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Mensagem
do Presidente da Câmara Municipal Faro

Mensagem
do Pároco de Santa Bárbara de Nexe

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PAROQUIAL, UMA MAIS-VALIA PARA PRESERVAR PATRIMÓNIO

A Paróquia de Santa Bárbara de Nexe beneficiou da possibilidade de poder 
organizar os seus Arquivos Paroquiais, com o apoio do Município de Faro e dos 
seus técnicos arquivistas e do Arquivo Distrital.
Tiago Barão (Técnico Superior de Arquivo), da Câmara Municipal de Faro, João 
Saboia, anterior Diretor do Arquivo Distrital de Faro e António Madeira da Cruz, 
assistente técnico do Município de Faro, estiveram durante várias semanas a 
limpar, preservar e organizar toda a documentação encontrada nos arquivos da 
Paróquia. Posteriormente, levantaram e organizaram todos os fundos, 
estabelecendo uma classificação para os documentos e registando-os numa base 
de dados.
Não foram encontrados documentos com particular relevância histórica, já que o 
mais antigo data de 1917, Todavia, foram encontrados escritos relativos à entrega 
da Igreja e da Casa Paroquial à Paróquia de Santa Bárbara de Nexe, que permitiram 
realizar o Registo Predial dos edifícios, facto muito importante. E toda a 
documentação agora organizada e preservada conta a história desta Paróquia, 
mas, mais que tudo, está agora organizada, permitindo a consulta e estando 
disponível para todos os que procurem dados.
Este trabalho resultou do estabelecimento de um protocolo entre a Paróquia e o 
Município de Faro, solução que se revelou da maior importância, já que permitiu 
que o trabalho fosse feito por técnicos qualificados, aos quais a Paróquia nunca 
teria acesso de outro modo. Entendimento e entreajuda foram a nota dominante de 
todo este processo, bem como a paciência e a perseverança, que permitiram 
preservar e conservar o património histórico-religioso, colocando o espólio 
encontrado não só ao serviço da paróquia, mas também do concelho e da 
freguesia. E não devemos esquecer que este espólio paroquial se confunde com a 
história das localidades, mesmo que não existam documentos de grande valor ou 
raridade.
Este verdadeiro encontro de vontades possibilitou a partilha de informação e 
possibilitou a realização de um trabalho que permanecerá no tempo e que será útil 
às gerações vindouras, um trabalho que permitiu o estabelecimento das primeiras 
pontes entre instituições, que desejamos possam dar muito fruto de ora em diante.
Ao Município de Faro, aos técnicos que realizaram o trabalho e a todos os que de 
alguma forma colaboraram nesta obra, fica o nosso agradecimento.

Pe. Miguel Neto

No seguimento do Protocolo de colaboração estabelecido com a Paróquia 
de Santa Bárbara de Nexe, realizou este Município o trabalho de salva-
guarda, organização e inventariação dos vários fundos documentais 
existentes na paróquia nexense. É o resultado desse inestimável trabalho, 
realizado pelo Dr. Tiago Barão e pelo colega António Madeira da Cruz, com 
o apoio do Dr. João Sabóia, que agora se publica.
No Inventário do Arquivo Histórico de Santa Bárbara de Nexe, que nele se 
verte, e que corresponde a largos meses de aturada e frutífera pesquisa, 
se faz igualmente um interessante enquadramento histórico da localidade 
e da Paróquia, assim como uma breve descrição dos trabalhos realizados 
e das normas arquivísticas a que houve que obedecer.
Consideramos, pois, que a divulgação deste espólio é de capital 
importância pelo alto valor intrínseco do documento, que não pode 
encerrar-se na obscuridade dos dossiers mas que deve, sim, ter vida 
própria, na forma desta publicação. Por outro lado, em boa verdade, tem 
que se saudar a oportunidade dos trabalhos efectuados, pelo contributo 
que deles se espera no sentido de valorizar a colaboração entre este 
Município e a Paróquia de Santa Barbara de Nexe, que importa optimizar. É 
nesse duplo entendimento que saudamos a iniciativa, à qual 
gostosamente nos associamos, fazendo votos de que a sua leitura 
proporcione bons momentos de prazer e aprendizagem.

O Presidente da Câmara Municipal de Faro
Dr. Rogério Bacalhau Coelho
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A Igreja tem demonstrado, ao longo dos anos, preocupação com 
a segurança e a proteção dos seus documentos, tanto pelo valor 
de prova dos mesmos, como pelas memórias das comunidades 
religiosas e leigas que essa documentação transporta. 
Procurando defender essas memórias e a necessidade de as 
organizar e preservar, a Conferência Episcopal Portuguesa 
publicou, em 1993, um texto sobre a importância dos arquivos 
para a história da instituição eclesiástica. “Para a Igreja, como 
para qualquer outra comunidade humana, o património é ainda 
um espaço privilegiado de memória histórica (...) Enquanto 
memória histórica da Igreja, o património é, ao mesmo tempo, 
expressão significativa da sua tradição viva através dos séculos 
e, em certa medida, faz parte do depósito da fé. (...) Os arquivos 
eclesiásticos, constituídos por elementos seleccionados da 
comunicação e da certificação que em cada época a Igreja fez de 
factos da sua vida – e, muitas vezes, no exercício de função 
supletiva, de factos da vida da sociedade civil – têm importância 
essencial na vida da Igreja, tanto como preocupação que deve 
estar presente na selecção e preservação dos documentos, 

1como enquanto parcela inalienável do património eclesiástico” . 
A preocupação por parte da Igreja em conservar a sua 
documentação ocorre principalmente a partir do Concílio de 
Trento (em 1563), que impõe a obrigatoriedade do registo 
paroquial e conservação dos documentos eclesiásticos. Em 
Portugal, as Constituições Sinodais do Bispado do Algarve, de 
1673, são um bom exemplo da aplicação das normas do 
Concílio no que se refere à proteção e organização dos 
documentos da Igreja. “(…) todos os papéis das Igrejas, se hão 
de Guardar na nossa Camera Episcopal para se saber assim dos 
bens, como das obrigações, creações, sentenças, doações, ou 
privilegios de cada huma das Igrejas, mandamos que na casa 
dedicada para a Nossa Camera Episcopal haja um armario 
fechado com duas chaves, huma das quaes terá o nosso Vigário 
geral, e outra o Escrivão da Camera, e que nele se recolhão todos 
os sobreditos papeis, e os mais que peretencerem à meza 

Episcopal, (...). E porque haver este archivo publico he 
conforme o Direito, e Constituição do Papa Xisto V. 
mandamos que inviolavelmente o haja e com pena de 
excommunhão maior ipso facto, que deste se não tire 
papel nenhum, nem ainda em tempo de Sé Vacante, e 
quando ella por morte do Prelado, ou qualquer outra 
causa suceder, se entregarão as chaves, huma ao Deão, 

