falta identificar as comarcas onde se localizavam os 

restantes.  

 

Quadro VI – Comarcas onde se localizavam os benefícios paroquiais dos visitadores da diocese 

do Porto (1675 – 1800) 
 

Comarca N.º de Visitadores 
Cidade do Porto e Subúrbios 5(6)* 

Feira 19 

Maia 12 

Penafiel 24 
Sobretâmega 13(14)* 

Total 74 
         

      * O visitador Pascoal de Sequeira Lima era, em 1707, abade de Santa Marinha 

do Zêzere e, em 1708, abade da Sé do Porto. 

  

 Como se pode observar é, sobretudo, na comarca de Penafiel mas também na 

da Feira, que se situa a maior parte dos benefícios. Uma vez que nem todos os 

visitadores realizaram o mesmo número de visitas, é necessário verificar se a 

preferência do bispo em recrutar visitadores destas duas circunscrições eclesiásticas é, 

igualmente, confirmada quando se analisa a totalidade das inspecções efectuadas 

em cada freguesia. Este tipo de abordagem só é exequível numa perspectiva de 
                                                
297 Os visitadores que usufruíam de dois benefícios em simultâneo são: António da Costa Falcão, 
beneficiado reservatário de S. Cristóvão de Paços de Brandão e abade da Sé do Porto; Francisco Mateus 
Xavier de Carvalho, abade eleito de Santo André de Marecos e reitor de S. Salvador de Ramalde; José 
Barbosa de Albuquerque, beneficiado pensionário em Vila Chã e abade de Santa Maria da Oliveira; 
Manuel Álvares Ferreira, reitor de S. Vicente de Pereira e S. Martinho da Gandra e Silvestre da Costa Lima, 
reservatário de Santiago de Silvalde e abade de S. Nicolau. 
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longo prazo, na medida em que os cortes cronológicos de pequena duração 

poderão revelar tendências erróneas. Deste modo, recorrendo aos dados fornecidos 

pelos livros de visitações de Leça da Palmeira, Gondalães e Gulpilhares pode-se 

constatar que, efectivamente, os visitadores possuíam, essencialmente, os seus 

benefícios paroquiais nas comarcas da Feira e de Penafiel. 

 

Quadro VI – Comarcas onde se localizavam os benefícios paroquiais dos visitadores de Leça da 

Palmeira, Gondalães e Gulpilhares (1675 – 1800) 
 

Freguesia 
(comarca a que 

pertence) 
N.º Total 

de Visitas 

N.º de Visitas 
Realizadas por 

Visitadores  
com um Benefício 

Paroquial 

Cidade do 
Porto 

e Subúrbios 
Feira Maia Penafiel Sobretâmega 

S. Miguel de Leça da 
Palmeira  
(Maia) 

61 42 5 13 6 13 5 

S. Pedro de 
Gondalães  
(Penafiel) 

64 44 1 15 10 11 7 

Santa Maria de 
Gulpilhares  

(Feira) 
59 32 7 6 3 12 4 

Total        184 118 13 34 19 36 16 

  

Os 110 visitadores que efectuaram as 331 visitas em análise, normalmente, 

inspeccionaram uma única vez uma dada freguesia. Esta situação é claramente 

perceptível em cada uma das freguesias em foco. Assim, em Leça da Palmeira, das 61 

visitas analisadas, 47 foram realizadas por diferentes visitadores, enquanto que as 

restantes catorze foram efectuadas por apenas sete. No caso de Gondalães, as 64 

inspecções dividem-se entre 41 visitadores que apenas efectuaram uma única visita, 

sete que realizaram duas visitas e, por fim, três visitadores que chegaram mesmo a 

visitar esta freguesia por três vezes. Relativamente a Gulpilhares o panorama mantém-

se, uma vez que 33 visitadores realizaram uma visita, dez efectuaram duas e apenas 

dois realizaram três visitas, o que perfaz um total de 59 inspecções298. 

 Por outro lado, de um total de 107 visitadores, somente nove inspeccionaram as 

três referidas freguesias e, provavelmente, as três comarcas, visto que era eleito 

apenas um visitador para cada comarca299. Contudo, convém ainda referir que seis 

visitadores inspeccionaram Leça da Palmeira e Gondalães. Esta freguesia e 

Gulpilhares foram visitadas por sete visitadores comuns, enquanto que Leça da 

Palmeira e Gulpilhares por doze. O grosso dos visitadores, ou seja 73, somente visitou 

uma das três freguesias em análise.  

                                                
298 Cf. Volume II, anexos, anexo 5, quadro XXXIII. 
299 “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, pp. 98-99. 
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Apesar de em nenhuma disposição legal se impor a proibição de o visitador ou 

o escrivão da visita inspeccionar a comarca eclesiástica em que se inscrevia o seu 

benefício paroquial, os bispos portuenses procuraram pautar a sua estratégia de 

inspecção, não só no âmbito de uma freguesia mas também das comarcas entre si, 

por meio da diversificação dos meios humanos recrutados. Provavelmente, este 

mecanismo tinha como principal objectivo fazer com que os visitadores mantivessem 

a isenção necessária à execução de uma tarefa que se pretendia que fosse livre de 

constrangimentos ou, por outro lado, funcionar como travão ao aumento dos 

pagamentos que se faziam pelos serviços prestados. Neste sentido, apenas por uma 

vez, ao longo do intervalo de tempo em estudo, o visitador eleito pelo bispo procedeu 

à visita da freguesia onde possuía um benefício. Trata-se do doutor Francisco Xavier 

Delgado que, em 11 de Outubro de 1711, visitou S. Pedro de Gondalães, freguesia 

aonde era abade. 
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4.2. O Perfil dos Escrivães 
 

Cada visitador devia ser acompanhado, ao longo de todo o processo 

visitacional, por um escrivão nomeado pelo bispo. Infelizmente os livros de visitações 

contêm escassas informações a seu respeito, nomeadamente, no que concerne ao 

grau académico. Perante o silêncio de 318 visitas, apenas foi possível constatar que as 

restantes treze tiveram, por escrivães, licenciados. Estes dados são, no entanto, 

insuficientes para poderem permitir uma análise mais detalhada do perfil destes 

oficiais eclesiásticos, pelo menos neste aspecto. No que diz respeito às funções que 

desempenhavam, as fontes revelam-se mais profícuas mas, ainda, com grandes 

lacunas, uma vez que em seis casos não há referência ao nome e em 63 das 331 

visitas não se encontra referido o cargo do escrivão300. Este, na maior parte das vezes, 

identificava-se como sendo padre. Ora, o “Regimento do Auditório Eclesiástico do 

Porto” apenas impunha a posse de uma qualquer ordem sacra para o exercício desta 

função, infelizmente, não é possível saber qual dos graus é que cada um dos escrivães 

possuía301. Para além do cargo de padre, os escrivães auto-designavam-se notários 

apostólicos, ainda que com menor frequência (em 21 dos casos). Por último, nove dos 

119 escrivães, que assessoravam os visitadores nas suas inspecções, eram 

beneficiados. Neste sentido, os 62 padres que exerceram funções de escrivão 

participaram em 116 das 331 visitas pastorais analisadas, enquanto que os 21 notários 

apostólicos em 90 e os nove beneficiados em 32 inspecções. 
 

Quadro VIII – Funções desempenhadas pelos escrivães das visitas realizadas à diocese do Porto 

(1675 – 1800) 

Funções Desempenhados  N.º de Escrivães N.º de Visitas 
Realizadas 

Padre 62 116 

Notário Apostólico 21 90 

Beneficiado 9 32 

Desembargador Eclesiástico 4 15 

Escrivão do Auditório Eclesiástico 3 4 

Abade 2 3 

Secretário do Bispo 2 9 

Contador do Juízo Eclesiástico 1 1 

Co-Visitador 1 3 

Protonotário Apostólico 1 1 
 

                                                
300 Cf. Volume II, anexos, anexo 5, quadro XXXIV. 
301 “Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto (…)”, p. 163. 
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 À semelhança dos visitadores, também, a grande maioria dos escrivães 

participaram somente uma vez na realização das inspecções de uma dada freguesia. 

Esta situação é deveras perceptível, quando se observa, em particular, as três 

freguesias em análise. Deste modo, mais de 50% (69% nos casos de Leça da Palmeira e 

Gulpilhares e 52% relativamente a Gondalães) dos escrivães das visitações apenas o 

foram uma vez. 

Por outro lado, dos 111 escrivães que assessoraram os visitadores na realização 

das visitas, 79 apenas participaram na visita a uma única dessas freguesias. Leça da 

Palmeira e Gulpilhares tiveram dez escrivães em comum, enquanto que esta freguesia 

e Gondalães cinco e Leça da Palmeira e Gondalães quatro. Por último, somente nove 

escrivães participaram, ao longo do intervalo de tempo em análise, em visitas 

pastorais àquelas três freguesias. 

Assim, para além de procurarem utilizar um leque bastante alargado de 

visitadores, os prelados do Porto optavam, igualmente, por diversificar os escrivães que 

os auxiliavam, com o intuito de, provavelmente, manter a idoneidade do processo 

visitacional ou controlar os gastos que um tão complexo mecanismo de controlo e 

fiscalização implicava. 
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4.3. A Actividade Visitacional 
 

 Como já foi referido anteriormente, a legislação da época propunha que os 

visitadores realizassem as visitas entre a Páscoa e o mês de Outubro, procurando evitar 

que coincidissem com a época de recolha de frutos. Com base no quadro X e no 

gráfico I, podemos verificar que esta recomendação nem sempre era cumprida, uma 

vez que Leça da Palmeira, Gondalães e, sobretudo, Gulpilhares foram visitadas 

diversas vezes, no mês de Novembro. Aliás, nesta última freguesia dezanove das 59 

inspecções analisadas efectuaram-se fora daquele período. 

 

Quadro IX – Distribuição mensal das visitas efectuadas a Leça da Palmeira, Gondalães e 

Gulpilhares (1675 – 1800) 
 

Freguesia 
(comarca a que pertence) Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ag. Set. Out. Nov. Dez. 

S. Miguel de Leça da Palmeira 
(Maia) ---- ---- ---- 2 9 6 4 6 23 10 1 ---- 

S. Pedro de Gondalães 
(Penafiel) ---- ---- ---- ---- 10 8 6 4 29 15 2 ---- 

Santa Maria de Gulpilhares 
(Feira) ---- 1 ---- ---- ---- 6 2 10 6 16 10 8 

Total 0 1 0 2 19 20 12 20 58 41 13 8 

  

 

Gráfico I – Distribuição mensal das visitas efectuadas a Leça da Palmeira, Gondalães e 

Gulpilhares (1675 – 1800) 
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Desta forma, pode-se constatar duas tendências no que diz respeito à 

distribuição mensal das visitas. A primeira, visível em Leça da Palmeira e Gondalães, 

caracteriza-se por uma maior incidência das inspecções em Setembro, mas também 

em Outubro e, ainda que com menor frequência, nos meses que vão de Maio a 

Agosto. Já em Gulpilhares foi em Outubro que se realizaram mais visitas, seguido pelos 

meses de Agosto e Novembro. Porém, foi igualmente efectuado um número 

considerável de inspecções em Dezembro. Esta discrepância poderá estar 

directamente relacionada com o mês em que o visitador iniciou a visita à comarca e 

o percurso adoptado. 

 A análise microscópica realizada às dezassete freguesias situadas nas quatro 

comarcas eclesiásticas permite verificar que a maioria das visitações ocorriam em 

Setembro e Outubro e com menor intensidade nos meses que vão de Maio a Agosto e 

em Novembro e Dezembro.  

 

Gráfico II – Distribuição mensal das visitas efectuadas às restantes dezassete freguesias 

 (1675 – 1800) 
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Deste modo, pode-se concluir que os visitadores principiando a visita à 

comarca após a Páscoa, realizariam o grosso das inspecções em Setembro e Outubro, 

prolongando, por vezes, esta actividade para além do tempo recomendado, para 

Novembro, assim como, Dezembro. Neste sentido, tentavam evitar os inconvenientes 

ligados à realização de inspecções nos meses do ano mais frios e mais quentes, não só 

pelo incómodo que causavam, mas também devido à lentidão e desconforto dos 
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meios de transporte da época, assim como, ao estado miserável das vias de 

comunicação302. 

Impunha-se, igualmente, aos visitadores que, quando inspeccionassem as 

freguesias da comarca que lhes tinha sido atribuída, evitassem fazê-lo na época da 

recolha dos frutos. Todavia, em qualquer uma das três freguesias em análise isso nem 

sempre se verificou.  

Como já foi referido anteriormente, em Leça da Palmeira os principais produtos 

agrícolas cultivados eram o centeio, a cevada, o feijão, o trigo e o milho. Se a colheita 

do centeio, da cevada e do trigo ocorria entre Junho e Julho e a do feijão por volta 

de Julho e Agosto303, então não coincidiam com o grosso das inspecções efectuadas 

a esta freguesia. Contudo, a maior parte das visitas parece ter ocorrido, 

simultaneamente, com a colheita do milho, isto é, nos meses de Setembro e 

Outubro304. Também, em Gulpilhares se constatou, mais ou menos, a mesma situação. 

Cultivando-se, nesta freguesia, centeio, cevada e trigo, os visitadores raramente 

visitaram esta paróquia nos meses em que, eventualmente, se colhiam estes produtos. 

O mesmo não acontecia com o milho, já que uma percentagem bastante 

considerável das visitas pastorais se efectuou, provavelmente, nos meses da colheita 

deste cereal. 

Relativamente a Gondalães, apenas, a recolha do centeio e da azeitona 

parece não coincidir com os meses em que se realizaram o maior número de visitas305. 

A colheita dos restantes produtos agrícolas (castanha, maçã, milho e uvas - vinho 

verde) parece efectuar-se na mesma altura do ano em que os visitadores, mais 

frequentemente, optavam por inspeccionar esta freguesia: Setembro e Outubro. 

Contudo, convém referir que a apanha da castanha e da maçã não se realiza como 

a faina das ceifas, que exige um trabalho continuado, uma vez que permite que haja 

interrupções. 

Por conseguinte, a maior parte das visitações realizadas a estas três freguesias 

coincidia, essencialmente, com a colheita do milho (Leça da Palmeira e Gulpilhares) e 

as vindimas (Gondalães). Este facto poder-se-á explicar devido à impossibilidade de os 

visitadores se conseguirem esquivar à realização de inspecções aquando da colheita 
                                                
302 Na diocese do Algarve, entre 1630 e 1750, os meses privilegiados pelos visitadores foram os de Maio, 
Junho, Julho e Novembro, altura em que se realizaram quase 60% do total das inspecções. Convém ainda 
notar que nesta diocese foram efectuadas visitas, ainda que com ritmos diferentes, em todos os meses do 
ano ao contrário do que ocorreu na diocese do Porto. (LÉAL, Bruno, "La Crosse et le Bâton : Visites 
Pastorales et Recherche des Pécheurs Publics dans le Diocèse d´Algarve (1630 – 1750)”, p. 116). Esta 
situação deve-se, provavelmente, aos rigores do Inverno que se fazem sentir com maior intensidade nesta 
circunscrição eclesiástica nortenha. 
303 Cf. Volume II, anexo 6, quadros XXXV e XXXVI. 
304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
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de alguns produtos agrícolas, mas também surge a hipótese de terem, 

deliberadamente, optado por visitar estas freguesias nos meses da colheita do milho 

ou das vindimas com vista a usufruir deles quando lhes fosse concedida a sua 

procuração ou agasalho. 

 

 Um outro aspecto que pode ser, também, explorado nos livros de visitações é o 

da distribuição semanal das visitas. Os visitadores não se encontravam constrangidos 

por qualquer directiva quanto a esta matéria, apenas se lhes exigia que efectuassem 

a inspecção com a maior brevidade possível, procurando permanecer somente um 

dia em cada freguesia. 

 A análise realizada às dezassete freguesias revela a inexistência de grandes 

oscilações. O domingo era, normalmente, o dia da semana em que se efectuava o 

maior número de visitas, enquanto que no extremo oposto encontravam-se a sexta-

feira e o sábado. 

 

 

Quadro X – Distribuição semanal das visitas realizadas às dezassete freguesias (1700 – 1710) 
 

Comarca / Freguesia Dom. 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira Sáb. 
Santa Maria de Esmoriz 4 1 2 1 ---- ---- 1 

Santa Maria de Olival 1 2 2 3 1 ---- ---- 

Fe
ira

 

Santa Marinha de Crestuma ---- ---- 2 3 4 ---- ---- 

S. Cristóvão do Muro 3 1 1 ---- 2 2 ---- 

S. Gonçalo de Mosteiró 1 2 1 1 4 ---- ---- 
Santa Marinha de Vilar do Pinheiro 3 1 ---- 1 2 1 1 
Santiago de Milheirós ---- 1 1 2 ---- ---- 3 

M
ai

a 

São Salvador da Lavra 1 2 3 1 ---- 1 1 

S. Cristóvão de Louredo 5 ---- 2 1 ---- 1 ---- 

S. João de Luzim ---- 2 1 1 3 1 1 

S. João de Rande 2 ---- 1 2 1 2 1 

S. Pedro de Ataíde 2 2 ---- 3 ---- ---- 2 

Salvador de Castelões de Cepeda 4 ---- 2 1 ---- 1 1 

Pe
na

fie
l 

Santa Cruz de Jovim 1 1 1 3 1 ---- 2 

Salvador de Tabuado 1 1 2 1 ---- 1 ---- 

Santa Maria de Sobretâmega ---- 4 ---- ---- 1 1 2 

So
br

et
âm

eg
a 

Santo André de Várzea de Ovelha ---- 2 1 1 2 1 2 

 Total 28 22 22 25 21 12 17 
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 Contudo, há que ter em atenção o facto de o ritmo de visitas não ser só díspar 

entre comarcas mas, igualmente, entre freguesias inscritas na mesma circunscrição 

eclesiástica. 

 Analisando este fenómeno na longa duração em Leça da Palmeira, Gondalães 

e Gulpilhares, mais uma vez são notórias as diferenças entre si, não havendo uma linha 

de actuação concertada.  
 

 

Quadro XI – Distribuição semanal das visitas realizadas a Leça da Palmeira, Gondalães e 

Gulpilhares (1675 – 1800) 
 

Freguesia (comarca a que pertence) Dom. 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira Sáb. 
S. Miguel de Leça da Palmeira (Maia) 22 11 12 7 2 5 2 

S. Pedro de Gondalães (Penafiel) 13 7 14 5 5 9 11 

Santa Maria de Gulpilhares (Feira) 9 9 5 5 9 9 13 

Total 44 27 31 17 16 23 26 

 

 

Porém, quando se observa separadamente cada freguesia, os números 

sugerem a inclinação dos visitadores para a realização das visitas em determinados 

dias da semana, sobretudo no que concerne a Leça da Palmeira e a Gondalães. No 

primeiro caso, o dia de eleição dos visitadores é, claramente, o domingo aparecendo 

no extremo oposto os dias finais da semana (quinta-feira, sexta-feira e sábado). Em 

relação a Gondalães as visitas são distribuídas de maneira mais uniforme ao longo da 

semana, todavia, era à quinta-feira e sexta-feira que se efectuavam menos 

inspecções. Em Gulpilhares realizaram-se mais visitas ao sábado e menos à terça-feira 

e quarta-feira. Estes ritmos internos de cada freguesia no que diz respeito à distribuição 

semanal das visitas, confrontados com a sua distribuição mensal comprovam, 

claramente, a existência de uma certa uniformidade imprimida ao processo 

visitacional em relação à elaboração dos itinerários a seguir quando se realizavam as 

visitas pastorais às comarcas. Infelizmente, para o intervalo de tempo em estudo, só se 

conserva um único livro de registo das visitações das comarcas306. Este permite 

reconstituir o itinerário realizado por Manuel Ferreira da Costa Saboya às freguesias da 

comarca de Sobretâmega entre 1762 e 1763.  

 

                                                
306 Como forma de contornar o facto de a quase totalidade dos livros de registos das visitações das 
comarcas ter desaparecido, o itinerário dos visitadores poderia ser reconstituído através da análise dos 
vistos inscritos nos livros de baptismos, casamentos e óbitos de cada uma das freguesias que constituía a 
diocese do Porto. Esta tarefa hercúlea por ser bastante morosa não foi empreendida no presente 
trabalho. 
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Mapa 2 – Itinerário realizado por Manuel Ferreira da Costa Saboya às freguesias da 

comarca de Sobretâmega entre 1762 e 1763 

 
 

O percurso efectuado por este visitador revela que nem todas as freguesias 

foram inspeccionadas, apenas 63 das 72 que constituíam a comarca de Sobretâmega 

em meados de setecentos. Nesta perspectiva, há que ter algum cuidado na 

reconstituição do número de visitas de qualquer freguesia, na medida em que o facto 

de as freguesias vizinhas terem sido inspeccionadas num determinado ano não 

implica, necessariamente, que aquela também tivesse sido. Veja-se o caso de Santa 

Cruz do Douro que não foi visitada entre 1762 e 1763, ao contrário de todas as 

freguesias circunvizinhas pertencentes à comarca de Sobretâmega. Esta situação é 

facilmente explicável não pelo menor empenho do visitador, mas pelo facto de o 

prelado ordinário desta freguesia ser o abade de Soalhães que, por este motivo, 

possuía o direito de visitação307. Mas este não é caso único já que, por exemplo, as 

freguesias de Fontes, Fornelos e Moura Morta eram da visitação da ordem de Malta, 

pelo menos em datas anteriores308, e talvez por isso não fazem parte do itinerário do 

visitador. Este, contudo, parece evidenciar alguma falta de atenção no que concerne 

à elaboração prévia do itinerário ou, doutra forma, no registo das visitações realizadas 

mediante a sua sequência cronológica, na medida em que alguns troços deste 

percurso parecem um pouco surrealistas. Aliás, o facto da freguesia de S. Tomé de 

                                                
307 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 12, n.º 472, p. 3295. 
308 “Dicionário Geográfico de Portugal”, vol. 16, n.º 112, p. 706, vol. 16, n.º 123, p. 767, vol. 25, n.º 235, p. 
1761. 
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Covelas ter sido anotada como S. Tomé de Vilela denota, desde logo, algum desleixo 

por parte do redactor deste livro. Infelizmente, não é possível determinar a razão pela 

qual Manuel Ferreira da Costa Saboya procedeu à inspecção da comarca de 

Sobretâmega por aquela sequência. 

 O calendário visitacional bastante restrito, que rondava os oito meses por ano, 

aliado à recomendação de apenas se permanecer por um dia na freguesia visitada e 

à efectiva realização de inspecções com uma periodicidade de ano e meio, pelo 

menos nos finais de setecentos e inícios de oitocentos, permitem perceber a rapidez 

com que se desenrolava todo o processo visitacional. Assim, não é de estranhar que 

se encontrem algumas anomalias nos registos das visitações que se faziam nos livros 

que permaneciam nas freguesias. São exemplo o facto de, por vezes, a data de 

abertura da visitação ser posterior à de encerramento e de serem aditadas novas 

determinações após o registo do termo de encerramento. Não se tratava, portanto, 

de um processo linear até porque, por diversas vezes, e tudo leva a crer por uma 

questão de falta de tempo, o visitador, após ter iniciado o registo da visitação no 

respectivo livro, apenas o concluía aquando da visita a outra freguesia da comarca 

ou já no fim de todo o percurso, quando regressava ao Porto. 
 

Quadro XII – Local do registo de encerramento das visitas efectuadas a Leça da Palmeira, 

Gondalães e Gulpilhares (1675 – 1800) 
 

Freguesia 
(comarca a que pertence) 

Local do Registo do 
Encerramento da Visita N.º de Visitas 

(s/ ref.) 5 
Leça da Palmeira 49 
Matosinhos 2 
Perafita 1 
Porto 2 

S. Miguel de Leça da Palmeira 
(Maia) 

Santa Cruz do Bispo 2 
(s/ ref.) 5 
Bitarães 1 
S. Cosme de Besteiros 3 
S. Pedro de Ferreira (Mosteiro) 1 

S. Pedro de Gondalães 
(Penafiel) 

S. Pedro de Gondalães 54 
(s/ ref.) 9 
Gulpilhares 45 
Porto 3 
Valadares 1 

Santa Maria de Gulpilhares 
(Feira) 

Vila Nova de Gaia 1 

  

Desta forma, apesar de a maior parte dos registos dos termos de encerramento 

de Leça da Palmeira, Gondalães e Gulpilhares se efectuarem nas respectivas 
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freguesias, muitos outros eram realizados enquanto se inspeccionavam as freguesias 

limítrofes ou então já na sede da diocese. Esta situação é, igualmente, verificada 

quando se analisa as visitações das dezassete freguesias que constituem a análise 

microscópica desta dissertação. 

 

Quadro XIII – Local do registo de encerramento das visitas efectuadas às restantes dezassete 

freguesias (1700 – 1710) 

Comarca / Freguesia Local do Registo do Encerramento da Visita  N.º de Visitas 
(s/ ref.) 1 
Esmoriz 7 Santa Maria de Esmoriz 
Silvalde 1 
Olival 8 Santa Maria de Olival 
Porto 1 
Crestuma 4 

Fe
ira

 

Santa Marinha de Crestuma 
Porto 5 

S. Cristóvão do Muro S. Cristóvão do Muro 9 
S. Gonçalo de Mosteiró 6 S. Gonçalo de Mosteiró 
Santa Maria de Vilar 3 
Aveleda 1 
Mosteiro de Moreira 1 Santa Marinha de Vilar do Pinheiro 
Santa Marinha de Vilar do Pinheiro 7 
Milheirós 5 
Porto 1 Santiago de Milheirós 
S. Lourenço de Asmes 1 
(s/ ref.) 1 

M
ai

a 

São Salvador da Lavra 
Lavra 8 
Bitarães 1 S. Cristóvão de Louredo 
Louredo 8 
(s/ ref.) 1 
Entre-Ambos-os-Rios 1 
S. João de Luzim 6 

S. João de Luzim 

S. Martinho de Arrifana de Sousa 1 
(s/ ref.) 1 
Milhundos 1 
Porto 1 
Rans 1 
S. João de Rande 2 
S. Martinho de Arrifana de Sousa 1 
S. Martinho do Campo 1 

S. João de Rande 

Santo Adrião de Canas 1 
(s/ ref.) 1 
Arrifana de Sousa 1 
Castelões de Cepeda 1 
Porto 1 

S. Pedro de Ataíde 

S. Pedro de Ataíde 5 
Bitarães 1 Salvador de Castelões de Cepeda 
Castelões de Cepeda 8 
(s/ ref.) 1 
Jovim 7 

Pe
na

fie
l 

Santa Cruz de Jovim 
S. Cosme 1 
(s/ ref.) 1 Salvador de Tabuado 
Tabuado 5 
(s/ ref.) 2 
S. Nicolão de Canaveses 1 
Salvador de Tabuado 1 
Santa Maria de Sobretâmega 3 

Santa Maria de Sobretâmega 

Santa Marinha de Fornos 1 So
br

et
âm

eg
a 

Santo André de Várzea de Ovelha Santo André de Várzea de Ovelha 9 
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Em suma, do conjunto das 331 visitas pastorais, e apesar da ausência de 

indicação do lugar no termo de encerramento de 28 visitações, cerca de 15% dos 

registos eram efectuados noutro local que não a freguesia inspeccionada. 
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Capítulo 5. Os Examinados e os Comportamentos Desviantes Evidenciados 
 

 Quando o visitador censurava determinados comportamentos, muito raramente 

se dirigia a uma pessoa em particular pelo que, normalmente, a admoestação tinha 

como alvo o clero ou os fregueses ou mesmo um grupo específico pertencente a 

cada um destes. 

56% dos comportamentos condenados pelos visitadores que inspeccionaram S. 

Miguel de Leça da Palmeira tinham como principal actor membros do clero, pelo que 

as acções quer dos párocos quer dos demais clérigos, não poucas vezes, se 

desviavam do modelo-padrão do modo de estar social que as constituições sinodais 

permitem (re)construir309. Neste sentido, aquando das inspecções, as atenções 

centravam-se naqueles a quem tinha sido concedido o benefício paroquial ou se 

encontravam encarregues de os auxiliar na tarefa de apascentar o rebanho. Embora 

o número de atitudes e procedimentos criticados aos clérigos seja superior ao 

atribuído aos párocos, pode-se constatar um relativo equilíbrio entre ambos. 

 

Gráfico III – Os súbditos censurados nos capítulos particulares inscritos nos livros de visitações de 

Leça da Palmeira (1675 – 1800)310 

Herdeiros ou 
Testamenteiros (1%)

Almotacés (1%)

Barbeiros, Médicos 
ou Cirurgiões (1%)

Membros das 
Confrarias (13%)

Fregueses Não 
Especificados 

(18%)

Clérigos (30%)

Párocos (26%)

Mulheres (2%) Juízes da Igreja 
(3%)

Lavradores(1%)

Homens (2%)

Ermitães (2%)

Clero
Fregueses

 

                                                
309 SILVA, Francisco Ribeiro da, «O bispado do Porto à luz das constituições sinodais da época moderna: 
Valores Clericiais e Normas de Comportamento», in “Actas do I Congresso sobre a Diocese do Porto – 
tempos e lugares de memória”, vol. I, Porto/Arouca, 2002, p. 58. 
310 A apresentação da informação sob a forma de gráficos suscitou inúmeras dificuldades no que 
concerne à criação das categorias. Há, contudo, a consciência que algumas delas são, no mínimo, 
estranhas. Todavia, até ao momento não foi possível reorganizar estas categorias de forma mais 
homogénea, uma vez que qualquer uma das outras soluções pensadas desvirtuava a informação 
recolhida. Neste sentido, optou-se por utilizar as categorias que as próprias fontes determinam. 
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 No que concerne aos fregueses, 18% dos comportamentos desviantes referem-

se aos fiéis, indiscriminadamente. Os restantes 26% repartem-se por quem 

desempenhava cargos públicos, possuía determinadas profissões ou, simplesmente, 

pela linear separação entre homens e mulheres, sendo que foram, claramente, os 

membros das confrarias os mais criticados. 

 

Em S. Pedro de Gondalães o panorama revela-se mais expressivo, visto que a 

maior parte dos registos encontra-se relacionada com a acção do clero residente na 

paróquia e, mais concretamente, dos clérigos. Desta forma, menos de um terço dos 

comportamentos desviantes identificados nos capítulos de visitações desta freguesia 

tinha como transgressores os fregueses. Enquanto que 25% não especificavam a que 

fregueses se dirigiam, apenas uma pequena parcela dizia respeito aos membros das 

confrarias, às mulheres ou aos juízes da igreja. 

 

Gráfico IV – Os súbditos censurados nos capítulos particulares inscritos nos livros de visitações de 

Gondalães (1675 – 1800) 

Clérigos (41%)

Párocos (27%)

Fregueses Não 
Especificados 

(25%)

Juízes da Igreja 
(1%)

Mulheres (2%)

Membros das 
Confrarias (4%)

Clero
Fregueses

 
Situação semelhante à de Leça da Palmeira é a que se pode verificar em Santa 

Maria de Gulpilhares, uma vez que os comportamentos registados no livro de 

visitações desta paróquia revelam um ligeiro ascendente do clero face aos fregueses. 

Contudo, relativamente àquele, realça-se a acção dos párocos, uma vez que os 

visitadores a criticavam de forma mais frequente por a considerarem desajustada às 

normas estabelecidas. 
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Por outro lado, embora 16% das acções e procedimentos condenados não 

discriminassem a que fregueses se dirigiam, 29% tinham como protagonistas grupos 

específicos da comunidade de fiéis, com especial relevo para os membros das 

confrarias. 

 

Gráfico V – Os súbditos censurados nos capítulos particulares inscritos nos livros de visitações de 

Gulpilhares (1675 – 1800) 

Párocos (33%)
Clérigos (20%)

Fregueses Não 
Especificados 

(17%)

Membros das 
Confrarias (15%)

Mulheres (5%)

Moleiros (3%)
Homens (4%)

Oficiais 
Seculares (1%)

Olheiros (1%)
Ermitães (1%)

Clero

Fregueses

  
Por conseguinte, em cada um destes três casos, foram os clérigos e os párocos 

os mais censurados pelos visitadores contabilizando mais de metade dos 

comportamentos desviantes identificados, o que não é de estranhar, uma vez que se 

são os principais elementos da sociedade responsáveis por veicular as normas de 

conduta e postura católicas. Embora não seja possível determinar a que franjas dos 

fregueses se dirigia grande parte dos procedimentos impróprios, dos que se encontram 

discriminados foram os membros das confrarias os mais admoestados. As confrarias 

eram uma das estruturas orgânicas aceites pela Igreja para enquadrar a vida social e 

religiosa dos leigos, assumindo especial importância na conquista da salvação, 

aspecto fundamental para os fiéis. Possuíam, pois, uma forte presença quotidiana 

através da satisfação de obrigações religiosas vitais para o conforto espiritual dos fiéis, 

como seja, o envolvimento nas principais festividades da comunidade, o 

acompanhamento do Senhor Sacramentado aos enfermos, assim como, o auxílio aos 

mais desprotegidos e a todos os seus membros311. 

                                                
311 PENTEADO, Pedro, «Confrarias», in “História Religiosa de Portugal – Humanismos e Reformas”, dir. Carlos 
Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, pp. 323-330. 
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Todavia, a análise microscópica realizada às dezassete freguesias pertencentes 

à diocese do Porto revela uma tendência inversa à até agora apurada, na medida 

em que foram os comportamentos dos fregueses os mais criticados pelos visitadores, 

representando uma esmagadora maioria de 67% do total.  

 

Gráfico VI – Os súbditos censurados nos capítulos particulares inscritos nos livros de visitações 

das dezassete freguesias (1700 - 1710) 

 

Párocos (23%)
Vendeiros (1%)

Homens (4%)

Juízes da Igreja 
(5%)

Olheiros (6%)

Membros das 
Confrarias (11%)

Fregueses Não 
Especificados 

(33%)

Clérigos (10%)

Barbeiros, Médicos 
e Cirurgiões (2%)

Moleiros (1%)

Mulheres (4%)
Clero
Fregueses

 

No entanto, esta situação não deve ser entendida como extraordinária, uma 

vez que é necessário ter em consideração o facto de que, em relação a estas 

freguesias, só foram analisados os capítulos de visitações que se registaram nos 

respectivos livros, entre 1700 e 1710. Neste sentido, por se tratar de uma análise com 

parâmetros muito específicos, não se pode extrair conclusões para toda a diocese, 

pelo menos, neste âmbito. Esta posição é corroborada quando se analisa, em 

condições idênticas às utilizadas para estas dezassete freguesias, as paróquias de 

Leça da Palmeira, Gondalães e Gulpilhares. Ao contrário do que a tendência a longo 

prazo revela, neste curto período de tempo, em Gondalães mas, sobretudo, em 

Gulpilhares foram os fregueses os principais alvos das críticas dos visitadores apesar de, 

em Leça da Palmeira, os membros do clero continuarem a ser os mais visados. 

À margem do que as tendências a curto prazo poderão revelar, o certo é que 

na longa duração é possível determinar que os visitadores, aquando das suas 

inspecções, pretendiam, sobretudo, controlar o comportamento daqueles que, de 

qualquer modo, exerciam influência, de forma directa ou indirecta, sobre o comum 

dos fregueses, como é o caso dos párocos, demais clérigos e os membros das 
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confrarias. Por outro lado, numa sociedade androcêntrica em que o homem ocupava 

os cargos directivos de responsabilidade não só na Igreja como na família312, não é, 

pois, de estranhar que a atenção dos visitadores se dirigisse, principalmente, aos 

elementos do sexo masculino. Neste sentido, como se pode verificar pelos gráficos 

anteriormente analisados, a grande maioria dos comportamentos desviantes era 

atribuída aos homens, o que ao mesmo tempo não deixa de ser peculiar, na medida 

em que, na época moderna, a mulher era considerada “um ser demoníaco, perverso 

e pervertedor, sendo naturalmente a grande manipuladora das forças satânicas e 

parapsicológicas”313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
312 SOARES, António Franquelim Sampaio Neiva, “A Arquidiocese de Braga no século XVI – Visitas Pastorais 
e Livros de Visitações”, vol. II, Porto, 1972, pp. 645-646. 
313 Idem, p. 646. 
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5.1. O Clero Secular 
 

5.1.1. Os Párocos 
 

 Os comportamentos desviantes evidenciados pelos párocos de Leça da 

Palmeira incidem, essencialmente, sobre três vectores. Um deles encontra-se 

intimamente ligado ao sacrifício da missa não só celebrado pelo pároco, mas 

também pelos restantes sacerdotes cuja acção devia ser fiscalizada por aquele. 

Impondo, as constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90, que se dissesse 

missa conventual até às 10 horas, entre a Páscoa e Setembro, e nos restantes meses 

até, por volta, das 11 horas314, os párocos desta freguesia foram alertados, em 1676, 

1679, 1680 e 1744, para que cumprissem esta determinação. Contudo, seriam, 

também, repreendidos por confessarem mulheres fora dos confessionários, dificultando 

a celebração de missas pelos sacerdotes315; administrarem o santíssimo sacramento 

fora do sacrário da igreja matriz316; gastarem o tempo que se reservava para a sua 

realização em conversas desnecessárias317 e não satisfazerem os legados de missa318.  

Responsáveis pela forma como os sacerdotes celebravam na sua freguesia, os 

párocos de Leça da Palmeira foram, igualmente, admoestados para que não lhes 

permitissem dizer missas no altar-mor, nos domingos terceiros e dias de festa solenes, 

excepto a conventual e a da confraria do Santíssimo Sacramento319 ou que utilizassem 

botas e não usassem cabeção, durante a sua realização320.  

Por outro lado, os párocos tinham a obrigação de persuadir os tesoureiros e 

mordomos das confrarias a recorrer ao juízo eclesiástico ou ao bispo, para 

conseguirem satisfazer os legados de missa cuja esmola era diminuta321. A realização 

ou não dos sufrágios das almas, pelo titular do benefício paroquial ou por outros 

sacerdotes, parece ser inversamente proporcional à maior ou menor esmola auferida. 

Este carácter financeiro dos comportamentos desviantes identificados é, pois, o 

segundo vector que caracteriza as acções incorrectas dos párocos de Leça da 

Palmeira, ao longo do intervalo de tempo em análise, na medida em que se pode 

verificar a existência de procedimentos corruptos, deste âmbito, protagonizados ou, 

pelo menos, tolerados pelo titular do benefício paroquial. Neste sentido, encontra-se 

                                                
314 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. II, tít. I, const. VII, parág. I, pp.173-174. 
315 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 11v.-13v.. 
316 Idem, fls. 37v.-39v..  
317 Idem, fls. 90f.-93v.. 
318 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 20f.-21v.. 
319 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 25f.-28v.. 
320 Idem, fls. 66v.-67v.. 
321 Idem, fls. 88f.-89f.. 
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referida, em 1696, 1703 e 1734, uma falta relacionada com o favorecimento de 

determinados sacerdotes no que concerne à sua distribuição para assistir aos ofícios 

divinos e consequente admissão às benesses da igreja. A norma impunha que aqueles 

fossem chamados para estas funções de acordo com a tábua da distribuição e os 

serviços prestados, o que nem sempre ocorreu. Porém, um outro capítulo revela que, 

já em 1678, alguns clérigos eram beneficiados relativamente a outros, isto porque 

tinham o hábito de irem, no mesmo dia, a diversos ofícios, não assistindo a todos, 

limitando-se, o pároco, a dar-lhes a esmola equivalente àquela que aufeririam se, de 

facto, tivessem assistido, por completo, a cada um deles. 

