Breve História da Paróquia de Tabuaço
O povoado primitivo de Tabuaço, de origem castreja, confinava-se a um bairro que nasceu e cresceu à volta da ermida
em honra de São Vicente erigida pela comunidade cristã suevovisigótica.
Como paróquia formar-se-á mais tarde. No século XIV, o
cura de Tabuaço era nomeado pelo reitor da colegiada de Santa
Maria de Barcos. Esta dependência manter-se-á até meados do

século XVII, época "em que os párocos subiram à categoria de
curas confirmados e depois vigários" (Dr. Gonçalves da Costa).
É a paróquia com mais população. É Vila e sede de Concelho. Em 2001, o Concelho de Tabuaço tinha 6 785 indivíduos
residentes, agrupados em 2 373 famílias clássicas.
A população tem vindo a diminuir sobretudo no interior do
país. Pelos CENSOS 2011, o Concelho de Tabuaço registou 6
350 residentes: 3 049 do sexo masculino e 3 301 do sexo femi-

nino, distribuindo-se por 2 432 famílias clássicas.
Por seu lado, a Vila de Tabuaço, em 2001, tinha 1 780 indivíduos residentes, agrupados em 559 famílias clássicas e 645
edifícios; em 2011, registava 1 782 indivíduos residentes: 824
do sexo masculino e 958 do sexo feminino, distribuindo-se por
667 famílias clássicas e 752 edifícios.

Horário de Missas:
Segunda a Sexta-feira: 17h30
Sábados: 17h00
Domingos: 10h30

Atendimento de Confissões
quinta-feira: 18h00 –19h00
(dias da semana no final das Eucaristia)

@tbcparoquia
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PATRIMÓNIO PAROQUIAL E RELIGIOSO A VISITAR
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Capela de São Vicente

3
Recinto de Nossa Senhora da Conceição
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Capela de São Plácido
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Capela de Santa Bárbara
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IGREJA PAROQUIAL

A Igreja Matriz é românica.
Tudo indica que o primeiro
templo tenha sido edificado
no século XIV. As características do românico estão
presentes na capela-mor. A
Igreja foi reedificada nos
finais do século XVII. A
Interior da Igreja
Capela-mor apresenta um
retábulo barroco, do primeiro terço do século XVIII, e um teto com
28 caixotões pintados, ilustrando a vida de Nossa Senhora e do Menino Jesus.
A talha do altar-mor é joanina, de boa execução, sólidas colunas revestidas de parras e apoiadas em plintos sustentados em duas
carrancas e duas aves, ricamente ornamentadas as arquivoltas; o friso
da interior é rematado por uma custódia, sustentada por dois anjos, e
com a proximidade de mais dois anjos a tocar um instrumento de
corda. Nas peanhas do retábulo mor, Nossa Senhora da Conceição,
Padroeira da Igreja e da Paróquia, e São José. Na sacristia encontrase outra imagem de Nossa Senhora da Conceição, em madeira, do
século XVII.
Os altares laterais,
mais recentes, são dedicados a Nossa Senhora
de Fátima e Nossa Senhora das Dores, com
outras invocações: São
Sebastião e Santo AntóTeto do Presbitério
nio, São Francisco de
Assis e Santa Teresinha do Menino Jesus.
No Corpo da Igreja, Capela de Santo
André, nicho do Senhor Crucificado, batistério, altar dos Sagrados Corações de Jesus
e de Maria.
O teto da Igreja é formado por 80
caixotões pintados, com a vida de Jesus
Cristo, dos Apóstolos e de um número
significativo de santos.
Teto da Nave