2
e outra ao Vigário, que for eleito (...)" .
Já no século XVI, as visitações procuravam, através da 
fiscalização local, proteger os documentos, 
essencialmente pelo seu valor testemunhal e 
administrativo, como se pode testemunhar na visitação à 
Igreja de S. Pedro da cidade de Faro, em 1583. “Achei 
que ha caixa em que estavão os papeis do Tombo foros 
Visitações livros de bautizados e outras escrituras desta 
igreja (...) hestava em casa do prior polo que mando ao 
dito prior em vertude da obediemçia sob pena d 
excomunhão mande levar a dita caixa com todos os 
papeis e asim outros quoaesquer cousos que da dita 
igreja do dia que lhe noteficado for a seis dias primeiros 
seguintes e a dita caixa se mandara fazer (...) tres chaves 
ou tres fechaduras cada huma de sua chave defirente 
dos quaes hûa tera o dito prior e outra (...) o maes 
antiguo beneficiado da ordem e a outra o mais antiguo 
que não sendo da ordem as quaes chaves o dito 
mordomo mandara fazer do dia que a dita caixa for 

3
levada a dita igreja (...)” . 
Apesar de todas estas medidas, o espólio documental da 
Igreja sofreu, ao longo dos anos, perdas irreparáveis 
provocadas pela ação dos homens e por catástrofes 
naturais. 

1 LIMA, Tomás Machado - Conservação e valorização dos Arquivos da Igreja, pp. 111-117. 
2 BARRETO, D. Francisco - Constituições Synodaes do Bispado do Algarve, pp. 386-397. 
3 Arquivo da Diocese de Faro – Visitação à Igreja de S. Pedro da cidade de Faro, fol. 60V.

Introdução
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No que se refere aos arquivos da Igreja, poucos 
são os que, no Algarve, já se encontram 
organizados e com inventários publicados de 
acordo com as normas arquivísticas. Com estas 
características temos, na cidade de Loulé, os 

4
Arquivos das Paróquias de S. Clemente  e de S. 

5
Sebastião , no resto do concelho, os Arquivos das 

6Paróquias de S. Sebastião em Salir  e de Nossa 
7Senhora da Assunção em Alte e em Querença ; na 

8
cidade de Faro , os Arquivos da Paróquia de S. 
Pedro de Faro e da Venerável Ordem Terceira de 

9
Nossa Senhora do Monte do Carmo  e ainda as 

10
Arquivos Diocesano e do Cabido Catedralício ; na 
cidade de Silves temos a Paróquia de N.ª S.ª da 

11Conceição de Silves ; por último também será de 
referir a publicação sobre o Algarve inserida no 
projeto nacional do Inventário do Património 
Cultural Móvel , onde se incluem as misericórdias.
A publicação do inventário do arquivo da Paróquia 
de Santa Bárbara de Nexe é mais um passo na 
salvaguarda e difusão do papel e memória destas 
instituições no Algarve.
No concelho de Faro, o tratamento e a inven-
tariação arquivística dos documentos das 
paróquias teve a primeira ação na Paróquia de S. 
Pedro na cidade Faro, em 1999, por técnicos do 
Arquivo Distrital de Faro. O trabalho agora apre-
sentado, fruto da cooperação entre a Paróquia de 
Santa Bárbara de Nexe e o Município de Faro, 

12

poderá representar um projeto consistente e 
continuado de organização e publicação dos 
arquivos das paróquias sediadas no concelho de 
Faro, sob a orientação técnica do arquivista. 
O inventário do arquivo da Paróquia de Santa 
Bárbara de Nexe não possui documentos 
anteriores ao século XX, pelos motivos que se 
procurarão aduzir no texto do inventário. No 
entanto, os documentos encontrados são 
importantes pelo valor probatório e como 
conhecimento e memória do papel da igreja na 
comunidade onde se integra.
Deste modo podemos saber, por exemplo, através 
do documento Registo de subscrição para 
restauro de bens religioso que a igreja foi 
restaurada entre os anos de 1929 e 1930, por 
iniciativa do pároco Joaquim Palma Viegas, sendo 
que a restauração consistiu em substituir os 
antigos forros de madeira por abóbadas de 
cimento armado. Para além da descrição do 
restauro temos a informação que a despesa 
alcançou o valor de  32.311$85 e que a receita 
recolhida foi de 31.043$50. 
Outro exemplo de documentação importante e 
com valor probatório prende-se com os Autos de 
entrega da Igreja, das suas dependências, casa 
paroquial e objetos de culto, do ano de 1933, de 
que reproduzimos o seguinte excerto: Aos vinte e 
tres dias do mez de Agosto de mil nove centos e 

4 SABÓIA, João; CRISTINA, Ana – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Clemente de Loulé, pp. 259-281.
5 SABÓIA, João – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Sebastião, pp. 231-253.
6 SABÓIA, João; SERRA, Pedro – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Sebastião de Salir, pp. 241-264. 
7 SABÓIA, João; SERRA, Pedro; CABRITA, Rosária; CEBOLA, Maria José – Inventário dos Arquivos das Paróquias de Nossa Senhora da Assunção de Alte e de Querença, pp. 449-490. 
8 SABÓIA, João; LARANJINHA, Natália – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Pedro de Faro, pp. 177 - 206. 
9 BRITO, Lopes - Inventário do Arquivo Histórico da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, pp. 139-168.
10 SABÓIA, João - Fontes documentais para a história da religião em Portugal: o caso do Algarve, pp. 197-220
   SABÓIA, João; CRISTINA, Ana – Os Arquivos da Igreja no Algarve, pp. 39-46.
11 Fundo arquivístico da Paróquia de N.ª S.ª da Conceição de Silves. Silves.

BRITO, Lopes; SABÓIA, João (coordenação técnica), Recenseamento dos Arquivos Locais: Câmaras Municipais e Misericórdias: Distrito de Faro.12 

trinta e tres, nesta cidade de Faro e Comando da Policia, 
onde se achava o respectivo comandante 
Excelentissimo Capitão Antonio Joaquim de Castro 
Maia Mendes, comigo Francisco Baptista Corrêa, 
Secretário do mesmo comando; aqui compareceu o 
Doutor José Francisco de Paula Mendonça, na 
qualidade de presidente da Comissão Concelhia da 
Administração dos bens das Igrejas e a Corporação 
Cultural da Freguezia de Santa Bárbara de Nexe, 
representada pela sua Direcção composta pelo Senhor 
Padre David José Marreiros Neto, como Presidente; 
pelo Senhor Vicente de Brito, como Tesoureiro e pelo 
Senhor Joaquim Domingos de Brito, como secretário, 
para comprimento do determinado no oficio da 
Direcção Geral do Ministério da Justiça e dos Cultos, 
(...) vinte e nove de Julho do corrente ano, ele 
Comandante, na qualidade de Presidente da Comissão 
de Inventário, ordenou ao Presidente da Comissão 
Concelhia da Administração dos Bens da Egreja, 
referido Doutor José Francisco de Paula Mendonça, 
que fizesse entrega à Corporação Cultural da Freguezia 
de Santa Bárbara de Nexe, representada pelos 
individuos referidos, a Igreja Paroquial com suas 
dependencias e objectos de culto que se passa a 
determinar: (...).
Esperemos, pois, que mais colaborações como esta 
surjam no concelho de Faro, de forma a salvaguardar e 
a difundir o importante património arquivístico que as 
paróquias detêm. 
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Enquadramento histórico e cultural da região