Ao longo de setecentos os párocos foram, igualmente, condenados por 

reterem ou exigirem, indevidamente, dinheiro aos seus fiéis. Desta forma, tanto em 

1715 como em 1741, foram advertidos para que não levassem dinheiro ou oferta pela 

certidão, esmola de sepultura e missa de anjos dos enjeitados, assim como, em 1782, 

para que entregassem o dinheiro das penas pecuniárias ao juiz da igreja, de modo a 

que este as lançasse no cepo322 e, em 1794, foram repreendidos por aumentarem os 

emolumentos dos sufrágios para além do costume praticado. 

Competindo ao titular do benefício paroquial rever as contas das confrarias de 

forma a evitar qualquer fraude323, em 1702, o pároco foi advertido para que não 

assinasse as contas da confraria dos Santos Passos sem esta ter recebido os juros dos 

empréstimos concedidos ou regularizado algumas dívidas cujos penhores eram de 

valor inferior ao que fora emprestado. Em 1711, seria, novamente, admoestado para 

que não assinasse as contas da referida confraria enquanto o seu tesoureiro não 

tivesse pago as multas que lhe haviam sido impostas por não tocar a campainha pelas 

ruas, sempre que havia um defunto para enterrar. 

 Por fim, o terceiro vector diz respeito à tarefa que os párocos tinham de incutir, 

nos seus fiéis determinadas atitudes e procedimentos, nomeadamente, quando se 

encontravam na igreja ou adro ou fazendo parte de actos sagrados, assim como, de 

exigirem aos clérigos o cumprimento das normas que lhes eram impostas pelo 

costume, direito canónico e constituições sinodais do bispado, para além das que se 

encontravam relacionadas com a celebração de missas. Nesta perspectiva, aos 

titulares do benefício era exigido que não permitissem às mulheres acompanhar o 

Senhor quando, de noite, fosse aos enfermos324, e as denunciassem sempre que 

                                                
322 Cepo – caixa destinada, principalmente, a receber as condenações impostas pelos visitadores às 
pessoas que cometessem abusos, todas as vezes que essas penas pecuniárias fossem, expressamente, 
aplicadas para a fábrica da igreja. 
323 Cf. C. S. B. P. de 1687/90, liv. IV, tít. XIII, const. IV, p. 489. 
324 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 22v.-24v.. 
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insistissem em estar, de noite, “por fora / das ruas em que morão e ainda passando 

fora da freguesia e lu- / gar”325 com o pretexto de andar a via-sacra ou fazer novenas. 

De igual modo, tinham a obrigação de condenar os homens que passeassem ou 

conversassem junto da porta principal quando entrassem ou saíssem mulheres da 

igreja326 ou virassem as costas para os altares quando estivessem sentados nas mesas 

das confrarias, com o intuito de olhar para os lugares das mulheres327. No mesmo 

sentido, tinham a incumbência de impedir que os fregueses rezassem o terço, de 

noite, na rua ou mesmo na igreja ou em qualquer ermida328; tivessem cadeiras, 

estrados ou tamboretes nos lugares sagrados329 ou que, nas procissões, os seculares 

andassem misturados com os clérigos330. No entanto, não era só em situações solenes 

que os párocos consentiam aos fiéis comportamentos menos próprios, embora estes 

fossem em maior escala. São exemplo, o facto de permitirem tirar sargaço, que depois 

seria utilizado na fertilização das terras, aos domingos e dias santos331, assim como, por 

qualquer outro motivo ilegítimo, não observar os dias de preceito332 e bailar em 

público a dança dos negros chamada “quibungo”, quer os fregueses fossem escravos 

ou livres, negros ou brancos333. A existência desta dança não é de estranhar, uma vez 

que se tratava de uma freguesia em que a população negra assumia alguma 

preponderância e, como tal, era inevitável que alguns dos seus usos e costumes 

influíssem no modo de estar dos leceiros. Peculiar é, todavia, o facto de a referência a 

este hábito social apenas se encontrar na visitação de 1682, sobretudo, quando a 

maior expressão demográfica dos escravos na população de Leça da Palmeira se 

verificou ao longo da primeira metade de setecentos. 

 Os párocos foram, ainda, coniventes com todo um conjunto de acções 

perpetradas pelos clérigos. Assim, tanto na visitação de 1716 como na de 1744, foram 
                                                
325 Idem, fl. 92f.. 
326 Idem, fls. 64f.-66f.. 
327 Ibidem. 
328 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 22v.-24v.. 
329 Idem, fls. 64f.-66f.. 
330 Idem, fls. 77f.-78v.. 
331 Idem, fls. 62f.-62v.. 
332 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 43f.-44v.. As 
constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90 determinavam que, nos dias reservados ao culto e 
veneração de Deus, os fiéis eram obrigados a absterem-se de todas as obras servis, pelo que ordenava “a 
todos os (…) subditos, se abstenhão nos Domingos, & dias Santos, de guarda de todo o trabalho, obras 
servis, & mecanicas; & aos Parochos, tenhão neste particular toda a vigilancia, advertindo sobre elle a 
seus fregueses” (C.S.B.P. de 1687/89, liv. II, tít. II, const. III, p. 186). Estando estipulados nestas constituições os 
casos proibidos, havia, no entanto, a possibilidade de o provisor, o vigário geral e o vigário da vara, no seu 
distrito, concederem licença, em caso de necessidade ou justa causa, para trabalhar nestes dias. 
A guarda dos domingos, dias santos e festas do ano, que se encontravam determinados nas 
constituições, iniciava-se à meia-noite e terminava na meia-noite seguinte devendo, os fregueses, gastar 
o dia “em exercicios santos, & louvaveis, fugindo dos peccados, & occasiões de os cometer fazendo 
obras do serviço, gloria, & honra de Deos, & em louvor dos Santos, em cuja memoria se manda(va) 
guardar o dia” (C.S.B.P. de 1687/90, liv. II, tít. II, const. I, p. 183). 
333 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 22v.-24v.. 
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admoestados para que denunciassem os clérigos que tinham o costume de ir ao 

açougue buscar carne “o que he(ra) muito indecorozo / ao habito clerical e serv(ia) 

de grande escandalo”334. Competia-lhes, ainda, evitar que eles pregassem ou 

confessassem sem licença ou demissória335 do prelado336 e faltassem à sua função de 

acompanhar nas procissões ou ofícios de defuntos que se realizassem337. 

 Para além dos comportamentos que compõem estes três vectores foram, 

ainda, identificados outros que dizem respeito às mais variadas áreas de acção dos 

párocos. Entre estes, destaca-se o facto de o titular do benefício paroquial ter sido 

advertido, em 1698, para que ensinasse a doutrina cristã aos seus fregueses e, em 

1778, para não se ausentar da área da sua jurisdição, sem licença do bispo, para além 

dos trinta dias concedidos nas constituições sinodais.  

Ao longo dos 125 anos em que se realizaram 61 visitas pastorais a esta freguesia, 

apenas nas visitações de 1697 e de 1721 se condenou a passividade dos párocos 

perante o facto de os sacerdotes assistirem aos ofícios divinos ou celebrarem missa 

vestidos de forma imprópria.  

Convém realçar que, também, foram advertidos para que denunciassem as 

irregularidades relativas à eleição dos escrivães e procuradores das confrarias338 e a 

falta de assistentes dos irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento quando o 

Senhor estava exposto339. Por fim, deviam, igualmente, entregar o livro das covas ao 

fabriqueiro340 e não consentir que se pintassem imagens nos padrões das estradas e 

caminhos341, devendo enterrar aquelas que se achavam indecorosas342. 

 

Relativamente à freguesia de S. Pedro de Gondalães os párocos foram, 

essencialmente, alertados para que não consentissem, por parte dos fiéis e dos 

clérigos, condutas indevidas. Por outro lado, os procedimentos que lhes eram 

directamente imputados podem-se resumir ao incumprimento da obrigação de 

ensinar a doutrina cristã aos fregueses e ao facto de faltarem com o dever de passar 

as certidões ou traslados de alguns dos livros ou papéis da igreja quando lhes era 
                                                
334 Idem, fl. 92v.. 
335 Trata-se de uma autorização concedida pelo bispo, aos clérigos, que lhes permitia ausentar-se da 
diocese e celebrar missa fora dela. Todavia, só seria dada mediante apresentação dos títulos das ordens 
e exame de cerimónias da missa pelo mestre delas, conforme o missal romano guardado na sé catedral 
(C.S.B.P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. VIII, p.124). 
336 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 11v.-13v.. 
337 Idem, fls. 76f.-77f.. 
338 Idem, fls. 37v.-39v.. 
339 Idem, fls. 39v.-41f.. 
340 Idem, fls. 85f.-86f.. 
341 Idem, fls. 88f.-89f.. 
342 Idem, fls. 90f.-93v.. No liv. IV, tít. II das C. S. B. P. de 1687/90 encontra-se especificado quais as imagens 
que podiam ser veneradas, os lugares onde deviam ser colocadas, os seus autores e a forma como se 
deviam reformar ou desfazer. 
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solicitado pelas autoridades eclesiásticas. Por conseguinte, já desde finais de 

seiscentos, mais precisamente de 1685, o pároco era conivente com o facto de os 

seus fiéis ignorarem a doutrina, situação que se voltaria a verificar em meados do 

século XVIII, como se pode constatar pelos capítulos das visitações de 1736, 1744 e 

1752. Em relação ao segundo aspecto focado, este teve a sua expressão máxima nos 

finais do século XVII e inícios do século XVIII. Assim, ao longo deste período os párocos 

foram advertidos para que passassem certidão ao promotor, das pessoas que tinham 

sido proibidas de ir à igreja ou assistir aos ofícios divinos343, devendo, essa certidão, 

conter o dia em que foi aplicada essa pena344.  

Porém, outros comportamentos foram reprovados, nomeadamente, quando o 

pároco se ausentava da igreja deixando o encargo de ensinar a doutrina cristã e de 

guardar os vasos sagrados a uma ama, criada ou mulher e não a uma pessoa 

idónea345 ou fazia, aos visitadores das fábricas das comendas, as honras de repiques e 

aceitação que se costumava praticar aquando da chegada dos visitadores eleitos 

pelo bispo346. 

No que concerne às atitudes e acções indevidas que os párocos de Gondalães 

deviam condenar, as que surgem com maior frequência encontram-se ligadas à 

administração do sacramento da penitência e à realização dos ofícios divinos. Neste 

sentido, foi advertido para que não permitisse aos sacerdotes, confessar mulheres fora 

dos confessionários, excepto em caso de enfermidade grave347; confessar ou dizer 

missa ao mesmo tempo que assistiam aos ofícios de defuntos348; ou, por qualquer 

motivo, adiar a sua realização349. Durante a celebração dos ofícios divinos, os clérigos 

deviam estar trajados de acordo com as normas impostas nas constituições sinodais 

do bispado. Nestas ocasiões, os párocos deviam, por exemplo, procurar impor-lhes o 

uso de voltas todas as vezes que assistissem às funções eclesiásticas350, proibindo-os de 

dizerem missa ou assistirem aos ofícios divinos sem sapatos apertados com fivela351. De 

igual modo, era-lhes exigido que não admitissem às benesses da igreja, os clérigos que 

não estivessem habilitados para confessar352 ou faltassem às conferências de moral353. 

                                                
343 Cf. B. S. M. P., Man. 80, liv. de visit. de S. Pedro de Gondalães, fls. 13v.-15f.. 
344 Idem, fls. 36v.-38f.. 
345 Idem, fls. 55f.-57v.. 
346 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, liv. de visit. de S. Pedro de Gondalães, fls. 14v.-16v.. 
347 Idem, fls. 9f.-10v. e 14v.-16v.. 
348 Idem, fls. 49v., 50v.-51v. e 54f.-54v.. 
349 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 47v.-48v..  
350 Idem, fls. 35v.-36v.. 
351 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v.. 
352 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 47v.-48v.. 
353 Idem, fls. 63v.-64v.. 
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Em relação aos fregueses, os párocos tinham a obrigação de evitar que 

faltassem às rezas que se faziam pelas almas dos defuntos354; realizassem serões e 

ajuntamentos em que participassem homens e mulheres, situação relativamente 

comum no decurso de setecentos, como se pode constatar pelos capítulos das 

visitações de 1701, 1752, 1755 e 1783; tivessem cadeiras, estrados ou tamboretes nos 

lugares sagrados355 ou permanecessem no adro da igreja, a conversar, enquanto 

decorria a missa356. Em 1695, foi recomendado ao pároco que condenasse as 

mulheres que participassem no jogo da choca e que as não admitisse aos 

sacramentos quando estivessem “cayada(s), e cheia(s) de alvayade, e outras 

imundicias de que uz(avam)”357. 

Por fim, competia, também, ao titular do benefício paroquial averiguar se na 

sua freguesia grassava a seita jacobina ou se havia quem estivesse muitas horas nos 

confessionários ou a comungar para que desse parte ao governador do bispado “dos 

nomes das / dirigidas e de seus directores suas patrias habitaçoins idades e circonstan 

/ cias do seu fanatismo qualidade character estado das mesmas pe / soas”358. 

 

À imagem daquilo que ocorria na freguesia de Gondalães, em Santa Maria de 

Gulpilhares os visitadores procuravam, principalmente, que os párocos não 

consentissem, por parte dos clérigos e fiéis, determinados comportamentos. Neste 

sentido, foram, por diversas vezes, advertidos para que não fossem condescendentes 

com os clérigos que se vestiam de forma imprópria ao seu estado. São exemplo desta 

anuência os registos feitos nas visitações de 1684, 1686, 1714 e 1744, em que se 

chamou a atenção dos titulares do benefício para que não permitissem aos clérigos 

trajados indevidamente, dizer missa, assistir aos ofícios divinos, receber benesses e 

administrar o sacramento da penitência. Por outro lado, deviam impedir que os 

sacerdotes confessassem mulheres fora dos confessionários, situação para que foram 

alertados em 1684, 1726 e 1744, assim como denunciar os clérigos que entravam em 

tabernas ou vendas para comer, beber, jogar ou dormir, sem necessidade359. 

Os párocos desta freguesia permitiam, também, determinadas acções sem que 

para isso houvesse licença. Por conseguinte, foram advertidos para que não 

consentissem aos religiosos dizer missa em altar portátil, casa particular ou capela 

                                                
354 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 42v.-43v.. 
355 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v. e 14v.-16v.. 
356 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 42v.-43v.. 
357 Idem, fl. 24f.. 
358 B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 16f.. 
359 Cf. A. P. E., 255, liv. de visit. de Santa Maria de Gulpilhares, fls. 80v.-81f.. 
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erigidos sem licença do bispo360 ou se instituíssem novas confrarias e se colocassem 

imagens sem autorização do prelado361. Da mesma forma, não podiam permitir que se 

pedisse esmola sem consentimento do rei ou do bispo362. 

Nos finais do século XVII, foram, ainda, repreendidos por tolerarem, na sua 

freguesia, “mulheres de mao procedimento, vida e custumes”363; admitirem, nas 

procissões da igreja, danças e folias364 e não condenarem todos aqueles que não os 

chamassem, em tempo útil, para administrar o sacramento aos enfermos365. 

De igual modo, em 1694 e em 1699, foram admoestados por permitirem às 

mulheres que iam levar o grão para ser moído, dormir nos moinhos ou ao seu redor. Só 

nos finais de setecentos voltaria a ser registado um capítulo de teor semelhante a 

estes. Assim, em 1779, foram advertidos para que não consentissem colocar pipas com 

vinho junto ao adro da igreja aquando das festas mais concorridas. 

Assumindo a sua máxima expressão nos finais do século XVII, embora haja 

algumas referências posteriores, as acções e procedimentos incorrectos directamente 

imputados aos párocos encontravam-se, particularmente, relacionados com a 

realização dos ofícios divinos e, mais concretamente, com a administração dos 

sacramentos. No que a estes diz respeito, estavam proibidos de confessar mulheres 

fora dos confessionários366, assim como, tinham a obrigação de conferir as bênçãos do 

matrimónio somente por ocasião da respectiva cerimónia367. Deviam, também, ensinar 

aos fregueses como baptizar quando, por qualquer motivo, estivessem ausentes368 e 

não podiam passar certidão, mostrar ou entregar os livros de baptismos aos ministros 

ou oficiais da justiça secular sem despacho do prelado369. 

Todavia, outros comportamentos de carácter financeiro foram alvo da atenção 

dos visitadores. Desta forma, aos párocos foi-lhes exigido que convocassem, em 

primeiro lugar, os confessores do bispado para a realização dos ofícios e consequente 

atribuição de benesses370. Por outro lado, estavam obrigados a condenar os fregueses 

que não pagassem as suas dívidas, só os admitindo à igreja e ofícios divinos quando as 

                                                
360 Idem, fls. 81f.-82v.. 
361 Idem, fls. 85f.-88v.. 
362 Idem, fls. 136f.-137f.. 
363 Idem, fl. 80f..  
364 Idem, fls. 96v.-98f.. 
365 Idem, fls. 106f.-107f.. 
366 Idem, fls. 94v.-96f.. 
367 Idem, fls. 191f.-193v.. 
368 Ibidem. 
369 Idem, fls. 85f.-88v.. 
370 Idem, fls. 96v.-98f.. 
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tivessem satisfeito371. Da mesma forma, foi-lhes proibido levar dinheiro ou oferta pela 

certidão, esmola de sepultura e missa de anjos dos enjeitados372. 

Por fim, somente por duas vezes, em 1705 e 1765, os visitadores advertiram os 

titulares do benefício sobre a necessidade de os fiéis saberem a doutrina. Para isso não 

deviam absolver na Quaresma aqueles que a ignorassem, procurando sempre ensiná-

la à estação da missa. 

 

Os capítulos de visitações das dezassete freguesias registados nos respectivos 

livros, entre 1700 e 1710, seguem a tendência já evidenciada em Gondalães e em 

Gulpilhares. Neste sentido, verifica-se a existência de um maior número de registos em 

que os visitadores procuravam pôr fim à passividade dos párocos de modo a que 

estes não permitissem aos fiéis e aos clérigos das suas freguesias, todo um conjunto de 

comportamentos considerados impróprios. Os directamente imputados aos párocos 

assumem, pois, menor dimensão uma vez que, num total de quase meia centena de 

comportamentos identificados, apenas em dezassete assumem o papel de 

protagonista. Entre estes o que é referido por cinco vezes diz respeito ao facto de o 

titular do benefício paroquial não executar o disposto nos capítulos de visitas 

precedentes, situação que assumiu contornos mais graves na freguesia de Santo 

André de Várzea de Ovelha uma vez que o pároco foi admoestado em três anos 

distintos (1703, 1706 e 1707). Um outro aspecto alvo de crítica por parte dos visitadores 

encontra-se relacionado com o registo, envio de traslados e guarda dos livros e papéis 

das igrejas de Sobretâmega, Castelões de Cepeda, Mosteiró e Milheirós. Enquanto 

que na primeira, o pároco foi advertido para que fizesse os assentos de baptismos e 

casamentos logo após a administração dos sacramentos373, na de Castelões de 

Cepeda, o titular do benefício devia ter dado o rol de defuntos apenas com os que 

morreram com testamento aprovado nos meses que pertenciam ao provedor374. Em 

Mosteiró, o pároco tinha a incumbência de enviar à madre abadessa do mosteiro de 

S. Bento, uma certidão com as determinações da visita375, assim como, o de Milheirós 

estava obrigado a enviar ao escrivão da câmara eclesiástica, os livros findos dos 

assentos de baptismos, casamentos e defuntos376. 

 Os restantes comportamentos desviantes identificados encontram-se dispersos 

pelas mais variadas áreas de acção dos párocos. Neste sentido, foram repreendidos 

                                                
371 Ibidem. 
372 Idem, fls. 106f.-107f.. 
373 Cf. A. P. E., 431, liv. de visit. de Santa Maria de Sobretâmega, fls. 63f.-65f.. 
374 Cf. A. P. E., 404, liv. de visit. de S. Salvador de Castelões de Cepeda, fls. 12v.-16f.. 
375 Cf. A. P. E., 405, liv. de visit. de S. Gonçalo de Mosteiró, fls. 35v.-36f.. 
376 Cf. A. P. E., 338, liv. de visit. de Santiago de Milheirós, p. 12-14. 
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por adiarem os ofícios de defuntos377; reterem, em suas casas, os cálices, corporais e 

pedras de ara das igrejas378 e admitirem em cargos públicos – olheiros, juízes da igreja, 

procuradores, mordomos e oficiais das confrarias – pessoas inábeis ou incapazes de 

satisfazer as obrigações inerentes às ditas funções379. Foram, igualmente, censurados 

por atribuírem penas aos fregueses que atravessavam os passais380; reterem o dinheiro 

das condenações381; não dizerem a missa conventual nas horas determinadas pelas 

constituições sinodais do bispado382 e não ensinarem a doutrina cristã aos fiéis383. 

 As acções e procedimentos que os párocos consentiam aos clérigos nas suas 

freguesias resumem-se a dois. O primeiro ocorreu na freguesia de Várzea de Ovelha, 

em 1707, e consistia no facto de os sacerdotes dizerem missa nas capelas quando se 

celebrava a conventual. O segundo verificou-se, no mesmo ano, em S. Pedro de 

Ataíde, tendo sido o pároco advertido para que não consentisse que se celebrassem 

missas na igreja nos dias de preceito, fora dos casos previstos nas constituições do 

bispado. 

 Nesta perspectiva, o grosso dos comportamentos pelos quais os párocos destas 

dezassete freguesias foram condenados dizem respeito às acções e procedimentos 

dos seus fiéis que se dividem, essencialmente, em três vectores: os que se encontram 

ligados ao funcionamento das confrarias, os que estão relacionados com a realização 

de ajuntamentos e serões e, ainda, com o trabalho nos dias de preceito e, por fim, 

aqueles que dizem respeito à sua forma de estar no interior da igreja. Em relação às 

confrarias, as irregularidades passavam pelo modo ilícito como consentiam que se 

pedisse esmola384, pelo facto de permitirem o incumprimento dos seus estatutos385; por 

não condenarem os antigos mordomos e oficiais das confrarias que se recusavam a 

dar as contas ou entregar o depósito e os livros ao novo mordomo386 e consentirem 

que se servisse de mordomo, juiz e tesoureiro mais do que um ano contínuo387. 

 Permitir o incumprimento dos dias de preceito foi severamente condenado e 

regulamentado na freguesia de Lavra, em 1705, mas também em S. Pedro de Ataíde, 

em 1700. Por outro lado, os párocos foram admoestados para que condenassem 

                                                
377 Cf. A. P. E., 427, liv. de visit. de S. Pedro de Ataíde, fls. 7v.-8f.. 
378 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f.. 
379 Cf. A. P. I. L., s/ cota, liv. de visit. de S. Salvador de Lavra (1654-1782), fls. 70v.-75f.. 
380 Cf. A. P. E., 405, op. cit., fls. 37f.-38v..  
Passal: terreno cultivado, anexo e pertencente à residência de um pároco ou prelado. 
381 Cf. A. P. E., 431, op. cit., fls. 67v.-68v.. 
382 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 76v.-77v.. 
383 Cf. A. P. E., 405, op. cit., fls. 40v.-42f.. 
384 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, livro de visit. de S. Cristóvão de Louredo, fls. 29v.-30f.. e Man. 2a, liv. de visit. de S. 
Salvador de Tabuado, fls. 6f.-7f.. 
385 Cf. A. P. E., 431, op. cit., fls. 68v.-70f.. e B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 34f.-35f.. 
386 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 64f.-67f. e B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 4f.-5f.. 
387 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 76v.-77v.. 
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todos aqueles que participassem em ajuntamentos e serões, em qualquer lugar, em 

que se reunissem homens e mulheres388. Para obstar a estas duas situações, os 

visitadores impuseram a eleição de um olheiro que ficava incumbido de denunciar ao 

pároco todos os que fizessem ou participassem em serões e que trabalhassem nos 

domingos ou dias santos389. 

Aos fiéis, os párocos não deviam, igualmente, permitir que tivessem cadeiras ou 

estrados nos lugares sagrados390, que os mancebos solteiros se sentassem durante os 

ofícios divinos nos bancos da igreja que se encontravam junto das mulheres391 ou estas 

usassem chapéus ou carapuças quando fossem à igreja392. 

Por fim, convém referir que das dezassete freguesias que serviram de base a 

esta análise, três – Santa Cruz de Jovim, Santa Maria de Esmoriz e S. Cristóvão do Muro 

– não possuem qualquer capítulo particular em que os comportamentos dos párocos 

fossem criticados. 

 

 Em suma, a tendência geral parece indicar que os titulares dos benefícios 

paroquiais da diocese do Porto foram, essencialmente, repreendidos não só por terem 

cometido diversos abusos,mas também por assumirem o papel de agentes passivos 

permitindo aos que estavam sob a sua alçada, o incumprimento das mais diversas 

regras. Neste sentido, os comportamentos desviantes mais reincidentes ligavam-se à 

forma como os párocos realizavam, por si ou por intermédio de outros sacerdotes, os 

ofícios divinos, nomeadamente, o da celebração de missas e a forma como 

administravam os sacramentos, particularmente, o da penitência. Contudo, foram, 

também, repreendidos por permitirem aos clérigos trajarem de forma imprópria ao seu 

estado e aos fregueses por agirem de forma inadequada na igreja ou adro ou 

fazerem parte de actos sagrados sendo-lhes, igualmente, exigido que não 

consentissem a realização de serões e ajuntamentos em que se reuniam homens e 

mulheres ou que não se observasse os dias de preceito. 

Embora na época medieval uma das faltas mais recorrentes do clero local fosse 

a sua ausência dos locais de residência onde usufruíam benefícios, no bispado do 

                                                
388 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 68v.-70f., A. M. P., D16, liv. de visit. de S. João de Rande, fls. 13f.-13v. e B. 
S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f.,34f.-35f.. 
389 Cf. B. S. M. P., Man. 78, liv. de visit. de Santo André de Várzea, fls. 19v.-21f. e A. M. P., D16, op. cit., fls. 
13f.-13v.,14f.-14v.. 
390 Cf. B. S. M. P., Man. 86, liv. de visit. de Santa Marinha de Vilar do Pinheiro, fls. 68f.-69v.. 
391 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 68v.-70f. e B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 3f.-4f.. 
392 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 32f.-33f.. 
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Porto esta questão assumiu menor importância entre 1675 e 1800, à semelhança do 

que se verificou em outras dioceses, nomeadamente na de Coimbra e na de Braga393.  

 

 

5.1.2. Os Clérigos 
 

 A maior parte dos comportamentos desviantes, identificados nos livros de 

visitações de S. Miguel de Leça da Palmeira, atribuídos aos clérigos tinha como 

principal actor os sacerdotes. Desta forma, dos 61 registos contabilizados, 38 dizem 

respeito a presbíteros e sete a sacristães. Para os restantes 16 não é possível 

determinar, com precisão, o seu autor. Neste sentido, não é de estranhar que as 

principais matérias focadas se centrassem, essencialmente, na forma de celebrar o 

sacrifício da missa e no modo como era administrado o sacramento da penitência, 

preocupações reveladas pelos visitadores desta freguesia, desde finais de seiscentos e 

ao longo de toda a centúria seguinte. 

 No que concerne ao primeiro aspecto, os sacerdotes foram condenados por 

não celebrarem as missas privilegiadas das confrarias em hora fixa394; dizerem missa 

muito tarde395 ou enquanto estavam suspensos396. De igual modo, foram advertidos 

para que não celebrassem missa, na igreja ou em capelas, nos dias de preceito, sem 

primeiro ensinarem a doutrina cristã aos seus fregueses397 ou quando, o pároco devia 

dizer a missa conventual398. Em 1701, não seriam só condenados os sacerdotes que 

celebrassem antes de o Senhor estar recolhido, mas também os sacristães que fossem 

condescendentes com este comportamento e dessem os ornamentos para o referido 

acto. 

Por vezes, a satisfação dos legados de missa era descurada quer por não se 

realizarem nos dias de obrigação399 quer por, simplesmente, se recusarem a satisfazê-

los pelo facto de considerarem a esmola demasiado diminuta400. 

A forma como se administrava o sacramento da penitência despertou, como já 

foi referido anteriormente, a atenção dos visitadores aquando das inspecções. Nesta 

perspectiva, os sacerdotes foram, por diversas vezes, repreendidos por confessarem 
                                                
393 Cf. PAIVA, José Pedro, «Os Mentores», in “História Religiosa de Portugal – Humanismos e Reformas”, dir. 
Carlos Azevedo, vol. 2, Círculo de Leitores, 2000, p. 224. 
394 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 14f.-19f.. 
395 Idem, fls. 36v.-37v., 37v.-39v. e A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-
1916), fls. 3v-4v.. 
396 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 43f.-44v.. 
397 Idem, fls. 33f.-36v.,51f.-52f.. 
398 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 19f.-21f., 41v.- 43v.. 
399 Idem, fls. 10f.-11v.. 
400 Idem, fls. 46v.-47v.. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
 

108 

fora dos confessionários401, especialmente mulheres402. Mas não só! Foram ainda 

condenados por administrarem este sacramento ao mesmo tempo que assistiam à 

missa403, escolherem as pessoas que confessavam404 e realizarem este acto antes do 

nascer do sol ou depois dele posto405. Por outro lado, e ainda relativamente a esta 

matéria, nos finais do século XVIII, os clérigos foram advertidos para que se 

habilitassem para confessores406 e os presbíteros para que renovassem as suas licenças 

a fim de poderem confessar407. 

Ligados também à administração dos sacramentos mas, desta vez, ao da 

eucaristia encontram-se três outros registos. Dois deles, dos anos de 1736 e 1744, 

revelam que os sacerdotes faltavam à obrigação, sem legítima causa, de 

acompanhar o santíssimo sacramento aos enfermos, enquanto que o terceiro registo, 

também ele do ano de 1736, ordenava que se não administrasse a eucaristia fora da 

igreja matriz.  

Estando o modo de trajar claramente definido nas constituições sinodais do 

bispado, não raras vezes, foram os clérigos, residentes na freguesia de Leça da 

Palmeira, admoestados para que seguissem essas normas. Por conseguinte, foram, 

sucessivamente, repreendidos por celebrarem missa, assistirem aos ofícios divinos408 e 

administrarem o sacramento da penitência409 com vestuário impróprio ao seu estado. 

De igual modo, os sacristães não deviam dar guisamento aos sacerdotes que assim 

estivessem trajados410. Mesmo não desempenhando qualquer função ou realizando 

qualquer tarefa, os clérigos, no seu dia-a-dia, tinham de se vestir de acordo com os 

ditames das constituições da diocese, situação para que foram alertados em 1769 e 

1772. 

Um outro comportamento alvo de repúdio, que se verificou desde o início do 

século XVIII até aos anos 40, foi o costume de os clérigos irem ao açougue. Censurado, 

em 1700, 1701, 1714, 1716 e 1744, este hábito caiu em desuso, ou pelo menos assumiu 

menor visibilidade, a partir desta data. 

                                                
401 Idem, fls. 79v.-81f. e A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 
24v.-26v.. 
402 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 14f.-19f., 77f.-78v. e 
A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 24v.-26v.. 
403 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 19f.-21f.. 
404 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 6f-6v.. 
405 Idem, fls. 24v.-26v.. 
406 Idem, fls. 20f.-21v.. 
407 Idem, fls. 24v.-26v.,43f.-44v.. 
408 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 36v.-37v., 66v.-67v. e 
A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 24v.-26v., 33f.-36v.. 
409 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 90f.-93v.. 
410 Idem, fls. 31f.-32f.. 
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Outro núcleo de acções e procedimentos incorrectos encontra-se relacionado 

com a realização de procissões. Assim, os clérigos para além de serem repreendidos 

por não cumprirem com a sua obrigação de acompanhar nas procissões411, também 

foram admoestados, em 1676, para que fizessem a procissão da Santa Isabel no dia 

estipulado, assim como, em 1731, se mandava ao “Capellão das almas observ(ar) 

inviolavelmente o que disp(unham) os estatutos no que respeita(va) a fazer / a 

procissão pello adro as segundas feiras com os Clerigos / que se acha(va)m 

prezentes”412. 

Aos presbíteros foi-lhes ainda exigido que assistissem na igreja enquanto o 

Senhor estivesse exposto413; estivessem com modéstia e compostura assistindo aos 

ofícios de defuntos414 e, durante a realização destes, guardassem silêncio415. Por seu 

lado, os sacerdotes capelães não podiam faltar com os responsos, ao redor da igreja, 

nos dias em que se diziam missas416. 

Por fim, convém destacar os demais registos identificados relativos ao 

incumprimento de algumas das tarefas por parte dos sacristães. Por conseguinte, estes 

foram advertidos para que chamassem os sacerdotes para assistir aos ofícios divinos, 

segundo a tábua da distribuição e os serviços prestados417, entregassem a chave da 

sacristia somente ao pároco e abrissem e fechassem as portas da igreja às horas 

devidas418. Em 1744, o sacristão foi advertido para, durante o dia, fechar o adro da 

igreja com aldrabas e, durante a noite, à chave e, finalmente, em 1782, foi-lhe 

recomendado que zelasse pelo silêncio, na sacristia. 

 

Quase 70% dos comportamentos desviantes identificados nos livros de visitações 

de S. Pedro de Gondalães, relativos aos clérigos, tinham como protagonista os 

sacerdotes. Infelizmente, para os restantes não é possível determinar, com exactidão, 

a quem se dirigiam. Por outro lado, de entre a totalidade das acções e procedimentos 

recolhidos, aquele que é mais vezes referido encontra-se relacionado com a forma 

imprópria como os clérigos se trajavam. Assim, dos 51 comportamentos incorrectos 

identificados, 21 dizem respeito ao facto de usarem vestes que, consoante o lugar 

onde se encontravam ou as funções que estariam a desempenhar, lhes eram defesas. 

Constante ao longo de setecentos, esta atitude dos clérigos foi sobretudo 

                                                
411 Idem, fls. 41v.-43v., 52v.-54f., 76f.-77f.. 
412 Idem, fl. 83f.. 
413 Idem, fls. 22v.-24v. 
414 Idem, fls. 39v.-41f.. 
415 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 24v.-26v.. 
416 Cf. A. P. I. L. P. s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 29v.-31f.,89f.-90f.. 
417 Idem, fls. 35f.-36f.. 
418 Idem, fls. 44f.-45f.. 
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veementemente criticada, na segunda metade do século e, mais concretamente, nos 

últimos vinte anos, uma vez que em 1783, 1786, 1790 e 1794 se instava para que se 

observassem os capítulos da visitação de 1780, onde se fazia referência a esta falta.  

Censurados por, de maneira geral, se trajarem de forma imprópria ao seu 

estado419 houve, todavia, situações em que foram repreendidos por usarem, fora de 

suas casas, casaca ou vestido curto420; não se absterem de toda a pompa e ornato de 

trajes quando celebravam missa, assistiam aos ofícios divinos ou mesmo no seu dia-a-

dia421; usarem gravatas e não utilizarem voltas limpas quando desempenhavam 

funções eclesiásticas422. Os clérigos de Gondalães foram também advertidos para que 

quando administrassem o sacramento da penitência, estivessem com sobrepeliz e 

estola423 e usassem, nas procissões, loba talar, sobrepeliz e barrete424. De igual modo, 

não podiam dizer missa ou assistir aos ofícios divinos sem sapatos apertados com 

fivela425 ou utilizar qualquer vestimenta ou utensílio que pusesse em causa a pureza do 

hábito clerical426. Por fim, não deviam acompanhar o sagrado viático aos enfermos 

sem sobrepeliz, a não ser que para isso houvesse legítimo impedimento427, assim como 

não podiam usar cabeleira e solidéu sem autorização do prelado428. 

Em segundo lugar, ressaltam os comportamentos ligados à administração do 

sacramento da penitência, que assumiram visibilidade na segunda metade do século 

XVIII. Neste sentido, os sacerdotes foram advertidos para agirem com cautela e 

brandura com os penitentes, não lhes devendo proibir a eleição de outro confessor429. 

Por outro lado, não lhes era permitido confessar fora dos confessionários430, onde 

deviam assistir exemplarmente431, saindo deles, sempre que se aproximassem mulheres, 

de tal forma que pudessem ouvir as confissões alheias432. Assim como, deviam renovar 

as suas licenças para confessar, no prazo de dois meses, após ter expirado a sua 

validade433.  

Por volta de 1736 (pelo menos é neste ano que surge a primeira referência), 

foram instituídas as conferências de moral que passaram a ser um assunto recorrente, 

                                                
419 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v., 49v., 50v.-51v.. 
420 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 28f.-28v.. 
421 Idem, fl. 29f.. 
422 Idem, fls. 35v.-36v.. 
423 Idem, fls. 55f.-57v., 59f.-60f.. 
424 Idem, fls. 59f.-60f.. 
425 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v.. 
426 Idem, fls. 45v.-47v., 49v., 50v.-51v.. 
427 Idem, fls. 41v.-43f., 49v., 50v.-51v., 54f.-54v.. 
428 Idem, fls. 49v., 50v.-51v., 54f.-54v.. 
429 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 66v.-69f.. 
430 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v.. 
431 Idem, fls. 45v.-47v., 49v., 50v.-51v., 54f.-54v.. 
432 Idem, fls. 45v.-47v.. 
433 Idem, fls. 45v.-47v., 49v., 50v.-51v., 54f.-54v.. 
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até ao final da centúria. Neste sentido, em 1752, 1783, 1786 e 1790, encontram-se 

registos que exigiam a realização destas conferências; inicialmente, uma vez por 

semana434, passando depois a serem obrigatórias apenas duas vezes por mês435. Desta 

redução da frequência com que se realizavam as conferências de moral, pode-se 

deduzir o constante incumprimento desta determinação, não só na freguesia de 

Gondalães mas, provavelmente, em toda a diocese uma vez que os visitadores não 

tinham competência para decidir nesta matéria. 

Um último núcleo de comportamentos desviantes, identificados nos capítulos de 

visitações de Gondalães, refere-se à forma como os clérigos assistiam nos ofício divinos 

e, mais particularmente, nos de defuntos. Deste modo, foram advertidos para que não 

chegassem atrasados436 e guardassem silêncio durante os ofícios divinos437, devendo 

assistir neles com toda a modéstia e compostura438. Também tinham a incumbência 

de assistir aos ofícios de defuntos, até ao fim, não devendo executar outras tarefas, em 

simultâneo, como confessar ou dizer missa439, nem faltar à obrigação, sem legítima 

causa, de acompanhar o santíssimo sacramento aos enfermos440. Finalmente, os 

clérigos foram admoestados, em 1677, por entrarem em tabernas ou estarem à porta 

delas e, em 1769, por fazerem exorcismos ou benzeduras. 