A freguesia de Santa Bárbara de Nexe localiza-se 
na área do Algarve central, concelho de Faro, 
sendo limitada a norte pelos concelhos de Loulé e 
São Brás de Alportel. Entre o mar e a serra, num 
ambiente mediterrânico, a maior parte do seu 
território localiza-se em pleno Barrocal Algarvio 
que assenta sob um maciço calcário disposto em 
anfiteatro. 
Os primeiros indícios da presença humana no 
atual território da freguesia de Santa Bárbara de 
Nexe remontam ao Neolítico e ao Calcolítico. 
Tratava-se de comunidades sedentárias cuja 
sobrevivência assentava na caça, pastorícia nas 
terras altas e alguma agricultura nas terras baixas 
mais férteis. 
A partir do seculo III a.C. a civilização romana 
começa a expandir-se por toda a Bacia do 
Mediterrâneo, atingindo também o Atlântico. 
Neste período assistiu-se a uma nova realidade 
sociocultural, política, administrativa e religiosa. 
O latim passou a ser a língua oficial e dominante, 
coexistindo com outras já presentes nos 
territórios sob administração romana. Destaca-se 
ainda a unificação da moeda, pesos e medidas e 
até mesmo do calendário. No território da 
freguesia foram descobertos alguns vestígios 
que atestam a presença da civilização romana, 
designadamente lápides funerárias e alguma 
cerâmica doméstica. 
A ocupação islâmica na Península Ibérica inicia-
se em 711 através das comunidades 
muçulmanas vindas do Norte de África e em 713 
já todo o território do Algarve estava sob domínio 

muçulmano. A ocupação muçulmana da 
Península Ibérica, que durara mais de 500 anos, 
teve uma grande influência na cultura portuguesa. 
Dessa época terão ficado alguns topónimos bem 
como diversas inovações cul turais e 
tecnológicas. Também em Santa Bárbara de Nexe 
foram deixados testemunhos da passagem desta 
civilização, nomeadamente o povoado islâmico 
da Alcaria e diversos vestígios no Poço do Canal, 
que teve continuidade de ocupação desde o 
período romano.
O fim do domínio islâmico no Algarve ocorreu em 
1249 quando o território foi conquistado 
definitivamente aos muçulmanos pelo rei D. 
Afonso III. No entanto, apenas em 1267 foi 
reconhecida a posse do Algarve como sendo 
território português na sequência da assinatura 
do Tratado de Badajoz. Concluído o processo de 
reconquista, inicia-se a reorganização 
administrativa do país, ainda no reinado de D. 
Afonso III e posteriormente no reinado de D. Dinis. 
É precisamente no reinado deste último, em 1291 
que surge a primeira referência a «neyxj» numa 
carta de delimitação dos termos que separavam 
Faro, Loulé e Tavira. O topónimo não se reportaria 
à atual povoação, mas sim aos cerros localizados 
a noroeste que ainda conservam a mesma 
designação. 
O atual território da freguesia de Santa Bárbara 
encontrava-se dividido desde os tempos medievais 
entre duas paróquias, São Clemente de Loulé e Santa 
Maria de Faro, ambas do padroado da Ordem de 
Santiago. As referências ao seu povoamento são 

bastante reduzidas, e as menções ao mesmo 
reportam-se apenas a um território que se localizava 
na extrema que delimitava os termos de Faro e Loulé. A 
partir de finais do seculo XIV e ao longo de todo o 
século XV, as referências, apesar de dispersas, 
atestam o gradual povoamento desta localidade no 
Barrocal sendo que a primeira referência documental a 
Santa Bárbara e à ermida surge em 1444 nas Cortes 
de Évora, onde o concelho de Faro solicitava que fosse 
dispensado um terço dos rendimentos da ermida, que 
eram habitualmente entregues à Ordem de Santiago, 
para a realização de obras de forma a conseguirem 
albergar os peregrinos.
A transição para a Idade Moderna e num quadro de 
tendência de crescimento populacional, a freguesia de 
Santa Bárbara desenvolve-se e crescem as atividades 
económicas associadas à agricultura é à pastorícia. O 
século XVI assinala a elevação de S. Bárbara a 
freguesia, durante o qual vão surgindo diversas 
referências à igreja e ao território. Destaca-se o ano de 
1518 aquando da visitação da Ordem de Santiago ao 
Algarve, onde por certo já se celebravam alguns 
sacramentos na ermida, apesar de não se terem 
encontrado figuras ligadas ao cuidado do templo para 
além dos mordomos e do ermitão. É também de 1518 
a primeira referência à ermida de Santa Catarina dos 
Gorjões na visitação feita pela Ordem de Santiago a S. 
Clemente. As visitações e outras menções que se 
assinalam ao longo do século XVI revelam um 
território encabeçado por uma freguesia que cresce 
em população, e que se desenvolve através das suas 
atividades económicas.   
A viragem do século XVI para o século XVII, no 
Algarve, foi marcada por um período conturbado, 
resultante de um conjunto de fatores. 
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O corso crescia e assolava constantemente as populações costeiras, as pescas 
entraram em declínio em virtude do quase desaparecimento do atum, e os 
comerciantes, grupo maioritariamente constituído por cristãos novos, foram 
perseguidos ou expulsos. Assim, entre 1591 e 1776 assiste-se ao abandono das zonas 
costeiras e das cidades e consequentemente a uma transferência das populações para o 
interior. 
No caso de Santa Bárbara de Nexe e ao contrário do que sucedeu com outras terras no 
interior, o crescimento populacional durante o século XVII estagnou até 1640 tendo 
iniciado um ciclo de crescimento até ao inicio do século seguinte. Ainda assim, a 
freguesia continuou a evoluir durante o século XVII e as atividades relacionadas com a 
agricultura ganhavam cada vez mais importância. Neste período, surgem algumas 
referências à Quinta do Duque do Cadaval, em S. Bárbara de Nexe, que provavelmente 
seria explorada por aforamento. Para além do clero, ou de elementos ligados ao mesmo, 
que possuíam uma boa parte das propriedades que integravam a freguesia, surgiam 
ainda menções a lavradores e às suas propriedades, gados e, em alguns casos, 
escravos. Existiam ainda alguns militares, também possuidores de propriedades que 
arrendavam ou aforavam. 
Durante o século XVIII, assistiu-se a uma evolução populacional em Santa Bárbara de 
Nexe, sendo que as atividades económicas mantiveram-se dentro dos mesmos moldes, 
assentando na agricultura de sequeiro e na pastorícia. As principais produções eram os 
frutos secos, azeite, a palma e o sumagre. A agricultura de sequeiro era preponderante 
face à escassez de água que sempre foi o grande problema da freguesia, como é 
atestado pelo pároco em resposta ao inquérito enviado às paróquias em 1758, onde é 
mencionada a existência de diversos poços de onde se retira a água e por vezes a grande 
custo. Nesta época, Santa Bárbara de Nexe era também conhecida por ser terra de 
almocreves, homens que com as suas bestas de carga transportavam e vendiam por 
toda a região e Alentejo o que se produzia na terra, e para aqui traziam produtos de outras 
regiões. Esta atividade ganhou força durante o século XVIII e prolongou-se durante o 
seguinte, tendo contribuído de forma determinante para a integração progressiva da 
freguesia na região.
O início do século XIX trouxe consigo as Invasões Francesas, facto histórico decorrente 
da Revolução Francesa ocorrida no final do século anterior, e que iria mudar 
definitivamente o curso da história da região e do país. A transformação politica e social 
ocorrida no país à qual a região do Algarve não foi alheia, e o extremar de posições entre 
Miguelistas e Liberais conduziu a uma guerra civil que se prolongou até à década de 30 
do século XIX. Neste contexto, a igreja perde força no seio da sociedade e vê extinta uma 
boa parte das ordens religiosas bem como irmandades e confrarias. A aristocracia 
também perde força e empobrece à medida que as suas rendas vão diminuindo e, de 
facto, só a partir de meados desse século é que se inicia um ciclo de estabilidade. 
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A freguesia de Santa Bárbara de Nexe também sofreu com a invasão e com a guerra que marcaram os primeiros trinta anos do século XIX, tendo 
havido inclusivamente vítimas entre os seus habitantes. No entanto, e com a vitória do partido liberal, foi imposto um novo mapa administrativo, 
que se traduziu numa nova demarcação oficial dos seus limites e a transição total e definitiva do seu território para o concelho de Faro. 
A partir de meados de oitocentos inicia-se o ciclo da emigração, fenómeno transversal ao país, bastante frequente e marcante para a freguesia que 
vê muitos dos seus habitantes espalharem-se pelo mundo. Foi também a partir desta época que a atividade de extração da pedra e do trabalho da 
mesma ganhou maior destaque, passando a constituir uma das principais atividades económicas da freguesia. Esta atividade, da qual já se teria 
notícia no século anterior, foi amplamente reconhecida em território nacional e no estrangeiro, prolongando-se por todo o século XIX e 
abrangendo, ainda, uma boa parte do século seguinte. A partir de finais de oitocentos, o comércio da cortiça aumentou e passou a constituir uma 
das principais fontes de riqueza de algumas elites locais ligadas ao seu comércio. 
O século XX, marcado no seu início pela implantação da Republica e pela I Guerra Mundial, foi um novo período de transformação política, social e 
económica do país e do mundo. 
A freguesia e os seus habitantes não ficaram indiferentes a esta realidade e apesar das dificuldades, uma parte continuava a trabalhar as terras, a 
praticar a agricultura de sequeiro e a explorar as pedreiras e outros seguiram o caminho da emigração, para o continente Americano e colónias 
Africanas, até meados do século, e, a partir dos anos 60, para o continente Europeu. 
A década de 60 foi marcada por uma abertura ao exterior, iniciando-se a exploração das potencialidades turísticas do país e da região. O Algarve 
assumiu-se como uma das principais regiões turísticas do país e como principal destino de sol e praia. O turismo passa a ganhar importância em 
detrimento de outras atividades como a agricultura ou as pescas. A mudança de regime em 1974 e a adesão à CEE contribuíram para a abertura, 
em definitivo, do país ao exterior e aceleraram ainda mais o desenvolvimento do turismo. A freguesia de Santa Bárbara de Nexe foi “descoberta” 
pelos turistas a partir dos anos 70/80 que rapidamente se transformaram em habitantes; o comércio e os serviços aumentaram e a agricultura 
quase desapareceu. Santa Bárbara de Nexe perdeu a sua face mais rural que manteve durante séculos. 
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História custodial

De acordo com as visitações de 1508, 1518, 1534 e 
1554, realizadas pela Ordem de Santiago à Igreja de Santa 
Bárbara de Nexe, percebe-se que era um edifício com 
algum relevo e com boas condições para receber os 
peregrinos, que muitas vezes lá pernoitavam. No entanto, 
não existem nesses documentos referências às 
confrarias, irmandades ou outras associações produtoras 
de documentação.
Em textos de 1712, do Bispo D. António Pereira da Silva, 
percebe-se que a igreja era constituída por seis capelas, a 
capela-mor, onde se encontrava a imagem de Santa 
Bárbara, e as laterais dedicadas ao Senhor Jesus e à 
Nossa Senhora do Rosário, a de Santo António 
(atualmente a Nossa Senhora de Fátima), a de Santo 
Amaro e a das Almas. 
De acordo com a transcrição das memórias paroquiais 
realizadas em 1758, após o grande terramoto de 1755, a 
Igreja de Santa Bárbara era constituída por “três naves, e 
seis altares; a saber o Altar-mor onde está colocada a 
Padroeira, é também nele se acha o sacrário para o 
Santíssimo Sacramento. As mais são a de Nossa Senhora 
do Rosário, Senhor Jesus, Santo António, Santo Amaro e 
Altar das Almas. Nestes seis altares se acham três 
Irmandades que são a do Santíssimo Sacramento, Nossa 
Senhora do Rosário e a Irmandade das Almas; cujas 
contas pertencem ao juízo eclesiástico, assim como as da 
fábrica: e as três que restam são Confrarias, e apresentam 
as suas contas ao juízo secular, que lhes toma ao ouvidor 

13
da cidade de Faro.”
Destas confrarias poucos documentos chegaram aos 

nossos dias. Neste trabalho de organização e 
inventariação do espólio documental da Paróquia de St.ª 
Bárbara de Nexe, apenas se identificaram os seguintes 
fundos documentais: Paróquia de Santa Bárbara de Nexe; 
Apostolado da Oração; Pia União dos Cruzados de Fátima; 
Confraria do Santíssimo Sacramento; Caritas Paroquial de 
St.ª Bárbara de Nexe; Irmandade do Coração de Jesus; 
Rosário Perpétuo; Liga Agrária Católica Feminina; 
Juventude Agrária Católica Feminina; Confraria de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima e Associação Obra de S. 
Francisco de Sales. 
A documentação identificada é relativamente recente, 
tendo sido produzida no século XX, o que nos leva a crer 
que diversos acontecimentos, ao longo do tempo, terão 
levado à destruição de muito do património documental da 
Paróquia, tal como o terramoto de 1755, que danificou 
seriamente a igreja, assim como no século XIX, a guerra 
civil entre liberalistas e absolutistas, em que a casa 
paroquial foi assaltada, tendo, mesmo, o Padre José 
António Ramos e Barros sido obrigado a refugiar-se numa 
pequena quinta no sítio do telheiro, onde mais tarde seria 
construída uma pequena ermida. 
A criação das Juntas Paroquiais em 26 de novembro de 
1830, que seriam as mais pequenas unidades de 
administração pública, através do decreto n.º 23 de 16 de 
março de 1832, consideradas com agregados sociais e 
religiosos, teria também influência na gestão dos bens e 
documentos da paróquia, uma vez que estes passariam a 
ser pertença destas mesmas juntas.