 

Ao longo dos 125 anos analisados, os clérigos residentes na freguesia de Santa 

Maria de Gulpilhares somente revelaram duas dezenas de comportamentos que os 

visitadores acharam necessário corrigir. De entre estes, destacam-se os relacionados 

com as condições em que se realizavam as missas, com as vestes que envergavam, 

com os seus hábitos sociais e com a forma como administravam o sacramento da 

penitência. Deste modo, os sacerdotes foram admoestados para que não dissessem 

missa sem licença ou demissória do bispo441, assim como foram repreendidos todos 

aqueles que consentiam esta situação, dando-lhes os ornamentos necessários para a 

sua celebração442. De igual modo, em 1779 e 1794, os visitadores recomendaram aos 

presbíteros para que, antes de dizerem missa na igreja ou capelas, nos dias de 

preceito, ensinassem a doutrina cristã aos fregueses. Criticados por usarem trajes 

                                                
434 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 51f.-51v.. 
435 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
436 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 31v.-32v.. 
437 Idem, fls. 31v.-32v., 55f.-57v.. 
438 Idem, fls. 55f.-57v.. 
439 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v., 49v., 50v.-51v., 54f.-54v.. 
440 Idem, fls. 2f.-3v.. 
441 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 79f.-80v.. 
442 Ibidem. 
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impróprios quando celebravam missa ou assistiam aos ofícios divinos443 ou mesmo no 

seu dia-a-dia444, os clérigos foram, também, por diversas vezes, condenados por terem 

hábitos sociais desregrados. Assim, em 1677 e em 1725, foram repreendidos por 

entrarem em tabernas ou vendas para comer, beber, jogar, buscar vinho ou dormir 

sem necessidade e, em 1794, por conversarem, passarem, comerem ou beberem na 

igreja ou adro e por participarem em bailes e arraiais. 

Os sacerdotes foram ainda admoestados para que não confessassem mulheres 

fora dos confessionários, excepto as enfermas445 e não absolvessem, na Quaresma, os 

fiéis que ignorassem a doutrina cristã446. Todavia, em 1701, foram, igualmente, 

repreendidos por fazerem mais sinais do que aqueles que estipulavam as constituições 

sinodais do bispado, quando falecia alguma pessoa e, em 1762, por realizarem os 

ofícios divinos sem pausa e quietação. 

Por fim, resta realçar um último comportamento desviante ligado à frequência 

das conferências de moral, por parte dos clérigos. Assim, em 1782, os sacerdotes foram 

condenados por faltarem a estas conferências, sem que para isso tivessem legítimo 

impedimento. 

 

Em relação às dezassete freguesias examinadas, apenas em seis – Santa Maria 

do Olival, Santa Marinha do Vilar do Pinheiro, Santo André de Várzea de Ovelha, S. 

Gonçalo de Mosteiró, S. Pedro de Ataíde e S. Salvador de Castelões de Cepeda – 

foram encontrados registos de comportamentos desviantes praticados pelos seus 

clérigos. Contudo, deste pequeno conjunto de paróquias, destaca-se a de Castelões 

de Cepeda por, no respectivo livro de visitações, terem sido identificados treze das 

dezanove447 acções e procedimentos incorrectos recolhidos.  

Aqueles que aparecem com maior frequência dizem respeito às circunstâncias 

em que se oficiavam as missas. Neste sentido, os sacerdotes foram proibidos de 

celebrar nas capelas quando o pároco devia dizer a conventual448; na igreja, nos dias 

                                                
443 Idem, fls. 96v.-98f., 153f.-154v., 191f.-193v.. 
444 Idem, fls. 121v.-123f., 153f.-154v.. 
445 Idem, fls. 130v.-131f., 191f.-193v.. 
446 Idem, fls. 185f.-185v.. 
447 Dois dos dezanove comportamentos desviantes identificados dizem respeito ao clero regular, mais 
concretamente, às madres abadessas dos mosteiros de S. Bento e de Vairão. Esta foi admoestada, no 
livro de visitações de Santa Marinha de Vilar do Pinheiro, em 1708, para que mandasse fazer um livro novo 
para se registarem os capítulos de visitas daquela freguesia. Por seu turno, em 1702, a madre abadessa do 
mosteiro de S. Bento ficou incumbida de despejar, das casas de residência, o anterior pároco de S. 
Gonçalo de Mosteiró para que o actual fosse para lá morar e se evitassem os inconvenientes de viver 
distante dos seus fiéis. 
448 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Maria de Olival, fls. 14f.-16f., B. S. M. P., Man. 78, op. cit., 
fls. 25f.-26f. e A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
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de preceito, fora dos casos previstos nas constituições do bispado449; ou nas ermidas e 

oratórios particulares, sem licença do prelado450. Por outro lado, em 1701, nas 

freguesias de Vilar do Pinheiro e de Castelões de Cepeda, em 1707 e 1709, os clérigos 

foram advertidos para não faltarem à obrigação, sem legítima causa, de 

acompanhar o Senhor aos enfermos. Ainda relativamente a Castelões de Cepeda, 

nos referidos anos, os sacerdotes foram admoestados para que satisfizessem os 

sacramentos da Igreja.  

Os demais comportamentos foram recolhidos, nos capítulos de visitações de 

Castelões de Cepeda, nos anos de 1703 e de 1709. Assim, enquanto que neste ano, os 

clérigos foram acusados de não cumprirem com as suas obrigações, de não 

auxiliarem os párocos, no serviço de Deus e da igreja, de não assistirem aos ofícios de 

defuntos até ao fim e de não se habilitarem para confessores, em 1703, foram 

advertidos para que não retivessem, em suas casas, cálices, corporais e pedras de ara 

das igrejas e não os trouxessem, por si mesmos, para a igreja, depois de os terem 

utilizado na celebração de missas nas capelas. 

 

 Resumidamente, daqueles que compunham a ordem clerical foram os 

sacerdotes os mais veementemente criticados pelos visitadores do bispado do Porto, 

nomeadamente, devido à forma como oficiavam ou assistiam às missas ou como 

administravam o sacramento da penitência. Por outro lado, ao longo do intervalo de 

tempo em estudo, a generalidade dos clérigos foi, sucessivamente, censurada por 

usar vestes impróprias ao seu estado, durante a celebração dos ofícios divinos ou 

mesmo no seu dia-a-dia, quando não se encontravam a desempenhar qualquer 

função. Do mesmo modo, foram criticados pela forma como se comportavam 

durante a realização dos ofícios divinos, particularmente, nos de defuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
449 Cf. A. P. E., 427, op. cit., fls. 10f.-11f. e A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
450 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
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5.2. Os Fregueses 
 

5.2.1. Os Membros das Confrarias 
 

 Dos 81 comportamentos desviantes identificados que diz respeito aos fregueses 

de Leça da Palmeira, cerca de um terço dirige-se aos membros das confrarias 

existentes, nesta paróquia. Segundo as memórias paroquiais de 1758, existiam, em S. 

Miguel de Leça da Palmeira, seis confrarias: a dos Santos Passos; a das Almas; a do 

Santíssimo Sacramento; a de Nossa Senhora do Rosário; a do padroeiro, o arcanjo S. 

Miguel e a de S. Frei Pedro Gonçalves451. A preocupação com o modo de actuação 

destas associações manifestou-se sobretudo desde o último quartel de seiscentos até 

aos anos quarenta do século XVIII. Procurava-se, pois, prevenir as acções e os 

procedimentos incorrectos principalmente ao nível do funcionamento de cada uma 

das irmandades, mas também no que concernia às suas obrigações perante a 

comunidade de fé. Assim, foram encontradas referências para que se pusesse o pão 

das esmolas a pregão e o vendessem a quem mais desse452 e se entregasse o 

depósito, os livros e as contas aos novos mordomos, juízes e tesoureiros453, para depois 

serem publicados de modo a que o povo “vendo as esmollas / tão bem dispendidas 

se anima(ssem) mais a contribuir com ellas, e ainda para acres= / centadas”454. 

 Em 1702, a confraria dos Santos Passos foi advertida para que regularizasse os 

empréstimos concedidos uma vez que algumas pessoas não pagavam os respectivos 

juros, nos prazos estipulados; situação agravada pelo facto de os bens penhorados 

serem de valor inferior ao da dívida. Deste modo, esta associação devia cobrar, 

passados oito dias do fim do empréstimo, os juros que lhe competia. Da mesma forma, 

os confrades, não só desta, mas também da irmandade do Santíssimo Sacramento 

foram condenados, em 1716, a pagar as suas dívidas decorrentes de mordomias, 

anuais e juros vencidos. Ainda relativamente ao aspecto financeiro, os fregueses que 

tivessem em sua posse dinheiro ou peças das confrarias deviam, obrigatoriamente, 

entregá-los455, do mesmo modo que os oficiais da irmandade de S. Miguel foram 

vivamente repreendidos por “dar(em) huma ceia tirando o gasto della / do 

                                                
451 “Dicionário Geográfico de Portugal”, tomo XXVII, n.º 40, p. 265. 
452 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 11v.-13v., 22v.-24v., 
35f.-36f.. 
453 Idem, fls. 29v.-31f., 50f.-51f.. 
454 Idem, fl. 28f.. 
455 Idem, fls. 10f.-11v.. 
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rendimento da confraria e que este se podia apliquar / para festejar o Padroeiro São 

Miguel com maior / venerassão”456. 

 O bom funcionamento das confrarias passava também pela aprovação, dada 

pelo bispo, dos seus estatutos. Desta forma, as irmandades de S. Miguel, Nossa Senhora 

do Rosário e do Santíssimo Sacramento, no caso do registo de 1687, e as das Almas, de 

Nossa Senhora do Rosário, dos Santos Passos e do Santíssimo Sacramento, em 1744, 

foram repreendidas para que cumprissem esta determinação. Em 1680, o visitador 

condenou a criação ou renovação de confrarias, sem licença do prelado e, em 1748, 

a inobservância, pelos seculares, dos estatutos das irmandades. 

 Por fim, resta realçar a obrigatoriedade de as eleições se fazerem através de 

votos457; de se elegerem escrivães e procuradores458 e de nenhum mordomo, juiz ou 

tesoureiro servir por mais de um ano contínuo459.  

Em relação ao incumprimento das obrigações, os irmãos da confraria dos 

Santos Passos foram admoestados por não assistirem ao acompanhamento dos 

defuntos460, e o seu tesoureiro por não tanger a campainha, por todas as ruas, sempre 

que se faziam enterros461. Aos mordomos das confrarias era exigido que ajudassem o 

pároco a celebrar missa, nos domingos terceiros e dias de festa solenes462, assim como, 

satisfizessem os legados de missa mesmo que a esmola fosse diminuta463. Finalmente, 

os oficiais da irmandade de S. Miguel foram admoestados, em 1731, por não fazerem 

a festa do padroeiro com a devida solenidade, uma vez que não expunham o Senhor 

estando, também, obrigados a assistir, em todas as solenidades de quinta-feira de 

Endoenças464. Em 1748, os oficiais de todas as confrarias foram advertidos para que 

obedecessem ao pároco em tudo o que dissesse respeito ao serviço de Deus. 

 

De acordo com o que se encontra registado nas memórias paroquiais de 1758, 

S. Pedro de Gondalães contava, em meados do século XVIII, apenas com duas 

confrarias: “a do Santo Nome de Jezus, é mais ou / tra Irmandade das Almas debaixa / 

da protessam de Nossa Senhora da Espe / rança”465. Porém, nos livros de visitações foi 

possível encontrar uma referência à confraria do Subsino, datada de 1693. Das 39 

acções e procedimentos incorrectos protagonizados pelos fregueses de S. Pedro de 
                                                
456 Idem, fl. 81v.. 
457 Idem, fls. 6f.-9v.. 
458 Idem, fls.- 37v.-39v.. 
459 Idem, fls. 50f.-51f.. 
460 Idem, fls. 6f.-9v… 
461 Idem, fls. 52v.-54f.. 
462 Idem, fls. 25f.-28v.. 
463 Idem, fls. 88f.-89f.. 
464 Endoenças: solenidade religiosa em quinta-feira maior que celebra a paixão de Cristo. 
465 “Dicionário Geográfico de Portugal”, tomo XVII, n.º70, pp. 367-368. 
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Gondalães, poucos dizem respeito às confrarias. Assim, aos mordomos das irmandades 

do Santo Nome de Jesus e do Subsino foi exigido que fizessem aprovar os seus 

estatutos466, assim como, a primeira devia dar contas e entregar o depósito e livros aos 

novos mordomos, juízes e tesoureiros467. Da mesma forma, os mordomos de todas as 

confrarias não deviam fazer gastos em coisas profanas, nomeadamente, em 

banquetes e comédias468, do mesmo modo que o procurador da irmandade das 

Almas apenas devia satisfazer a esmola competente, caso tivessem sido realizados o 

número de ofícios divinos determinados nos estatutos469. 

 

À imagem do que ocorreu em Leça da Palmeira, um terço dos 

comportamentos desviantes identificados, no livro de visitações de Santa Maria de 

Gulpilhares (catorze de um total de 45), foram praticados por membros das confrarias. 

Segundo as memórias paroquiais de 1758, Gulpilhares, em meados do século XVIII, 

possuía somente uma irmandade, a de S. Pedro470. Todavia, nos capítulos de 

visitações, de 1696, surge a referência às confrarias de Nossa Senhora das Neves e de 

S. Brás e, em 1701, à do Santíssimo Sacramento.  

Aos membros de todas as confrarias era exigido que evitassem um conjunto de 

procedimentos lesivos às finanças das respectivas associações. Por este motivo, em 

1698 e 1699, os membros da irmandade de S. Pedro e, em 1700, todos os oficiais das 

confrarias foram admoestados para que pagassem as dívidas contraídas. No mesmo 

sentido, não deviam despender, em coisas profanas, o dinheiro pertencente às 

irmandades471, assim como os oficiais da confraria de S. Pedro foram advertidos para 

não o emprestarem a pessoas pouco abonadas472. Com vista a evitar prevaricações, 

foi exigido aos mordomos das confrarias de Nossa Senhora das Neves e de S. Brás que 

entregassem as contas ao pároco para este se certificar de que tudo decorria dentro 

da normalidade473. Com o mesmo intuito de fiscalização, os oficiais da irmandade de 

S. Pedro foram advertidos no sentido de fazerem um livro para assentarem o dinheiro 

das suas receitas e despesas474. 

                                                
466 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 23f.-23v.. 
467 Ibidem. 
468 Idem, fls. 31v.-32v.. 
469 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
470 Cf. “Dicionário Geográfico de Portugal”, tomo XVII, n.º 62, p. 335. 
471 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 96v.-98f., 103v.. 
472 Idem, fls. 106f.-107f., 107v.-108f.. 
473 Idem, fls. 103f.-104f.. 
474 Idem, fls. 105f.-105v.. 
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Por outro lado, o juiz da confraria de S. Pedro foi repreendido por não observar 

os estatutos475 e os oficiais da confraria do Senhor por não fazerem aprovar os seus476. 

Finalmente, os oficiais das irmandades foram ainda advertidos para que fizessem o 

inventário das suas fábricas477, não andassem com as opas vestidas, fora do acto da 

procissão478, e não expusessem o Santíssimo Sacramento nas festas em que entrasse 

vinho479. 

 

À semelhança do que se verificou em Leça da Palmeira, Gondalães e 

Gulpilhares, também nas dezassete freguesias que constituem a análise microscópica, 

foram os fregueses, que exerciam cargos nas várias confrarias, os mais directamente 

visados pela acção dos visitadores. Assim, os 24 comportamentos identificados 

incidem, essencialmente, sobre o aspecto financeiro do funcionamento destas 

associações. Aquele que mais vezes se encontra referido diz respeito à insistência dos 

mordomos, juízes e oficiais cessantes em se recusarem a dar contas ou entregar o 

depósito e os livros aos seus sucessores480 ou ao juiz da igreja481 ou, doutra forma, 

negarem-se a entregar o depósito e dar contas aos novos oficiais e mordomos sem 

terem sido cobrados os legados de azeite482. Perante esta situação, não é de 

estranhar que, em 1705, na freguesia de Santo André de Várzea de Ovelha, também 

os recém-eleitos mordomos das confrarias fossem advertidos para que denunciassem 

ao pároco quais dos seus antecessores praticaram esta infracção.  

Outra preocupação evidenciada era a forma como se encontrava organizada 

a contabilidade destas associações. Neste sentido, exigia-se que, em S. Cristóvão de 

Louredo483 e em Santa Maria de Esmoriz484, houvesse um livro para se lançar as receitas 

e despesas das esmolas que se tiravam e, em S. Salvador de Lavra485, que se 

comprasse um livro para nele se assentarem as contas relativas ao sargaço. 

Por outro lado, aos confrades era exigido que pagassem as dívidas486, assim 

como os mordomos foram advertidos para que não emprestassem dinheiro das 

                                                
475 Ibidem. Infelizmente, não se encontra especificado de que forma o juiz da confraria de S. Pedro violou 
os estatutos. 
476 Idem, fls. 108v.-110f.. 
477 Ibidem. 
478 Ibidem. 
479 Idem, fls. 191f.-193v.. 
480 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 64f.-67f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 3f.-3v., B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 
23f.-23v., B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 4f.-5f. e A. P. E., 316, liv. de visit. de Santa Maria de Esmoriz, fls. 44f.-
44v.. 
481 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 64f.-65f.. 
482 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 24f.-24v.. 
483 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 29v.-30f.. 
484 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 41v.-42v.. 
485 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 70v.-75f.. 
486 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 3f.-3v. e A. P. E., 511, liv. de visit. de S. João de Luzim, fls. 122v.-123f.. 
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irmandades a pessoas pouco abonadas487 e os juízes e procuradores a fim de 

notificarem os devedores para saldarem as suas dívidas488. 

Ainda relativamente à gestão dos dinheiros, em 1703, aos oficiais da confraria 

do Senhor, da freguesia de Várzea de Ovelha, foi-lhes recomendado que pusessem as 

herdades pertencentes à irmandade a pregão, todos os anos, uma vez que aquelas 

se encontravam arrendadas por um preço baixo, há muitos anos, às mesmas pessoas, 

em prejuízo dos cofres desta associação. Da mesma forma, os mordomos das 

confrarias de Lavra foram admoestados por gastarem os seus recursos financeiros em 

gastos profanos, nomeadamente em banquetes489, enquanto que os confrades de 

Crestuma foram condenados por pagarem as comédias que se faziam em algumas 

festas, com as esmolas que os fregueses haviam dado para a festa do culto divino490. 

Apenas seis dos 24 comportamentos desviantes praticados pelos membros das 

confrarias não dizem, directamente, respeito a aspectos financeiros, ligando-se às mais 

variadas matérias. Com efeito, em 1702, os mordomos e oficiais das confrarias de 

Santa Maria do Olival foram admoestados por andarem com as opas vestidas fora do 

acto da procissão e, em 1706, por não notificarem o juiz dos que faltaram às suas 

obrigações no que concernia à realização dos ofícios de defuntos. 

Em Santa Marinha de Crestuma, no ano de 1703, os confrades foram advertidos 

para não aceitarem como juiz do Subsino quem não tivesse sido procurador ou 

mordomo da cera e, em 1707, aos oficiais das irmandades foi-lhes recomendado que 

guardassem as fábricas das confrarias, na igreja, e não em suas casas. Por fim, em 

Santa Maria de Esmoriz, em 1705, os oficiais das confrarias foram repreendidos por não 

fazerem aprovar os seus estatutos, assim como, em 1710, os mordomos por não 

chamarem clérigos para dizer, aos domingos, as missas cantadas. 

 

Em síntese, quando os visitadores direccionavam a sua atenção para as 

atitudes e procedimentos dos fregueses atribuíam especial ênfase aos membros das 

confrarias. Procuravam assim colmatar as deficiências manifestadas, quanto ao 

funcionamento das irmandades no que concerne, principalmente, à sua gestão 

financeira e também no que diz respeito às suas obrigações perante a comunidade 

de fé em que se encontravam inseridas. 

Este controlo feito às confrarias explica-se pela importância que estas 

associações assumiram no Portugal dos tempos modernos, não só devido ao facto de 

                                                
487 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 23f.-23v.. 
488 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
489 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 75f.-76f.. 
490 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 62f.-64f.. 
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vários dos seus cargos dirigentes possuírem grande prestígio e, por isso, serem muito 

disputados, mas também por criarem inúmeras oportunidades de exibição social. 

Trata-se, portanto de associações, que sobretudo entre finais do século XVI e o século 

XVIII, foram, principalmente, constituídas por cristãos-velhos com boa capacidade 

económica e cujo acesso era, quase sempre, vedado aos menores de idade, às 

mulheres e aos clérigos491. 

Com efeito, a preponderância das confrarias no seio das comunidades em que 

se integravam diminui, substancialmente, a partir de meados do século XVIII mercê de 

uma conjuntura desfavorável. Esta teve por base a diminuição generalizada dos 

rendimentos das irmandades devido, como é perceptível nos registos identificados, às 

sucessivas más gestões e à falta de pagamentos dos empréstimos de capital 

concedidos. Esta situação foi agravada pelos efeitos da legislação pombalina que 

impunha limites à extensão dos bens imóveis afectos a legados pios e obrigava à 

denúncia das capelas vagas a favor da coroa, pelo início da cobrança da décima 

sobre os rendimentos das confrarias, pela diminuição do interesse das elites locais em 

ocupar os cargos mais importantes destas irmandades e por um acréscimo do 

controlo por parte da coroa, entre outros factores492. 

O facto de os comportamentos desviantes atribuídos aos membros das 

confrarias serem quase inexistentes, a partir de meados de setecentos, não parece ser 

só imputável à menor actividade visitacional verificada neste período mas, 

igualmente, à diminuição da dinâmica das confrarias portuguesas, o que poderá 

justificar uma menor preocupação dos visitadores na fiscalização destas associações. 

 

 

5.2.2. Outros Fregueses Especificados 
 

Para além dos membros das confrarias, outros fregueses de Leça da Palmeira, 

que desempenhavam cargos públicos, foram alvo da atenção dos visitadores. Por 

conseguinte, os juízes ou procuradores da igreja, os ermitães, os juízes ou almotacés e 

os olheiros foram advertidos para que cessassem de cometer abusos. Aos primeiros, foi 

exigido que auxiliassem os párocos no serviço de Deus e da igreja493, fizessem um cepo 

com duas chaves para nele se lançarem as condenações494, realizassem o inventário 

                                                
491 Cf. PENTEADO, Pedro, «Confrarias», p. 331. 
492 Cf. PENTEADO, Pedro, «Confrarias», pp. 332-334. 
493 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1816), fls. 1v.-3v.. 
494 Idem, fls. 90f.-93v. e A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 
22v.-24v.. 
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da fábrica da freguesia495, não permitissem que se abrissem covas sem ter sido dada a 

esmola costumada496 e mandassem retirar a imagem de Cristo, do padrão da igreja, 

por se achar imprópria497. 

Os ermitães, por seu lado, não deviam permitir aos sacerdotes dizerem missa 

nas capelas, nos domingos e dias santos, antes do pároco dizer a sua498, estando 

impedidos de dar a chave ou fechar as ermidas depois do sol-posto499.  

Em 1700, o juiz ou almotacé, que assistia no açougue, estava obrigado a 

mandar aos presbíteros a carne de que estes necessitassem e, em 1748, os olheiros 

foram advertidos para que cumprissem com as suas obrigações de vigilância dos 

comportamentos dos fregueses. 

A par destes é possível ainda constatar uma advertência, nos capítulos da 

visitação de 1782, dirigida aos barbeiros, médicos e cirurgiões para que, quando 

fossem visitar os enfermos de doença grave, os persuadissem a se confessar e 

comungar. 

No que diz respeito aos restantes comportamentos desviantes identificados, 

apenas sete especificam que se dirigem, exclusivamente, aos homens ou às mulheres, 

dois aos lavradores e um aos herdeiros ou testamenteiros. Neste sentido, os homens 

não deviam passear ou conversar junto da porta principal quando as mulheres 

entravam ou saíam da ermida do Espírito Santo para irem à missa500, estar com pouca 

modéstia e compostura quando acompanhavam o Santíssimo Sacramento aos 

enfermos501 ou ir para casa antes de o Senhor estar recolhido no sacrário502.  

As mulheres estavam proibidas de se sentarem junto dos homens na igreja503, de 

lavar nos dias de preceito504, de andar a via-sacra ou fazer novenas, de noite, depois 

de se tocar as Avé-Marias505 e de estar nas capelas sem mantilha ou manto na 

cabeça506. 

Por seu turno, aos lavradores era-lhes exigido que entregassem as esmolas que 

pertenciam ao conserto da ermida de S. Roque507 e se portassem com urbanidade e 

cortesia quando os mordomos pedissem esmola508. 

                                                
495 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 22v.-24v.. 
496 Idem,  fls. 68f.-76f.. 
497 Idem, fls. 90f.-93v.. 
498 Idem, fls. 55f.-56v.. 
499 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 1v.-3v.. 
500 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 14f.-19f.. 
501 Idem, fls. 39v.-41f.. 
502 Ibidem. 
503 Idem,  fls. 22v.-24v.. 
504 Idem, fls. 62f.-62v.. 
505 idem, fls. 90f.-93v.. 
506 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 1v.-3v.. 
507 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 11v.-13v.. 
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Por último, os herdeiros e testamenteiros deviam, sempre que sepultassem 

alguma pessoa eclesiástica com vestimenta da fábrica da igreja, repor uma nova509. 

 

Na freguesia de Gondalães somente o juiz da igreja e as mulheres foram, 

directamente, repreendidos pelos visitadores. Desta forma, em 1678, o juiz da igreja 

cessante foi advertido para que entregasse a cruz e as contas ao novo juiz. Por sua 

vez, as mulheres foram admoestadas para que não participassem no jogo da choca510 

ou tomassem parte em ajuntamentos e serões realizados noutras freguesias, onde se 

reuniam pessoas de ambos os sexos511. 

 

Para além da menção directa aos membros das confrarias como autores de 

atitudes consideradas impróprias, nos livros de visitações de Gulpilhares, encontra-se, 

igualmente, referência a alguns comportamentos desviantes cujos protagonistas eram 

os oficiais seculares, os ermitães, os homens, as mulheres, os moleiros e os olheiros. 

Deste modo, os oficiais seculares foram proibidos de fazer diligências, ainda que 

tivessem ordem do provisor ou do vigário geral, nos domingos e dias santos, dentro da 

igreja ou às pessoas que a ela iam512 enquanto que o ermitão da capela de S. Miguel 

foi advertido para que só abrisse a porta quando se celebrasse missa ou se fizessem 

romagens513. 

Aos homens era exigido que guardassem silêncio durante os ofícios divinos514, se 

sentassem nos bancos do meio da igreja para a frente515 e que não causassem 

inquietação e galhofa, nos moinhos, quando aí se encontravam mulheres516. No que 

diz respeito a estas e, mais particularmente, às amas, foi-lhes recomendado, em 1719, 

que criassem bem e tivessem particular cuidado com os enjeitados, assim como 

deviam desobrigar, no prazo máximo de oito dias, aqueles que tivessem falecido. Por 

outro lado, as mulheres foram admoestadas por estarem demasiado próximas dos 

confessionários o que lhes permitia ouvir as confissões alheias517 e por dormirem nos 

moinhos ou ao seu redor, enquanto esperavam pela semente518. Ainda relativamente 

a este último comportamento, aos moleiros exigia-se-lhes que não consentissem este 
                                                                                                                                                       
508 Idem, fls. 49f.-49v.. 
509 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 7v.-10f.. 
510 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 23v.-24v.. 
Jogo da choca: jogo de bola em que esta é batida com um pau. 
511 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 27f.-27v., 63v.-64v.. 
512 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 96v.-98f.. 
513 Idem, fls. 117f.-118v.. 
514 Idem, fls. 96v.-98f.. 
515 Ibidem. 
516 Idem, fls. 101v.-103f., 106f.-107f.. 
517 Idem, fl. 191f.-193v.. 
518 Idem, fls. 101v.-103f., 106f.-107f.. 
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abuso por parte das mulheres. Contudo foram, igualmente, admoestados por 

trabalharem nos dias de preceito, sem consentimento do pároco, mesmo que apenas 

tivessem a moer o grão para a sua casa. Todavia, podiam recorrer ao pároco, em 

caso de urgente necessidade, para que este “consideradas a falta de agoas, e mais 

circunstancias que pod(ia)m concorrer declara(sse) se ha(via) ou não a tal 

necessidade urgente e achando que o he(ra) poder(ia) dar licença para 

molinharem”519.  

Competindo aos olheiros a tarefa de informar o pároco dos moleiros que 

insistiam em trabalhar, nos dias de preceito, sem o seu expresso consentimento, em 

1694, foram advertidos para que cumprissem esta obrigação. 

 

Nos capítulos de visitações das dezassete freguesias que constituem a análise 

microscópica, para além dos fregueses que desempenhavam funções nas confrarias, 

foram alvo da atenção dos visitadores os olheiros e os juízes ou procuradores da igreja. 

Os olheiros foram, essencialmente, admoestados por não cumprirem com a obrigação 

de denunciar todas as pessoas que participavam em ajuntamentos e serões520 ou 

trabalhavam nos dias de preceito. Nesta última situação, refiram-se os casos 

específicos ocorridos nas freguesias de Castelões de Cepeda, em 1706, em que os 

olheiros foram advertidos para denunciarem os moleiros que carregavam foles, 

naqueles dias, e na de S. Salvador de Lavra, em 1705, em que foram aconselhados a 

denunciar os fregueses que tiravam, recolhiam, secavam ou carregavam sargaço, nos 

dias de preceito, sem licença do prelado. Ainda nesta visitação de Lavra, os olheiros 

foram proibidos de, por si próprios ou através dos seus parentes, compadres ou 

amigos, fazerem lanços nas arrematações do sargaço, assim como de admitirem neles 

pessoas de fora da freguesia.  

Por último, foram advertidos para que denunciassem todos aqueles que 

falavam no interior da igreja521 e vigiassem se alguma pessoa dava recolhimento a 

ciganos, vagabundos ou outros homens forasteiros522. 

Relativamente aos juízes ou procuradores da igreja, foi recolhido um conjunto 

de dez registos que os advertia para que cumprissem as obrigações inerentes ao 

cargo que desempenhavam. Deste modo, deviam varrer e lançar água nas pias da 

igreja523; enviar ao pároco um rol com o nome dos fregueses que faltaram aos seus 

                                                
519 Idem, fl. 102f.. 
520 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 19v.-21f., B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f., 34f.-35f., A. M. P., 
D16, op. cit., fls. 13f.-13v., 14f.-14v.. 
521 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 3v.-5v.. 
522 Idem, fls. 12v.-16f.. 
523 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 21v.-22v.. 
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deveres na realização dos ofícios de defuntos524; executar a pena aos mordomos das 

confrarias menores que não lhes entregaram as contas525 e fazer um livro para se 

assentar os rendimentos e gastos da fábrica da igreja526 e outro para as receitas e 

despesas das irmandades527. 

Admoestados por não cumprirem, na generalidade, as suas obrigações528, os 

juízes da igreja estavam também incumbidos de denunciar todos os que falavam na 

igreja ou adro enquanto assistiam à missa ou aos demais ofícios divinos529 e tanger a 

campainha antes de se iniciar a missa para que os fregueses se aquietassem530. 

A par dos fregueses que possuíam cargos públicos, também os barbeiros, 

médicos e cirurgiões, os moleiros e os vendeiros foram, directamente, interpelados 

pelos visitadores. Enquanto que os primeiros deviam admoestar os enfermos de 

doença grave, quando os visitassem para que recebessem os sacramentos531, os 

moleiros foram proibidos de carregar foles, nos domingos ou dias santos532, e os 

vendeiros de vender vinho a alguma pessoa, nos dias de preceito, depois do sol-posto, 

excepto aos doentes e àqueles que iam de passagem, ou após se ter tocado o sino 

para o ensino da doutrina533. 

Os comportamentos desviantes criticados aos homens ou às mulheres são 

bastante diminutos, apenas sete a cada um. Neste sentido, os homens foram, 

principalmente, advertidos por agirem de forma inadequada na igreja, isto é, por se 

sentarem, durante os ofícios divinos, nos bancos que se encontravam junto das 

mulheres534, passearem ou conversarem, junto à porta principal, quando as mulheres 

entravam ou saíam535 ou estarem nela com barrete, cabelo atado ou junto em 

pente536. De igual modo, foram admoestados por se fazerem acompanhar de 

concubinas537 e faltarem aos ofícios de defuntos quando tinham a obrigação de 

transportar a tumba538. 

Quanto às mulheres, estas foram sobretudo repreendidas por agir de forma 

inadequada na igreja, mas também nas procissões. Assim, estavam proibidas de se 

                                                
524 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Maria de Olival, fls. 14f.-16f.. 
525 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 64f.-65f.. 
526 Cf. A. P. E., 431, op. cit., fls. 68v.-70f.. 
527 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 25f.-26f.. 
528 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 77v.-79v.. 
529 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 66v.-69v.. 
530 Idibem e fls. 69v.-70v.. 
531 Cf. A. P. E., 405, op. cit., fls. 37f.-38v., 40v.-42f. e A. P. E., 431, op. cit., fls. 70f.-71f.. 
532 Cf. A. P. E., 404, op. cit., 8f.-9v., 10f.-10v.. 
533 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 66v.-69v.. 
534 Idem, fls. 60f.-62f., A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 68v.-70f. e B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 3f.-4f.. 
535 Cf. A. P. E., 338, op. cit., p. 8-10. 
536 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 24f.-24v.. 
537 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 3v.-5v.. 
538 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Maria de Olival, fls. 14f.-16f.. 
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sentarem na porta lateral, impedindo a passagem539; entrarem, para ouvir missa, pela 

porta travessa, por entre os homens540; se sentarem de maneira que não ficava 

serventia no meio da igreja541; entrarem, pela porta lateral, enquanto se celebrava a 

missa, nos dias de preceito542 e, nas procissões, não irem atrás do pároco543. Por fim, 

em Santa Maria de Olival, em 1700, as mulheres foram, ainda advertidas para que não 

lavassem, nos domingos e dias santos, ou em qualquer dia, na fonte de Arnelas, por aí 

se encontrarem moços. 

 

Em suma, os visitadores do bispado do Porto procuraram também pôr fim à falta 

de empenhamento e incumprimento das obrigações por parte dos juízes da igreja, 

ermitães e olheiros. No entanto, o conjunto dos homens e das mulheres despertou, 

igualmente, a sua atenção tendo-lhes sido imputados diversos abusos no que diz 

respeito, nomeadamente, à forma de estar nos lugares e durante a realização de 

actos sagrados. 

 

 

5.2.3. Os Fregueses Não Especificados 
 

Os 33 procedimentos incorrectos identificados, nos livros de visitações de Leça 

da Palmeira, que não especificam a que fregueses se dirigiam, repartem-se em quatro 

grandes áreas: os relacionados com a forma de estar nos lugares e actos sagrados, 

aqueles que dizem respeito às suas ocupações profissionais, aos seus hábitos sociais e, 

por fim, os ligados às suas obrigações enquanto pertencentes a uma comunidade de 

fé. Deste modo, relativamente ao primeiro aspecto, os fregueses de Leça da Palmeira 

foram advertidos para que fizessem silêncio na igreja544 e na sacristia545 e nesta não 

entrassem, sem causa urgente, ou aí tivessem bancos546. Da mesma forma, não 

deviam ocupar os assentos dos mordomos das confrarias nas igrejas547 ou colocar 

animais no adro548. 

O desempenho de tarefas, nos dias de preceito, foi, veementemente, 

reprovado pelos visitadores, ao longo dos 125 anos em análise. Assim, os fregueses 
                                                
539 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 64f.-67f.. 
540 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 60f.-62f.. 
541 Idem, fls. 62f.-64f.. 
542 Cf. A. P. E., 427, op. cit., fls. 11f.-12f.. 
543 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 60f.-62f.. 
544 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota,  liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 6f.-9v., 52v.-54f.. 
545 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota,  liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls.1v.-3v.. 
546 Ibidem. 
547 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota,  liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 6f.-9v.. 
548 Idem, fls. 90f.-93v.. 
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foram condenados por tirarem sargaço549 ou levantarem-se contra os seus olheiros550, 

pescarem551 e executarem qualquer outra tarefa nos domingos ou dias santos552. 

Por outro lado, a realização de serões, principalmente nos lugares da lavoura, 

em que participavam homens e mulheres553; o dançar em público o baile de negros 

chamado quibango554 e a realização e participação em jogos nos caminhos da via-

sacra555 foram apontados como actividades ilícitas. Aos fregueses era também 

proibido ir, de noite, à ermida depois das Avé-Marias556, assim como alugar casas a 

mulheres de outras freguesias que não vivessem exemplarmente557. 

Finalmente, em relação às obrigações que lhes competiam por fazerem parte 

de uma comunidade de fé, os fregueses desta paróquia foram, sobretudo, acusados 

de não acompanharem o Senhor aos enfermos, sem legítima causa558, de não 

assistirem ao acompanhamento dos defuntos e enterro deles559 e de não participarem 

nas procissões560. Ainda relativamente a estas, foram admoestados para que nelas 

não andassem misturados com os padres561 e não praticassem excessos562. 

 

Em S. Pedro de Gondalães, a realização ou participação em ajuntamentos e 

serões mistos foi um dos comportamentos desviantes que mais vezes foi criticado. A 

primeira referência surge logo no ano 1701, onde se exige que se não façam serões 

“tanto de espadella563, como de fiaçoens, (…) (porque) ordenariamente as fazião nas 

vesporas dos / dias santos assistindo nelles athe passar da meya noute, deixando 

muitas vezes / as pessoas que nelles assistião de vir á missa por se acharem 

tresnoutadas; e ainda / os que fazião pella somana tinhão o prejuizo de as mulheres 

virem de noute para / suas cazas acompanhadas de homens de que se seguião 

alguns escandalos”564. Este hábito social dos fregueses de Gondalães, provavelmente 

ligado à pobreza da paróquia, foi uma constante ao longo de setecentos apesar das 

sucessivas repreensões, não só para não fazerem serões, em suas casas, como para 

                                                
549 Idem, fls. 32v.-33f., 62f.-62v., 64f.-66f.. 
550 Idem, fls. 35f.-36f.. 
551 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota,  liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 47f.-48f.. 
552 Idem, fls. 24v.-26v., 33f.-36v.. 
553 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota,  liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 6f.-9v.. 
554 Idem, fls. 22v.-24v.. 
555 Idem, fls. 29v.-31f.. 
556 Idem, fls. 11v.-13v.. 
557 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota,  liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 14f.-19f.. 
558 Idem, fls. 22v.-24v., 41v.-43v.,51f.-52f., 90f.-93v.. 
559 Idem, fls. 51f.-52f., 54f.-55f., 76f.-77f.. 
560 Idem, fls. 41v.-43v., 52v.-54f.. 
561 Idem, fls. 77f.-78v.. 
562 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 40f.-41f.. 
563 Espadela: instrumento de madeira, com que se bate o linho, para o limpar dos tormentos, isto é, da 
fibra mais áspera do linho. 
564 B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fl. 27v.. 
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neles não participarem quando fossem realizados em outras casas ou em tabernas565. 