13 IN/TT, Memórias paroquiais, vol. 25, n.º (N) 22, p. 133 a 136.
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Com o início da República e o Estado Novo, são criadas 
as paróquias civis, pela lei n.º 88 de 7 de Agosto de 
1913. A lei n.º 624 de 25 de junho, designa-as por Juntas 
de Freguesia e deixam de ter competências de carácter 
religioso. As suas novas funções são de carácter civil: 
administração dos bens paroquiais móveis e imóveis, 
elaboração de posturas do âmbito da freguesia, proteção 
às freguesias mais desprotegidas.
Com a Ditadura Militar, pelo decreto n.º 11875 de 13 de 
julho de 1926, todos os corpos administrativos foram 
dissolvidos e nomeados uma comissão administrativa.
O quadro administrativo das Juntas de Freguesia só foi 
fixado definitivamente pelo Código Administrativo de 
1940. As bases do Código Administrativo promulgado 
pelo decreto-lei n.º 31095 de 31 de dezembro de 1940 
estão nas leis n.º 1940 de 3 de abril de 1936 e n.º 1946 
de 21 de dezembro de 1936.
A Paróquia de Santa Bárbara de Nexe só veio a recuperar 
a casa paroquial, igreja e objetos de culto a 23 de agosto 
de 1933.
No início do século XX, com a República, existiram vários 
conflitos entre grupos republicanos e monárquicos. Este 
conflito também envolveu o Padre Sequeira, apoiante da 
fação republicana e que viria a ser excomungado. O 
Padre Santos Silva, que o substituiu, foi vítima de várias 
tentativas de agressão e inclusivamente ataques à 
bomba à residência paroquial. Este desentendimento 
teve consequência diretas, nomeadamente, na 
preservação dos documentos da paróquia, como se 
pode testemunhar numa nota assinada pelo Padre 
Jacinto Guerreiro Rosa, a 1 de janeiro de 1946, que se 
encontra anexa ao termo de abertura do Índice de 
Registo de Batismos da Freguesia de Santa Bárbara de 
Nexe, em que é referido “Os livros do registo paroquial 
anteriores à data supra mencionada até à data da 
implantação da Repúbl ica não existem ou 
desapareceram, pois nessa altura existiam dois párocos 
na freguesia - um em obediência ao Prelado e outro não.”
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Intervenção arquivística

Em resposta ao pedido de análise e organização do arquivo da Paróquia de St.ª Bárbara de Nexe, realizado pelo Senhor Padre Miguel Mário Lopes 
Neto, foi celebrado um protocolo de colaboração entre a Paróquia e o Município de Faro, no dia 27 de setembro de 2013, com vista a organização do 
acervo, salvaguardando-o de condições físicas menos apropriadas como sendo a humidade, oscilações térmicas e bibliófilos, para além da 
inventariação e comunicabilidade dos documentos. O trabalho iniciou-se no dia 3 de novembro de 2013.

Tendo em vista a organização e salvaguarda da documentação, foi necessário realizar uma intervenção urgente, uma vez que o estado de degradação 
da mesma era considerável. Inicialmente o trabalho realizou-se na sacristia da Paróquia, onde se encontrava a maioria da documentação e 
posteriormente os trabalhos decorreram na casa paroquial, onde existiam melhores condições de trabalho.

Sacristia, local onde se encontravam os documentos. Sacristia, onde se organizaram os documentos.
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14 SABÓIA, João; CRISTINA, Ana - Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Clemente de Loulé, pp. 259-281.

Organização

Procedeu-se à seleção, higienização, identificação e descrição, através de fichas de recolha de dados. Após a descrição de toda a documentação, procedemos à integração 
14

dos documentos nos quadros classificativos, tendo-se optado pelos construídos para a paróquia de S. Clemente de Loulé . 
Na descrição foram utilizadas as normas gerais da ISAD (G), sendo a referência composta pelos códigos do país (PT), da entidade detentora (PFAR03) e das diversas 
unidades de descrição.
Vejamos os quadros de classificação utilizados nos diversos fundos:
Fundo da Paróquia de St.ª Bárbara de Nexe, na qual tivemos que introduzir secções referentes às Capelas que detinham documentos.

13

Paróquia de Santa Bárbara

Secção Subsecção

A / Constituição e Regulamentação da Paróquia

B / Expediente

C / Visitas

D / Administração dos Bens Espirituais

E / Administração dos Bens Temporais

F/ Capela de Santa Catarina dos Gorjões

G / Capela da Nossa Senhora de Fátima de Bordeira

A - Visitas da Ordem de Santiago

B - Visitas Episcopais Ordinárias

A - Registos Paroquiais

B - Registos do Movimento Religioso



Fundos das confrarias:

Fundos das associações:

Confrarias

Associações

Secção

Secção

Subsecção

A / Constituição e Regualamentação da Confraria

A / Constituição e Gestão

B / Órgãos da Confraria A / Assembleia Geral

B / Mesa

C / Irmãos da Confraria

D / Eleições

E / Administração dos Bens da Confraria

Os documentos encontram-se identificados com as referências definitivas, assim como protegidos por capilhas em papel e dentro de caixas de cartão 
canelado. Dado que as séries documentais - Registo de Batismo, Registo de Casamento e Registo de óbito -, encontram-se por vezes separadas, houve a 
necessidade de se criar uma cota topográfica para que a localização possa ser rápida, pois correspondem a documentos de consulta frequente, uma vez que 
são emitidas certidões com base nestes registos.
Os documentos encontram-se depositados numa pequena sala da casa paroquial, possuindo 2,70 metros lineares de extensão, que apesar não ter as 
condições ideais para arquivo, oferece, sem dúvida, melhores garantias de preservação e difusão dos documentos do que estes tinham, anteriormente, na 
sacristia.
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Conclusão

O Arquivo Paroquial de St.ª Bárbara de Nexe tem um espólio 
documental importante para a história da Paróquia e da 
freguesia e com certeza será uma fonte de informação sobre a 
memória e identidade das gentes desta localidade. Para além da 
importância histórica, existem neste espólio documentos com 
bastante valor probatório, como é o caso dos Registo de 
Batismo, Registo de Casamento e Registo de Óbito, que ainda 
hoje são de consulta frequente e a partir dos quais são emitidas 
certidões. 
No entanto, percebe-se que este espólio é muito reduzido em 
relação ao período histórico a que remonta a origem desta 
Paróquia e localidade. Entende-se que a falta de documentação 
se justifica com acontecimentos historicamente conhecidos, 
como o terramoto de 1755, que destruiu parcialmente a igreja, 
as invasões francesas, a guerra civil entre liberais e 
absolutistas e a implantação da república, que de alguma forma 
levaram à destruição ou ocupação da igreja e da casa 
paroquial. Para além destes acontecimentos, verifica-se que a 
falta de condições de conservação da documentação e sistema 
de organização documental levou ao desaparecimento e 
degradação de grande parte dessa documentação.
A paróquia, que tem uma importante função social em todas a 
comunidades, pode, através da valorização e difusão do seu 
património documental, passar a ter um papel importante a 
nível cultural, pelo que devemos valorizar e incentivar a este tipo 
de colaboração, de forma a salvaguardar o importante 
património que existe na grande maioria das igrejas e que nem 
sempre é devidamente preservado, organizado e difundido. Só 
assim podemos dar a conhecer o arquivo paroquial, a todos os 
potenciais investigadores e a todos os membros da 
comunidade e da paróquia. 
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1. Fundo da Paróquia de Santa Bárbara de Nexe

O fundo da Paróquia de Santa Bárbara de Nexe possui um código de identificação "PFAR03" e tem 2,20 metros lineares de extensão.