Contudo, convém ainda referir que, apesar da pobreza revelada pela freguesia de 

Gondalães, apenas uma vez os fregueses foram admoestados por trabalharem nos 

dias de preceito566. 

Todavia, outros costumes foram condenados pelos visitadores, como seja o de 

se realizarem danças e folias na igreja e adro567, fazer-se o jogo da choca em que 

entravam mulheres568 ou “lansarem nos rios, cocar569, barbascadas570, troviscadas571, 

ou / tros metereaes para matarem o peixe, as quaes couzas cauzão //  cauzão muitos 

dannos nos linhos que estão nos lagos, como nos a / nnimaes que bebem das ditas 

agoas que muitas vezes chegão as taes dannos / as criaturas racionais alem da muita 

esterilidade que os taes vene / nos cauzão nos rios em prejuizo comum de todos”572. 

Em 1707, foram advertidos para que não alugassem casa a pessoas 

desconhecidas e de maus costumes e não fizessem caminhos, cortassem ou 

usurpassem alguma coisa dos passais da igreja. 

Também na igreja ou adro e durante os actos sagrados, os fregueses 

manifestaram determinadas atitudes impróprias. Refira-se, por exemplo, o facto de 

entrarem ou estarem, na igreja, com cabelo atado573, de impedirem que se lançasse 

fora um taburno que servia de assento particular574 e de ouvirem missa às suas portas575 

ou permanecerem no adro enquanto decorria aquele ofício divino576. Finalmente, em 

1744, foram ainda repreendidos por assistirem com pouca modéstia e compostura e 

não guardarem silêncio durante os ofícios divinos, assim como, em 1769, por usarem o 

hábito de qualquer ordem religiosa não pertencendo a ela. 

Relativamente ao incumprimento das obrigações inerentes ao facto de 

pertencerem a uma comunidade de fé, os fregueses de Gondalães foram 

admoestados por não saberem a doutrina cristã577 e por não acompanharem nas 

procissões578 ou, sobretudo, quando era levado o Santíssimo Sacramento aos 

enfermos579. 

                                                
565 Ibidem e fls. 63v.-64v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls.2f.-3v., 45v.-47v.. 
566 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 37f.-38v.. 
567 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 6f.-7f.. 
568 Idem, fls. 23v.-24v.. 
569 Coca: substância vegetal com que se anestesiavam os peixes, para se poderem apanhar à mão. 
570 Barbasco: espécie de plantas, algumas delas tóxicas. 
571 Trovisco: planta venenosa que, depois de macerada, se lança nos rios para atordoar os peixes. 
572 Idem, fls. 28f.-28v.. 
573 Idem, fls. 2v.-6f.. 
574 Idem, fls. 25f.-25v.. 
575 Idem,  fls. 31v.-32v. e B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v.. 
576 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 42v.-43v.. 
577 Idem, fls. 26v.-27f. 
578 Idem, fls. 42v.-43v.. 
579 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f., 49v.,50v.-51v., 54f.-54v.. 
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Por fim, em 1675, os fregueses foram proibidos de acompanhar os mordomos 

das confrarias de outras freguesias, nos seus peditórios. 

 

Em Santa Maria de Gulpilhares, os fregueses foram admoestados por fazerem 

feira ou venderem publicamente580, nomeadamente, vinho, nos dias de preceito, 

antes de ter terminado a missa e as respectivas procissões581. Também foram 

repreendidos por fazerem serões, em suas casas, onde participavam homens e 

mulheres. Todavia, esta determinação mais incisiva, em 1678, assumiu um carácter 

mais permissivo, em 1686, uma vez que foram permitidos os serões em que se reuniam 

mulheres vizinhas e em que não participavam homens. O adiamento do pagamento 

dos dízimos582 sem consentimento do pároco ou do rendeiro e o facto de não 

saldarem as suas dívidas para com a confraria de S. Pedro foram comportamentos 

condenados pelos visitadores, em 1694 e 1698, respectivamente. Estas atitudes dos 

fregueses de Gulpilhares encontram-se certamente ligados à pobreza da paróquia e à 

necessidade de, ainda que ilicitamente, aumentar os seus recursos. 

Por último, resta referir um conjunto de acções e procedimentos incorrectos 

perpetrados pelos fregueses relacionados com o incumprimento das suas obrigações, 

enquanto pertencentes a uma comunidade de fé. O primeiro no tempo adverte para 

que se baptizem as crianças, oito dias após o seu nascimento583, assunto que seria 

novamente focado, em 1794, tendo-se contudo, reduzido, drasticamente, o número 

de dias para, apenas três. De igual modo, foram admoestados por faltarem à 

obrigação, sem legítima causa, de acompanhar o Senhor aos enfermos584 e por não 

chamarem o pároco, em tempo útil, para que este lhes administrasse o sacramento585.  

No que concerne ao ensino da doutrina cristã, os fregueses foram advertidos 

para que estivesse uma pessoa maior, de cada casa, com cada menor, quando o 

pároco fizesse doutrina586. Também não deviam ignorar587 ou faltar a ela sem legítima 

causa588. 

 

Dos 66 comportamentos desviantes identificados nos capítulos de visitações das 

dezassete freguesias que constituem a análise microscópica, a maior parte encontra-

                                                
580 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 85f.-88v.. 
581 Idem, fls. 96v.-98f.. 
582 Dízimos: contribuição que se pagava à Igreja e que consistia na décima parte dos frutos vencidos. 
583 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 96v.-98f.. 
584 Idem, fls. 100v.-101f.. 
585 Idem, fls. 106f.-107f.. 
586 Ibidem. 
587 Idem, fls. 111v.-112v.. 
588 Idem, fls. 113v.-144v.. 
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se relacionada com o facto de os fregueses procurarem obviar às suas dificuldades 

económicas. Daí que, inúmeras vezes, tivessem sido repreendidos por realizarem589 ou 

participarem em serões mistos590. Todavia, não poucas vezes, eram condenados por 

trabalharem nos dias de preceito, sem consentimento do pároco591, nomeadamente 

a tirar, recolher, secar ou carregar sargaço592 e a tratar ou ajudar a tratar linhos593. Era-

lhes igualmente recomendado que pagassem os laudémios594, lutuosas595 e dízimos596, 

que entregassem o dinheiro ou peças das confrarias que tivessem em seu poder597 e o 

dinheiro relativo ao arrendamento dos chinchorros598. Do mesmo modo, deviam pagar 

as esmolas estipuladas599, os anuais à respectiva confraria600 e o dinheiro das 

arrematações do sargaço601. 

Por outro lado, recolher ciganos, vagabundos ou outros homens forasteiros602 ou 

alugar casa a pessoas desconhecidas e que não viviam exemplarmente603 foram 

acções censuradas pelos visitadores aquando das suas inspecções, assim como dar o 

jogo da bola604, jogar na estrada, em frente da igreja605, ou mesmo matar pombas606. 

Por fim, um último conjunto de faltas protagonizadas pela generalidade dos 

fregueses dizem respeito ao incumprimento das suas obrigações enquanto membros 

de uma comunidade. Entre estas destaca-se o facto de faltarem à missa conventual607 

ou ao ensino da doutrina cristã, sem legítima causa608; de ignorarem a doutrina 

                                                
589 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 19v.-21f., B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f. e 34f.-35f., A. P. E., 
404, op. cit., fls. 6f.-8f., A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 68v.-70f. e B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 73v.-74v.. 
590 Cf. B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 19v.-21f., A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de 
Crestuma, fls. 60f.-62f., B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f., 34f.-35f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f., A. P. 
I. L., s/ cota, op. cit., fls. 68v.-70f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 13f.-13v., 14f.-14v. e B. S. M. P., Man. 86, op. cit., 
fls. 73v.-74v.. 
591 Cf. A. P. E., 427, op. cit., fls. 4v.-5v., B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 19v.-21f., B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., 
fls. 31v.-32f. e A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f.. 
592 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 68v.-70f., 70v.-75f.. 
593 Cf. A. M. P., D16, op. cit., fls. 13f.-13v., 14f.-14v.. 
594 Laudémio: pensão que se paga ao senhorio directo quando o enfiteuta (pessoa que recebe ou tem o 
domínio útil de um prédio) aliena o prédio respectivo. 
595 Lutuosa: direito antigo recebido pelo senhorio por morte do enfiteuta. 
596 Cf. A. P. E., 338, op. cit., pp. 5-6 e A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
597 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 8f.-9fv. e B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 76f.-77f.. 
598 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 36f.-37f.. 
Chinchorro: barco de pesca. Rede de arrastar. 
599 Idem, fls.41v.-42v. e A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
600 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 43f.-43v.. 
601 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 70v.-75f.. 
602 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 3v.-5v., 12v.-16f.. 
603 Idem, fls. 12v.-16f. e A. P. E., 511, op. cit., fls. 127f.-127v.. 
604 Cf.A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, fls. 60f.-62f., 69v.-70v.. 
605 Cf. A. P. E., 338, op. cit., pp. 8-10. 
606 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 12v.-16f.. 
607 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 34f.-35f. e A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de 
Crestuma, fls. 66v.-69v.. 
608 Cf. A. P. E., 405, op. cit., fls. 40v.-42f. e A. D. P., Cabido 1693, liv. de visit. de Santa Marinha de Crestuma, 
fls. 66v.-69v.. 
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cristã609, de ouvirem missa na capela em vez de na igreja610, de usarem barrete 

quando assistiam à missa ou iam nas procissões611, de não chamarem, o pároco, em 

tempo útil, para administrar o sacramento aos enfermos612; de chegarem atrasados 

aos ofícios divinos613 e de não assistirem ao acompanhamento dos defuntos e enterro 

deles614. De igual modo, não deviam simular que as crianças que tinham para baptizar 

nasciam mortas de forma a não pagarem a respectiva oferta à igreja615 estando 

obrigados a ir, aquando dos baptismos, à cerimónia de oferta com vela acesa616. 

 

Em síntese, vivendo a maior parte dos fregueses do bispado no limiar da 

sobrevivência não é, pois, de estranhar que tenham sido constantemente 

admoestados por trabalhar nos dias de preceito ou realizar/participar em serões. 

Todavia, os fregueses da diocese foram também censurados por agirem de 

forma inadequada nos lugares e actos sagrados, realizando, por exemplo, jogos ou 

danças, o que evidencia uma convivência clara entre o sagrado e o profano. 

Por último, manifestaram o incumprimento de várias das suas obrigações, 

enquanto elementos integrantes de uma comunidade de fé. Entre estas destaca-se o 

facto de ignorarem ou faltarem ao ensino da doutrina cristã, não acompanharem nas 

procissões ou quando era levado o Senhor aos enfermos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
609 Cf. A. P. E., 405, op. cit., fls. 37f.-38v.. 
610 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f., 12v.-16f.. 
611 Cf. A. P. E., 431, op. cit., fls. 67f.-67v.. 
612 Cf. A. P. E., 405, op. cit., fls. 37f.-38v.. 
613 Cf. A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 76v.-77v.. 
614 Cf. A. D. P., Cabido 1693, liv de visit. de Santa Maria de Olival, fls. 14f.-16f.. 
615 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f.. 
616 Ibidem. 
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Capítulo 6. A Acção dos Bispos do Porto e Penafiel em Matéria de Visitas Pastorais 
 

 O prelado era a autoridade máxima no espaço da sua diocese, daí que a sua 

nomeação se revelasse de assaz importância. 

 O candidato a bispo devia ter pelo menos trinta anos, ser graduado em Direito 

Canónico e Civil ou em Teologia e ter “vida inculpavel, graves, & bons costumes”617. 

Todavia, antes de se efectivamente eleger um novo prelado deviam ser feitas 

diligências com o intuito de “se informar das calidades, e partes do que ha de reger, & 

governar o povo de Deos nas Igrejas Cathedraes”618. Estas diligências incluem o 

interrogatório de testemunhas que não deveriam ter qualquer ligação ao candidato 

que, por sua vez, teria que mostrar as suas cartas de ordens e os comprovativos dos 

graus de ciência que possuísse619. Feitas estas diligências, o candidato faria profissão 

de fé para se juntar aos autos que, posteriormente, seriam enviados ao papa ou, caso 

o bispado fosse de nomeação ou apresentação do rei, ao cardeal protector620. 

Chegado o processo à Cúria, seria assinado por três cardeais e feito um sumário do 

mesmo para se mandar ao papa e aos cardeais assistentes na Cúria. Caso o 

candidato parecesse idóneo, o papa confirmava a sua eleição como prelado621. Só 

após serem expedidas as bulas de confirmação e apresentadas ao cabido da 

catedral, é que o novo bispo podia assumir o governo da diocese que lhe fora 

confiada622. 

Entre 1675 e 1800, foram nomeados onze indivíduos para desempenhar a 

função de prelado do Porto e, durante um curto de espaço de tempo, de Penafiel. A 

média de idade destes rondava os 53 anos, sendo o prelado mais novo a assumir os 

destinos da diocese D. João de Sousa com 37 anos, e o mais velho, D. Frei Aleixo de 

Miranda Henriques com 78. 

 No que concerne à sua formação académica, e tendo em conta que o 

Concílio de Trento estipulara que os prelados deviam ser graduados em Cânones ou 

em Teologia623, são evidentes duas tendências. Assim, à excepção de D. Frei José de 

Santa Maria de Saldanha para quem não foi possível determinar a graduação, desde 

finais de seiscentos até os anos 50 do século seguinte, os prelados possuíam o grau de 

doutor em Cânones, ao contrário do que se verificou, a partir da segunda metade do 
                                                
617 ANDRADE, Lucas de, “Acçoens Episcopaes, Tiradas do Pontificial Romano, & Ceremonial dos Bispos, 
com hum Breve Compendio dos Poderes, et Privilégios dos Bispos”, Lisboa, 1671, p. 11. 
618 Idem, p. 13. 
619 Idem, pp. 15-16. 
620 Idem, pp. 17-19. 
621 Idem, pp. 19-22. 
622 Idem, p. 24. 
623 Cf. PAIVA, José Pedro de Matos, «Os Mentores», p. 230. 
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século XVIII em que os bispos eram graduados em Teologia, excluindo os casos de D. 

Lourenço Correia de Sá e de D. António de São José de Castro dos quais se 

desconhece o seu grau universitário. 

 Da mesma forma pode-se verificar que não poucos exerceram funções 

inquisitoriais, havendo também aqueles cujas carreiras passaram pelo desempenho de 

cargos nas ordens religiosas que integravam, em órgãos da administração central e 

da justiça régia e o serviço religioso do rei e da família real. Aliás, é de realçar o facto 

de a grande maioria dos nomeados para prelados do Porto ter vestido o hábito de 

uma ordem religiosa, sobretudo durante o governo de Sebastião José de Carvalho e 

Melo. 

 Do ponto de vista social e da sua origem geográfica, mais de metade era de 

ascendência nobre e proveniente de Lisboa o que não é de estranhar, pois era na 

capital do império que se tomavam as mais importantes decisões. Contudo, havia 

quem tivesse nascido em Viseu, Chaves e mesmo no Funchal e tivesse origem social 

humilde como Frei Inácio de São Caetano. 

 Os prelados escolhidos para dirigir a diocese do Porto eram, portanto, indivíduos 

de idade madura e bem preparados e cujas competências tinham já sido 

comprovadas, ao longo das suas carreiras, ao contrário do que acontecia antes de 

Trento, uma vez que frequentemente eram nomeados para as dioceses do país bispos 

jovens e sem qualquer grau universitário ou frequência das escolas das ordens624. 

 Ao longo dos 125 anos em foco, os sucessivos prelados da diocese do Porto ou 

os seus representantes em caso de sede vacante adoptaram uma política de acção 

em matéria de visitas pastorais que se poderá dividir em dois grandes momentos. Estes 

evidenciam uma progressiva diminuição do interesse pelas visitas, enquanto meio de 

fiscalização dos súbditos do bispado. Cumpre agora determinar em promenor a 

actuação de cada um dos que assumiram os destinos desta circunscrição 

eclesiástica. 

 

 

6.1. Primeira Fase (1675-1708): O Controlo 
 

6.1.1. D. Fernando Correia de Lacerda (1673 – 1683) 
 

 Nascido em 1628, no Tojal, diocese de Viseu, no seio de uma família nobre, D. 

Fernando Correia de Lacerda, depois de se ter graduado em Cânones pela 
                                                
624 Cf. PAIVA, José Pedro, «Os Novos Prelados Diocesanos Nomeados no Consulado Pombalino», p. 45. 
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Universidade de Coimbra, obteve os benefícios das igrejas de Arruda, Arraiolos e Torres 

Vedras e uma conezia na colegiada de Ourém625. Posteriormente, foi inquisidor em 

Évora e Lisboa, deputado do Conselho Geral e comissário da bula da Cruzada, tendo 

sido nomeado por D. Pedro II, em Abril de 1673, bispo do Porto, após a morte de D. 

Nicolau Monteiro626. Confirmada essa nomeação pelo papa Clemente X, em Julho 

desse ano, seria, no entanto, no mês de Setembro, que Correia de Lacerda tomaria 

posse através do seu procurador, o Doutor João Rodrigues d’Araújo, abade de S. 

Salvador de Lordelo e provisor e vigário geral do bispado. Este, na ausência do novo 

bispo, assumiu o governo da diocese até 15 de Agosto de 1674, data em que Correia 

de Lacerda fez a sua entrada solene na cidade do Porto627. Imbuído do espírito 

reformador preconizado em Trento, no mês seguinte à sua entrada, o novo prelado 

começou por visitar a comarca eclesiástica da Maia que não concluiu por motivos de 

saúde, concentrando, a partir de então, a sua atenção “em reformar o espiritual da 

Dioceze Portucalense”628.  

Eloquente orador e distinto poeta, o novo bispo continuou as obras na igreja de 

S. Nicolau, iniciadas pelo seu antecessor, procedeu a importantes reformas na 

catedral, assim como reconstruiu parte do antigo paço629. 

 Ainda no desempenho das suas funções episcopais no Porto, lançou e benzeu 

a primeira pedra da igreja dos terceiros de S. Francisco do Porto, permitiu a instituição, 

na freguesia de Oliveira do Douro, da congregação de sacerdotes da Terceira Ordem 

da Penitência (S. Francisco) e auxiliou os oratorianos, Manuel Rodrigues Leitão e João 

Lobo, a fundar um convento da congregação de S. Felipe de Néri, no Porto630. 

Concedeu igualmente avultadas esmolas “aplicando grande parte dos seus 

rendimentos em libertar presos e cativos dotar donzelas pobres e socorrer viúvas”631. 

 Todavia, nos últimos anos do seu governo, Correia de Lacerda lançou um 

interdito parcial nas freguesias da cidade do Porto onde havia conventos – excepto 

na Sé – devido à violação da imunidade eclesiástica pelo juiz de fora que havia 

prendido o beneficiado João de Sousa da Silva. Este bispo tivera ainda uma contenda 

                                                
625 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa, «D. Fernando Correa de Lacerda», in “Bibliotheca Lusitana”, tomo II, 
Coimbra, Atlântida Editora, 1966, p. 22. 
626 Cf. SILVA, Inocêncio Francisco da, «D. Fernando Corrêa de Lacerda», in “Dicionário Bibliográfico 
Português”, tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1987, pp. 271-272. 
627 Cf. FERREIRA, José Augusto, “Memórias Archeologico-historicas da Cidade do Porto (Fastos Episcopais e 
Políticos) – séc. VI a séc. XX”, tomo II, Braga, 1924, pp. 266-267, REIS, Henrique Duarte e Sousa, 
«Apontamentos para a Verdadeira História Antiga e Moderna da Cidade do Porto», in “Manuscritos 
Inéditos da BPMP”, II série – 5, vol. III, Porto, 1992, pp. 178-179 e ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, “História 
da Igreja em Portugal”, vol. II, Porto/Lisboa, Livraria Civilização – Editora, 1968, p. 651. 
628 REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 179. 
629 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa, op. cit., p. 23. 
630 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 270-273. 
631 ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
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com o cabido decorrente “do facto do Arcipreste ter desconsiderado o Provisor, e 

d’este o mandar prender e metter no Aljube”632. Estas duas situações aliadas à sua 

precária saúde, agravada pelo clima da cidade, levaria D. Fernando Correia de 

Lacerda a pedir a resignação do cargo episcopal, aceite pelo rei, em Agosto de 1683, 

e pelo papa, em Dezembro do mesmo ano. Retirar-se-ia então para o mosteiro dos 

cónegos regrantes de Santo Agostinho da serra do Pilar, usufruindo uma pensão 

vitalícia de cinco mil cruzados e deixando à frente do governo da diocese o provisor e 

vigário geral, o Doutor João Rodrigues d’Araújo. O prelado resignatário partiria, pouco 

tempo depois, para Lisboa onde faleceria, em 1 de Setembro de 1685, com 57 anos633. 

 Ao longo dos dez anos em que ocupou o assento episcopal, realizaram-se sete 

visitas pastorais a Leça da Palmeira e Gulpilhares e oito a Gondalães. Como só visitou 

pessoalmente parte da comarca da Maia, no início do seu episcopado, D. Fernando 

Correia de Lacerda procurou extirpar os comportamentos e atitudes desviantes 

através das instruções que dava aos seus visitadores para que estes as transmitissem, 

aos fiéis, no acto da visita pastoral, e fossem registadas nos livros de visitações, depois 

de lidas à estação da missa, nos três primeiros domingos ou dias santos. A par desta 

estratégia, o prelado adoptou uma outra que consistia na promulgação de decretos e 

leis que deveriam ser, à semelhança dos capítulos, inscritos nos referidos livros e lidos 

aos fregueses. 

A análise dos capítulos que o bispo mandou publicar permite verificar que a sua 

maior preocupação se centrava na acção dos membros do clero, mas, mais 

particularmente, dos párocos. A estes era exigido que procurassem evitar que os mais 

variados actos, ainda que legítimos, se realizassem sem a sua expressa licença. Neste 

sentido, apenas com o consentimento do bispo deviam permitir que se fizessem 

procissões634; ou nelas cantassem foliões e comediantes635; pregassem ou algum 

clérigo externo dissesse missa636, erigissem novas confrarias ou se colocassem imagens 

novas nas igrejas637 e se cantassem canções ou letras em qualquer língua vulgar, nas 

igrejas, ermidas ou procissões638. Por outro lado, os titulares dos benefícios paroquiais 

estavam obrigados a possuir licença do prelado para se ausentarem das suas 

                                                
632 FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 271. 
633 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 272, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 181 e ALMEIDA, 
Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
634 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de S. Miguel de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 6f.-9v., B. S. M. P., 
Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
635 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 16v.-17v.. 
636 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 10f.-11v., 21f.-22f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 6f.-7f., 15f.-16f. e A. 
P. E., 255, op. cit., fls. 79f.-80v., 93f.-94v.. 
637 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 13v.-15f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 90f.-92v.. 
638 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 21f.-22f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 93f.-94v.. 
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freguesias, para além do tempo permitido nas constituições sinodais do bispado, 

como revelam os capítulos gerais de Leça da Palmeira e Gulpilhares dos anos de 1678 

e 1679, respectivamente.  

No livro de visitações de S. Pedro de Gondalães, encontra-se registado um 

decreto, de 1678, que impunha a obrigação de todos os párocos residirem, nas suas 

igrejas, só podendo ausentar-se, sem aprovação do prelado, por um período máximo 

de sessenta dias, por ano, desde que não fosse “tempo de Quaresma e deixa(sse) a 

igreja bem provida de Sacerdote secular que t(ivesse) licença para poder ouvir 

confissoins e exercitar a cura das almas”639. Este decreto comprova a preocupação 

de D. Fernando Correia de Lacerda em exigir que determinadas acções só se 

realizassem com o seu consentimento explícito. Neste caso, determina também a 

necessidade de só se poder admitir, em qualquer função clerical, os clérigos externos 

que tiverem licença ou demisssória, devendo os restantes ser denunciados, mesmo 

que se fizessem acompanhar de reverendas640. Por outro lado, os sacerdotes apenas 

podiam dizer missa em altares portáteis, casas particulares ou capelas com a 

anuência do bispo e, naqueles lugares, somente erigidos com autorização do prelado. 

 Aos titulares dos benefícios paroquiais era exigido ainda que, somente com 

consentimento do bispo, realizassem procissões641, expusessem o Santíssimo 

Sacramento642, fizessem diligências, evitassem, declarassem, notificassem ou 

executassem alguma pessoa por ordem ou mandado do juízo secular643, estando 

obrigados a comunicar ao prelado os agravos que lhes tinham sido feitos, devendo 

responder a eles por escrito644. Por fim, os párocos tinham igualmente a incumbência 

                                                
639 B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 10v..  
640 Conforme os sagrados cânones e o Concílio de Trento, nenhum súbdito podia ser ordenado senão por 
seu próprio prelado, o que acontecia também para os regulares que não podiam ser ordenados senão 
pelo prelado em cuja diocese se encontrava o seu mosteiro. Salvo justa causa ou impedimento, podiam 
estes ser ordenados em outros bispados desde que possuíssem reverendas de seus prelados, em que se 
fizesse menção ao impedimento. 
Nas reverendas punha-se sempre algum sinal particular do ordinando a quem elas se davam para que 
não se ordenassem uns em vez dos outros. Além disso, declarava-se também, como ia examinado, 
aprovado e com todas as diligências feitas. Se tivesse sido dispensado nos interstícios, esta informação 
também se devia declarar. 
O ordinando que viesse de fora do bispado com reverendas do seu prelado para receber ordens era 
primeiramente examinado, a não ser que constasse que o foi pelo bispo ou seu delegado. 
Os súbditos que fossem receber ordens a outro bispado com reverenda do bispo do Porto, antes de 
dizerem missa nova, teriam de ser matriculados pelo escrivão da câmara eclesiástica do Porto “no livro 
pera isso ordenado, declarando-se nelle, por quem cada hum delles foi ordenado de cada ordem” 
(C.S.B.P. de 1687/90, liv. I, tít. VIII, const. VII, p.123). 
641 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-9v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 
75f.-78v.. 
642 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 11v.-13v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f.. 
643 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 22v.-24v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls.16v.-17v.. 
644 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 13v.-15f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 90f.-92v.. 
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de examinar as licenças que os ermitães e pedidores possuíam para pedir esmola645 e 

dar ornamentos para dizer missa, aos religiosos que viviam fora da clausura, só após 

terem analisado as licenças que lhes haviam sido concedidas pelos prelados 

regulares646. 

 Relativamente aos ofícios divinos, D. Fernando Correia de Lacerda procurou 

também que os párocos da sua diocese não adiassem os ofícios de defuntos647, 

apenas dessem esmola a quem tivesse assistido aos ofícios divinos648, chamando os 

sacerdotes, segundo a tábua da distribuição e os serviços prestados649, do mesmo 

modo que, deviam dar o lugar mais decoroso, na igreja, ao celebrante da missa650 e 

impedir que algum freguês, declarado excomungado ou evitado, ouvisse missa ou 

assistisse aos ofícios divinos, em qualquer igreja ou ermida651. 

 Os párocos estavam obrigados a administrar o sacramento do baptismo por 

imersão e, apenas nos casos previstos nas constituições sinodais do bispado, podiam 

realizá-lo por aspersão652. Era-lhes também exigido que examinassem as parteiras 

quanto à forma como baptizavam, ensinando aos fiéis o modo como o deviam fazer, 

em caso de necessidade653, não consentindo que se pusesse o nome de santos 

desconhecidos às crianças654. De igual modo, tinham a incumbência de ensinar a 

doutrina cristã aos seus fregueses, nos domingos, excepto os terceiros e os das festas655, 

saber quais os pecados por eles praticados656 e denunciar a compra e venda de vinho 

aquando das festas e procissões, nos domingos e dias santos, nos adros das igrejas ou 

ao seu redor657 e os homens que se vestiam com trajes de mulher ou se enfeitavam 

para entrar em comédias, autos ou quermesses658. Não podiam permitir aos 

pregadores seculares ou regulares fazer sermão enquanto não tivessem tomado a sua 

bênção, de joelhos, exceptuando as dignidades e cónegos das sés catedrais que 

                                                
645 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 11v.-13f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 85f.-88v.. 
646 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 13v.-15f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 90f.-92v.. 
647 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-9v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 
75f.-78v.. 
648 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
649 Ibidem. 
650 Ibidem. 
651 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 22v.-24v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 16v.-17v.. 
652 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
653 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 6f.-7f. e A. P. E., 255, op. cit., fls.79f.-80v.. 
654 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
655 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-9v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 
75f.-78v.. 
656 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 11v.-13f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 85f.-88v.. 
657 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-9v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f.. 
658 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f.. 
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podiam tomar a bênção de pé, estando profundamente inclinados659 e “aonde 

houve(sse) vias sacras, t(ivessem) muito /cuidado de as fazer estar com decencia, 

levantando / as cruzes dellas, e não havendo comodidade para estarem / 

decentemente f(izessem) tirar as tais cruzes”660. Finalmente, foram advertidos para que 

enviassem ao escrivão da câmara eclesiástica uma certidão relativa às confrarias 

existentes nas suas freguesias661. 

 Apesar de Correia de Lacerda procurar corrigir essencialmente os 

comportamentos corrompidos dos párocos, os clérigos foram igualmente alvo da sua 

atenção quer por, principalmente, não cumprirem com as suas obrigações quer por 

assumirem determinadas atitudes impróprias ao hábito e estado clericais. Em relação 

ao primeiro aspecto, os sacerdotes foram advertidos para que administrassem o 

sacramento do baptismo por imersão662, não baptizassem as crianças com nomes de 

santos desconhecidos663, se coibissem de mascar tabaco ou tomar de pó ou de fumo 

antes de dizer missa664 e mostrassem as licenças que possuíam para pregar665. 

 Em 1679, D. Fernando Correia de Lacerda exigiu que ajudassem os párocos em 

todo o serviço de Deus e da igreja, se habilitassem para confessores e se pusessem de 

joelhos quando se confessavam.  

 Os clérigos estavam, ainda, interditos de dar ornamentos, aos religiosos que 

viviam fora da clausura para dizerem missa, sem primeiro terem sido vistas as licenças 

que lhes tinham sido concedidas pelos prelados regulares666. 

 À semelhança do que se verificou nos comportamentos dos párocos que este 

prelado procurava extirpar, também no que concerne aos clérigos, Correia de 

Lacerda pretendeu impor a sua autoridade, exigindo-lhes que somente com o seu 

expresso consentimento realizassem determinados actos. Desta forma, apenas com a 

sua aprovação podiam expor o santíssimo sacramento667, pedir esmola668, cantar 

canções ou letras em qualquer língua vulgar nas igrejas, ermidas ou procissões669 e 

                                                
659 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 21f.-22f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 15f.-16f. e A. P. E., 255, op. cit., 
fls. 93f.-94v.. 
660 B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fl. 17f.. 
661 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 81f.-82v.. 
662 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
663 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
664 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 10f.-11v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 6f.-7f. e A. P. E., 255, op. cit., 
fls. 79f.-80v.. 
665 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 11v.-13v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f.. 
666 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 13v.-15f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 90f.-92v.. 
667 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f.. 
668 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 11v.-13f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 85f.-88v.. 
669 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 21f.-22f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 15f.-16f. e A. P. E., 255, op. cit., 
fls. 93f.-94v.. 
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efectuar diligências, evitar, declarar, notificar ou executar alguma pessoa por ordem 

ou mandado do juízo secular670. De igual modo, deviam comunicar-lhe os agravos que 

lhes tinham sido feitos e responder a eles, por escrito671. 

 Pelo facto de terem voluntariamente entrado na ordem clerical e deverem 

servir de modelo aos seculares, os clérigos tinham de se abster de todo um conjunto 

de acções consideradas impróprias ao seu estado. Neste sentido, Correia de Lacerda 

proibiu-os de se mascararem, entrarem em danças, folias ou comédias672, irem para a 

igreja com espingardas, pistolas, gravatas, casacas e guedelhas673, vestirem-se com 

trajes de mulheres ou enfeitarem-se para entrar em comédias, autos e quermesses674 e 

exercitarem o ofício de caçador675. Por fim, foram advertidos para que não se 

livrassem da visitação em nome de outra pessoa. Proibição esta que se dirigia 

também a todos os fregueses676. 

 Foi, sobretudo, nos capítulos de visitações do ano de 1675 que Correia de 

Lacerda condenou alguns dos comportamentos desviantes dos seus fregueses. Assim, 

nesta visita pastoral proibiu-os de trabalhar nos dias de preceito, sem consentimento 

do pároco, não lhes permitindo vender ou comprar vinho, nos adros das igrejas ou ao 

seu redor, aquando das festas e procissões. Não podiam escrever cartas anónimas 

para denunciar criminosos, jurar falso e vexar ou injuriar alguma pessoa. Aos membros 

das confrarias exigia-se que fizessem aprovar os seus estatutos e não gastassem o 

dinheiro delas em coisas profanas. Ainda, em 1675, os fiéis foram advertidos para que 

não faltassem ao ensino da doutrina cristã, sem legítima causa e a ele mandassem 

todas as pessoas que tivessem a seu cargo.  

Por outro lado, foram igualmente criticados por agirem de forma inadequada 

nos lugares e actos sagrados. Neste sentido, não podiam dançar, comer, realizar 

comédias e folias nas igrejas e adros677, conversar, passar, comer ou beber na 

                                                
670 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 22v.-24v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 16v.-17v.. 
671 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 13v.-15f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 90f.-92v.. 
672 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-9v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 
75f.-78v.. 
673 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 75f.-78v.. 
674 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f.. 
675 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 11v.-13f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 85f.-88v.. 
676 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 81f.-82v.. 
677 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 2v.-6f., 13v.-15f. e A. P. E., 255, 
op. cit., fls. 75f.-78v., 90f.-92v.. 
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sacristia678 ou na igreja ou adro679 e ter cadeiras ou tamboretes nos lugares sagrados680 

ou aí desenvolver negócios e tratos seculares681.  

Finalmente, os fiéis não deviam colocar ou pintar a imagem de Cristo ou de 

algum santo, levantar cruz ou via-sacra, sem licença do prelado682, assim como os 

homens estavam proibidos de se vestirem com trajes de mulheres ou enfeitarem-se 

para entrar em comédias, autos ou quermesses683. Os barbeiros, médicos e cirurgiões 

deviam admoestar os enfermos de doença grave, na terceira visita que lhes fizessem, 

para que se confessassem e comungassem684. 

 Para obstar à prática, possivelmente corrente, pelo menos na comarca da 

Maia, de se não executar os decretos ou capítulos de visita, nomeadamente através 

de embargos que visavam dilatar o prazo da sua execução685, este prelado 

estabeleceu novas regras. Neste sentido, quem quisesse embargar os capítulos da 

visita tinha que recorrer ao vigário geral, no prazo de seis dias a contar do último dia 

em que se publicou a visitação. Depois de findo este período de tempo, só se podia 

recorrer por meio de uma provisão passada pela chancelaria686. No prazo de três 

meses, o juízo eclesiástico decidia sobre o processo, devendo a parte embargante, 

“mostrar melhoramento”, caso contrário executar-se-iam os capítulos embargados 

“como se embargados não fossem excepto coando fazendo / as partes diligencia 

porque a cauza se finde ella se não pode / no ditto termo findar, e em tal cazo 

recorrera a nos (bispo) / que informandonos do estado da cauza e diligencia que / 

nella se tem feitto prorrogaremos o tempo como nos pare / sser justiça”687. Mesmo se 

alguma das partes apelasse da sentença ou despacho era igualmente obrigada a 

mostrar certidão no juízo eclesiástico “do estado / em que esta a diligencia que tem 

feitto em o termo que / lhe for assinado e não amostrando ou não fazendo su- / 

ficiente diligencia se procedera a execução”688. Contudo, se as matérias embargadas 

fossem obras pertencentes ao culto divino, casas de residência dos párocos ou 

recolhimento dos frutos das igrejas, a parte embargante teria de depositar uma 

                                                
678 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 10f.-11v.. 
679 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 79f.-80v.. 
680 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 11v.-13f.. 
681 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 11v.-13f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 85f.-88v.. 
682 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 19f.-21f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 13v.-15f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 90f.-92v.. 
683 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 8v.-11f.. 
684 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 21f.-22f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 15f.-16f. e A. P. E., 255, op. cit., 
fls. 93f.-94v.. 
685 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 14f.-19f.. 
686 Ibidem. 
687 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 15v.. 
688 Ibidem. 
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caução, equivalente ao custo das referidas obras, para que se iniciasse o processo de 

embargo. 

 Neste decreto, o prelado exigia também que os párocos, após quinze dias de 

findo o prazo para se satisfazer o que se encontrava estipulado nos capítulos, 

enviassem uma certidão jurada ao promotor da justiça com aqueles que não foram 

cumpridos. 

Por outro lado, Correia de Lacerda retirou aos visitadores a faculdade e 

jurisdição de poderem absolver das penas e condenações que os seus antecessores 

haviam imposto, ficando esta prerrogativa exclusivamente sob a alçada do bispo689. 

 

 

6.1.2. D. João de Sousa (1684 – 1696) 
 

 Descendente de família nobre, D. João de Sousa nasceu em Lisboa, em 1647, 

tendo sido educado pelo seu tio, D. Diogo de Sousa, arcebispo de Évora. Doutorado 

em Cânones, foi arcediago de Santa Cristina, na catedral de Braga, deputado da 

Inquisição e presidente da Relação Eclesiástica de Évora, deputado da Inquisição de 

Lisboa e sumilher da cortina de D. Pedro II. Havia, contudo, recusado o priorado-mor 

de Palmela e a mitra de Miranda690. 

 D. João de Sousa seria nomeado bispo do Porto, em Agosto de 1683, tomando 

posse da diocese, em Março de 1684, por procuração passada ao provisor e vigário 

geral, o Doutor Manuel da Silva Frances, fazendo a sua entrada, a 17 de Setembro 

desse mesmo ano691.  

Com o intuito de reformar as constituições do bispado, o novo prelado 

convocara, para Outubro de 1686, um sínodo diocesano, que acabaria por se realizar, 

somente em Maio do ano seguinte, por motivos de saúde do bispo. Esta necessidade 

de revisão deveu-se ao facto de as Constituições de 1585, “ainda que fossem muito 

doutas, & convenientes ao seu tempo, pera o presente erão breves, diminutas, & por 

serem tão antigas, estavão muito derogadas pelo não uso, do que tinha resultado 

introdusirem-se algus abusos no culto Divino administração da Justiça, & vida & 

costumes (dos) subditos”692. As licenças de impressão das novas constituições 

permitem, todavia, entrever um grave conflito entre a coroa e o bispo do Porto (daí a 

                                                
689 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls.  14f.-19f.. 
690 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 275-276. 
691 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 277-278, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 183 e 
ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
692 Prólogo das C. S. B. P. de 1687/90. 
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sua publicação só em 1690, quando o sínodo se realizara em 1687) devido a algumas 

disposições consideradas limitativas da jurisdição real. Decorrente deste conflito, em 18 

de Julho de 1689, o procurador da coroa impõe a impressão do seu protesto “na 

primeira folha do livro, & que sem elle não se venda, feitas primeiro as reformações” 

apesar de ainda persistirem “outras de grande prejuízo pera a jurisdição Real”. Porém, 

a publicação das constituições de 1687/90 desencadeou igualmente, por parte do 

cabido, uma reacção enérgica contra algumas das suas determinações alegando 

que haviam sido impostas à sua revelia e que contrariavam as disposições do concílio 

tridentino, o direito canónico e o costume legitimamente prescrito693. Também a 

publicação do novo regimento do auditório eclesiástico suscitou o protesto do cabido 

por nele se encontrarem alguns preceitos que colidiam com as normas estabelecidas 

nos seus estatutos694. Cada vez mais, o cabido manifestava o seu descontentamento 

contra o governo de D. João de Sousa, que considerava lesivo “pois só de pleitos, e 

novidades ham abundancia pois os aggravos para / o Juizo da Coroa de Vossa 

Magestade das freguezias deste Bispado passão / de coatrocentos e as cauzas que 

correm com Comendadores, / Conventtos e Mizericordias, e esta Meza são infinitas, e 

a cauza / de tudo isto as Constituicois que fez com muitas nullidades que este Cabido 

/ em seu nome, e como cabeça do Clero deste Bispado tem / embargado com cento 

quarenta, e outo artigos”695. Nesta perspectiva, não admira que o cabido tivesse 

requerido ao monarca para que lhe fosse consentido enviar, à sua presença, um 

                                                
693 Cf. Volume II, apêndice documental, documento 6. Neste manuscrito, o cabido alegava que a eleição 
dos procuradores dos párocos tinha sido viciada pelo provisor do bispado, Manuel da Silva Frances, e que 
nem aqueles nem o cabido tinham assinado qualquer procuração que atribuía, a esses procuradores, 
plenos poderes para decidir sobre todas as matérias deliberadas no sínodo de 1687. Neste sentido, exigia 
que fossem consideradas nulas sete constituições, três das quais impunham um agravamento das multas 
já definidas nos seus estatutos. São os casos em que não se fizessem procissões pelos defuntos, na Sé; não 
se rezasse, no coro, com devoção, tranquilidade e hábito e se ausentassem, da assistência do coro e da 
residência pessoal dos benefícios, por mais tempo do que o permitido. Para além destas disposições, o 
cabido opôs-se, também, à obrigatoriedade de as igrejas paroquiais ou benefícios curados vagos, com 
algumas excepções, serem providos, exclusivamente, por meio de concurso e de todas as dignidades e 
cónegos da Sé catedral assistirem a todos os actos pontificais. Do mesmo modo, o cabido insurgiu-se 
contra a possibilidade de o bispo poder mandar prender no aljube, os clérigos, que tivessem cometido 
crimes muito graves mesmo que possuíssem homenagem, que seria apenas concedida pelo provisor e 
vigário geral. Por fim, acusava o prelado de querer usurpar a sua jurisdição em matéria de castigar as 
dissensões que pudessem existir entre as dignidades, cónegos e beneficiados da Sé.  
694 Cf. Volume II, apêndice documental, documento 6. O cabido, neste documento, opôs-se à 
possibilidade, estabelecida no Regimento, de se poderem emprestar alguns ornamentos da Sé a outra 
qualquer igreja da cidade invocando que os seus estatutos determinavam que esse empréstimo só teria 
lugar com as igrejas de Santo Ildefonso, S. Pedro de Miragaia e Santa Marinha de Vila Nova de Gaia, por 
serem igrejas da Sé. Do mesmo modo, contestava o facto de só se poder apresentar as suspeições a um 
escrivão do auditório eclesiástico excluindo a capacidade de as mesmas serem feitas perante um 
escrivão secular. O cabido considerava, ainda, injusta a disposição que determinava que o vigário geral, 
perante o incumprimento parcial do que havia sido mandado pelo testador, levasse salário de todos os 
bens do defunto e legados que já tinham sido satisfeitos pelo testamenteiro. Por último, opôs-se, também, 
à restrição de os notários apostólicos só poderem fazer alguma diligência com base em documentos 
enviados pelo provisor ou vigário geral, ou com a sua chancela. 
695 Volume II, apêndice documental, documento 7. 
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capitular para dar conhecimento das opressões de que era alvo todo o estado 

eclesiástico e secular do bispado696. 

Em Abril de 1696, D. João de Sousa seria promovido a arcebispo de Braga 

deixando à frente do governo do bispado do Porto, Manuel da Silva Frances697. Em 

1703, seria ainda nomeado arcebispo de Lisboa. Pouco antes da sua morte, D. João V 

chegaria a solicitar à Cúria Romana que fosse designado cardeal; o que não 

aconteceu, uma vez que D. João de Sousa acabaria por falecer, em Setembro de 

1710. A sua passagem por estas dioceses granjeou-lhe o epíteto de Santo João 

Esmoler, “conta-se d’elle ser tão frugal e económico no tracto, que pudera 

economisar das rendas das suas mitras dous milhões de cruzados, ou 800:000$000 réis 

que tanto despendeu com os pobres dos bispados, cujas cadeiras occupou!”698. 

No ano seguinte ao da tomada de posse do assento episcopal do Porto, D. 

João de Sousa visitou pessoalmente as freguesias de Leça da Palmeira e de 

Gondalães e a de Gulpilhares em 1686. No entanto, só em 1690, voltaria a 

inspeccionar a paróquia de Leça. Para além destas visitas, toda a diocese foi alvo de 

outras realizadas pelos delegados do bispo. Neste sentido, e de acordo com os livros 

de visitações das três paróquias em foco, Leça da Palmeira e Gondalães foram 

visitadas por sete vezes, enquanto Gulpilhares foi inspeccionada oito vezes, ao longo 

dos doze anos do episcopado de D. João de Sousa.  

Este prelado utilizou como meios de erradicar os comportamentos desviantes, 

dos quais tinha conhecimento, não só a realização de visitas pessoais ao bispado, mas 

também a publicação, por intermédio dos seus visitadores, de capítulos gerais em 

todos os livros de visitações. É, pois, através destes recursos que D. João de Sousa 

procurava pôr fim aos procedimentos incorrectos que grassavam na sua diocese. 

Deste modo, a sua atenção centrou-se na acção dos titulares dos benefícios 

paroquiais e no controlo que estes exerciam sobre os seus fregueses. Assim, aqueles 

estavam obrigados a ensinar aos fiéis a doutrina cristã, todos os domingos e dias 

santos699, examinando-os nela sempre que se confessassem700. Deviam igualmente 

persuadi-los a frequentar os sacramentos701 só os admitindo, a eles, quando soubessem 

                                                
696 Cf.Volume II, apêndice documental, documento 7. 
697 Cf. REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 185 e ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
698 SILVA, Inocêncio Francisco da, «D. João de Sousa», in “Dicionário Bibliográfico Português”, tomo IV, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1987, p. 343. 
699 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f., 20v.-21f.. e A. P. E., 
255, op. cit., fls. 94v.-96f.. 
700 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 96v.-98f.. 
701 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 94v.-96f.. 
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a doutrina cristã, excepto em caso de necessidade702. De igual modo, os párocos 

tinham a obrigação de os admoestar quando cometessem algum pecado público703, 

e caso insistissem na sua infracção, denunciá-los ao promotor704. Por outro lado, não 

deviam permitir que as mulheres entrassem nas sacristias705, que se realizassem danças, 

folias e comédias nas igrejas ou adros706 ou que se fizessem serões e ajuntamentos, em 

qualquer lugar, onde se reuniam homens e mulheres707. 

A par do controlo e regulação dos comportamentos dos seus fregueses, os 

párocos foram também advertidos por D. João de Sousa para que, no que concernia 

aos clérigos, denunciassem aqueles que se tinham ordenado sem legítimos títulos ou 

reverendas708, não lhes devendo dar esmola quando não assistissem aos ofícios 

divinos709. 

Contudo, a maior parte das admoestações feitas por este prelado refere-se ao 

incumprimento, por parte dos párocos, das suas obrigações, mas também à 

realização de determinadas acções que lhes eram defesas enquanto titulares de um 

benefício paroquial. Desta forma, foi-lhes exigido que assistissem, pessoalmente, aos 

ofícios de defuntos710 e quando a eles faltassem, não recebessem como presentes711 

ou ficassem com a esmola dos sacerdotes que faltassem aos ofícios divinos712. Não 

podiam também escusar-se de administrar os sacramentos da penitência e da 

comunhão, de oito em oito dias, a todas as pessoas que lhes pedissem, excepto as 

que estivessem em pecado actual ou fossem menores de doze anos713. Não se deviam 

ausentar da sua área de jurisdição, para além do tempo permitido, sem licença do 

bispo714, deixar o Senhor exposto, durante a noite, aquando das Endoenças715 e dizer 

missa, nos dias de preceito, fora das horas determinadas pelas constituições sinodais 

do bispado716. Por último, foram, ainda, incumbidos de examinar as licenças que os 

ermitães e pedidores possuíam para pedir esmola717. 

                                                
702 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f.. 
703 Ibidem. 
704 Ibidem. 
705 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 94v.-96f.. 
706 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 33v.-34v.. 
707 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 23v.-24v.. 
708 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f.. 
709 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v.. 
710 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 94v.-96f.. 
711 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 94v.-96f.. 
712 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f.. 
713 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 94v.-96f.. 
714 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v.. 
715 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 96v.-98f.. 
716 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 20v.-21f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 96v.-98f.. 
717 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v.. 
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Quanto aos comportamentos que lhes eram proibidos pelo facto de 

desempenharem a função de pároco, estes foram recolhidos, na sua totalidade, nos 

capítulos da visitação de 1684. Deste modo, não lhes era permitido arrendar terras ou 

outras coisas, fazer contratos de negociação, desempenhar as funções de mordomo, 

tesoureiro, escrivão ou oficial em qualquer confraria ou intrometer-se, directa ou 

indirectamente, nas suas eleições. Por fim, não podiam acompanhar os leigos quando 

andavam a recolher esmolas, pelas portas e eiras, e servir-se dos curas e coadjutores 

como de criados e em ministérios impróprios à ordem sacerdotal. 

Apenas, na visitação de 1684, foram encontrados capítulos gerais relativos aos 

clérigos, mandados inscrever por D. João de Sousa, nos livros de visitações, 

essencialmente de Leça da Palmeira e de Gondalães. 

À imagem dos párocos, os clérigos estavam proibidos de arrendar terras ou 

outras coisas, fazer contratos de negociação, exercer as funções de mordomo, 

tesoureiro, escrivão ou oficial em qualquer confraria, mas também de acompanhar os 

leigos quando estes recolhiam esmolas. Todavia, foram principalmente advertidos por 

não celebrarem missa conforme as normas estipuladas. Neste sentido, deviam levar 

consigo, sempre que saíam da sacristia para ir dizer missa, um cálice e galhetas e 

estarem acompanhados de um ministro que os auxiliasse, não podendo, depois de 

revestidos, ir a falar até ao altar. Estavam obrigados a dizer missa devotamente e, 

depois dela, a ir dar graças à igreja.  

De igual modo, foram advertidos para que se habilitassem para confessores e 

não confessassem qualquer pessoa nas sacristias, excepto os sacerdotes. Ainda neste 

lugar sagrado, estavam proibidos de falar, sobretudo, contando histórias profanas. Por 

outro lado, deviam ajudar os párocos, no serviço de Deus e da igreja, porem-se de 

joelhos quando se confessavam ou pedir esmola, somente, quando possuíssem 

licença do rei ou do prelado. Por último, foram admoestados por assistirem, sem voltas 

e com gravatas, nos ofícios divinos e funções sacerdotais, usarem outra cor, para além 

do preto, quando se encontravam no povoado ou no campo e terem guedelhas. 

Aos fregueses, D. João de Sousa atribuiu diminuta atenção, repreendendo-os 

por cerca de uma dezena de comportamentos, nomeadamente por agirem de forma 

inadequada nos lugares sagrados, isto é, por aí comerem ou falarem 

desentoadamente, terem cadeiras, estrados ou tamboretes ou realizarem negócios e 

tratos seculares718. Às mulheres foi proibida a sua entrada, nas sacristias719, enquanto 

que todos os fiéis estavam proibidos de fazer ou participar em ajuntamentos e serões 

                                                
718 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v.. 
719 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 25f.-28v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 18f.-20f.. 
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em que se reuniam homens e mulheres720, devendo os olheiros denunciar ao pároco 

todos os que violassem esta determinação721. Finalmente, os fregueses foram 

admoestados por ignorarem a doutrina cristã722 exigindo-se aos enojados que não 

faltassem à missa, pelo período de um mês, mas que fossem a ela passados oito 

dias723. 

 

 

6.1.3. D. Frei José de Santa Maria Saldanha (1697 – 1708) 
 

 Filho de Luís Saldanha e D. Violante de Mendonça, D. Frei José de Santa Maria 

de Saldanha foi um religioso capucho da província de Santo António, onde exerceu os 

cargos de mestre em Artes e Teologia. Quando foi nomeado bispo do Porto, ocupava 

o assento episcopal do Funchal. Transferido para aquela diocese, em Agosto de 1696, 

por D. Pedro II, e confirmado em Dezembro desse mesmo ano, D. José de Santa Maria 

tomou posse da diocese do Porto, em Março de 1697. Entrando na cidade cerca de 

dois meses depois, permaneceu, no governo do bispado do Porto, até à sua morte, 

em 26 de Setembro de 1708724.  

Apesar do cargo, o novo bispo conservou sempre o hábito de burel da sua 

ordem. Com reputação de muito esmoler “gastava quase todos os seus rendimentos 

em socorrer pobres e doentes e acudir a calamidades públicas, especialmente no 

tempo da guerra da Sucessão da Espanha”725. Fundou, ou pelo menos, colaborou na 

erecção, na cidade do Porto, do mosteiro de S. José e Santa Teresa de Carmelitas 

Descalças726.  

Ao longo dos onze anos que esteve à frente do governo da diocese do Porto 

realizaram-se oito visitas pastorais a Leça da Palmeira, dez a Gondalães e nove a 

Gulpilhares. Pessoalmente, apenas inspeccionou as freguesias de Leça, em 1698, 

Gondalães, em 1700 e Gulpilhares, em 1699 e 1705 e, provavelmente, as respectivas 

comarcas da Maia, Penafiel e Feira. Em 1701, visitou também a comarca de 

Sobretâmega. 

À imagem dos seus antecessores, D. José de Santa Maria procurou, sobretudo, 

corrigir os comportamentos desviantes protagonizados pelos membros do clero 
                                                
720 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 23v.-24v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 101v.-103f.. 
721 Ibidem. 
722 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 20v.-21f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 96v.-98f.. 
723 Ibidem. 
724 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 286-287, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 186-187 e 
ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
725 Cf. ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
726 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 288. 
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recorrendo à publicação de capítulos gerais nos livros de visitações. Oscilando entre 

os procedimentos incorrectos que lhes eram directamente imputados e aqueles que 

consentiam aos seus fregueses, mas principalmente aos clérigos, os párocos assumiam-

se como principal motor da reforma dos hábitos da comunidade. Assim, aos titulares 

dos benefícios paroquiais exigia-se-lhes que ensinassem a doutrina cristã aos seus 

fiéis727, distribuíssem os irmãos das confrarias por turnos para assistirem ao Senhor, 

enquanto estivesse exposto na igreja, durante a noite728, devendo colocá-lo no 

sacrário, de modo a que não permanecesse na sepultura até ao dia de Páscoa729. Do 

mesmo modo, deviam registar nas certidões dos fregueses, evitados ou declarados o 

dia, o mês e o ano em que o foram730, assentar, no livro de defuntos, o nome de todas 

as pessoas que faleceram731 e enviar ao escrivão da câmara eclesiástica os livros 

findos dos assentos de baptismos, casamentos e defuntos732. 

Os párocos foram, ainda, advertidos para se trajarem de acordo com o que as 

constituições sinodais do bispado estipulavam733. Todavia, foram, principalmente, 

repreendidos por consentirem aos seus fregueses e aos clérigos que residiam na sua 

paróquia todo um conjunto de comportamentos impróprios. Neste sentido, foi-lhes 

exigido que não absolvessem, na Quaresma, os fiéis que ignoravam a doutrina cristã734 

e não admitissem aos sacramentos as mulheres que estavam caiadas e decotadas735. 

Deviam igualmente vigiar se os fregueses guardavam os dias de preceito736. 

No que concerne aos clérigos, os párocos estavam incumbidos de não os 

admitir na igreja e ofícios divinos737, assim como às benesses738, sempre que estivessem 

                                                
727 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 39v.-41f., A. P. E., 316, op. cit., fls. 36f.-37f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 
107v.-108f. e B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 68f.-69v.. 
728 Cf. A. P. E., 511, op. cit., fls. 118f.-119f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 60v.-61v. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 
17f.-18f.. 
729 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 38v.-39f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 63f.-65f. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 
19v.-21f.. 
730 Cf. A. P. E., 503, liv. de visit. de S. Cristóvão do Muro, fls. 22v.-23f., A. P. E., 405, op. cit., fls. 37f.-38v., A. P. I. 
L. P., s/ cota, op. cit., fls. 46v.-47v., B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 73v.-74v., A. P. E., 338, op. cit., pp. 8-10 e 
A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 70v.-75f.. 
731 Cf. A. P. E., 503, op. cit., fls. 24v.-25f. e A. P. E., 338, op. cit., pp. 12-14. 
732 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 32f.-33f. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29v.-30f.. 
733 Cf. A. P. E., 503, op. cit., fls. 21v.-22f. e A. P. E., 338, op. cit., pp. 7-8. 
734 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 36f.-37f., 37f.-38f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 107v.-108f., 108v.-110f., B. S. M. P., 
Man. 8a, op. cit., fls. 29f.-29v., A. P. E., 511, op. cit., fls. 118f.-119f., A. M. P., D16, liv. de visit. de op. cit., fls. 
10f.-10v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 4v.-5v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 26v.-27f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 2f.-
2v., A. P. E., 365, liv. de visit. de Santa Cruz de Jovim, fls. 3f.-3v., A. P. E., 431, op. cit., fls. 60v.-61v. e B. S. M. P., 
Man. 78, op. cit., fls. 17f.-18f.. 
735 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 32f.-33f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 122v.-123f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
14f.-14v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 8v.-9f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29v.-30f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 8f.-
9v. e A. P. E., 365, op. cit., fls. 6v.-7f.. 
736 Cf. A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f. e A. P. E., 427, op. cit., fls. 7v.-8f.. 
737 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f., A. P. E., 503, op. cit., fls. 20v.-21f.; A. P. E., 405, op. cit., fls. 
35v.-36f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 13f.-13v., A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., 
fls. 44f.-45f., A. P. E., 427, op. cit., fls. 7v.-8f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f., 
A. P. E., 316, op. cit., fls. 39v.-40f., B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 72f.-72v., A. P. E., 338, op. cit., pp. 5-6 e A. P. 
I. L., s/ cota, op. cit., fls. 67f.-68f.. 
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indevidamente trajados, devendo denunciá-los às autoridades competentes739. 

Apesar de ser este o aspecto que mais frequentemente, aparece referido nos livros de 

visitações analisados, os titulares os benefícios paroquiais não deviam também permitir 

que os clérigos pregassem, confessassem ou dissessem missa sem licença ou 

demissória do bispo740 e cantassem músicas profanas, nas igrejas, durante os ofícios 

divinos741. 

Perante este cenário, não é de estranhar que o grosso das advertências feitas 

directamente aos clérigos incida sobre a forma como se deviam trajar. Deste modo, 

foram admoestados por se vestirem de forma imprópria ao seu estado742 e, mais 

concretamente, por assistirem sem voltas e com gravatas, nos ofícios divinos e funções 

sacerdotais743, dizerem missa e assistirem aos ofícios trajados indevidamente744 e 

usarem, fora de casa, casaca ou vestido curto745. Estavam também obrigados a 

denunciar os párocos que desrespeitassem as normas nesta matéria746. 

Aos sacerdotes exigia-se-lhes, ainda, que não chegassem tarde aos ofícios 

divinos747 e, durante a sua realização, guardassem silêncio748, assistindo neles com toda 

                                                                                                                                                       
738 Cf. A. P. E., 365, op. cit., fls. 6f.-6v., A. P. E., 316, op. cit., fls. 38v.-39f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 110v.-111f., A. 
P. E., 431, op. cit., fls. 65v.-66v. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 21v.-22v.. 
739 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f., A. P. E., 503, op. cit., fls. 20v.-21f., A. P. E., 405, op. cit., fls. 
35v.-36f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 13f.-13v., A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., 
fls. 44f.-45f., A. P. E., 427, op. cit., fls. 7v.-8f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f., 
B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 2f.-3f., A. P. E., 365, op. cit., fls., A. P. E., 316, op. cit., fls. 38v.-39f., 39v.-40f., A. 
P. E., 255, op. cit., fls. 110v.-111f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 63f.-65f., 65v.-66v.; B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 
72f.-72v., A. P. E., 338, op. cit., pp. 5-6, B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 19v.-21f., 21v.-22v. e A. P. I. L., s/ cota, 
op. cit., fls. 67f.-68f.. 
740 Cf. A. P. E., 431, op. cit., fls. 62f.-63f. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 18v.-19f.. 
741 Cf. A. P. E., 511, op. cit., fls. 124v.-125v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 10f.-11f. e A. P. E., 404, op. cit., fls. 11f.-
12f.. 
742 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f., A. P. E., 503, op. cit., fls. 20v.-21f., 21v.-22f., A. P. E., 405, op. 
cit., fls. 35v.-36f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 13f.-13v., A. P. E., 427, op. cit., 
fls. 7v.-8f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f., B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 2f.-3f., A. P. E., 365, op. cit., fls. 6f.-
6v., A. P. E., 316, op. cit., fls. 38v.-39f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 110v.-111f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 63f.-65f., 
65v.-66v., B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 72f.-72v., A. P. E., 338, op. cit., pp. 5-6, 7-8, B. S. M. P., Man. 78, op. 
cit., fls. 19v.-21f. e A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 67f.-68f.. 
743 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29f., A. P. E., 316, op. cit., fls. 36f.-37f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 107v.-
108f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 60v.-61v. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 17f.-18f., 21v.-22v.. 
744 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 39v.-40f., A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 44f.-45f. e B. S. M. P., Man. 80, op. 
cit., fls. 29f.. 
745 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 30f.-31f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 119v.-121f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
11v.-12v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 6v.-8f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 3v.-5v., A. P. E., 365, op. cit., fls. 4v.-5v., B. S. 
M. P., Man. 78, op. cit., fls. 21v.-22v. e B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29f.. 
746 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
13f.-13v., A. P. E., 404, op. cit., fls. 6f.-8f., A. P. E., 365, op. cit., fls. 6f.-6v. e A. P. E., 316, op. cit., fls. 39v.-40f.. 
747 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 34f.-35f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 124v.-125v., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
16f.16v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 10f.-11f. e A. P. E., 404, op. cit., fls. 11f.-12f.. 
748 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 29f.-29v., 34f.-35f., A. P. E., 503, op. cit., fls. 18f.-19v., A. P. E., 405, op. 
cit., fls. 33f.-34f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 118f.-119f., 124v.-125v., A. M. P., D16, op. cit., fls. 10f.-10v., 16f.-16v., 
A. P. E., 427, op. cit., fls. 4v.-5v., 10f.-11f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 26v.-27f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 2f.-
2v., 11f.-12f., A. P. E., 365, op. cit., fls. 3f.-3v., A. P. E., 316, op. cit., fls. 36f.-37f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 107v.-
108f., A. P. E., 431, op. cit., fls. A. P. E., 431, op. cit., fls.60v.-61v., B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 68f.-69v. e B. 
S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 17f.-18f.. 
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a compostura749, devendo igualmente rezar os ofícios de defuntos pausadamente e 

com toda a modéstia750. Por outro lado, os presbíteros estavam proibidos de absolver 

na Quaresma, todos os que ignorassem a doutrina cristã751 ou de confessar sem 

licença do prelado752. 

Em relação aos fregueses, D. Frei José de Santa Maria advertiu, em concreto, os 

membros das confrarias, o juiz ou procurador da igreja, os olheiros, os lavradores e 

moleiros e, de uma maneira geral, os homens e as mulheres. Assim, aos mordomos, 

oficiais e irmãos das confrarias exigia-lhes que assistissem, na igreja, enquanto o Senhor 

estivesse exposto753; fizessem aprovar os seus estatutos754 e pagassem os anuais e 

esmolas às confrarias755. Por seu lado, o juiz ou procurador da igreja estava proibido de 

realizar audiências, na igreja ou no seu adro756, enquanto que os lavradores e moleiros 

não deviam trabalhar, nos dias de preceito, sem consentimento do pároco757, 

cabendo aos olheiros a tarefa de denunciarem todos aqueles que transgredissem esta 

determinação758. Os homens foram advertidos para que, quando acompanhassem o 

santíssimo sacramento aos enfermos e nas procissões, estivessem com toda a modéstia 

e compostura759, sendo as mulheres proibidas de irem à igreja ou capelas quando 

estivessem decotadas ou caiadas, comportamento aparentemente muito comum na 

diocese do Porto760. 

Dirigindo-se aos fregueses em geral, outros três comportamentos foram alvo de 

crítica por parte deste prelado. Assim, os fiéis não podiam faltar ao ensino da doutrina 

cristã, sem legítima causa761; lançar, nos rios, qualquer tipo de venenos com o intuito 

                                                
749 Cf. A. P. E., 431, op. cit., fls. 60v.-61v., B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 17f.-18f. e A. P. I. L., s/ cota, op. cit., 
fls. 62f.-63v.. 
750 Cf. A. P. E., 503, op. cit., fls. 24v.-25f. e A. P. E., 338, op. cit., pp. 12-14. 
751 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 29f.-29v., A. P. E., 511, op. cit., fls. 118f.-119f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
10f.-10v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 4v.-5v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 26v.-27f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 2f.-
2v., A. P. E., 365, op. cit., fls. 3f.-3v., A. P. E., 431, op. cit., fls. 60v.-61v. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 17f.-
18f..  
752 Cf. A. P. E., 316, op. cit., fls. 37f.-38f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 108v.-110f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 62f.-63f. e 
B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 18v.-19f.. 
753 Cf. A. P. E., 511, op. cit., fls. 118f.-119f., A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 39v.-41f., A. P. E., 255, op. cit., fls. 
107v.-108f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 60v.-61v., B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 17f.-18f. e A. P. I. L., s/ cota, op. 
cit., fls. 62f.-63v.. 
754 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 32f.-33f. e A. P. E., 427, op. cit., fls. 8v.-9f.. 
755 Cf. A. P. E., 404, op. cit., fls. 8f.-9v.. 
756 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 31v.-32f. e A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f.. 
757 Cf. A. P. E., 511, op. cit., fls. 121v.-122f.. 
758 Ibidem. 
759 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 39v.-41f.. 
760 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 32f.-33f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 122v.-123f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
14f.-14v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 8v.-9f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 29v.-30f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 8f.-
9v. e A. P. E., 365, op. cit., fls. 6v.-7f.. 
761 Cf. A. P. E., 503, op. cit., fls. 18f.-19v., A. P. E., 405, op. cit., fls. 33f.-34f., A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 39v.-
41f., B. S. M. P., Man. 86, op. cit., fls. 68f.-69v. e A. P. I. L., s/ cota, op. cit., fls. 62f.-63v.. 
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de anestesiar os peixes de forma a facilitar a sua apanha762 e ter, em casa ou vender 

para defuntos, hábitos proibidos763. 

 

Em resumo, esta primeira fase, que vai desde o episcopado de Fernando 

Correia de Lacerda até ao de José de Santa Maria, pauta-se por uma profícua 

publicação de capítulos gerais que visavam dissuadir os transgressores, atribuindo-se 

um enorme ênfase ao papel do pároco como meio, através do qual, se podia 

erradicar os comportamentos desviantes. Neste sentido, a atenção dos prelados 

centrou-se no modo como se celebravam os ofícios divinos e se administravam os 

sacramentos, nomeadamente, o da penitência. Especial atenção foi também 

atribuída ao ensino da doutrina cristã, uma vez que muitos fiéis a ignoravam, assim 

como, não poucas vezes, os clérigos foram advertidos para que não se trajassem ou 

agissem de forma imprópria ao seu estado. Finalmente, os fregueses foram, por 

diversas vezes, admoestados por demonstrarem pouco decoro quando se 

encontravam na igreja ou adro ou durante a realização dos mais variados actos 

sagrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
762 Cf. B. S. M. P., Man. 8a, op. cit., fls. 30f.-31f., A. P. E., 511, op. cit., fls. 119v.-121f., A. M. P., D16, op. cit., fls. 
11v.-12v., A. P. E., 427, op. cit., fls. 6v.-8f., A. P. E., 404, op. cit., fls. 3v.-5v., A. P. E., 365, op. cit., fls. 4v.-5v.,  A. 
P. E., 431, op. cit., fls. 68v.-70f. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., fls. 25f.-26f.. 
763 Cf. B. S. M. P., Man. 2a, op. cit., fls. 4f.-5f., A. P. E., 431, op. cit., fls. 67v.-68v. e B. S. M. P., Man. 78, op. cit., 
fls. 24f.-24v.. 
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6.2. Segunda Fase (1709-1800): O Relaxamento 
 

6.2.1. D. Tomás de Almeida (1709 – 1717) 
 

 D. Tomás de Almeida nasceu em 1670, em Lisboa, na freguesia de Santa 

Engrácia. De ascendência nobre – filho segundo do segundo conde de Avintes, D. 

António d’Almeida Soares, e de D. Maria Antónia de Bourbon – estudou humanidades 

no colégio jesuíta de Santo Antão, tendo-se doutorado em Cânones na Universidade 

de Coimbra764. 

 Antes de ser nomeado bispo da diocese de Lamego, D. Tomás de Almeida 

desempenhou inúmeras funções na hierarquia civil e eclesiástica. Foi deputado da 

Inquisição de Lisboa, desembargador da Relação do Porto e da Casa da Suplicação, 

deputado da Mesa da Consciência e Ordens, sumilher da cortina de D. Pedro II, 

chanceler-mor do reino e secretário de Estado765. 

 Tendo feito a sua entrada pública na diocese de Lamego em Maio de 1707, 

seria designado bispo do Porto, em Abril de 1709, por D. João V, sendo também 

nomeado, no mês seguinte, governador da Relação e Armas desta cidade. Contudo, 

antes de entrar no Porto e com o objectivo de aumentar os privilégios concedidos, até 

então, ao bispo, D. Tomás de Almeida, pediu e alcançou alvarás régios que lhe 

permitiam gozar de vários privilégios, nomeadamente, o de “ter açougue na dita 

Cidade á parte sobre si, e carniceiro, que cortasse carne necessaria para a despesa 

da sua casa, com tanto, que não fosse por mayor preço daquelle, que se cortasse nos 

mais açougues da Cidade: e que os gados do dito carniceiro para o dito Bispo 

podessem pastar nos lugares, em que pastavão todos os dos outros carniceiros da 

Cidade”766. 

 Confirmado, em Julho de 1709, pelo papa Clemente XI, o novo prelado tomou 

posse do bispado por procuração, em Outubro, desse mesmo ano, fazendo a sua 

entrada pública na cidade do Porto, a 3 de Novembro767. 

 Em 1710, convocou um sínodo diocesano que permitiu a aprovação de 

algumas providências disciplinares e, ainda nesse mesmo ano, conseguiu, na 

                                                
764 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa, «D. Thomaz de Almeida», in “Bibliotheca Lusitana”, tomo III, Coimbra, 
Atlântida Editora, 1966, p. 737. 
765 Cf. COUTINHO, Bernardo Xavier, «Um Bispo do Porto Primeiro “Patriarca” de Lisboa (1716), D. Tomás de 
Almeida», in “Revista da Universidade de Coimbra”, vol. 31, Coimbra, 1984, p. 11 e BARBOSA, Fernando 
António da Costa, “Elogio Historico, Vida e Morte do Ex.mo e Rev.mo Sr. Cardeal D. Thomás de Almeida, 
Primeiro Patriarcha da Santa Igreja de Lisboa”, Lisboa, 1754, pp. 13-19. 
766 BARBOSA, Fernando António da Costa, op. cit., p. 37. 
767 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 292-293, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 191 e 
ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
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qualidade de governador militar e juntamente com a câmara, a autorização do rei 

para a criação de um imposto destinado ao pagamento dos soldos às tropas da 

guarnição da cidade que se designaria subsídio militar e seria cobrado, na alfândega, 

ao mesmo tempo que os direitos do vinho de consumo768. 

 D. Tomás de Almeida realizou obras de renovação da cidade (praça das Hortas 

e postigo de Santo Eloy), assim como, no interior da igreja dos congregados do 

Oratório. Lançou a primeira pedra na nova capela dos terceiros de S. Domingos, 

reformou a quinta do Prado e o palácio episcopal. Além disso, alcançou para a 

cidade do Porto, pelo período de sete anos, um jubileu como lausperene em todo o 

tempo da Quaresma, que se iniciou no ano de 1713769. 

 Ao longo dos oito anos em que se manteve à frente dos destinos da diocese do 

Porto, foram realizadas sete visitas pastorais a cada uma das três freguesias em foco, 

sendo que, pessoalmente, inspeccionou Leça da Palmeira, em 1710 e 1712, e 

Gulpilhares, no ano de 1713. 

 Tendo diminuído drasticamente os capítulos gerais mandados publicar nos livros 

de visitações, D. Tomás de Almeida limitou-se a exigir aos párocos que não 

consentissem a compra ou venda de hábitos para as mortalhas dos defuntos, nos 

conventos de outros bispados770, denunciassem os religiosos que levantavam altar em 

casas particulares771 e não levassem dinheiro ou oferta pela certidão, esmola de 

sepultura e missa de anjos dos enjeitados772. 

 Os titulares dos benefícios paroquiais e os clérigos foram proibidos de celebrar 

missa com ornamentos não bentos e cálices e pedras de ara não sagrados ou 

benzidos por prelados regulares773. Por seu lado, os clérigos deviam trajar-se de acordo 

com as normas denunciando os párocos que também as violassem774. 

 Aos fregueses apenas foi exigido que não vendessem ou comprassem hábitos 

para as mortalhas dos defuntos noutros bispados775 e não permitissem aos religiosos, 

seculares e regulares, levantar altar em suas casas776. 

 Nos livros de visitações de Leça da Palmeira777, Gondalães778 e Gulpilhares779 

encontra-se transcrita uma pastoral de D. Tomás de Almeida que versa sobre os 
                                                
768 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 296, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 191 e ALMEIDA, 
Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 651. 
769 Cf. BARBOSA, Fernando António da Costa, op. cit., pp. 31-33. 
770 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 52v.-54f.. 
771 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 55f.-56v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 36v.-38f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 120f.-121v.. 
772 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 57f.-57v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 121v.-123f.. 
773 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 55f.-56v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 36v.-38f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 120f.-121v.. 
774 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 34v.-35v.. 
775 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 52v.-54f.. 
776 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 36v.-38f.. 
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sufrágios que se deviam fazer pelas almas dos que morriam com testamento ou ab 

intestato. Segundo esta circular, os paroquianos e os provedores das comarcas tinham 

denunciado à Mesa do Desembargo do Paço os excessos e opressões de que os 

primeiros eram alvo nesta matéria. Assim, em Fevereiro de 1710, el-rei determinou que 

“pessoa alguma não seria obrigada a dar com / primento ou fazer legado algum ou 

sufragio que não / fosse deixado em testamento, e que os erdeiros dos dos intesta / 

dos não serião obrigados a fazer sufragios alg= / uns”780. Todavia, D. Tomás de 

Almeida, opondo-se a esta determinação, mandou à corte o procurador do bispado, 

o doutor Francisco Ferreira da Silva, requerer a revogação daquela provisão que seria 

alcançada, em Maio de 1715, ordenando o monarca ao prelado do Porto que 

“castiga(sse) severamente os Parequos que exse= / de(ss)em os emulumentos dos 

suffragios e funarais dos / defuntos e os usos e costumes que fo(sse)m justos e es / 

tive(ss)em legitimamente consentidos e aprovados”781. Determinava também que 

estes usos e costumes não podiam ter observância geral na freguesia, mas que se 

deviam regular pela importância das heranças e qualidade dos defuntos. E mais 

ainda, mandava que quando não houvesse acordo entre os párocos e os herdeiros a 

respeito da quantia da oferta, esmola e benesses, aqueles, em caso algum, deviam 

negar sepultura de corpo, por esta ser um das suas obrigações782. Neste sentido, os 

párocos deviam dar sepultura aos seus fregueses defuntos e, quanto à oferta e 

benesses que lhes pertencessem, deviam requerer ao vigário geral para que este 

resolvesse a contenda. 

 Este prelado proibiu, terminantemente, aos párocos apossarem-se dos bens da 

herança dos defuntos, vendendo-os, e pagarem com eles as ofertas, esmolas e 

benesses que afirmavam pertencer-lhes. Deste modo, exortava os seus súbditos para 

que, nos seus testamentos, mandassem dizer missas e fazer as exéquias, ofícios e 

oblações costumadas e tudo o mais que pudessem, conforme a sua devoção e 

possibilidade. Do mesmo modo, admoestou os testamenteiros e herdeiros dos que não 

declararam, nos seus testamentos, as missas, ofícios e mais sufrágios que por suas 

almas se deviam realizar ou faleceram ab intestato, para que mandassem fazer tudo 

segundo o costume das igrejas783. 

                                                                                                                                                       
777 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 58f-62f.. 
778 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 70f.-73f.. 
779 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 124v.-126f.. 
780 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 58f.. 
781 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 59f.. 
782 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 60f.-60v.. 
783 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 61f.-61v.. 
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 Rodeado de fausto e ostentação, D. Tomás de Almeida seria escolhido por D. 

João V, para primeiro patriarca de Lisboa ocidental, depois da divisão em duas partes 

(ocidental e oriental) do arcebispado, tendo sido, para o efeito, absolvido do vínculo 

da diocese do Porto por letras apostólicas. Após um governo de 37 anos naquela 

igreja784, faleceu em Fevereiro de 1754, com 83 anos785.  

 

 

6.2.2. Sede Vacante (1717 – 1741) 
 

 Depois de D. Tomás de Almeida ter sido promovido a patriarca de Lisboa, o 

assento episcopal do Porto permaneceu vago por um longo período de 24 anos 

motivado pelas pretensões de D. João V, junto da Cúria Romana, de promover ao 

cardinalato, o núncio monsenhor Vicente Bichi. Porém, devido ao mau desempenho 

da sua nunciatura, em Lisboa, tal pedido foi recusado. Tomando conhecimento da 

nomeação do monsenhor Fini para cardeal, pelo papa Bento XIII, em Janeiro de 1728, 

o monarca, em Julho desse mesmo ano, declarou o rompimento formal com a Santa 

Sé786. 