Secções

A / Constituição e
Regulamentação da Paróquia

B / Expediente

C / Visitas

D / Administração de Bens
Espirituais

C / B - Visitas Episcopais
Ordinárias

D / A - Registos Paroquiais

01 - Autos de entrega da Igreja,
das suas dependências, casa
paroquial e objetos de culto

01 - Registo de visitas pasto-
rais, provisões, decretos de
visitas e outros documentos

01 - Registo de correspon-
dência recebida e expedida

PT/PFAR03/PFAR03/A/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/B/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/C-B/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/A/01/02

PT/PFAR03/PFAR03/B/01/02

PT/PFAR03/PFAR03/C-B/01/02

1933

1946 - 1960

1953 - 1956

1945

1956 - 1967

1956 - 1960

Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

01 - Registos de batismo

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/03

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/04

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/05

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/06

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/07

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/08

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/09

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/10

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/11

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/12

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/13

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/14

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/15

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/16

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/17

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/18

D-A/01/01

D-A/01/02

D-A/01/03

D-A/01/04

D-A/01/05

D-A/01/06

D-A/01/07

D-A/01/08

D-A/01/09

D-A/01/10

D-A/01/11

D-A/01/12

D-A/01/13

D-A/01/14

D-A/01/15

D-A/01/16

D-A/01/17

D-A/01/18

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas

1933

1932

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

Secções Cota

D-A/01/20

D-A/01/19

D-A/01/21

D-A/01/22

D-A/01/23

D-A/01/24

D-A/01/25

D-A/01/26

D-A/01/27

D-A/01/28

D-A/01/29

D-A/01/30

D-A/01/31

D-A/01/32

D-A/01/33

D-A/01/34

D-A/01/35

D-A/01/36

D-A/01/37

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/20

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/19

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/22

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/23

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/24

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/25

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/26

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/27

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/28

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/29

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/30

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/34

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/35

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/36

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/37

Classificação

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/21

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/31

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/32

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/33
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/39

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/38

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/40

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/41

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/42

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/43

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/44

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/45

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/46

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/47

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/48

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/49

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/50

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/51

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/52

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/53

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/54

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/55

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/56

D-A/01/39

D-A/01/38

D-A/01/40

D-A/01/41

D-A/01/42

D-A/01/43

D-A/01/44

D-A/01/45

D-A/01/46

D-A/01/47

D-A/01/48

D-A/01/49

D-A/01/50

D-A/01/51

D-A/01/52

D-A/01/53

D-A/01/54

D-A/01/55

D-A/01/56

1952

1951

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas

1971

1970

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979 - 1980

1981 - 1982

1983 - 1984

1985 -1986

1987 - 1988

1989 - 1990

1991 - 1992

1993 - 1994

1995 -1996

1997 - 1998

Secções Cota

D-A/01/58

D-A/01/57

D-A/01/59

D-A/01/60

D-A/01/61

D-A/01/62

D-A/01/63

D-A/01/64

D-A/01/65

D-A/01/66

D-A/01/67

D-A/01/68

D-A/01/69

D-A/01/70

D-A/01/71

D-A/01/72

D-A/01/73

D-A/01/74

D-A/01/75

Classificação

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/58

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/57

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/59

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/60

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/61

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/62

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/63

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/64

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/65

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/66

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/67

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/68

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/69

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/70

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/71

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/72

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/73

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/74

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/75
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/01/76

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/02/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/03

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/04

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/05

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/06

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/07

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/08

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/09

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/10

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/11

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/12

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/13

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/14

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/15

D-A/01/76

D-A/01/59

D-A/01/02

D-A/01/03

D-A/01/04

D-A/01/05

D-A/01/06

D-A/01/07

D-A/01/08

D-A/01/09

D-A/01/10

D-A/01/11

D-A/01/12

D-A/01/13

D-A/01/14

D-A/01/15

D-A/01/16

1999 - 2000

1914 - 2001

1914 - 1915

02 - Índice de registo de
batismos

03 - Registo de casamentos

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/21

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/20

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/19

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/18

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/17

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/16

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/22

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/23

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/24

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/25

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/26

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/27

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/28

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/29

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/30

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/31

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/32

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/33

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/34

D-A/01/22

D-A/01/21

D-A/01/20

D-A/01/19

D-A/01/18

D-A/01/17

D-A/01/23

D-A/01/24

D-A/01/25

D-A/01/26

D-A/01/27

D-A/01/28

D-A/01/29

D-A/01/30

D-A/01/31

D-A/01/32

D-A/01/33

D-A/01/34

D-A/01/35

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/40

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/39

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/38

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/37

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/36

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/35

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/41

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/42

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/43

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/44

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/45

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/46

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/47

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/48

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/49

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/50

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/51

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/52

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/53

D-A/01/41

D-A/01/40

D-A/01/39

D-A/01/38

D-A/01/37

D-A/01/36

D-A/01/42

D-A/01/43

D-A/01/44

D-A/01/45

D-A/01/46

D-A/01/47

D-A/01/48

D-A/01/49

D-A/01/50

D-A/01/51

D-A/01/52

D-A/01/53

D-A/01/54

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/59

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/58

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/57

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/56

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/55

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/54

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/60

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/61

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/62

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/63

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/64

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/65

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/66

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/67

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/68

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/69

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/70

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/71

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/72

D-A/01/60

D-A/01/59

D-A/01/58

D-A/01/57

D-A/01/56

D-A/01/55

D-A/01/61

D-A/01/62

D-A/01/63

D-A/01/64

D-A/01/65

D-A/01/66

D-A/01/67

D-A/01/68

D-A/01/69

D-A/01/70

D-A/01/71

D-A/01/72

D-A/01/73

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1974

1975

1976

1977

1978

1979 - 1980

1981 - 1982

1983 - 1984

1985 - 1986

1987 - 1988

1989 - 1990

1991 - 1992

1993 - 1994

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/04/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/04/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/75

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/74

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/03/73

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/04/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/03

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/04

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/05

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/06

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/07

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/08

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/09

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/10

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/11

D-A/01/76

D-A/01/75

D-A/01/74

D-A/01/63

D-A/01/64

D-A/01/65

D-A/01/66

D-A/01/67

D-A/01/68

D-A/01/69

D-A/01/70

D-A/01/71

D-A/01/72

D-A/01/73

1914

1915

1916

1917

1918

1914

1920

1921

1922

1923

1924

1995 - 1996

1997 - 1998

1999 - 2000

1930

05 - Registo de óbitos

04 - Registo de documentos 
relativos a casamentos

1940 - 1943

1974 - 1978

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/12

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/13

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/14

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/15

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/16

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/17

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/18

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/19

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/20

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/21

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/22

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/23

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/24

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/25

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/26

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/27

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/28

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/29

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/30

D-A/01/12

D-A/01/13

D-A/01/14

D-A/01/15

D-A/01/16

D-A/01/17

D-A/01/18

D-A/01/19

D-A/01/20

D-A/01/21

D-A/01/22

D-A/01/23

D-A/01/24

D-A/01/25

D-A/01/26

D-A/01/27

D-A/01/28

D-A/01/29

D-A/01/30

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/31

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/32

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/33

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/34

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/35

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/36

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/37

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/38

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/39

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/40

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/41

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/42

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/43

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/44

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/45

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/46

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/47

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/48

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/49

D-A/01/31

D-A/01/32

D-A/01/33

D-A/01/34

D-A/01/35

D-A/01/36

D-A/01/37

D-A/01/38

D-A/01/39

D-A/01/40

D-A/01/41

D-A/01/42

D-A/01/43

D-A/01/44

D-A/01/45

D-A/01/46

D-A/01/47

D-A/01/48

D-A/01/49

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/50

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/51

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/52

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/53

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/54

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/55

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/56

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/57

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/58

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/59

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/60

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/61

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/62

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/63

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/64

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/65

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/66

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/67

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/68

D-A/01/50

D-A/01/51

D-A/01/52

D-A/01/53

D-A/01/54

D-A/01/55

D-A/01/56

D-A/01/57

D-A/01/58

D-A/01/59

D-A/01/60

D-A/01/61

D-A/01/62

D-A/01/63

D-A/01/64

D-A/01/65

D-A/01/66

D-A/01/67

D-A/01/68

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979 - 1980

1981 - 1982

1983 - 1984

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/69

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/70

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/71

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/72

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/73

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/74

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/75

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/05/76

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/06/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/07/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/07/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/08/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-A/08/02

D-A/01/69

D-A/01/70

D-A/01/71

D-A/01/72

D-A/01/73

D-A/01/74

D-A/01/75

D-A/01/76

1985 - 1986

1987 - 1988

1989 - 1990

1991 - 1992

1993 - 1994

1995 - 1996

1997 - 1998

1999 - 2000

06 - Registo de crianças que
fizeram a 1ª. Comunhão 

07 - Registo de crismados

08 - Registo de documentos
relativos ao crisma

01 - Recenseamento escolar

1943 - 1959

1945 - 1991

1920 - 1939

1991 - 1998

1953 - 1957

Secções

D / Administração dos Bens
Espirituais

D / B - Registo do Movimento
Religioso
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/02/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/03/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/04/01

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/04/02

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/04/03

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/04/04

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/04/05

PT/PFAR03/PFAR03/D-B/05/01

PT/PFAR03/PFAR03/E/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/E/01/02

1944 - 1956

1954 -1955

1955

1929

1943

1945 - 1957

1947 - 1948

1948 - 1960

1957 - 1958

02 - Registo de catequistas

03 - Inventário do material
de catequese

04 - Registo de presenças 
na catequese

01 - Registo da receita da
desobriga

05 - Registo de documentos
relativos ao recenseamento

de paroquianos

E / Administração dos Bens
Temporais

1958 - 1959

S/D

Secções
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Subsecções Séries Datas Extremas Classificação Cota

PT/PFAR03/PFAR03/E/02/01

PT/PFAR03/PFAR03/E/02/02

PT/PFAR03/PFAR03/E/03/01

PT/PFAR03/PFAR03/E/03/02

PT/PFAR03/PFAR03/E/03/03

PT/PFAR03/PFAR03/E/03/04

PT/PFAR03/PFAR03/E/03/05

1929

1944 - 1960

1944 - 1969

1950 - 1955

1951 - 1955

1969 - 1998

S/D

02 - Registo de subscrição
para restauro de bens

religiosos

03 - Registo de documentos
de receita e despesa

04 - Registo de peditórios

PT/PFAR03/PFAR03/E/04/01

PT/PFAR03/PFAR03/E/04/02

PT/PFAR03/PFAR03/E/04/03

PT/PFAR03/PFAR03/E/05/01

PT/PFAR03/PFAR03/E/05/02

1946 - 1954

1950 - 1955

1957 - 1966

1917

1958

05 - Inventário de bens
pertencentes à Paróquia

01 - Registo de documentos
de receita e despesa

F / Capela de Santa Catarina
dos Gorjões

Secções
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Subsecções Séries

Séries

Datas Extremas

Datas Extremas

Classificação

Classificação

PT/PFAR03/PFAR03/F/01/01

1950 -1954

1952 -1955

1953 -1955

PT/PFAR03/CSS/E/01/01

PT/PFAR03/CSS/E/01/02

PT/PFAR03/CSS/E/01/03

PT/PFAR03/PFAR03/F/01/02

PT/PFAR03/PFAR03/G/01/01

PT/PFAR03/PFAR03/G/01/02

PT/PFAR03/PFAR03/G/01/03

1944 - 1983

E / Administração dos Bens da Confraria

01 - Registo de documentos de receita
e despesa

1984 - 2011

1954 - 1990

1956

1990 - 2011

G / Capela de Nossa Senhora
de Fátima de Bordeira

01 - Registo de documentos
de receita e despesa

Secções

Secções

2. Fundo da Confraria do Santíssimo Sacramento

Não se sabe desde quando existe esta confraria, embora nas Memórias Paroquiais de 1758, já exista a referência a um altar da Irmandade do Santíssimo Sacramento, na Igreja de 
Santa Bárbara de Nexe. A confraria foi restaurada no dia 06 de abril de 1950, de acordo com a informação existente na documentação tratada.

O fundo da Confraria do Santíssimo Sacramento possui como código de identificação “CSS” e tem 0,03 metros lineares de extensão.
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Séries

Séries

Datas Extremas

Datas Extremas

Classificação

Classificação

1948 -1953

1941 - 1943

1944

1983 - 1993

02 -Registo de associados e zeladores

PT/PFAR03/CNSRF/E/01/01

PT/PFAR03/AO/A/01/01

PT/PFAR03/AO/A/01/01

PT/PFAR03/AO/A/01/01

01 - Registo de documentos de receita
e despesa

01 - Registo de atas

Secções

Secções

4. Fundo do Apostolado da Oração

O Apostolado da Oração foi fundado nesta paróquia em 2 de julho de 1936 e existe em Portugal desde 1864. Tem como princípios a intimidade com Jesus, a prática diária da oração, a 
eucaristia e a rede mundial da oração. Em Santa Bárbara de Nexe é feita referência ao Apostolado da Oração, em 1918, no relatório paroquial feito pelo pároco João dos Santos Silva. 