 Antes de ir para Lisboa, D. Tomás de Almeida tinha-se reunido, em Janeiro de 

1717, com o cabido do Porto, declarando a Sé vaga e nomeando cinco 

governadores “para bem regerem no espiritual e temporal esta diocese, pelo que lhes 

transferi(u) toda a jurisdição episcopal”787. Todavia, em Setembro desse mesmo ano, o 

cabido decidiu exercitar colectivamente a jurisdição ordinária do bispado. Rico em 

escândalos, desordens e excessos, e caracterizando-se por má gestão e negligência, 

este governo colectivo do cabido seria suspenso, por ordem régia, em Dezembro de 

1725788. Incumbido pelo monarca, o arcebispo de Braga nomeou em 7 de Março de 

1726, o Doutor João Guedes Coutinho – antigo vigário geral do Porto, abade 

resignatário de São João de Ver e inquisidor de Coimbra – governador do bispado do 

                                                
784 Cf. Sobre a obra de Tomás de Almeida à frente da igreja de Lisboa ocidental e, a partir de 1741 após a 
união das duas partes em que se havia dividido o arcebispado de Lisboa, da Santa Igreja de Lisboa ver, 
para além, de REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 194-196, BARBOSA, Fernando António da Costa, 
op. cit., pp. 44-191. 
785 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 299-300, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 193 e 
ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, op. cit., p. 652. 
786 Cf. Sobre o corte de relações com a Santa Sé, neste período, ver, entre outros, ALMEIDA, Eduardo 
Fortunato de, op. cit., pp. 345-349. 
787 FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 304. 
788 Ibidem. 
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Porto, função que desempenhou ao longo de 13 anos, até à sua morte789. Por 

sugestão do rei, o cargo seria ocupado pelo Doutor Diogo Marques Mourato, ex-

vigário geral do Porto e abade resignatário de Santiago de Bougado, que 

permaneceria, apenas dois anos à frente dos destinos da diocese, ou seja, até à 

tomada de posse, em Fevereiro de 1741, de D. Frei José Maria da Fonseca e Évora, 

como prelado do Porto. 

 Durante o longo período de tempo em que o assento episcopal esteve vago, 

poucos foram os capítulos gerais mandados publicar, sobretudo, quando o governo 

da diocese esteve a cargo do cabido. Procurando-se, essencialmente, corrigir os 

comportamentos desviantes da ordem clerical, aos fregueses foi atribuída diminuta 

atenção, tendo só sido advertidos para que possuíssem licença do rei ou do prelado, 

sempre que pedissem esmola790 e as amas para que desobrigassem os enjeitados 

defuntos, após oito dias791. 

 Aos párocos foi exigido que não cobrassem dinheiro ou oferta pela certidão, 

esmola de sepultura e missa de anjos dos enjeitados792, passassem as certidões que os 

fregueses necessitavam para requerer à Santa Casa da Misericórdia do Porto e por 

elas não levassem dinheiro algum793. De igual modo, não deviam admitir na igreja, 

ofícios divinos, missas cantadas e procissões, os clérigos trajados indevidamente794, 

denunciando-os às autoridades competentes, no prazo de três dias, após terem 

tomado conhecimento795. Por fim, era-lhes proibido dar a esmola aos clérigos antes de 

terminados os ofícios divinos796 e consentir que se fizesse barulho durante a sua 

realização797, assim como, não deviam confessar mulheres fora dos confessionários798. 

 Os clérigos não podiam dizer missa ou assistir aos ofícios divinos, missas cantadas 

e procissões vestidos de forma imprópria799, estando-lhe, mais concretamente, interdito 

                                                
789 Cf. AZEVEDO, Carlos Moreira, «PORTO, diocese do», in “Dicionário de História Religiosa de Portugal”, dir. 
Carlos Moreira Azevedo, vol. IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 6 e FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 
305.  
790 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 136f.-137f.. 
791 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 40v.-41v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 127v.-128f.. 
792 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 66f.-66v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 40v.-41v., 41v.-42f., 42f.-42v. e 
A. P. E., 255, op. cit., fls. 127v.-128f., 128v.-129f., 129v.-130f.. 
793 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 68f.-76f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 41v.-42f., 42f.-42v. e A. P. E., 
255, op. cit., fls. 128v.-129f., 129v.-130f.. 
794 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 77f.-78v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 43v.-47f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 131v.-133v., 140f.-140v.. 
795 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 77f.-78v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 43v.-47f., 47v.-48v. e A. P. E., 
255, op. cit., fls. 131v.-133v., 140f.-140v.. 
796 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 131v.-133v.. 
797 Ibidem. 
798 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 140f.-140v.. 
799 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 77f.-78v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 43v.-47f., 47v.-48v. e A. P. E., 
255, op. cit., fls. 135f.-136f., 140f.-140v.. 
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o uso, fora de casa, de casaca ou vestido curto800. Da mesma forma, tinham a 

incumbência de denunciar, no termo de três dias, os párocos que não se trajassem de 

acordo com as disposições das constituições sinodais do bispado801. Por último, foram 

advertidos para que assistissem aos ofícios de defuntos até ao fim802, guardassem 

silêncio durante todos os ofícios divinos803, sendo os sacerdotes proibidos de confessar 

mulheres fora dos confessionários804. 

 No livro de visitações de Gondalães, surge ainda transcrita uma ordem 

mandada publicar, em 1734, pelo governador do bispado, João Guedes Coutinho. 

Nesta exigia-se aos sacerdotes da comarca eclesiástica de Penafiel que não 

confessassem pessoas seculares, de ambos os sexos, em suas casas, só o podendo 

fazer em caso de enfermidade urgente e de notória necessidade. Quando 

administrassem este sacramento na paróquia, igrejas ou capelas deviam trajar o 

hábito clerical. De igual modo, não podiam administrar o sacramento da eucaristia 

nas capelas, fora da paróquia, sem licença dos seus párocos. 

 

 

6.2.3. D. Frei José Maria da Fonseca e Évora (1741 – 1752) 
 

 Nasceu, em Dezembro de 1690, na cidade de Évora, José Ribeiro da Fonseca 

Figueiredo e Sousa que, após ter vestido o hábito de religioso no convento seráfico 

romano de Ara Coeli, em 1712, tomou o nome de Frei José Maria da Fonseca e Évora. 

Todavia, antes de partir para Roma, frequentou a Universidade de Évora onde obteve 

o grau de mestre em Artes e “(…) e tinha tres, ou quatro annos de Coimbra, quando 

veyo para esta Corte (de Roma) com o Embaixador Marquez de Fontes, que foy 

depois de Abrantes, e se graduou aqui em hum, e outro Direito (…)”805. No convento 

de Ara Coeli, onde instituiu aulas de Filosofia, Teologia Especulativa e Moral e 

estabeleceu uma excelente biblioteca cuja administração vitalícia lhe foi concedida 

pelo papa Clemente XII, alcançou um enorme prestígio, desempenhando os mais 

altos cargos da ordem franciscana806. Foi eleito superior e prelado geral – daí que nas 

                                                
800 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 47v.-48v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 135f.-136f.. 
801 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 77f.-78v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 43v.-47f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 131v.-133v.. 
802 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 131v.-133v.. 
803 Ibidem. 
804 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 140f.-140v.. 
805 “Collecção dos Applausos, em Prosa, e em Verso, Consagrados ao Excellentissimo, e Reverendissimo 
Senhor D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e Evora, Dignissimo Bispo do Porto, na Chegada à sua Diocesi, e 
Entrada que fez na Cidade, no dia 5 de Maio do anno de 1743”, 1765, p. 39. 
806 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa, «D. Fr. Iozé Maria da Fonceca, e Évora», in “Bibliotheca Lusitana”, tomo 
II, Coimbra, Atlântida Editora, 1966, p. 869. 
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suas pastorais se intitulasse ex-geral da ordem dos menores de S. Francisco – visitador e 

reformador apostólico, discreto perpétuo e primeiro padre da sua ordem807. 

 A Cúria Romana atribuir-lhe-ia também diversas comissões, como as de 

“Consultor das Congregações do Index, Indulgencias, Relíquias e Ritos; Votante 

consistorial, e da Visita apostolica; Consultor e qualificador da Suprema Inquisição de 

Roma; Examinador synodal romano, Juiz arbitro em varias controversias e Commisario 

apostolico em algumas partes”808. 

 Para além dos cargos eclesiásticos, desempenharia igualmente as funções de 

conselheiro aulico do imperador Carlos VI, intendente, na Cúria Romana, dos negócios 

do monarca da Sardenha e seu plenipotenciário, junto dos papas Bento XIII, Clemente 

XII e Bento XIV809. 

 Entrou em diversas academias italianas, assim como na “Academia Real da 

História Portuguesa”810. 

 Ao serviço dos reis portugueses desde 1722, foi encarregado dos negócios de 

Portugal, em 1728 – aquando do corte de relações com a Cúria Romana –, ministro 

junto da Santa Sé, em 1731, e plenipotenciário, em 1733. Tendo recusado as mitras 

italianas de Osimo, Tivoli e Assis, D. João V conseguiria nomear Fonseca e Évora bispo 

do Porto, em Fevereiro de 1739811. Vindo de Roma, onde aí havia permanecido 

durante 28 anos, o novo prelado do Porto chegaria, a Lisboa, a 18 de Dezembro de 

1740. Confirmado pelo papa, Fonseca e Évora, tomaria posse da diocese, em 

Fevereiro de 1741, por procuração passada ao deão da catedral. Contudo, só a 5 de 

Maio de 1743 fez a sua entrada solene, na cidade do Porto, com grande pompa e 

verdadeira marcha triunfal, a partir da qual se imprimiu uma “Relação” 

encomiástica812. 

 Apesar do seu prestígio e da entrada auspiciosa, Fonseca e Évora demonstrou 

grandes dificuldades em gerir as dissensões existentes entre os dominicanos e terceiros 

da mesma ordem813 e, em Dezembro de 1745, despoletou um conflito com a 

Misericórdia do Porto que, após sucessivos recursos, apenas foi sanado, em 1747814. 

                                                
807 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 310-312, REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 199-200. 
808 FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 312. 
809 Cf. REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 201. 
810 Cf. “Collecção dos Applausos, em Prosa, e em Verso, Consagrados ao Excellentissimo, e 
Reverendissimo Senhor D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e Evora (…)”, pp. 39-40. 
811 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa, «Censura do Reverendo Doutor Diogo Barbosa Machado, Abbade da 
Igreja de Santo Adrião de Sever, Academico da Academia Real, etc.», in “Colecção dos Applausos (…)”. 
812 Cf. “Collecção dos Applausos, em Prosa, e em Verso, Consagrados ao Excellentissimo, e 
Reverendissimo Senhor D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e Evora (…)”, pp. 1-28. 
813 No seguimento do requerimento da ordem terceira, o papa expediu um Breve ao deão da Sé de 
Braga que incumbiu o vigário geral, com o consentimento do arcebispo, de afixar editais na cidade do 
Porto com vista a que fosse executado o referido breve. Contudo, o provisor do bispado do Porto 
recusou-se a fazê-los cumprir alegando que se encontravam rotos e sujos. Tendo sido atribuída esta 
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 No entanto, D. Frei José Maria da Fonseca e Évora procurou, desde logo, visitar 

a sua diocese, uma vez que o sacramento da confirmação não havia sido 

administrado, a muitas pessoas, por falta de prelado, havia já 24 anos. Seria, pois, na 

sequência da execução desta função, que o bispo sofreria uma enfermidade grave 

que o levaria à morte, em Junho de 1752. Durante a doença de Fonseca e Évora e até 

à nomeação de um novo prelado, o governo do bispado ficou nas mãos de um 

governador apostólico nomeado pelo monarca – D. João da Silva Ferreira.  

Antes de falecer, Fonseca e Évora realizou obras na catedral e fez reparações e 

modificações, na quinta de Santa Cruz, assim como, produziu inúmeros trabalhos 

literários815. 

 Tendo mandado realizar, ao longo dos onze anos do seu episcopado, seis visitas 

pastorais à comarca da Maia e de Penafiel e cinco à da Feira, somente efectuou, 

pessoalmente, uma inspecção, em 1748, às freguesias que compunham a 

circunscrição eclesiástica da Maia. 

 Até ao momento, a acção reformadora dos bispos do Porto centrou-se, 

essencialmente, nos comportamentos desviantes protagonizados pelos membros do 

clero e, na maior parte das vezes, com especial ênfase para os párocos, 

preocupação que se manteve no decurso do episcopado deste prelado. Todavia, 

raros foram os capítulos gerais por ele mandados publicar, nos livros de visitações. 

Assim, no que diz respeito aos titulares dos benefícios paroquiais, Fonseca e Évora 

exortou-os a não se ausentarem da área da sua jurisdição, sem licença do prelado, 

para além do tempo concedido nas constituições sinodais do bispado816, e quando o 

fizessem, não deixassem as chaves da igreja a homens incapazes817. De igual modo, 

não deviam permitir que se pregasse ou confessasse, sem autorização do bispo818 e 

                                                                                                                                                       
situação ao prelado Fonseca e Évora em conluio com o provisor do Porto, o arcebispo interdita a cidade 
e os seus subúrbios. O conflito terminou com a intervenção do monarca que ordenou ao arcebispo de 
Braga o fim do interdito e ao prelado do Porto que “pedisse perdão a El-Rei por carta de seu punho, 
assignada pelo Deão e Dignidades do Cabido, e ao Arcebispo Primaz por um Edital publico nesta cidade, 
no qual declarasse que procedera inadvertidamente, em consequencia de falsas informações, e que 
reconhecia os privilegios e o respeito, que por mais d’um titulo devia tributar ao dito Senhor” (FERREIRA, 
José Augusto, op. cit., pp. 317-318). 
814 Após ter publicado, em Dezembro de 1745, o jubileu concedido pelo papa Bento XIV, Fonseca e Évora 
determinou para visita no Porto: a Sé, as igrejas do colégio dos órfãos, congregados, agostinhos, 
franciscanos, dominicanos e a Misericórdia, que apelou para a sua isenção e não compareceu. Perante 
esta atitude, o prelado declarou a igreja interdita e suspensos os capelães. Esta situação levaria a mesa 
da Santa Casa a interpor dois recursos, um para o tribunal da Relação do Porto e outro para a Relação 
Eclesiástica Metropolitana de Braga que consideraram nulos os procedimentos do bispo. Este, por sua vez, 
recorreria para o Supremo Tribunal do Desembargo do Paço e para o Tribunal da Legacia. Apesar de se 
desconhecer a sentença de ambos, a verdade é que, em Fevereiro de 1747, Fonseca e Évora levantou o 
interdito à igreja. (Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 318-322). 
815 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 322-326. 
816 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 57v.-58v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
817 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
818 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 57v.-58v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
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que, na igreja, houvesse taburnos ou outras coisas que distinguissem as pessoas819. 

Foram, ainda, advertidos para que denunciassem os culpados que mandavam 

receber a admoestação por meio de uma terceira pessoa820 e não perdoassem as 

condenações821. 

 Nos livros de visitações de Gondalães, encontra-se também registada uma 

ordem, datada de 25 de Novembro de 1747, na qual se ordenava aos párocos da 

comarca de Penafiel “que todas as vezes que vi(ss)em as mulheres (…) postas, / juntas 

dos confissionarios em forma que p(udessem) ouvir, as cond(enass)em”822, 

procedendo também contra os sacerdotes que consentissem esta situação. Todavia, 

na margem esquerda do manuscrito foi registada a seguinte afirmação: “Logo / 

mandou / o Senhor Bis / po o / contra / rio”, o que não invalida o facto de este poder 

ser um comportamento desviante recorrente, nesta comarca eclesiástica. Na mesma 

ordem foi igualmente proibido aos presbíteros e aos párocos administrarem aos 

seculares o sacramento da eucaristia, sem mediar o tempo que determinavam as 

constituições do bispado, isto é, somente de oito em oito dias823. 

 Aos clérigos exigia-se-lhes que não faltassem às conferências de moral, sem 

legítima causa824, não se demorassem, em casa de seculares, mesmo que estivessem 

com hábito825 e somente administrassem o sacramento da penitência com sobrepeliz 

e estola e nunca trajados indevidamente826. 

 Em 14 de Agosto de 1751, D. Frei José Maria da Fonseca e Évora mandou copiar 

e publicar, nos livros de visitações, uma pastoral827 em que proibia aos sacerdotes o 

exercício das suas ordens, fora do bispado, quando não se fizessem acompanhar de 

uma demissória. Também os presbíteros de outras dioceses, residentes na do Porto, 

não podiam celebrar ou exercitar qualquer acto, relativo às suas ordens, sem 

apresentarem, no prazo de oito dias, aos párocos, sacristães, administradores de 

capelas ou oratórios particulares demissória aprovada pelo bispo do Porto. Da mesma 

                                                
819 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
820 Ibidem. 
821 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 59f.-60f.. 
822 B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fl. 58v.. 
823 Segundo as constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90, “não he licito commungar todos os 
dias, nem devem ser admitidos ao fazerem em termo mais breve, que de oito em oito dias, escepto 
quando ouver algum Iubileo, ou indulgencia plenaria, que concorrão dentro nelles, ou nos dias de Quinta 
feira Mayor, vulgarmente chamada de Endoenças; & de Paschoa, porque nestes poderão commungar 
por rezão de sua solennidade, posto que não haja mais que dous dias em meyos”. (C.S.B.P. 1687/90, livro I, 
tit.5, const. VI, p. 53). 
824 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 93v.-94v., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 57v.-58v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 144v.-146v.. 
825 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 57v.-58v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
826 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
827 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 4v.-5f., B. S. M. P., Man. 80, op. 
cit., fls. 63f.-63v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 149f-150f.. 
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forma, estes estavam proibidos de lhes darem ornamentos ou guisamentos para se 

celebrar qualquer acto828. 

 Tanto aos clérigos como aos fregueses, Fonseca e Évora proibiu-os de abrir o 

cepo das condenações e trocar o dinheiro nele contido829; assistir aos ofícios divinos 

com pouca modéstia e compostura830 ou fazer barulho, perturbando a sua 

realização831. Por fim, a todos os seus fiéis exigiu que pagassem os laudémios e 

dízimos832 e denunciassem os prazos e terras sonegados à mitra ou os laudémios e 

lutuosas não satisfeitos833. 

 Como já foi referido anteriormente, durante o tempo em que Fonseca e Évora 

esteve doente, e após a sua morte, o governo do bispado ficou nas mãos de João da 

Silva Ferreira, por um período de seis anos. Este, enquanto governador, determinou a 

realização de quatro visitas pastorais a Leça da Palmeira e três a Gondalães e a 

Gulpilhares. Todavia, apenas inspeccionou, pessoalmente, a comarca da Feira, em 

1754, a de Penafiel, em 1755 e, no ano seguinte, a da Maia. 

 Através dos capítulos gerais que mandou registar, nos livros de visitações, pode-

se constatar que a sua atenção dirigiu-se, principalmente, para os comportamentos 

protagonizados pelos clérigos. Estes foram admoestados por se trajar de forma 

imprópria ao seu estado834, acompanhar o sagrado viático aos enfermos sem 

sobrepeliz, sem legítima causa835 e por assistir aos ofícios divinos, com pouca 

compostura836. De igual modo, estavam obrigados a assistir aos ofícios de defuntos até 

ao fim837, só podendo administrar a sagrada eucaristia, nas capelas particulares, com 

autorização do pároco838.  

Por outro lado, procurou evitar que os párocos fossem coniventes com a forma 

imprópria de trajar dos clérigos, pelo que advertiram-nos a denunciar839 e a não 

admitir às benesses da igreja, os clérigos que se vestiam indevidamente, sobretudo 

                                                
828 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de Leça da Palmeira (1748-1916), fl. 5f., B. S. M. P., Man. 80, op. cit., 
fls. 63f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 149f.-149v.. 
829 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de Leça da Palmeira (1674-1747), fls. 93v.-94v., B. S. M. P., Man. 80, op. 
cit., fls. 57v.-58v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
830 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 55f.-57v.. 
831 Ibidem. 
832 Cf. B. S. M. P., Man. 80, op. cit., fls. 55f.-57v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
833 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 144v.-146v.. 
834 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 7v.-10f., B. S. M. P., Man. 15a, liv. 
de visitações de S. Pedro de Gondalães, fls. 2f.-3v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 153f.-154v.. 
835 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, liv. de visit. de Leça da Palmeira (1748-1916), fls. 7v.-10f. e B. S. M. P., Man. 15a, 
op. cit., fls. 2f.-3v.. 
836 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 7v.-10f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 2f.-3v. e A. P. E., 255, op. cit., 
fls. 153f.-154v.. 
837 Ibidem. 
838 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-6v.. 
839 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 2f.-3v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 153f.-154v.. 
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quando acompanhavam o sagrado viático aos enfermos840. Foram igualmente 

proibidos de enterrar pessoas, nas capelas particulares, sem licença do bispo841, 

estando obrigados a enviar ao escrivão da câmara eclesiástica os livros findos dos 

assentos dos baptismos, casamentos e defuntos842. 

 Nos livros de visitações de Gondalães843 e Gulpilhares844 encontra-se também 

um edital mandado publicar por João da Silva Ferreira. Neste, exigia aos párocos do 

bispado que, em todos os domingos e dias festivos de preceito, dissessem missa pro 

populo e no caso de estarem impedidos, deveriam delegar essa função noutro 

sacerdote, não se podendo escusar desta obrigação, invocando que recebiam 

diminuta renda e côngrua. 

 Finalmente, os fregueses estavam proibidos de se encostar aos altares e neles 

colocar os chapéus845 e de assistir aos ofícios com pouca modéstia846. 

 

 

6.2.4. D. Frei António de Sousa (1757 – 1766) 
 

 Depois de um período de cinco anos, em que a sede episcopal esteve vaga 

por morte de D. Frei José Maria da Fonseca e Évora, o lugar de bispo do Porto foi 

ocupado por D. Frei António de Távora, filho do segundo marquês de Távora. Depois 

de ter professado e de se ter ordenado, no convento de Nossa Senhora da Graça, em 

Lisboa, da ordem dos eremitas calçados de Santo Agostinho, partiu para a 

Universidade de Coimbra para se graduar em Teologia. 

 Em 1734, foi eleito provincial da sua ordem e, em 1754, nomeado para governar 

a província e admitido como prelado no capítulo, função que desempenharia com 

grande tenacidade, mesmo após o fatídico terramoto de 1755. Os serviços prestados 

e as qualidades evidenciadas granjearam-lhe o louvor e o agradecimento do 

monarca, D. José I, e do seu ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, assim como 

a nomeação, em 1756, para bispo do Porto847. Tendo sido confirmado pelo papa 

Bento XIV, em Março de 1757, o novo prelado tomaria posse da diocese, em Maio, por 

procuração passada a Frei Aurélio de S. Tomás a quem nomeou provisor e governador 

                                                
840 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 7v.-10f.. 
841 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6f.-6v.. 
842 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 6v.-7v.. 
843 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 3v.-4v.. 
844 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 155v.-156v.. 
845 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 7v.-10f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 2f.-3v. e A. P. E., 255, op. cit., 
fls. 153f.-154v.. 
846 Ibidem. 
847 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 329-331. 
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interino do bispado. Porém, D. Frei António de Távora só fez a sua entrada solene, em 

Junho do ano seguinte. 

 Enquanto governou a diocese do Porto, D. Frei António de Sousa procedeu à 

reconstrução da igreja da Vitória e da de S. Nicolau, erigiu a igreja de Santa Cruz do 

Bispo e realizou importantes obras na igreja e convento de S. João Novo. 

 Escreveu várias pastorais, como a de 17 de Outubro de 1759848, onde proibia a 

comunicação – verbal ou escrita – com os jesuítas e foi ainda eleito duas vezes 

provedor da Santa Casa da Misericórdia antes de, em Junho de 1766, falecer 

repentinamente, na quinta de Santa Cruz849.  

 Para conseguir manter-se à frente dos destinos da diocese do Porto por um 

período de nove anos, D. Frei António de Távora viu-se obrigado a alterar o seu 

sobrenome devido ao “barbaro exterminio e eliminação de toda a sua família, da 

confiscação de todos os seus haveres, da destruição da sua casa”850 tida como 

culpada pela tentativa de regicídio e perpetrada, em Setembro de 1758. Em 

consequência, passar-se-ia a chamar D. Frei António de Sousa, visto que a partir da 

sentença de 12 de Janeiro de 1759, ninguém podia usar o apelido de Távora, sob 

pena de desnaturalização e confisco851. 

A necessidade de não assumir grande protagonismo, numa época bastante 

conturbada, poderá ter influenciado a política adoptada por este bispo e, talvez por 

este motivo, o número de visitas pastorais efectuadas, ao longo do seu episcopado, é 

tão diminuto, resumindo-se a duas, a cada uma das três freguesias em foco, e 

nenhuma delas realizada pessoalmente. Contudo, os capítulos gerais inscritos, nos 

livros de visitações daquelas paróquias, permitem verificar que a atenção continuava 

centrada nos comportamentos desviantes praticados pelos membros do clero. Neste 

sentido, os párocos foram advertidos para que ensinassem aos seus fregueses a 

doutrina cristã852, não admitissem às benesses os clérigos que não estivessem 

habilitados para confessar ou se recusassem a fazê-lo853, assim como, não deviam 

admitir na igreja e ofícios divinos os que estivessem indevidamente trajados854. De igual 

modo, tinham a incumbência de guardar o cepo das condenações em lugar 

seguro855 e impedir que a custódia e vasos sagrados fossem guardados por pessoas 

                                                
848 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 11f. e  A. P. E., 255, op. cit., fl. 158f.. 
849 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 334-335. 
850 FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 337. 
851 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 336-337 e REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 209-210. 
852 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 16f.-17v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 10v.-11v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 163f.-164f.. 
853 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v.. 
854 Ibidem. 
855 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 163f.-164f.. 
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incapazes856. Aos titulares dos benefícios paroquiais e também aos clérigos foi exigido 

que não fizessem aos visitadores das fábricas das comendas as honras de repiques e 

aceitação que se costumava praticar aquando da chegada dos visitadores eleitos 

pelo bispo857. Aos sacerdotes era igualmente exigido que se habilitassem para 

confessores858, não confessassem sem sobrepeliz e estola859, se trajassem segundo as 

normas impostas quando assistissem aos ofícios divinos ou no seu dia-a-dia860 e não 

faltassem às conferências de moral, sem legítima causa861. Por outro lado, deviam dar 

conhecimento, no prazo de oito dias, ao juízo eclesiástico da ausência e regresso do 

pároco à freguesia862. Por fim, aos membros do clero e aos fregueses foi recomendado 

que não fizessem procissões de noite, excepto a de quinta-feira da semana santa e na 

forma prescrita863. 

 

 

6.2.5. Sede Vacante (1766 – 1770) 
 

 Com a morte de D. Frei António de Sousa iniciou-se um período de quatro anos 

em que a Sé do Porto esteve vaga devido ao corte de relações com a Santa Sé. Este 

rompimento com a Cúria Romana teve como rastilho a não colaboração, por parte 

do núncio Acciajuoli, na estratégia de expulsão da Companhia de Jesus, tida como 

co-responsável pela tentativa de assassinato do monarca. Perante esta atitude, o 

marquês de Pombal conseguiria provocar a expulsão legítima de Acciajuoli, dando 

início a mais uma ruptura com a Santa Sé que só terminaria com a morte do pontífice 

Clemente XIII864.  

Segundo havia determinado o concílio de Trento, competia ao cabido eleger 

um vigário capitular encarregue de administrar a diocese vaga para evitar possíveis 

abusos decorrentes de um governo colectivo, como ocorreu na vacância da Sé, entre 

1717 e 1741. Neste sentido, o cabido escolheu para o cargo de provisor, o padre 

mestre Frei Aurélio de S. Tomás, eremita de Santo Agostinho. Todavia, perante a recusa 

deste, a função foi desempenhada, interinamente, pelo Doutor João Ramos até que o 
                                                
856 Ibidem. 
857 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v.. 
858 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 15f.-15v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 163f.-164f.. 
859 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 163f.-164f.. 
860 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 15f.-15v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 9f.-10v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 163f.-164f.. 
861 Ibidem. 
862 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 16f.-17v. e B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 10v.-11v.. 
863 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 16f.-17v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 164f.-165f.. 
864 Sobre este tema ver, entre outros, ALMEIDA, Eduardo Fortunato de, “História da Igreja em Portugal”, vol. 
III, Porto/Lisboa, Livraria Civilização – Editora, 1967/1971, pp. 273-277. 
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cabido resolveu administrar colectivamente o bispado865. Perante esta situação, o 

marquês de Pombal enviou, em 1768, uma carta régia onde indicava que fosse eleito 

para vigário capitular Nicolau Joaquim Torel da Cunha Manuel, natural de Lisboa e 

membro do Conselho de Sua Magestade e do Conselho Geral do Santo Ofício. Com a 

anuência do cabido, através da provisão de 1768, Nicolau Joaquim Torel governou a 

diocese do Porto até 4 de Novembro de 1770, dia em que o novo prelado do bispado, 

D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, fez a sua entrada solene na cidade866.  

Ao longo do período em que o assento episcopal esteve vago, somente se 

realizou uma visita pastoral, a cada um das três freguesias em análise, em 1769. Os 

capítulos gerais nelas registados revelam que a maior preocupação se centrava na 

acção dos titulares dos benefícios paroquiais. A estes exigia-se que ensinassem a 

doutrina cristã aos seus fiéis pelo catecismo de Montpellier867 e executassem todas as 

ordens remetidas pelo juízo eclesiástico868. De igual modo, estavam proibidos de levar 

dinheiro ou oferta pela certidão, esmola de sepultura e missa de anjos dos 

enjeitados869, confessar ou consentir que se confessassem mulheres fora dos 

confessionários, excepto as enfermas870 e fazer ou permitir que se fizessem procissões 

de noite, inclusive a de quinta-feira de Endoenças871. Por outro lado, não deviam 

permitir que a custódia e os vasos sagrados fossem guardados por pessoas que não 

eram cristãos-velhas872 ou que o sacristão também não fosse873. Finalmente, os párocos 

não deviam admitir às benesses da igreja, clérigos trajados indevidamente874, assim 

como não lhes devia permitir dizer missa sem veste talar e assistir aos ofícios divinos sem 

capa e sobrepeliz875. 

Aos clérigos exigiu-se-lhes apenas que não faltassem às conferências de moral, 

sem legítima causa876, não confessassem mulheres fora dos confessionários, excepto as 

                                                
865 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 344.  
866 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 345-346. 
867 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 20f.-21v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 166v.-168f.. 
868 Ibidem. 
869 Ibidem. 
870 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 166v.-168f.. 
871 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 20f.-21v. e B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v.. Convém referir 
que esta determinação choca com o que se encontrava estipulado nas C. S. B. P. de 1687/90 em que se 
permitia que a procissão de quinta-feira da semana santa fosse realizada à noite (C. S. B. P. de 1687/90, 
liv. III, tít. II, const. IV, pp. 250-251). 
872 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 166v.-168f.. 
873 Ibidem. 
874 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v.. 
875 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 166v.-168f.. 
876 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 20f.-21v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 166v.-168f.. 
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enfermas877 e se trajassem de acordo com as normas estipuladas nas constituições 

sinodais do bispado878. 

Mandada registar, em 29 de Agosto de 1766, nos livros de visitações, uma 

ordem879 que revogava a determinação que impunha a obrigatoriedade de os 

coadjutores darem parte da ausência do pároco afirmando-se que esta “dis= / 

pozição era contra o espírito do Concilio Tridentino, / e sagrados canones, sendo 

certo, que a breve / auzencia de hum dia se não reputava por tal, o que / tãobem 

nacia da razão natural, o que logo voltava, e muito melhor dei= / xando os Parocos o 

seu rebanho recommendado a seus / Coadjutores, ou outro Sacerdote na sua falta 

para / a administração do pasto espiritual, pelo que cessava / o prejuizo das almas na 

auzencia do Paroco”880. Acrescia a esta situação o facto de criar inimizades entre os 

párocos e coadjutores, o que levava a que, na ausência daqueles, não houvesse 

facilmente quem servisse as paróquias, com prejuízo dos paroquianos. Por outro lado, 

era também impossível a observância daquela determinação, pelos inumeráveis 

casos contingentes que podiam sobrevir aos titulares dos benefícios paroquiais, 

necessitando estes de uma breve ausência das suas igrejas para acudirem aos seus 

negócios. 

Os fregueses foram somente advertidos para que pagassem os laudémios e 

dízimos881. 

Nos livros de visitações de Gondalães aparece também transcrita uma pastoral, 

de Fevereiro de 1770882, em que o governador Nicolau Joaquim Torel da Cunha 

Manuel determinava o fim da interdição de se comer ovos e lacticínios, durante a 

Quaresma, alegando ser o seu uso um costume imemorial e legitimamente prescrito 

no reino, apesar da proibição imposta pelo direito comum “que / nunca foy nelle 

observado, ainda que melitasse”883. 

 

6.2.6. D. Frei Aleixo de Miranda Henriques (1770 – 1771) 
 

 Nascido em Lisboa, em 1692, D. Frei Aleixo de Miranda Henriques entrou para a 

ordem dos Pregadores e professou, em 1710, no convento de S. Domingos de Benfica. 

                                                
877 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 166v.-168f.. 
878 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v.. 
879 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 17v.-18v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 11v.-12v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 165f-165v.. 
880 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 18f.. 
881 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 20f.-21v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 14v.-16v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 166v.-168f.. 
882 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 21f.-21v.. 
883 B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 21v.. 
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Depois de ter sido professor de Teologia, em Goa, ao longo de alguns anos, regressou 

a Lisboa onde foi encarregado da regência da cadeira de Moral no colégio de Nossa 

Senhora da Escada884. Foi eleito prior do convento de Benfica e, posteriormente, 

vigário das religiosas da ordem de S. Domingos recolhidas no convento de S. João 

Baptista de Setúbal885. Foi também consultor da bula da Cruzada e, em 1756, 

nomeado governador do arcebispado de Braga até à entrada do novo arcebispo, D. 

Gaspar de Bragança, que lhe havia passado procuração para que, em seu nome, 

tomasse posse da diocese886. D. Frei Aleixo Henriques seria, então, nomeado bispo da 

diocese de Miranda, onde permaneceria até Março de 1770, data em que foi 

transferido para o bispado do Porto. Tendo recebido confirmação papal a 1 de 

Setembro desse ano, no dia 18, o novo prelado tomou posse por procuração passada 

ao governador do Porto, Nicolau Joaquim Torel. D. Frei Aleixo de Miranda fez a sua 

entrada pública na cidade, em 4 de Novembro de 1770, falecendo, contudo, em 23 

de Maio de 1771, com 78 anos887. A curta duração do episcopado deste prelado não 

permitiu que se realizassem visitas pastorais e, por conseguinte, é impossível definir 

quais seriam as suas principais preocupações relativas aos comportamentos 

desviantes dos seus súbditos. Unicamente foi publicada uma pastoral, em 28 de 

Janeiro de 1771, com o intuito de divulgar as determinações do papa Bento XIV no 

que concerne ao consumo de carne e de peixe na Quaresma888. 

 

 

6.2.7. D. Frei Inácio de São Caetano (1770 – 1778) 
 

 D. Frei Inácio de São Caetano nasceu em Chaves, em 1719, possivelmente, no 

seio de uma família de lavradores abastados889. Com 16 anos entrou no convento dos 

Remédios, em Lisboa, seguindo, posteriormente, para o colégio de Nossa Senhora dos 

Remédios, em Évora e, em 1739, para o colégio de S. José da Universidade de 

Coimbra. Designado professor de Teologia no colégio de São Caetano, em Braga, e 

eleito seu prior foi também confessor do arcebispo de Braga, D. José de Bragança, e 

                                                
884 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa, «Fr. Aleixo de Miranda Henriques», in “Bibliotheca Lusitana”, tomo I, 
Coimbra, Atlântida Editora, 1965, p. 92. 
885 Ibidem. 
886 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 355-360 e REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., p. 212. 
887 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 360-362. 
888 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 23f.-23v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 22f.-23f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 173f.174f.. 
889 Cf. AMBRÓSIO, Manuel de Santo, “Epitome da Vida do Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor D. Fr. 
Ignacio de S. Caetano, Confessor da Rainha Nossa Senhora, Arcebispo de Thessalonica, Inquisidor Geral, e 
Ministro Assistente ao Despacho do Gabinete”, Lisboa, 1791, pp. 5-7. 
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seu ministro assistente ao bispado890. Nomeado prior do convento de Carnide ocupou 

igualmente o cargo de confessor das filhas do monarca. Eleito, em 1768, censor régio, 

seria nomeado bispo de Penafiel, em 1770, tendo obtido confirmação papal em 

Junho do ano seguinte891. Apesar de “desde a Sagração desej(ar) efficazmente ir 

reger a sua Igreja, e apascentar o rebanho, de que o Ceo o fez Pastor”892, D. Frei 

Inácio de São Caetano nunca fez a sua entrada pública na cidade de Penafiel, 

limitando-se a nomear provisor e vigário geral o Doutor Félix Martins de Araújo que 

assumiu a administração da diocese recém-criada893. Perante esta situação, em 1778, 

o papa Pio VI aceita a renúncia do bispo de Penafiel, extinguindo a respectiva 

diocese e elevando o renunciante a arcebispo de Tessalónica, concedendo-lhe a 

pensão anual de dez mil cruzados e a quinta do Prado894. 

 Em Março de 1787, é nomeado por D. Maria I inquisidor geral e, em Julho desse 

mesmo ano, ministro assistente do despacho. Faleceria, em Novembro de 1788, no 

palácio de Queluz895. 

 A D. Frei Inácio de São Caetano coube a tarefa de fazer executar, na 

diocese de Penafiel, através do registo e publicação em todas as freguesias do 

bispado, a decisão régia, de Maio de 1773, na qual se abolia a distinção entre 

cristãos-novos e cristãos-velhos896. De igual modo, este prelado fez publicar o breve 

papal, de 21 de Junho de 1773, e a lei régia, de 9 de Setembro do mesmo ano, que 

extinguia a companhia de Jesus897. 

Em Junho de 1774, exigiu que os clérigos entregassem, na câmara eclesiástica, 

todos os exemplares das constituições sinodais para “se expurgarem de todos os 

abuzos nelas introduzidos / contrarios aos legítimos canones e religiozas leis de Sua 

Magestade”898, ordenando, em Outubro do mesmo ano, ao provisor, vigário geral e 

demais ministros da mesa eclesiástica, que remetessem a todos os párocos as 

respectivas constituições que se tinham mandado recolher depois de se ter procedido 

à “cor- / resam e emenda das referidas Constituisoens em todos aqueles pontos que 

acha(va)- / mos opostos aos principios mencionados em a (…) carta regia”899. 

                                                
890 Cf. AMBRÓSIO, Manuel de Santo, op. cit., pp. 75-80. 
891 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 351-352. 
892 AMBRÓSIO, Manuel de Santo, op. cit., p. 85. 
893 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 352. 
894 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 353 e SOUSA, António Gomes de, “O Bispo e o Bispado de 
Penafiel”, Penafiel, 1985, p. 11. 
895 Cf. RIBEIRO, Américo da Silva, “O Bispado de Penafiel”, Penafiel, Editora Penafiel, 1995, p. 42 e SOUSA, 
António Gomes de, op. cit., p. 11. 
896 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 24f.-25f.. 
897 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 33v-34f.. 
898 B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fl. 34v.. 
899 B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fl. 37f.. A reforma das constituições sinodais visava pôr fim à vigência da 
bula da Ceia do Senhor devido à “uzurpação que nela se fazia das supremas sobra / nias” (B. S. M. P., 
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 Ao longo do episcopado de São Caetano foram realizadas três visitas pastorais 

a Gondalães, em 1772, 1774 e 1776. Nelas, advertiu os párocos para que não 

consentissem que se pedisse esmola dentro da igreja ou capelas enquanto se 

celebravam os ofícios divinos900. Também lhes foi exigido que guardassem os róis de 

confessados901, fizessem os assentos dos baptismos e casamentos logo após a sua 

administração902 e tivessem um livro próprio para nele se registarem os banhos903. 