O fundo do Apostolado da Oração possui como código de identificação “AO  e tem 0,05 metros lineares de extensão.”

3. Fundo da Confraria da Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Não se sabe quando foi fundada esta confraria, mas em 1712 o Bispo D. António Pereira da Silva faz referência à existência de um altar da Nossa Senhora do Rosário e nas Memórias 
Paróquiais de 1758, também é feita referência à existência da Confraria da Nossa Senhora do Rosário.

O fundo da Confraria da Nossa Senhora do Rosário de Fátima possui como código de identificação “CNSRF” e tem 0,02 metros lineares de extensão.
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Séries

Séries

Datas Extremas

Datas Extremas

Classificação

Classificação

1936 - 1940

1949 - 1972

1944 - 1987

1985

1983 - 1988

1984

1983 - 1984

03 - Registo de receita e despesa

02 - Estatutos

03 - Registo de documentos de
receita e despesa

A / Constituição e Gestão

01 - Registo de atas

PT/PFAR03/AO/A/02/01

PT/PFAR03/AO/A/02/02

PT/PFAR03/AO/A/02/03

PT/PFAR03/CP/A/01/01

PT/PFAR03/AO/A/03/01

PT/PFAR03/CP/A/02/01

PT/PFAR03/CP/A/03/01

Secções

Secções

5. Fundo da Caritas Paroquial de Stª. Bárbara de Nexe

A Caritas Paroquial de St.ª Bárbara de Nexe foi registada no Governo Civil no dia 17 de janeiro de 1986, ainda que a sua atividade se tenha iniciado no dia 27 de maio de 1983, de acordo 
com o registo de atas. Esta instituição tem uma função sócio caritativa que visa o apoio à comunidade.

O fundo da Caritas Paroquial de St.ª Bárbara de Nexe possui como código de identificação “CP” e tem 0,05 metros lineares de extensão.
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Séries

Séries

Datas Extremas

Datas Extremas

Classificação

Classificação

1950 - 1960

1942 - 1944

1964 - 1969

1945 - 1946

A / Constituição e Gestão

01 - Registo de documentos de
receita e despesa

01 - Registo de atas

PT/PFAR03/ACA/A/01/01

PT/PFAR03/JACF/A/01/01

PT/PFAR03/JACF/A/01/02

PT/PFAR03/ACA/A/01/02

Secções

6. Fundo da Associação Canto das Almas

Não se sabe quando foi fundada esta associação, mas em 1712 o Bispo D. António Pereira da Silva faz referência à existência de um altar das Almas e nas Memórias Paróquias de 
1758, é feita referência à existência da Irmandade das Almas.

O fundo da Associação do Canto das Almas possui como código de identificação “ACA” e tem 0,5 metros lineares de extensão.

7. Fundo da Juventude Agrária Católica Feminina

A Juventude Agrária Católica Feminina era um movimento religioso que visava a evangelização no meio rural.

O fundo da Juventude Agrária Católica Feminina possui como código de identificação “JACF” e tem 0,15 metros lineares de extensão. 

A / Constituição e Gestão

Secções
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Séries Datas Extremas Classificação

1946 - 1949

1951 - 1968

1943 - 1954

1959 - 1962

1940 - 1957

S/D

1943 - 1952

S/D

02 - Inventário do património

03 - Registo de documentos de
receita e despesa

04 - Registo de correspondência
recebida e expedida

05 - Registo de associados

06 - Relatório de atividades

PT/PFAR03/JACF/A/01/03

PT/PFAR03/JACF/A/01/04

PT/PFAR03/JACF/A/02/01

PT/PFAR03/JACF/A/03/01

PT/PFAR03/JACF/A/03/02

PT/PFAR03/JACF/A/04/01

PT/PFAR03/JACF/A/05/01

PT/PFAR03/JACF/A/06/01

Secções
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Séries

Séries

Datas Extremas

Datas Extremas

Classificação

Classificação

1957 - 1962

1953 - 1967

1963 - 1966

1963 - 1967

1959 - 1963

01 - Registo de atas

01 - Registo de associados

02 - Registo de receita e despesa

PT/PFAR03/LACF/A/01/01

PT/PFAR03/ARP/A/01/01

PT/PFAR03/ARP/A/01/02

PT/PFAR03/ARP/A/01/03

PT/PFAR03/LACF/A/02/01

8. Fundo da Liga Agrária Católica Feminina

A Liga Agrária Católica Feminina foi fundada nesta paróquia no dia 8 de dezembro de 1956 e trata-se de um movimento religioso que visa a evangelização no meio rural.

O fundo da Liga Agrária Católica Feminina possui como código de identificação “LACF” e tem 0,05 metros lineares de extensão.

A / Constituição e Gestão

A / Constituição e Gestão

Secções

Secções

9. Fundo da Associação do Rosário Perpétuo

A associação foi fundada em 08 de dezembro de 1953 e tem como objetivo promover a reza como forma de obter o perpétuo socorro.

O fundo da Associação do Rosário Perpétuo possui como código de identificação “ARP” e tem 0,05 metros lineares de extensão.
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Séries

Séries

Datas Extremas

Datas Extremas

Classificação

Classificação

1929

1934 - 1959

1949 - 1950

1960 - 1973

1952 - 1970

A / Constituição e Gestão

A / Constituição e Gestão

01 - Registo de associados

01 - Registo de associados

02 - Registo de receita e despesa

02 - Registo de documentos de
receita e despesa

PT/PFAR03/SCJ/A/01/01

PT/PFAR03/PUCF/A/01/01

PT/PFAR03/SCJ/A/02/01

PT/PFAR03/PUCF/A/02/01

PT/PFAR03/SCJ/A/02/02

Secções

Secções

10. Fundo do Sagrado Coração de Jesus

11. Fundo da Pia União dos Cruzados de Fátima

Esta associação era formada por vários grupos de zeladores e tinha como função cobrar quotas que seriam gastas no apoio aos mais desfavorecidos.

O fundo do Sagrado Coração de Jesus possui como código de identificação “SCJ” e tem 0,03 metros lineares de extensão.

A associação auxiliar da Ação Católica Portuguesa tinha como objetivo colaborar na oração e na esmola.

O fundo da Pia União dos Cruzados de Fátima possui como código de identificação “PUCF” e tem 0,03 metros lineares de extensão.
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Séries Datas Extremas Classificação

01 - Registo de associados PT/PFAR03/OSFS/A/01/011917

A / Constituição e Gestão

Secções

12. Fundo da Obra de S. Francisco de Sales

Esta associação foi fundada nesta paróquia em 7 de janeiro de 1918 e tinha como função defender, reanimar e conservar a fé nos países católicos.

O fundo da Obra de S. Francisco de Sales possui como código de identificação “OSFS” e tem 0,02 metros lineares de extensão.
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