 Os sacerdotes estavam proibidos de dizer missa na igreja ou nas capelas, nos 

dias de preceito, sem primeiro ensinarem a doutrina cristã aos fiéis904. Finalmente, estes 

não podiam pedir esmolas, no interior da igreja ou das capelas, enquanto se 

realizavam os ofícios905 e faltar à administração dos sacramentos do baptismo e 

matrimónio quando neles fossem participantes906. 

 

 

6.2.8. D. Frei João Rafael de Mendonça (1771 – 1793) 
 

 De descendência nobre, D. Frei João Rafael de Mendonça nasceu em Lisboa, 

em Abril de 1717, tendo tomado o hábito de religioso de S. Jerónimo e professado no 

convento de Nossa Senhora de Belém907. Depois de se ter doutorado em Teologia, foi 

eleito D. Abade do colégio da sua ordem, em Coimbra e, posteriormente, do mosteiro 

de S. Marcos. Seria também elevado à dignidade de D. Abade do mosteiro de Santa 

Maria de Belém a cuja reparação, depois do terramoto de 1755, se dedicaria com 

grande afinco908. Após ter sido eleito, por duas vezes geral superior da congregação, 

foi nomeado bispo de Pinhel, em Agosto de 1770, tendo sido transferido, mesmo antes 

de receber as bulas da confirmação, para a diocese do Porto, em Maio de 1771909. 

Confirmado pelo papa Clemente XIV, em 29 de Julho desse mesmo ano, no dia 30, 
                                                                                                                                                       
Man. 15a, op. cit., fl. 36 v.). Aliás, esta bula tinha sido introduzida, no reino, de modo furtivo e doloso e sem 
que precedesse, para a sua aceitação, o beneplácito régio. De igual modo, pretendia-se que cessasse o 
abuso que grassava “na fulminasão das sensuras da Igreja / que nunca podiam ter por objeto materias 
temporaes não se / devendo praticar ainda nas espirituais sem cauzas gravissimas, e urgenti- / simas” (B. S. 
M. P., Man. 15a, op. cit., fl. 36v.)  mas que através de falsos pretextos queriam fazê-las extensivas a todas 
as matérias e a todos os casos de espiritualidade e temporalidade, sem qualquer distinção. 
900 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 35f.-36f.. 
901 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 37f.-38v.. 
902 Ibidem. 
903 Ibidem. 
904 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 35f.-36f.. 
905 Ibidem. 
906 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 37f.-38v.. 
907 Cf. TÁVORA, Fernando de Tavares, «D. João Rafael e o seu Paço Episcopal», in “Boletim Cultural da 
Câmara Municipal do Porto”, vol. I, fasc. II, Porto, 1938, p. 12. 
908 Cf. “Elogio à memoria do Excel., e Rever. Senhor D. Fr. Joaõ Rafael de Mendonça, Monge da 
Congregaçaõ de S. Jeronymo, Professo no Real Mosteiro de Belém, e Bispo do Porto, que Morreo aos 6 de 
Junho de 1793”, Porto, 1794, pp. 9-17. 
909 Cf. TÁVORA, Fernando de Tavares, op. cit., p. 12. 
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tomaria posse da diocese por procuração passada a Frei Pedro Salvador, monge de S. 

Jerónimo, mestre doutor em Teologia e D. Abade do colégio da sua ordem, em 

Coimbra. A entrada solene do novo prelado seria feita, somente, em Fevereiro de 

1772910. 

 Em Maio de 1773, o marquês de Pombal publicou um decreto em que se abolia 

a distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos. Neste sentido, era necessário que os 

prelados das várias dioceses determinassem o modo, através do qual se fariam as 

diligências “de genere”, tarefa que também seria realizada por D. Frei João Rafael de 

Mendonça. Ao bispo do Porto competiu-lhe, igualmente, dar execução ao breve 

papal que extinguia a Companhia de Jesus911. 

 Apelidado de pai dos pobres e amigo do clero, Rafael de Mendonça, ao longo 

dos 22 anos em que se manteve à frente do governo da diocese, mandou edificar o 

majestoso paço episcopal – que não concluiria devido aos pleitos que teve com os 

Agostinhos Descalços de S. Lourenço –, assim como a casa da câmara eclesiástica, a 

casa do auditório e a livraria da mitra. Despendeu ainda avultadas quantias no 

melhoramento das quintas do Prado, de Santa Cruz e de Penafiel, falecendo em 6 de 

Junho de 1793912. Realizaria ainda cinco visitas pastorais a Leça da Palmeira, quatro a 

Gondalães e três a Gulpilhares sendo que, pessoalmente, apenas inspeccionou Leça, 

em 1772 e Gulpilhares, nos anos de 1782 e 1786. Os capítulos gerais inscritos nestas 

doze visitações procuravam, essencialmente, reformar os comportamentos dos 

clérigos, principalmente dos sacerdotes, no que concernia à forma como se trajavam, 

às suas obrigações aquando da realização de ofícios divinos e à administração dos 

sacramentos. Deste modo, exigia-se-lhes que usassem vestes próprias ao seu estado, 

dentro e fora das igrejas913 e, mais concretamente, não usassem punhos nas 

camisas914, cabeleira e solidéu, sem licença do bispo915 nem qualquer barrete preto 

que se pudesse confundir com o solidéu916, estando também proibidos de celebrar 

missa ou assistir aos ofícios divinos trajados indevidamente917. Por outro lado, deviam 

assistir, nos confessionários, exemplarmente918 sendo-lhes defeso confessar mulheres 

                                                
910 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 363-365 e REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 214-215. 
911 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 27f.-27v. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 175f.-175v.. 
912 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 371-373 e REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 217-219. 
913 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls.47f.-48f.. 
914 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 181v.-183f.. 
915 Ibidem. 
916 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
917 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 40f.-41f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 181v.-183f.. 
918 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 33f.-36v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 181v.-183f.. 
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fora deles, excepto em caso de enfermidade grave919 e admitir à frequência dos 

sacramentos mais as mulheres do que os homens920. Estavam igualmente obrigados a 

renovar as licenças para confessar quando caducassem921. 

Seria também publicado um edital, em Setembro de 1775922, onde se 

revogavam todas as licenças de confessar que não estipulassem o tempo da sua 

vigência exceptuando as concedidas pelo próprio prelado que poderiam ser 

facultadas sem qualquer limitação temporal. Esta determinação só aparece no livro 

de visitações de Gondalães, em Abril de 1788, devido, provavelmente, à erecção do 

bispado de Penafiel e a sua extinção em 1778. 

 Em 1782923, os confessores, seculares e regulares do bispado foram 

admoestados “para que sem exsesão de pesoa / nas conficoins do preceito 

quadragesimal praguntem aos peniten= / tes aquela doutrina que para a salvação he 

necessaria”924, não devendo absolver os fregueses que a ignoravam. 

 Somente na comarca de Penafiel, foi mandada registar e publicar uma ordem, 

em Setembro de 1780, que proibia qualquer sacerdote de dizer missa nas capelas, nos 

domingos, sem primeiro se fazer doutrina ao povo por um período de quinze 

minutos925. 

De igual modo, nos capítulos gerais, foram admoestados por não assistirem aos 

ofícios de defuntos até ao fim926; faltarem às conferências de moral, sem legítima 

causa927, assim como por fazerem procissões fora das matrizes928 e pedirem missas com 

o objectivo de tomar a esmola929. 

 Os comportamentos desviantes, directamente imputados aos párocos e 

identificados, nos capítulos gerais, foram raros, resumindo-se a apenas quatro. Por 

conseguinte, estavam obrigados a usar o ritual romano, emendado por Bento XIV930 e 

a fazer oração mental com os fregueses931, sendo-lhes proibido efectuar procissões 

                                                
919 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
920 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
921 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 33f.-36v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 181v.-183f.. 
922 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 28f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 175v.-176f.. 
923 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 42f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 44v.-45f. e A. P. E., 255, op. cit., fls. 
184v.. 
924 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 42f.. 
925 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fl. 43v.. 
926 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 40f.-41f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 181v.-183f.. 
927 Ibidem. 
928 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
929 Ibidem. 
930 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 33f.-36v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 181v.-183f.. 
931 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 47f.-48f.. 
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fora das matrizes932 e publicar os banhos dos fregueses sem primeiro os examinar na 

doutrina cristã933. Todavia, em quatro de Janeiro de 1773, foi publicada uma ordem, 

nos livros de visitações de Leça da Palmeira934 e de Gulpilhares935, na qual se exigia a 

todos os párocos das comarcas da Maia e da Feira que, antes de fazerem executar a 

licença de matrimónio dos contraentes que não fossem seus paroquianos, dessem 

conhecimento ao juízo eclesiástico por meio de uma carta fechada, para que se 

averiguasse da veracidade das suas intenções. Caso os contraentes fossem seus 

fregueses, deviam examiná-los primeiro e se houvesse qualquer dúvida tinham a 

obrigação de recorrer àquela autoridade. Este reforço da fiscalização deveu-se ao 

facto de alguns homens terem sido recebidos “em / face da igreja com humas 

(mulheres), deixando enganadas outras, fabricando para / esse effeito (…) ordenns de 

recebimen / to falsas, precipitandose atentamente contra a disposição do Conci / lio 

de Trento no horrivel insulto de celebrarem com notoria nulida / de o matrimonio fora 

da prezença de seus proprios Parocos”936.  

 De igual modo, a ordem de Fevereiro de 1779 foi somente registada nos livros 

de capítulos de Leça da Palmeira937 e de Gulpilhares938. Esta advertia os párocos para 

que fizessem os assentos de todos os menores defuntos, independentemente da sua 

idade, declarando neles o seu sexo. 

Em Abril de 1788, os párocos foram admoestados por não declararem, nas 

certidões dos banhos que remetiam ao juízo eclesiástico, os contraentes que se 

encontravam ausentes939. 

 Os titulares dos benefícios paroquiais não podiam permitir aos sacerdotes 

confessar ou celebrar enquanto assistiam à missa cantada dos ofícios de defuntos940, 

fazer procissões nas aldeias941 ou sermão de paixão na quinta-feira maior942, assim 

como, neste dia, não deviam consentir que as portas da igreja estivessem abertas, 

depois do sol-posto943. Por último, tinham a obrigação de denunciar os clérigos que, 

dentro ou fora da igreja, estivessem vestidos de forma imprópria ao estado clerical944. 

                                                
932 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
933 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 43f.-44v.. 
934 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 26v.-27f.. 
935 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 174f.-174v.. 
936 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 26v.. 
937 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 36v.-37f.. 
938 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fl. 180v.. 
939 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fl. 50f.. 
940 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 40f.-41f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 41v.-43f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 181v.-183f.. 
941 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
942 Ibidem. 
943 Ibidem. 
944 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 47f.-48f.. 
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 Aos fregueses apenas se lhes exigia que não fizessem ou procurassem quem 

fizesse exorcismos e lesse o evangelho a mulheres, sem autorização do prelado945 e 

que não encomendassem missas ou sermões a quem lhes fizesse um preço “porque he 

reprovado pellas / Constituisoens Appostolicas todo o contrato com / materia de 

missas, e he contra razão, que fassão / presso ao que tanto valle”946. 

 No edital de Fevereiro de 1784, publicado apenas nos livros de visitações de 

Leça da Palmeira947 e Gulpilhares948, os homens foram acusados de agirem com 

intemperança durante os festejos do Carnaval e, no de Maio de 1785949, foram 

condenados os ajuntamentos nocturnos de homens e mulheres facilitados pelo facto 

de as igrejas estarem, de noite, abertas. Deste modo, era estritamente proibido estar 

alguma igreja ou capela do bispado aberta, antes do nascer do sol e meia hora 

depois dele posto, e que nelas houvesse, de noite, qualquer ajuntamento de pessoas 

de ambos os sexos. Aquelas só podiam estar, de noite, abertas durante o tempo que 

fosse necessário para administrar o sagrado viático aos que estivessem em perigo de 

vida. Ainda neste edital de 1785, se proibia a venda de alguns comestíveis às portas 

das igrejas, na quinta-feira e sexta-feira da semana santa, pelo perigo de se violar o 

jejum. Também relativamente aos comestíveis, em Junho de 1789, foi determinado 

que, nos dias de preceito, só se podiam vender aqueles que fossem necessários 

contudo, havendo alguma urgente necessidade, deviam recorrer ao prelado para 

que lhes permitissem vender outros géneros950. 

 

 

6.2.9. D. Lourenço Correia de Sá (1796 – 1798) 
 

 Filho de Sebastião Correia de Sá – tenente general do exército e governador 

interino das armas da cidade do Porto – e de Clara Joana de Amorim Pereira, D. 

Lourenço Correia de Sá, nasceu em Março de 1741. Foi governador da diocese do 

Porto na sequência da morte de D. Frei João Rafael de Mendonça, em 1793, até à 

data em que entraria na cidade do Porto, enquanto prelado. Deste modo, em 1795, 

foi eleito bispo e, em Dezembro desse mesmo ano, recebeu as bulas papais de 

                                                
945 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 45v.-47v.. 
946 B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 46f.. 
947 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 45v.-46f.. 
948 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 186f.-186v.. 
949 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 46f.-46v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 48v.-49f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 187f.-187v.. 
950 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 48v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 50f.-50v. e A. P. E., 255, op. cit., fl. 
189f.. 
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confirmação, tendo tomado posse da administração da diocese, em Março de 1796, 

e feito a sua entrada solene na cidade do Porto, em 30 de Outubro do referido ano951. 

 Enquanto desempenhou o cargo de governador, Leça da Palmeira, Gondalães 

e Gulpilhares foram inspeccionadas apenas uma vez, em 1794. Nestas visitas pastorais, 

poucos foram os capítulos gerais mandados registar e publicar. Neste sentido, somente 

na de Gondalães surgem advertências aos párocos. A estes era exigido ensinar a 

doutrina cristã, aos seus fregueses, persuadi-los a frequentar os sacramentos e visitá-los 

quando se encontravam doentes, ajudando-os a bem morrer. Por último, não deviam 

admitir às benesses da igreja clérigos que se trajavam de forma imprópria ao estado 

clerical. 

 Por seu lado, os clérigos foram admoestados para que não faltassem às 

conferências de moral952; renovassem as licenças para confessar953 e não dissessem 

missa nem assistissem aos ofícios divinos sem vestidos talares de cor preta954. 

 Enquanto prelado, Lourenço Correia de Sá conseguiria, em Dezembro de 1797, 

do monarca, D. João VI, a concessão para si e para o cabido do Porto da “faculdade 

de escolherem entre os Desembargadores da Relação da mesma cidade um Juiz 

privativo, e tambem um Escrivão, com o privilegio de poderem cobrar todos os fóros e 

rendas da Igreja e mais dividas executivamente”955. 

 No cumprimento dos seus deveres pastorais, D. Lourenço Correia de Sá encetou 

a visita ao bispado que não terminaria, uma vez que acabaria por falecer, vítima de 

doença, em Junho de 1798, durante a inspecção à freguesia de S. Nicolau de Mesão 

Frio956. Todavia, mandou ainda registar, nos livros de visitações das freguesias do seu 

bispado, um edital957 em que se exortava o clero a ensinar a doutrina cristã e a se 

trajar conforme as normas. De igual modo, os párocos deviam ensinar “os rudimentos 

da fé com zelo e fervor aos piquenos, ja / instruindo aos adultos em tudo o que 

dev(ia)m saber como christaons, / e como membros da soviedade cevil”958, fim para o 

qual os confessores e pregadores deviam também contribuir. 

 Após a morte deste bispo, o cabido assumiu a jurisdição da diocese até 

Fevereiro de 1799, altura em que D. António de São José de Castro tomou posse por 

procuração passada ao doutor Manuel Lopes Loureiro, abade resignatário de S. João 
                                                
951 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 374-376 e REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 220-222. 
952 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 51f.-52f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 54f.-54v. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 191f.-193v.. 
953 Cf. A. P. E., 255, op. cit., fls. 191f.-193v.. 
954 Cf. B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 54f.-54v.. 
955 FERREIRA, José Augusto, op. cit., p. 378. 
956 Cf. REIS, Henrique Duarte e Sousa, op. cit., pp. 224-225. 
957 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 50f.-51f., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 53f.-54f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fls. 190f.-191f.. 
958 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 50v.. 
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do Grilo e cónego da Sé do Porto, que ficou à frente do governo do bispado até à sua 

entrada solene, em Setembro de 1802959. O último documento registado, nos livros de 

visitações analisados antes de se iniciar uma nova centúria, data de dois de Outubro 

de 1798960, e foi enviada pelo cabido. Neste, advertia os párocos a ensinar a doutrina 

cristã aos fiéis, nas tardes de domingo e dias santos não dispensados, do mesmo modo 

que “nas Domingas da Quaresma (devia) expli= / car com toda a perciza clareza e 

demora todas as divinas maxi= / mas que a Santa Igreja propoem á seus filhos 

naqueles dias”961. Por outro lado, os titulares dos benefícios paroquiais estavam 

obrigados, pelo menos duas vezes por mês, a acompanhar o juiz e irmãos da confraria 

do santíssimo sacramento quando estes pedissem esmola aos fregueses da sua 

paróquia. 

 

Concluindo, seria, então ao longo do episcopado de D. Tomás de Almeida, que 

ocorreria o ponto de viragem, uma vez que se verificou uma redução significativa dos 

capítulos gerais publicados, o que revela um menor interesse atribuído às visitas 

pastorais enquanto estratégia de controlo. Embora as matérias tratadas se 

mantivessem na linha dos anteriores prelados, os párocos deixaram de ser a figura de 

proa das recomendações, chegando-se mesmo a verificar uma maior preocupação 

dirigida aos clérigos, sobretudo quando João da Silva Ferreira assumiu o governo da 

diocese por motivo de doença e morte do bispo D. Frei José Maria da Fonseca e 

Évora. Todavia, no final de setecentos, D. Frei João Rafael de Mendonça manifestou 

um maior interesse na fiscalização da diocese do Porto através da divulgação das 

suas determinações por intermédio dos visitadores. Este prelado fez incidir o seu 

esforço de reforma nos abusos cometidos, essencialmente pelos clérigos e, mais 

concretamente, pelos sacerdotes. 

Uma vez que o corte cronológico em estudo termina em 1800, não é possível 

comprovar se esta tendência se mantém ou se foi apenas produto de uma só 

individualidade, mas uma análise superficial dos registos dos capítulos de visita do 

século XIX, parece confirmar que se tratou de uma acção isolada e que não se voltou 

a verificar igual empenho dos prelados do Porto nesta estratégia de controlo social e 

moral dos súbditos. 

 

 

                                                
959 Cf. FERREIRA, José Augusto, op. cit., pp. 380-382. 
960 Cf. A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fls. 53v.-54v., B. S. M. P., Man. 15a, op. cit., fls. 55f.-56f. e A. P. E., 255, op. 
cit., fl. 194v.. 
961 A. P. I. L. P., s/ cota, op. cit., fl. 54f.. 
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Capítulo 7. As Sanções Disciplinares Impostas aos Prevaricadores 
 

7.1. As Censuras e Penas Espirituais 
 

A excomunhão, a suspensão e a interdição sãos as três censuras eclesiásticas 

reconhecidas nas constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90. Elas 

impunham a “prohib(ição) activa, passiva (…) (d)o uso de alguns Sacramentos, & de 

todos os officios Divinos, & de ecclesiastica sepultura”962 como forma de constranger 

os súbditos a obedecer.  

Nos livros de visitações analisados, apenas foram usadas as censuras de 

excomunhão e de suspensão para condenar todos os que cometessem abusos, não 

tendo sido encontrada qualquer referência à de interdição963.  

De um total de 611 comportamentos desviantes, identificados nos capítulos 

particulares inscritos nos livros de visitações examinados, apenas a pouco mais de um 

terço foi cominada uma censura ou pena espiritual. Situação consideravelmente 

diferente, nos capítulos gerais, uma vez que a 53% dos 706 abusos condenados tinha 

sido atribuída uma repreensão espiritual.  

 

 

7.1.1. A Excomunhão 
 

  A excomunhão excluía da comunidade de fiéis o pecador, privando-o dos 

sacramentos, do enterro em solo sagrado e dos sufrágios da Igreja. 

 Tratando-se da pena mais grave que a Igreja podia infligir, a excomunhão não 

devia ser usada pelos ministros em causas leves nem mesmo nas graves quando, por 

outros meios, fosse possível fazer cumprir os seus mandados964. 

Um dos efeitos da excomunhão maior era apartar os excomungados da 

comunicação e trato com os demais fiéis, a denominada “evitação”. Todavia, não 

bastava que ela fosse de conhecimento geral, era necessário que fosse declarado e 

denunciado publicamente e pelo juiz eclesiástico para que a evitação fosse legítima. 

Somente se alguma pessoa “puze(sse) maõs violentas em algum Clerigo, ou pessoa 

                                                
962 C.S.B.P. de 1687/90, liv. V, tít. XXVIII, const. I, p. 624. 
963 A censura eclesiástica da interdição divide-se em local (quando se interdita uma cidade, freguesia, 
vila ou lugar), pessoal (quando se dirige a uma ou várias pessoas) e mista (quando se interdita o lugar e as 
pessoas). Todavia, cada uma destas formas podia ser geral ou particular, total ou parcial com ou sem 
limitação de tempo. Por se tratar de uma censura grave, os ministros da Igreja só a deviam usar nos casos 
de muita consideração, nomeadamente em situações de desobediência ou para defesa da jurisdição, 
liberdade ou imunidade eclesiásticas (C.S.B.P. de 1687/90, liv. V, tít. XXVIII, const. I, pp. 624-625). 
964 Cf. C.S.B.P. de 1687/90, liv. V, tít. XXV, const. I, p. 571. 
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ecclesiastica, que goza(sse)do privilegio do Canone, sendo o tal delicto, que de 

nenhum modo se po(dia) encobrir, & notoriamente lhe não competir escuza, pera 

deixar de aver encorrido na excomunhão”965 é que se podia evitá-la, sem que para 

isso tivesse sido declarada e denunciada. 

Todo aquele que comunicasse com um evitado, tanto nas coisas divinas como 

nas humanas, incorria normalmente na pena de excomunhão menor, mas também 

nalguns casos, na de excomunhão maior966. Esta proibição, porém, não compreendia 

a mulher ou marido, filhos, criados e familiares da pessoa excomungada e aqueles 

que comunicassem com ela por qualquer necessidade espiritual ou corporal967. 

Para que fosse tornado público e não se pudesse alegar ignorância, os párocos 

estavam encarregues de escrever, numa “tábua”, o nome de qualquer freguês que 

tivesse sido declarado excomungado e, noutra, os que tinham sido evitados da igreja 

e ofícios divinos de modo a que, em todos os primeiros domingos de cada mês, antes 

de dizerem missa, os divulgassem ao povo968. 

Apesar de nas constituições sinodais do bispado de 1687/90 se exortar para que 

a excomunhão fosse aplicada somente como último recurso, a verdade é que esta foi 

a censura que, mais frequentemente, foi imposta. Com efeito, nos capítulos 

particulares, em 58% dos casos a excomunhão foi a censura espiritual utilizada, tendo 

sido cominada, sobretudo, aos membros do clero, com especial ênfase para os 

titulares dos benefícios paroquiais. Estes seriam excomungados por, nomeadamente 

serem coniventes com a realização/participação em ajuntamentos e serões com o 

incumprimento dos dias de preceito pelos fregueses ou quando estes agiam de forma 

imprópria nos lugares e actos sagrados. De igual modo, foi-lhes atribuída esta censura 

por serem condescendentes com os clérigos no que tocava às suas funções 

eclesiásticas ou mesmo à sua postura. Contudo, os párocos seriam igualmente 

excomungados por não satisfazerem as suas obrigações no que concerne à 

celebração dos ofícios divinos e à execução de todos os trâmites burocráticos que 

lhes eram impostos, sobretudo em Leça da Palmeira, provavelmente, por se tratar de 

uma freguesia com alguma importância económica e que se localizava próxima da 

sede do episcopado. 

 

 

 

                                                
965 C.S.B.P. de 1687/90, liv. V, tít. XXV, const. IV, p. 576. 
966 Idem, pp. 576-577. 
967 Idem, p. 577. 
968 Idem, p. 578. 
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Gráfico VII – EXCOMUNHÃO – Principais súbditos condenados nos capítulos particulares 

inscritos nos livros de visitações analisados (1675 – 1800) 
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Nas ocorrências relativas aos fregueses, apenas é possível reconhecer 

pequenos núcleos a quem se dirigia esta censura, uma vez que 21% dos registos se 

referem ao conjunto dos fregueses indiscriminadamente. Assim, todos os fiéis, que 

sobretudo, não cumpriam com as suas obrigações enquanto elementos pertencentes 

a uma comunidade de fé ou não pagavam os tributos a que estavam sujeitos, foram 

punidos com excomunhão. 

Quando se analisa as censuras e penas espirituais aplicadas nos capítulos 

gerais, pelos prelados, ou seus substitutos aquando das sés vacantes, a situação 

modifica-se, substancialmente, uma vez que a excomunhão foi a admoestação 

empregada em 75% dos casos. Quanto à sua distribuição pelos elementos da 

comunidade, mais de 80% dirigia-se aos membros do clero, continuando os párocos a 

liderar com uns esmagadores 52%. 

Os titulares dos benefícios paroquiais incorreram na pena de excomunhão 

essencialmente por pactuarem com a forma imprópria como os clérigos das suas 

freguesias se trajavam, principalmente, aquando da realização dos ofícios divinos. Por 

conseguinte, não é de estranhar que os clérigos tenham sido, sobretudo, condenados 

à pena de excomunhão por usarem vestes impróprias ao estado e função clericais. 
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Gráfico VIII – EXCOMUNHÃO – Principais súbditos condenados nos capítulos gerais 

inscritos nos livros de visitações analisados (1675 – 1800) 

Oficiais da Justiça 
Eclesiástica (1%)

Párocos (52%)

Mulheres (1%)

Juízes da Igreja 
(1%)

Barbeiros, 
Médicos e 

Cirurgiões (1%)

Clérigos Não 
Especificados

(18%)

Sacerdotes (11%)

Sacristães (1%)

Fregueses Não 
Especificados 

(14%)

Clero
Fregueses

 
Consequentemente, os bispos ou o cabido e governantes, nas sés vacantes, 

utilizaram esta censura espiritual de modo mais parcimonioso quando se tratava de 

reprovar os abusos cometidos pelos fregueses. A estes foi-lhes cominada esta censura 

por, principalmente, agirem de forma inadequada nos lugares e actos sagrados. 

 

 

7.1.2. A Suspensão 
 

 A suspensão era uma censura eclesiástica que impedia os ministros da igreja de 

exercerem as suas funções ou poder, na sua totalidade ou em parte, por certo tempo 

ou para sempre. Era imposta por direito (quando conferida por alguma lei eclesiástica) 

ou pelo homem (no caso de ser atribuída por um juiz eclesiástico que possuía essa 

jurisdição), podendo o clérigo ser suspenso do ofício da ordem, da jurisdição ou do 

benefício eclesiásticos969. Contudo, a suspensão podia assumir a vertente de censura, 

nas situações em que se pretendia que o súbdito cessasse de cometer o pecado, mas 

também a de pena de algum delito cometido, sendo esta a fórmula mais utilizada970. 

No que diz respeito ao primeiro caso, o provisor, vigário geral e demais ministros que 

pudessem usar desta censura deviam promulgá-la, sempre por escrito, não devendo 

                                                
969 Cf. C.S.B.P. de 1687/90, liv. V, tít. XXVI, const. I, p. 613. 
970 Idem, p. 614. 
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atribui-la com limitação de tempo, uma vez que devia durar enquanto não findasse a 

contumácia do prevaricador971. 

 Todo o clérigo que incorresse em suspensão, mas ainda não tivesse sido 

declarado e denunciado tinha a obrigação de se abster de tudo aquilo de que foi 

proibido apesar de os fiéis não o deverem evitar, estando autorizados a receber dele 

os sacramentos, nomeadamente, o da penitência. Porém, após ter sido declarado 

suspenso, só as confissões sacramentais feitas no artigo da morte, quando não 

houvesse outro confessor, tinham validade. Deste modo, não podia ser admitido, nos 

actos que lhe eram defesos, nem os fregueses podiam pedir, licitamente, ou receber 

dele os demais sacramentos972. 

 A suspensão assumia também a forma de “ab ingressu ecclesiae”, pela qual se 

impedia o clérigo de exercitar qualquer acto de ordens e de ouvir ou celebrar ofícios 

divinos na igreja. Contudo, era-lhe lícito celebrar, em oratório particular ou em altar 

portátil, e “entrar na Igreja, pera passar por ella pera outra parte, & buscar algum 

amigo, ou pera outro semelhante fim civil, com tanto, que não (fosse) pera orar, & 

ouvir os officios Divinos”973. De igual modo, podiam entrar, assistir e orar, na igreja, 

quando não se celebrassem ofícios divinos. 

 Os clérigos podiam igualmente ser suspensos do ofício de pregar, sendo-lhes, no 

entanto, permitido ensinar a doutrina cristã e fazer exortações ao povo do mesmo 

modo que faziam outras pessoas que não eram aprovadas e habilitadas para 

pregar974. 

 Nos capítulos particulares deixados pelos visitadores, nos livros de visitações 

analisados, poucos foram os membros do clero a quem foi atribuída a censura de 

suspensão. Das 49 situações identificadas, quase metade referia-se a sacerdotes e, em 

27% dos casos, aos titulares dos benefícios paroquiais, apesar de uma parcela 

considerável não especificar a que clérigos se dirigia. Por conseguinte, os presbíteros 

foram suspensos, entre outros motivos, por não ensinarem a doutrina cristã antes de 

dizerem missa na igreja e capelas, nos dias de preceito, não renovarem as licenças 

que possuíam para confessar ou faltarem às conferências de moral, sem legítima 

causa. Os párocos, por sua vez, foram condenados essencialmente por consentirem, 

por parte dos clérigos e fregueses, comportamentos menos próprios. 

 

 

                                                
971 Idem, p. 614. 
972 Idem, p. 615. 
973 Ibidem. 
974 Cf. C.S.B.P. de 1687/90, liv. V, tít. XXVI, const. II, pp. 615-616. 
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Gráfico IX – SUSPENSÃO – Principais súbditos condenados nos capítulos particulares inscritos nos 

livros de visitações analisados (1675 – 1800) 

Sacerdotes 
(49%)
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Clero

 
 

Substancialmente diferente é a situação que se verifica, quando se analisam os 

capítulos gerais mandados registar e publicar pelos prelados ou pelos seus substitutos. 

Neste sentido, pode-se constatar um maior número de clérigos que incorreram em 

suspensão, passando o epicentro da atenção, para os párocos, invertendo-se a 

situação anteriormente apurada.  

 

Gráfico X – SUSPENSÃO – Principais súbditos condenados nos capítulos gerais inscritos nos livros 

de visitações analisados (1675 – 1800) 
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Deste modo, dos 81 casos de suspensão recolhidos, 42 foram atribuídos aos 

titulares dos benefícios paroquiais e apenas 20 aos sacerdotes. Quanto aos párocos, a 

estes foi-lhes cominada esta censura por consentirem aos clérigos trajados 

indevidamente realizar ou assistir aos ofícios divinos, mas também por não ensinarem a 
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doutrina cristã aos fiéis, permitirem aos pregadores fazer sermão sem tomarem a sua 

bênção de joelhos, entre outros.  

O facto de se trajarem de forma imprópria ao seu estado e função, não 

renovarem as licenças que tinham para confessar ou faltarem às conferências de 

moral, sem legítima causa, foram alguns dos motivos pelos quais os sacerdotes foram 

suspensos das suas funções. Em três situações os sacristães foram suspensos enquanto 

que os curas, apenas, por duas vezes, sendo que em 17% dos registos, não foi 

especificado a que membros do clero se dirigia. 

Por último, convém referir que dos 130 comportamentos que foram condenados 

através da imposição da pena de suspensão, somente 27 determinavam a sua 

duração. As dezasseis penas de suspensão em que se definia a sua duração, inscritas 

nos capítulos particulares, oscilavam entre os três, quatro, oito, doze e quinze dias, 

embora a mais comum fosse a de três dias, seguindo-se a de oito. Nos capítulos gerais, 

os onze registos recolhidos viram a sua duração variar entre os dois, três, quatro, quinze 

e trinta dias, sendo as suspensões por três e quinze dias, as mais usuais.  

 

 

7.1.3. A “Evitação” 

 

Como já foi referido anteriormente, a “evitação” é um efeito provocado pela 

aplicação de censuras espirituais, nomeadamente da excomunhão e da suspensão 

que impunha a proibição de se poder ir à igreja ou assistir aos ofícios divinos. Todavia, 

nos livros de visitações do bispado do Porto, em sessenta comportamentos desviantes 

condenados, a “evitação”, foi utilizada como pena espiritual imposta, quase 

exclusivamente aos fregueses e, principalmente, como forma de os persuadir a pagar 

as penas pecuniárias que lhes foram atribuídas durante a visitação.  

Ao contrário do que ocorria nas censuras espirituais já analisadas, a “evitação” 

aparece, sobretudo, mencionada nos capítulos particulares onde se registam 46 

referências; contudo, a maior parte não especifica a que franja dos fregueses se 

dirigia. Estes foram “evitados”, entre outras razões, por faltar ao ensino da doutrina, 

sem legítima causa, não saldar as suas dívidas e não acompanhar o Senhor aos 

enfermos. 

Os membros das confrarias foram, no entanto, “evitados” por oito vezes, 

seguindo-se as mulheres e os olheiros com apenas três “evitações”. É de realçar o 

facto de, por uma vez, os clérigos terem sido alvo desta pena ao contrário do que se 
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verificou, nos capítulos gerais, em que a totalidade das “evitações” se dirigiu aos 

fregueses. 

 

Gráfico XI – “EVITAÇÃO” – Principais súbditos condenados nos capítulos particulares 

inscritos nos livros de visitações analisados (1675 – 1800) 
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Os abusos condenados pelos prelados e seus substitutos com pena de 

“evitação” resumem-se a catorze. Não sendo possível determinar a que fregueses se 

dirigiam concretamente na maior parte destas “evitações”, apenas se pode constatar 

que visavam condenar essencialmente todos os que faltassem ao ensino da doutrina. 

 

Gráfico XII – “EVITAÇÃO” – Principais súbditos condenados nos capítulos gerais inscritos 

nos livros de visitações analisados (1675 – 1800) 
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7.2. As Penas Temporais 
 

 Segundo as constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90, as penas 

temporais deviam ser impostas consoante a qualidade do delito, pelo que antes de 

condenar os réus em penas temporais, qualquer ministro eclesiástico devia considerar 

“não somente a sustancia das culpas, mas tambem as circunstancias dellas, & ainda, 

que nos casos, em que o delicto est(ivesse) inteiramente provado (…) se atend(eriam) 

por huma parte as particularidades, que pod(ia)m livrar ao reo, pera lhe mitigar a 

pena, & por outra, as que pod(ia)m aggravar o crime, pera lhe acrescentar o 

castigo”975 . Por conseguinte, a aplicação deste tipo de penas nunca devia ser 

indiscriminada, mas baseada em informações precisas e fidedignas. 

 

 

7.2.1. As Penas Pecuniárias 
 

Cerca de 35% dos comportamentos desviantes identificados, nos livros de 

visitações analisados, atribuíam uma pena pecuniária aos transgressores. Este foi o 

meio mais frequentemente utilizado pelos visitadores, nos capítulos particulares, para 

penalizar todos aqueles que tinham cometido abusos, uma vez que dos 611 

procedimentos incorrectos registados, 286 foram condenados através da atribuição 

de uma sanção monetária. No que diz respeito aos capítulos gerais, esta sanção surge 

como a segunda mais empregue, apenas em 26% dos casos, na medida em que a 

excomunhão era a punição preferencialmente aplicada. 

Nos capítulos particulares, foi, sobretudo, exigido aos fregueses o pagamento 

de um determinado montante, em dinheiro, como forma de se redimirem dos 

comportamentos menos próprios que evidenciavam. Na impossibilidade de os 

inumerar a todos, resta referir que os mais recorrentes relacionam-se com a 

realização/participação em ajuntamentos e serões, com o facto de não guardarem 

os dias de preceito, executando trabalhos servis ou não cumprirem com as suas 

obrigações enquanto pertencentes a uma comunidade de fé, como sejam os casos 

de não acompanhar o Senhor aos enfermos, faltar ao ensino da doutrina ou não 

assistir ao acompanhamento dos defuntos e enterro deles. 

Somente 26% do total de penas pecuniárias tinha como transgressores os 

membros do clero, distribuindo-se quase equitativamente entre os párocos e os 

                                                
975 C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XXIV, const. II, p. 569. 
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demais clérigos. Enquanto que relativamente aos párocos não é possível determinar 

um padrão, uma vez que as circunstâncias da sua aplicação dizem respeito às mais 

variadas áreas da sua actuação, o mesmo não acontece nos clérigos. Com efeito, a 

estes foi atribuída uma pena pecuniária por essencialmente não assistirem, até ao fim, 

aos ofícios divinos, faltarem à obrigação de acompanhar o Senhor aos enfermos, não 

administrarem o sacramento da penitência convenientemente, entre outros. 

 

Gráfico XIII – PENAS PECUNIÁRIAS – Principais súbditos condenados nos capítulos particulares 

inscritos nos livros de visitações analisados (1675 – 1800) 
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Situação inversa é a que se pode verificar quando se analisam os capítulos 

gerais. Nestes, são os membros do clero os mais visados pelas penas pecuniárias, 

situação relacionada com o facto de àqueles ser atribuída especial atenção pelos 

prelados ou por aqueles que assumiram o governo da diocese, durante a sua 

vacância. Contudo, os párocos apresentam uma percentagem consideravelmente 

inferior à dos demais clérigos, assumindo estes o lugar cimeiro. Esta pena foi cominada 

aos clérigos especialmente quando se trajavam de forma imprópria ao seu estado, 

não cumpriam com as suas obrigações, aquando da realização dos ofícios divinos, 

nomeadamente, de defuntos ou faltavam às conferências de moral, sem legítima 

causa. 
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Gráfico XIV – PENAS PECUNIÁRIAS – Principais súbditos condenados nos capítulos gerais inscritos 

nos livros de visitações analisados (1675 – 1800) 
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7.2.2. Os Beneficiários das Penas Pecuniárias 
 

 Segundo as constituições sinodais do bispado do Porto de 1687/90, as penas 

pecuniárias impostas nos livros de visitações, que não estivessem expressamente 

aplicadas para certa pessoa ou coisa, deviam ser atribuídas metade para a sé e a 

outra metade para o meirinho geral do bispado976. Todavia, se este, no prazo de seis 

meses, não demandasse as penas que lhe pertencessem, em parte ou em todo, e em 

outros seis meses, as não fizesse julgar sem ter legítimo impedimento, cabia ao 

promotor da justiça demandá-las, recebendo, para além do salário, a parte do 

meirinho977. 

 Nos capítulos particulares em que foram determinadas penas pecuniárias, 

somente em 62% se definia a quem se devia aplicá-las. Por conseguinte, dos 175 casos 

identificados, 90 das sanções monetárias foram atribuídas à sé e ao meirinho, 

enquanto que 53 se destinavam à fábrica da igreja, 19 às confrarias, seis à realização 

de missas pelas almas dos defuntos, duas à bula da cruzada e duas para o acusador e 

sé e meirinho. Ao meirinho e acusador, ao meirinho e obras pias e só às obras pias foi 

atribuída apenas uma pena pecuniária. Se se cumprisse o que se encontrava 

estipulado nas constituições sinodais, as restantes 111, que não determinam a quem se 

deviam aplicar tinham como beneficiário a sé e o meirinho, o que permite concluir 

                                                
976 C. S. B. P. de 1687/90, liv. V, tít. XXIV, const. I, p.568. 
977 Ibidem. 
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que estas duas entidades eram os principais beneficiários da esmagadora maioria das 

sanções monetárias cominadas nestes capítulos. 

 Relativamente aos capítulos gerais, de um total de 182 penas pecuniárias 

impostas, 118 estabeleciam a quem se destinavam. Deste modo, 55 foram atribuídas à 

sé e meirinho, 22 ao meirinho e acusador, 16 à realização de missas pelas almas dos 

defuntos e sete à sé e acusador. Apenas cinco foram aplicadas para o cepo, outras 

cinco para as confrarias, duas para a sé e fábrica da igreja e outras tantas para o 

acusador e bula da cruzada. Esta seria ainda beneficiária da última pena pecuniária 

em questão. Se as sanções monetárias, atribuidas pelos prelados ou seus substitutos na 

vacância da sé, que não expressavam a quem deviam ser entregues fossem, 

realmente aplicadas, como mandavam as constituições do bispado então, 

novamente, eram a sé e o meirinho, com especial destaque para este último, os 

principais beneficiários da maior parte das penas pecuniárias impostas. 

  

 

7.2.3. Outras Penas Temporais 
 

 Para além das sanções pecuniárias, foram utilizadas outras penas temporais 

como forma de punir os que violavam as normas impostas pela Igreja. Nos capítulos 

particulares, estas foram empregues com menor assiduidade que nos gerais. Contudo, 

em ambos os casos era sobretudo aos membros do clero que este tipo de pena era 

atribuído, uma vez que apenas 6% da sua totalidade dizia respeito aos fregueses. 

Nos capítulos particulares, a pena usada com maior frequência foi a privação, 

imposta aos clérigos, de receberem as benesses da igreja, seguindo-se-lhe a pena de 

aljube por vinte ou trinta dias. No entanto, outras foram empregues como a de os 

clérigos in minoribus ficarem inábeis para receber ordens, de os clérigos de ordens 

sacras ficarem sem as peças de vestuário que lhes eram proibidas usar ou de os 

fregueses ficarem sem o produto do seu trabalho quando este tivesse sido realizado 

nos dias de preceito. As irregularidades cometidas pelos membros das confrarias 

podiam ser também punidas com pena de expulsão da irmandade, impugnação da 

eleição ou proibição de pedir esmola. 

Nos capítulos gerais, a pena de aljube foi a mais empregue para punir 

principalmente os abusos perpetrados pelos membros do clero. Com duração de vinte 

ou trinta dias, esta pena quando atribuída aos clérigos, normalmente pretendia 

castigar a forma imprópria como se trajavam nas diversas ocasiões, pelo que não é de 

estranhar que a terceira sanção mais imposta implicasse a perda da peça de 
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vestuário defesa. O segundo lugar era, então, ocupado pela privação das benesses 

da igreja atribuída aos clérigos e, à imagem do que ocorreu nos capítulos particulares, 

alguns clérigos “in minoribus” foram igualmente condenados a ficarem inábeis para 

receber as restantes ordens. No caso de os eclesiásticos faltarem às conferências de 

moral, nas certidões que os párocos lhes haviam de passar para confessores ou 

ordens, devia constar essa ausência. Por fim, os sacerdotes foram ainda condenados 

a ficarem privados de benzer e os irmãos da confraria do santíssimo sacramento a não 

lhes ser concedida licença para expor o Senhor. 
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CONCLUSÃO 
 

 O processo visitacional adoptado, na diocese do Porto, ao longo do período 

moderno, revela-se concordante com os desenvolvidos nos demais bispados do reino, 

pelo menos com aqueles para os quais já foram efectuados estudos como são os 

casos de Braga, Coimbra e Algarve. Com efeito, tratava-se de um mecanismo dividido 

em três etapas. Assim, à inspecção espiritual, material e administrativa das igrejas 

seguia-se a inspecção disciplinar que culminava na aplicação de sanções. Era, 

portanto, um mecanismo que visava vigiar e reprimir comportamentos ilícitos de cariz 

público cujo principal motor se centrava na figura do visitador capaz de impor penas 

de natureza não só espiritual mas também temporal. Contudo, a visita pastoral era 

apenas um dos elementos de uma engrenagem da qual faziam parte a confissão e a 

Inquisição que tinham por objectivo combater e extirpar, essencialmente, os pecados 

ocultos e a heresia, respectivamente978. 

 Entre 1675 e 1725, realizou-se, em média, de dezassete em dezassete meses, 

uma visita pastoral a cada uma das comarcas eclesiásticas que compunham o 

bispado do Porto. Porém, a partir do primeiro quartel do século XVIII, esta 

periodicidade sofreu uma quebra progressiva até ao final do século, decorrente do 

menor interesse evidenciado pelos prelados nesta estratégia de controlo e fiscalização 

mas igualmente devido às vicissitudes da história do reino e da diocese. 

 Para levar a cabo esta morosa tarefa, os bispos do Porto rodearam-se de 

pessoal qualificado que os auxiliaram em todos os trâmites necessários. Todavia, os 

prelados portuenses, raramente inspeccionaram, pessoalmente, as freguesias do seu 

bispado, optando, na sua grande maioria, por enviar um delegado. Este, 

normalmente, era doutorado e possuía um benefício paroquial localizado na diocese, 

principalmente nas comarcas de Penafiel e da Feira. No entanto, para além de 

desempenharem a função de abade, reitor ou vigário de uma determinada freguesia, 

os delegados do bispo ocuparam, por vezes, cumulativamente, outros cargos, 

nomeadamente os de comissário do Santo Ofício, desembargador eclesiástico ou 

protonotário apostólico. 

 Os prelados optaram por, frequentemente, atribuir a tarefa de inspeccionar as 

freguesias e, consequentemente, as comarcas, apenas por uma vez, a uma dada 

individualidade. Da comitiva, relativamente alargada, que assessorava o visitador no 

acto da visitação, ressalta a figura do escrivão que também, na maioria dos casos, 

                                                
978 LÉAL, Bruno, "La Crosse et le Bâton : Visites Pastorales et Recherche des Pécheurs Publics dans le Diocèse 
d´Algarve (1630 – 1750)”, p. 93. 
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participava somente uma vez na realização de visitas às comarcas. Muito embora não 

existisse qualquer disposição legal que restringisse a nomeação de uma dada pessoa 

para as funções de visitador ou escrivão da visita mais do que uma vez, assim como 

proibisse que estes inspeccionassem a comarca eclesiástica em que se inscrevia o seu 

benefício paroquial, o certo é que raramente se verificaram estas circunstâncias. 

Neste sentido, poder-se-á deduzir que os bispos procuravam assim diversificar os 

recursos humanos recrutados com vista a evitar que os oficiais eclesiásticos faltassem, 

por interesse ou má fé, aos deveres do seu ministério ou como forma de prevenir o 

aumento das despesas que a máquina visitacional exigia. 

 Em relação à época do ano em que as freguesias foram visitadas, constata-se 

que os visitadores cumpriam o que se encontrava disposto nas constituições sinodais 

do bispado do Porto de 1687/90, uma vez que a maioria das paróquias foi 

inspeccionada após a Páscoa, tendo o grosso das visitações sido efectuado em 

Setembro e Outubro, prolongando-se, por vezes, até Novembro ou mesmo Dezembro. 

Evitava-se, pois, inspeccionar nos meses mais quentes e mais frios pelo transtorno que 

provocavam, mas também devido ao estado deplorável das vias de comunicação a 

que se juntava o desconforto e lentidão dos meios de transporte. Contudo, era 

imposto aos visitadores que evitassem efectuar as inspecções às freguesias na época 

da recolha dos frutos, o que nem sempre se verificou, na medida em que, por vezes, 

coincidiam, deliberadamente ou não, com a colheita de alguns dos principais 

produtos agrícolas cultivados. Desta forma, a coincidência entre a data da visitação e 

a colheita de determinados frutos poder-se-á explicar pelo facto de o visitador não 

conseguir esquivar-se às épocas das colheitas de todas as freguesias de uma 

determinada comarca, uma vez que dispunha de pouco tempo. Por outro lado, 

poderiam deliberadamente ter optado por visitar as freguesias nos meses da colheita 

de determinados produtos agrícolas com o intuito de usufruírem deles quando lhes 

fosse concedida a procuração. 

 À parte das motivações subjacentes à realização de diversas visitas pastorais 

aquando das colheitas o certo é que o acto da visitação encontrava-se amplamente 

organizado, exigindo a máxima rapidez. 

 Quando inspeccionava uma determinada freguesia, o visitador registava, por 

meio do seu escrivão, no livro de visitações respectivo, os capítulos gerais mandados 

publicar pelo bispo, mas também as suas próprias determinações. Estas, raramente, 

tinham como alvo pessoas particulares, dirigindo-se normalmente a um grupo 

específico pertencente ao clero ou ao conjunto dos fregueses. No entanto, foram os 

membros do clero, mais concretamente, os párocos e os restantes sacerdotes, os mais 
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visados pelas críticas dos visitadores quando estes fiscalizavam e censuravam os 

comportamentos desviantes não relacionados com a execução de obras. Deste 

modo, os titulares dos benefícios paroquiais foram, sobretudo, repreendidos por 

cometerem ou consentirem que os sacerdotes cometessem abusos, no que concerne 

aos ofícios divinos, nomeadamente na celebração de missas e administração dos 

sacramentos, em especial, o da penitência. 

Há também a realçar que, ao longo do intervalo de tempo em estudo, a 

generalidade dos clérigos foi admoestada por usar vestes impróprias ao seu estado, o 

que revela uma integração, talvez mais do que o desejável, na comunidade de leigos. 

No que diz respeito aos fregueses, a vigilância foi dirigida, sobretudo, aos 

membros das confrarias, pelo menos até meados de setecentos, período a partir do 

qual se verificou uma diminuição da dinâmica das confrarias portuguesas. Por 

conseguinte, aos membros das confrarias foi exigido que colmatassem algumas 

irregularidades no que dizia respeito à gestão financeira das irmandades e cumprissem 

com todas as suas obrigações, perante a comunidade de fé. Por outro lado, convém 

destacar o facto de, constantemente, a generalidade dos fregueses ter sido 

repreendida por trabalhar nos dias de preceito ou realizar serões. Situação facilmente 

explicável pela precaridade das condições de vida da maior parte da população da 

diocese do Porto. 

A maior atenção atribuída aos párocos, sacerdotes e membros das confrarias 

deve-se ao facto de se tratar de núcleos com forte preponderância na comunidade 

de fiéis, funcionando como autênticos catalisadores de toda uma conduta moral e 

social, pelo que a sua acção ou inacção influencia, directamente, a forma de estar 

dos fiéis. Por outro lado, apesar de a mulher ser encarada, na época moderna, como 

um ser intrinsecamente pecador foi aos indivíduos do sexo masculino que os visitadores 

atribuíaram maior atenção aquando das inspecções às freguesias. 

Não se constatando divergências de fundo entre a actuação dos prelados e 

dos seus delegados é, no entanto, de destacar o maior realce dado à actuação dos 

titulares dos benefícios paroquiais pelos bispos que ocuparam o assento episcopal do 

Porto, desde o último quartel do século XVII até cerca da primeira década de 

setecentos. Foi a partir desta data que se verificou uma diminuição considerável dos 

capítulos gerais mandados publicar pelos prelados nos livros de visitações, o que 

pressupõe uma menor importância atribuída às visitas pastorais enquanto mecanismo 

de vigilância e repressão de comportamentos ilícitos. Assim, desde a primeira década 

do século XVIII até ao final de setecentos, os bispos portuenses deixaram de centrar a 
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sua atenção principalmente na acção dos párocos atribuindo igual ou, por vezes, 

maior relevância à actuação dos clérigos. 

Embora apenas a uma parte dos comportamentos desviantes identificados, nos 

livros de visitações analisados, tenha sido atribuída uma censura ou pena espiritual 

e/ou temporal como forma de dissuadir os transgressores de cometer abusos ou 

reincidir neles, os prelados impuseram, sobretudo, a censura espiritual da 

excomunhão, seguindo-se-lhe a atribuição de penas pecuniárias. Situação inversa é a 

que se pode constatar nos capítulos particulares em que os visitadores optaram 

normalmente por comutar sanções monetárias aos prevaricadores e, em menor 

escala, utilizar a excomunhão como meio dissuasor. Deste modo, no que concerne às 

sanções espirituais, nos capítulos particulares, a excomunhão foi principalmente 

atribuída aos membros do clero que cometeram abusos, com especial ênfase para os 

titulares dos benefícios paroquiais. Situação ainda mais vincada, nos capítulos gerais, 

na medida em que 52% dos comportamentos ilícitos sancionados diziam respeito 

unicamente aos párocos. Todavia, outras censuras e penas espirituais foram 

cominadas como seja a de suspensão atribuída somente ao clero e a de “evitação” 

que foi imposta, quase exclusivamente, aos fregueses. 

Relativamente às penas temporais e, mais concretamente, às penas 

pecuniárias constata-se que foram os fregueses os principais súbditos condenados, nos 

capítulos particulares, enquanto que, nos capítulos gerais, foram os membros do clero, 

beneficiando da comutação destas penas, em ambos os casos, sobretudo, a sé e o 

meirinho. 

Apesar da tentativa de erradicar condutas menos próprias, muitos foram os 

comportamentos desviantes praticados pelos súbditos da diocese do Porto que 

persistiram ao longo dos 125 anos em estudo. Esta situação poder-se-á explicar pelo 

facto destes comportamentos se encontrarem fortemente enraizados na sociedade e 

o episcopado se revelar desfasado da realidade, tentando impor uma certa conduta 

que pouco se coadunava com a efectiva vivência das populações. Por outro lado, o 

incumprimento das determinações impostas, nas visitas pastorais, poderá sugerir a 

falta de poder de coacção dos bispos e seus visitadores e, como tal, as penas 

impostas se revelarem insuficientes para demover os prevaricadores. Não foi possível 

determinar se realmente as punições foram cumpridas ou se ficaram apenas no papel, 

mas o certo é que, por vezes, nem mesmo a excomunhão conseguia dissuadir os 

transgressores de reincidirem nas suas faltas. 
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F O N T E S  E  B I B L I O G R A F I A  

 

FONTES MANUSCRITAS 
 

ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO 

 

Livros de visitações: 

 Cabido (1622 – 1703) Cab. 1621 

 Convento de Nossa Senhora dos Anjos de Azurara (1694 – 1833) K/16/1-60 

 Convento de S. Bento da Avé-Maria do Porto (1774) K/19/2-75 

S. Veríssimo de Paranhos (1713 – 1803) Cab. 1693 

Salvador de Fânzeres (1712 – 1803) Cab. 1693 

Santa Maria do Olival (1690 – 1803) Cab. 1693 

Santa Marinha de Crestuma (1684 – 1803) Cab. 1693 
 

Livros de devassas: 

 Paranhos, Olival e Crestuma (1762) Cabido 1693 

 

Livros de Registos Paroquiais: 

 S. Miguel de Leça da Palmeira: 

Livros de baptismos n.º 1 (1780 – 1795) e n.º 2 (1795 – 1811) 

Livro de casamentos n.º 1 (1780 – 1811) 

Livro de óbitos n.º 1 (1780 – 1811) 

Livros mistos n.º 4 (1672 – 1700), n.º 5 (1696 – 1708) e n.º 6 

(1706 – 1726); n.º 7 (1726 – 1780) 

Bob. 221 e 

222 

S. Pedro de Gondalães: 

Livros mistos n.º 1 (1587 – 1708) e n.º 2 (1705 – 1780) 
Bob. 255 

Santa Maria de Gulpilhares: 

Livros mistos n.º 2 (1699 – 1754) e n.º 3 (1754 – 1818) 
Bob. 506 

Santa Maria de Sandim: 

Livros mistos n.º 2 (1634 – 1683), n.º 3 (1688 – 1711), n.º 4 

(1709 – 1733), n.º 5 (1728 – 1743), n.º 6 (1743 – 1762), n.º 7 

(1755 – 1793) e n.º 8 (1792 – 1820) 

Bob. 524 e 

525 

Santa Maria do Olival: 

Livros mistos n.º 2 (1671 – 1743), n.º 3 (1742 – 1768), n.º 4 

(1767 – 1785) e n.º 5 (1784 – 1823) 

Bob. 512 e 

513 
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Santa Marinha de Crestuma: 

Livros mistos n.º 1 (1656 – 1701), n.º 2 (1698 – 1756), n.º 3 

(1756 – 1789) e n.º 4 (1789 – 1818) 

Bob. 502 

S. João de Canelas: 

Livros mistos n.º 1 (1588 – 1683), n.º 2 (1683 – 1719), n.º 3 

(1718 – 1742), n.º 4 (1742 – 1776), n.º 5 (1776 – 1802) e n.º 6 

(1797 – 1826) 

Bob. 498 e 

499 

S. Salvador de Perosinho: 

Livros de baptismos n.º 1 (1750 – 1768), n.º 2 (1768 – 1797) e 

n.º 3 (1797 – 1807) 

Livro de casamentos n.º 1 (1777 – 1835) 

Livro de óbitos n.º 1 (1770 – 1805) 

Livros mistos n.º 2 (1668 – 1692), n.º 3 (1692 – 1722), n.º 4 

(1772 – 1750) e n.º 5 (1750 – 1777) 

 

 

 

Bob. 522 e 

523 

Santa Eulália de Aveleda: 

Livros mistos n.º 1 (1653 – 1703), n.º 2 (1698 – 1728), n.º 3 

(1728 – 1748) e n.º 4 (1748 – 1788) 

Bob. 465 e 

466 

Santa Marinha de Vilar do Pinheiro: 

Livros mistos n.º 2 (1675 – 1737), n.º 3 (1737 – 1780) e n.º 4 

(1780 – 1811) 

Bob. 491 

Santiago de Milheirós: 

Livros mistos n.º 1 (1586 – 1711), n.º 2 (1711 – 1780) e n.º 3 

(1780 – 1833) 

Bob. 169 

S. Cristóvão do Muro: 

Livros mistos n.º 1 (1587 – 1681), n.º 2 (1681 – 1742), n.º 3 

(1738 – 1780) e n.º 4 (1780 – 1826) 

Bob. 439 

S. Faustino de Gueifães: 

Livros mistos n.º 1 (1737 – 1789) e n.º 2 (1786 – 1825) 

Bob. 168 e 

169 

S. Pedro de Canidelo: 

Livros mistos n.º 2 (1641 – 1731) e n.º 3 (1731 – 1780) 

Bob. 469 e 

470 

S. Salvador de Lavra: 

Livros mistos n.º 1 (1653 – 1707), n.º 2 (1705 – 1743), n.º 3 

(1743 – 1758), n.º 4 (1758 – 1780) e n.º 5 (1780 – 1809) 

Bob. 216 e 

217 

S. Gonçalo de Mosteiro: 

Livros mistos n.º 1 (1590 – 1711), n.º 2 (1711 – 1762) e n.º 3 

(1762 – 1802) 

Bob. 479 
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S. Veríssimo de Paranhos: 

Livros de baptismos n.º 1 (1748 – 1759), n.º 2 (1759 – 1769) e 

n.º 3 (1769 – 1780) 

Livro de casamentos n.º 1 (1748 – 1775) 

Livro de óbitos n.º 1 (1748 – 1780) 

Livros mistos n.º 2 (1642 – 1726), n.º 3 (1709 – 1748), n.º 4 

(1775 – 1790), n.º 5 (1790 – 1797) e n.º 6 (1797 – 1805) 

Bob. 343, 344, 

345 e 346 

S. Vivente de Tougues: 

Livros mistos n.º 1 (1588 – 1715) e n.º 2 (1715 – 1792) 

Bob. 481 e 

482 

Santa Cruz de Jovim: 

Livros mistos n.º 1 (1588 – 1692), n.º 2 (1691 – 1721), n.º 3 

(1721 – 1756), n.º 4 (1756 – 1793) e n.º 5 (1793 – 1818) 

Bob. 115 e 

116 

Santa Marinha de Lodares: 

Livros mistos n.º 1 (1587 – 1679), n.º 2 (1679 – 1719), n.º 3 

(1719- 1776), n.º 4 (1776 – 1803) e n.º 5 (1796 – 1811) 

Bob. 143 e 

144 

S. Cristóvão de Louredo: 

Livros mistos n.º 1 (1583 – 1700), n.º 2 (1690 – 1780) e n.º 3 

(1781 – 1825) 

Bob. 257 

S. João de Luzim: 

Livros mistos n.º 2 (1671 – 1715), n.º 3 (1715 – 1743), n.º 4 

(1743 – 1762) e n.º 5 (1762 – 1803) 

Bob. 288 

S. João de Rande: 

Livros mistos n.º 1 (1586 – 1697), n.º 2 (1697 – 1743) e n.º 3 

(1743 – 1849) 

Bob. 297 

S. Martinho de Lagares: 

Livros mistos n.º 1 (1587 – 1679), n.º 2 (1654 – 1729), n.º 3 

(1716 – 1750), n.º 4 (1716 – 1780) e n.º 5 (1778 – 1816) 

Bob. 286 e 

287 

S. Miguel de Beire: 

Livros mistos n.º 1 (1617 – 1713), n.º 2 (1713 – 1757), n.º 3 

(1751 – 1780) e n.º 4 (1780 – 1832) 

Bob. 248 

S. Paio de Casais: 

Livros mistos n.º 1 (1587 – 1729), n.º 2 (1722 – 1780) e n.º 3 

(1780 – 1807) 

Bob. 140 

S. Pedro de Ataíde: 

Livros de baptismos n.º 1 (1742 – 1807) 

Livros mistos n.º 1 (1584 – 1729) e n.º 2 (1730 – 1775) 

Bob. 4 
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S. Pedro de Sobreira: 

Livros de baptismos n.º 1 (1642 – 1706), n.º 2 (1705 – 1741), 

n.º 3 (1741 – 1772), n.º 4 (1772 – 1783) e n.º 5 (1783 -1802) 

Bob. 262 

S. Salvador de Castelões de Cepeda: 

Livros mistos n.º 1 (1588 – 1727), n.º 2 (1727 – 1780) e n.º 3 

(1771 – 1811) 

Bob. 250 e 

251 

S. Salvador de Fânzeres: 

Livros mistos n.º 2 (1659 – 1698), n.º 3 (1698 – 1733), n.º 4 

(1732 – 1744), n.º 5 (1744 – 1754), n.º 6 (1754 – 1762), n.º 7 

(1762 – 1771), n.º 8 (1771 – 1783), n.º 9 (1783 – 1794) e n.º 10 

(1794 – 1814) 

 

 

Bob. 104, 105 

e 106 

S. Vicente do Pinheiro: 

Livros mistos n.º 1 (1588 – 1680), n.º 2 (1680 – 1725), n.º 3 

(1724 – 1753), n.º 4 (1753 – 1780), n.º 5 (1780 – 1802) e n.º 6 

(1794 – 1845) 

Bob. 295 e 

296 

Santa Leocádia de Baião: 

Livros mistos n.º 2 (1667 – 1713), n.º 3 (1713 – 1742), n.º 4 

(1742 – 1762), n.º 5 (1759 – 1780) e n.º 6 (1779 – 1818) 

Bob. 48 

Santa Maria de Sobretâmega: 

Livros mistos n.º 1 (1587 – 1708), n.º 2 (1708 – 1742), n.º 3 

(1742 – 1780) e n.º 4 (1778 – 1799) 

Bob. 201 

Santo André de Várzea de Ovelha: 

Livros mistos n.º 1 (1553 – 1680), n.º 2 (1677 – 1742), n.º 3 

(1742 – 1778), n.º 4 (1778 – 1793) e n.º 5 (1793 – 1803) 

Bob. 207 e 

208 

S. Martinho de Aliviada: 

Livro misto n.º 1 (1588 – 1779) 
s/ cota 

S. Salvador de Tabuado: 

Livros mistos n.º 2 (1672 – 1703), n.º 3 (1703 – 1742), n.º 4 

(1742 – 1769), n.º 5 (1768 – 1782) e n.º 6 (1782 – 1804) 

Bob. 202 e 

203 

 S. Tomé de Covelas: 

Livros mistos n.º 2 (1663 – 1710), n.º 3 (1705 – 1754), n.º 4 

(1753 – 1781) e n.º 5 (1781 – 1809) 

Bob. 51 

 

“Papéis Relativos a conflitos e demandas entre eclesiásticos” (1691 – 

1824) 
Cab. 1630 
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ARQUIVO DO PAÇO EPISCOPAL 

 

Livros de visitações: 

         Convento de S. Bento de Vairão (1726) 159 

         Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, S. Pedro e S. Felipe  

        de Néri do Socorro dos Clérigos pobres da cidade do Porto (1761 – 1826) 
276 

S. Cristóvão do Muro (1681 – 1733) e (1734 – 1779) 503 e 340 

S. Faustino de Gueifães (1807 – 1869) 303 

S. Gonçalo de Mosteiró (1619 – 1766) 405 

S. João de Luzim (1610 – 1765) 511 

S. Martinho de Caramos (1694 – 1859) 307 

S. Martinho de Lagares (1743 – 1785) 366 

S. Martinho de Travanca (1750 – 1951) 331 

S. Miguel de Beire (1676 – 1815) e (1823-1930) 490 e 383 

S. Miguel de Vila Caiz (1815 – 1923) 395 

S. Nicolau da Vila da Feira (1726 – 1834) 496 

S. Paio de Casais (1813 – 1856) 436 

S. Pedro de Ataíde (1690 – 1774), (1774 – 1917) 427 e 428 

S. Pedro de Canidelo (1766 – 1914) 487 

S. Romão de Carvalhosa (1773 – 1826) 426 

S. Salvador de Aveleda (1709 – 1729), (1730 – 1756) e (1823 – 1861) 433, 434 e 432 

S. Salvador de Castelões de Cepeda (1700-1840) 404 

S. Vicente de Sousa (1853 – 1875) 443 

Santa Cristina de Nogueira (1649 – 1707) e (1770 – 1859) 406 e 410 

Santa Cruz de Jovim (1699 – 1905) 365 

Santa Eulália de Aveleda (1772 – 1877) 400 

Santa Eulália de Barrosas (1904 – 1907) 447 

Santa Eulália de Chave (1697 – 1863) 477 

Santa Maria de Esmoriz (1664 – 1760) 316 

Santa Maria de Gulpilhares (1598 – 1885) 255 

Santa Maria de Idães (1784 – 1842) 413 

Santa Maria de Sobretâmega (1641 – 1711) 431 

Santa Maria de Vilar do Torno (1669 – 1762) 373 

Santa Marinha de Lodares (1750 – 1775) 495 

Santa Marinha do Tropeço (1737 – 1914) 388 

Santiago de Milheirós (1702 – 1755) e (1778 - 1866) 338 e 305 
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Vila Chã (1719 – 1821) 279 

 

Livros de devassas: 

 Feira (1813 – 1814) 272 

 

Livros de registo das visitações das comarcas: 

Feira (1824) 

Penafiel (1861) 

Maia e Feira (1864) 

088 

088 

088 

Penafiel (1823) 329 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO 

 

Livros de visitações: 

Recolhimento de Nossa Senhora da Esperança (1732 – 1824) liv.os 9 e 91 

 

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO 

 

Listas das Companhias de Ordenanças: 

do Concelho de Bouças (1764 – 1791) 4390 a 4393 

do Concelho de Bouças. Companhia de Leça da Palmeira e 

Anexas (1793 – 1809) 
4399 

do Concelho de Gaia (1764 – 1791) 4402 a 4405 

do Concelho de Gaia. Companhia de Santo André de Canidelo 

e Anexas (1774 – 1794) 

4407 

da Honra de Louredo (1782 – 1806) 4383 

 

ARQUIVO MUNICIPAL DE PENAFIEL 

 

Livros de visitações: 

S. João de Rande (1685 – 1815) D16 

 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO 

 

“Dicionário Geográfico de Portugal” (Memórias Paroquiais de 1758) 

Vol. 12, n.º 444, pp. 3043-3046 (S. Tomé de Covelas) 
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Vol. 12, n.º 472, pp. 3295-3302 (Santa Cruz do Douro) 

Vol. 16, n.º 112, pp. 705-722 (S. Tiago de Fontes) 

Vol. 16, n.º 123, pp. 765-772 (S. Sebastião de Fonelos) 

Vol. 17, n.º 62, pp. 333-338 (Santa Maria de Gulpilhares) 

Vol. 17, n.º 70, pp. 365-375 (S. Pedro de Gondalães) 

Vol. 18, n.º 110, pp. 595-600 (S. Salvador de Grijó) 

Vol. 21, n.º 107, pp. 1039-1052 (Santa Maria Madalena dos Loivos da Ribeira) 

Vol. 21, n.º 141, pp. 1243-1248 (S. Lourenço do Douro) 

Vol. 23, n.º 137, pp. 859-870 (S. Nicolau de Mesão Frio) 

Vol. 25, n.º 235, pp. 1761-1766 (Santa Comba de Moura Morta) 

Vol. 27, n.º 40, pp. 263-268 (S. Miguel de Leça da Palmeira) 

Vol. 32, n.º 162, pp. 979-982 (Santa Maria de Rosem) 

Vol. 40, n.º 229, pp. 1381-1388 (S. Mamede de Vila Marim) 

 

ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE LAVRA 

 

Livros de visitações: 

São Salvador de Lavra (1654 – 1782), (1789 – 1921) s/ cota 

 

ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE LEÇA DA PALMEIRA 

 

Livros de visitações: 

S. Miguel de Leça da Palmeira (1674 – 1747), (1748 – 1916) s/ cota 

 

ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE PEROSINHO 

  

Livros de visitações: 

S. Salvador de Perosinho (1733 - 1866) s/ cota 

 

BIBLIOTECA DO SEMINÁRIO MAIOR DO PORTO 

 

Livros de visitações: 

S. Cristóvão de Louredo (1662 – 1910) Man. 8a 

S. João de Luzim (1769 – 1925) Man. 1-b 

S. Mamede de Alentem (1790 – 1904) Man. 91 

S. Mamede de Vila Verde (1767 – 1825) Man. 73 
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S. Martinho de Aliviada (1760 – 1802) Man. 35 

S. Pedro de Gondalães (1674 – 1754), (1755 – 1841) Man. 80 e 15a 

S. Pedro de Sobreira (1772 – 1868) Man. 9a 

S. Tomé de Covelas (1781 – 1844) Man. 92 

S. Vicente de Pinheiro (1606 – 1639) Man. 13a 

S. Vicente de Sousa (1709 – 1829) Man. 76 

S. Vicente de Tougues (1748 – 1936) Man. 79 

S. Salvador de Tabuado (1703 – 1845) Man. 2a 

Santa Leocádia de Baião (1750 – 1859) Man. 14c 

Santa Maria de Idães (1709 – 1782) Man. 47 

Santa Maria de Vilar do Torno (1763 – 1904) Man. 11c 

Santa Marinha de Vilar do Pinheiro (1644 – 1802) Man. 86 

Santo Adrião da Ordem de Malta (1706 – 1841), (1742 – 1950) Man. 72 e 93 

Santo André de Várzea (1684 – 1920) Man. 78 

 

 

FONTES IMPRESSAS 
 

 “Almanak Constitucional, Ecclesiastico, Civil, e Curioso para o Reino de Portugal 

e Algarve”. 1855., Lisboa, 1854. 

 

 “Almanak Económico para 1866”, Lisboa, 1865. 

 

AMBRÓSIO, Manuel de Santo, “Epitome da Vida do Excellentissimo e 

Reverendíssimo Senhor D. Fr. Ignacio de S. Caetano, Confessor da Rainha Nossa 

Senhora, Arcebispo de Thessalonica, Inquisidor Geral, e Ministro Assistente ao 

Despacho do Gabinete”, Lisboa, 1791. 

 

ANDRADE, Lucas de, “Acçoens Episcopaes, Tiradas do Pontificial Romano, & 

Ceremonial dos Bispos, com hum Breve Compendio dos Poderes, et Privilégios dos 

Bispos”, Lisboa, 1671. 

―― “Visita Geral que Deve Fazer hum Prelado no seu Bispado, Apontadas as 

Cousas por que Deve Perguntar e o que Devem os Parochos Preparar para a Visita”, 

Lisboa, 1673. 
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 ARNAUD, Manuel Eduardo Valente (coord.), “Almanaque da Agricultura. Guia 

do Lavrador”, Lisboa, 1961. 

 

BARBOSA, Fernando António da Costa, “Elogio Historico, Vida e Morte do Ex.mo e 

Rev.mo Sr. Cardeal D. Thomás de Almeida, Primeiro Patriarcha da Santa Igreja de 

Lisboa”, Lisboa, 1754. 

 

CAETANO, António de S., “Opusculo Encomiastico ao Plausivel Dezembarque, e 

Feliz Chegada que fez à Corte de Lisboa o Excelentissimo e Reverendissimo Sr. Fr. Joze 

Maria de Affonseca Évora, Leytor Jubilado, Deputado da Suprema Inquisição de 

Roma, Votante do Sagrado Consistório, Examinador de Bispos, Senador, e Patricio 

Romano, e Padre mais Digno de Toda a Religião Seráfica”, Lisboa, 1741. 

 

 CARDOSO, Daniel, “O Novo Seringador. Almanach para 1928”, Porto, Lelo & 

Irmão, Limitada – Editores, 1928. 

 

“Collecção dos Applausos, em Prosa, e em Verso, Consagrados ao 

Excellentissimo, e Reverendissimo Senhor D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e Evora, 

Dignissimo Bispo do Porto, na Chegada à sua Diocesi, e Entrada que fez na Cidade, no 

dia 5 de Maio do anno de 1743”, 1765. 

 

“Constituições Sinodaes do Bispado do Porto”, Porto, 1690.  

 

“Constituições Synodaes do bispado do Porto”, Coimbra, 1585. 

 

COSTA, Agostinho Rebelo da Costa, “Descrição Topográfica e Histórica da 

Cidade de Porto”, 2.ª edição, Porto, Livraria Progredior, 1945. 

 

COSTA, António Carvalho da, “Corografia Portuguesa”, tomo I e II, 2.ª edição, 

Braga, 1868.  

 

CRUZ, António, “Geografia e Economia da Província do Minho nos Finais do 

Século XVIII. Plano de Descrição e Subsídios de Custódio José Gomes de Villas-Boas”, 

Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 1970. 
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“Elogio à memoria do Excel., e Rever. Senhor D. Fr. Joaõ Rafael de Mendonça, 

Monge da Congregaçaõ de S. Jeronymo, Professo no Real Mosteiro de Belém, e Bispo 

do Porto, que Morreo aos 6 de Junho de 1793”, Porto, 1794. 

 

FERREIRA, Manuel, “LXXX Catálogo de Livros Raros e Esgotados Apresentados 

para Venda pela Livraria Manuel Ferreira Alfarrabista”, Porto, 2005. 

 

“Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa”, tomo X, 

Lisboa, 1830, pp. 106-111. 

 

 “Kalendario para o Anno Bissexto de 1852. Seguido de Varios Artigos sobre a 

Odontotecnhia”, Lisboa, 1852. 

 

LIMA, Luís Caetano, “Geografia Historica de Todos os Estados Soberanos de 

Europa”, 2 tomos, Lisboa, 1734/1736. 

 

 MAGALHÃES, João Manuel Fernandes de, “O Seringador. Reportorio Critico-

Jocoso e Prognostico Diario para 1924”, Porto, Lelo & Irmão, Limitada – Editores, 1924. 

 

NIZA, Paulo Dias de, “Portugal Sacro-profano, ou Catalogo Alfabetico de Todas 

as Freguezias dos Reinos de Portugal, e Algarve: das Igrejas com seus Oragos: do Titulo 

dos Parocos, e Annual rendimento de cada huma: dos Padroeiros, que Apresentão: 

Juntamente com as Leguas de Distancia da Metropoli do Reino, e da Cidade 

Principal, e Cabeça do Bispado, com o Numero de Fogos”, 3 vols, Lisboa, 1767/1768. 

 

 “O Seringador. Reportorio Critico-Jocoso, e Prognostico Diario para 1867”, Porto, 

1867. 

 

 “O Seringador. Reportório Crítico-Jocoso e Prognóstico Diário para 2006”, Porto, 

Lello Editores, 2006. 

 

“Ordenações Filipinas”, 3 vols, Lisboa, 1985. 

 

QUINTANILHA, Henrique Joseph da Silva, “Jubilos de Portugal na Suspirada Vinda 

do Excellentissimo, e Reverendissimo Senhor D. Fr. Joseph Maria da Fonseca e Évora, 

Leytor Jubilado, Deputado da Suprema Inquisição de Roma, Votante do Sagrado 
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Consistorio, Examinador de Bispos, Senador, e Patricio Romano, Padre mais Digno de 

Toda a Religião Seráfica, e Sagrado Bispo do Porto”, Lisboa, 1761. 

 

“Regimento do Auditório Ecclesiastico do Bispado do Porto e dos Officiaes da 

Justiça Ecclesiastica do Mesmo Bispado, Tirado do Antigo, Mudado, Acrescentado, no 

que a Larga Experiencia Mostrou Conveniente, e Necesssario ao Tempo Presente”, 

Lisboa, 1726. 

 

 “Repertorio Astronomico do Borda d’ Agua (Chapéo Alto)”, Lisboa, Verol Junior, 

1908. 

 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo, “A população de Portugal em 1798. O censo de 

Pina Manique”, Paris/Braga, Fundação Calouste Gulbenkian, 1970. 

 

SILVEIRA, Luís Nuno Espinha da (coord.), “Os Recenseamentos da população 

Portuguesa de 1801 e 1849”, 3 vols, Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, 2001. 

 

SOARES, Mateus, “Practica e Ordem Pera os Visitadores dos Bispados, na Qual 

se Decidem Muitas Questiões, Assi em Causas Civis, como Criminais, Pertencentes aos 

Avogados, no Foro Ecclesiastico, et Secular”, Lisboa, 1602. 

 

 “Verdadeiro Reportorio do Borda do Douro. Diario para 1908 Bissexto”, Porto, 
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