
A diocese de Lamego
O Sr. Lamæcus tinha por ali uma quinta, assim dizemos hoje, ou uma villa, se o disséssemos em 

latim. O lugar era bom e aberto ao sol, no cimo de uma notável colina. Com o tempo, o nome his-
pano-romano do possessor passou a topónimo, Lamego.

Arlindo de Magalhães
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Chamava-se Sardinário o pri-
meiro bispo de Lamego. Foi ele 
o primeiro que assinou as atas 
de um Concílio, o II Concílio 
de Braga, realizado no 572, e 
se declarou lamecense: Sardina-
rius Lamecensis Ecclesiæ Episcopus 
subscripsi [Sardinário, assinei 
como bispo da Igreja Lamecen-
se). Que território abarcava a 
sua diocese? Muito difícil res-
ponder.

Um documento chamado Pro-
vincial Visigótico ajuda um pou-
co: Lameco teneat de Sorta usque 
Petra, de Tara usque Ortosa.

Gonçalves da Costa ajuda ain-
da mais: o território diocesano 
lamecense, a Norte marcava-o o 
rio Douro. A leste, uma fila de 
castelos − Numão, Longroiva, 
Penedono, Sernancelhe e Ca-
ria − riscava a fronteira com a 
Lusitânia; a diocese era depois 
demarcada pelo rio Paiva até às 
terras de Castro Daire, donde 
derivava  para as de Arouca, até 
ao Douro.

Este desenho, no entanto, so-
freu muitas alterações, sobre-
tudo a leste: o rio Côa, do lado 
português, e o Águeda, do lado 

espanhol, marcavam a frontei-
ra à vez, ora-agora ganhas tu, 
ora-agora perco eu! Mas essa é 
outra história.

A diocese de Lamego encosta-
va à de Salamanca. Distância 
imensa! Com o tempo, surgi-
ram então no território media-
no duas outras dioceses: Calá-
bria, há muito desaparecida, e 
Ciudad Rodrigo, existente ain-
da. Alguma vez, Coimbra subiu 
acima, mas…

É muito difícil também ler esta 
pequena frase que se pode tradu-
zir assim: [a diocese de] Lamego es-
tende-se de Horta [hoje freguesia de 
Vila Nova de Foz Côa] até Petra [de 
Couto, lugar referido num documento 

de D. Afonso III, datado de 1255, a 
oeste da diocese, onde de juntavam as 
dioceses de Lamego, Viseu e Coimbra], 
e de Tara [hoje Trancoso que, no pas-
sado se chamou Tarancos] até Artosa 

[possivelmente o antigo nome da ribei-
ra de Areja, que se chamara Ardueja].

Porém, a sul, “Tarança…, a 
meu ver, deve ser Tarouca”, diz 
Frei Bernardo de Brito, na sua Mo-
narquia Lusitana (II, 376v).

“Lamæcus era … o nome do possessor dum fundo 
agrário hispano-romano, instituído no século III 
junto ao burgo que se ia desenvolvendo à roda 
do castelo, por altura da remodelação adminis-
trativa levada a cabo por Diocleciano”, impera-
dor romano (244-311 ou 12) (História do Bispado, 
I, p. 45). “À roda do castelo”, portanto, e “no sé-
culo III”, diz o historiador. 

Mas “Lamego [só] adquiriu grande importância 
durante a monarquia visigótica e podemos afir-
mar, com um máximo de probabilidades, que foi 
com eles [os visigodos] que a cidade ascende[u] à 
dignidade de sede episcopal ainda dentro do sé-
culo V” (Id., 50).

Como sempre, só temos informação da criação 
de uma diocese naquele tempo, se soubermos 
quando e onde o seu primeiro bispo assinou as 
atas de um concílio em que tenha estado presen-
te. Quanto à diocese de Lamego, foi Sardinarius, 
o primeiro bispo de Lamego de que há documen-
tação que o prova.

Em tempos passados, alguns defenderam que 
houve bispos de Lamego em tempo anterior: um 
chamado Severo (séc.s III ou V), logo outro, Ti-
búrcio (410?), e mais um terceiro, o conhecido 
cronista Inácio flaviense (que teria sido bispo de 
Lamego entre 435 e 450, antes de o ser em Cha-
ves). Mas nada disto tem consistência. Antiga-
mente, quando se queria provar o que fosse, in-
ventava-se!

É possível no entanto que, no séc. III, já o Cristia-
nismo tivesse chegado por terra lamecense. Mas 
diocese não houve. 

No tempo dos Romanos gozou esta cidade [de Lame-
go] da dignidade episcopal, e foi seu primeiro Bispo Seve-
ro, pelos anos de 203, e entre os muitos e insignes Prelados 
que teve de que não há notícia certa, foi um deles o famoso 
escritor Idácio, natural desta terra, o qual no tempo dos 
Suevos se converteu à  nossa Santa Fé pelos anos de 419, 
como ele mesmo escreveu da sua Cronologia.

 COSTA, António Cardoso,
Corografia Portuguesa, Vol II, 1708, p. 242

Sé de Lamego - À direita, a igreja românica de Almacave. Ao lado da igreja, o Paço Episcopal. Fotos de Arlindo de Magalhães.

Diocese
de
Lamego
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Os primeirOs bispOs de LamegO

O Dicionário da Língua Portugue-
sa da Academia das Ciências de 
Lisboa, de 2001, explica bem: 
conciliar quer dizer “tornar ou 
ser compatíveis pessoas que pa-
recem opor-se” ou “tornar ou 
ser conciliável”.

Assim procedia a Igreja primi-
tiva: reunia-se, era muito con-
ciliadora, debatia, questionava, 
programava, decidia… A igreja 
universal reunia-se em concílio 
ecuménico, a metropolitana em 
geral na capital da Metrópole, 
reunia-se também a igreja dio-
cesana. Anteriormente ao lati-
no concilium usava-se também 
uma palavra grega − sun + odós 
− que se pode traduzir por todos 
pelo mesmo caminho.

Vejamos (na caixa ao lado) o 
que disse o Concílio Vaticano II 
a propósito desta questão.

Desde os primeiros séculos da 
Igreja que os Bispos, postos à frente 
das igrejas particulares, movidos 
pela caridade fraterna e pelo zelo da 
missão universal confiada aos Após-
tolos, uniram as suas forças e vonta-
des para promoverem o bem comum 
e o de cada uma das igrejas. Com 
este fim, foram instituídos quer os Sí-
nodos, quer os Concílios provinciais, 
quer mesmo os Concílios plenários, 
em que os Bispos estabeleceram para 
diversas igrejas um sistema comum 
quanto ao ensino das verdades da fé 
e à ordenação da disciplina eclesiás-
tica.

Este sagrado Concílio Ecuménico 
deseja que a veneranda instituição 
dos Sínodos e Concílios retome novo 
vigor, para se prover mais adequa-
da e eficazmente ao incremento da 
fé e à conservação da disciplina nas 
várias igrejas, segundo as exigências 
dos tempos.

Vaticano II —  Decreto Christus 
Dominus, 36

Vista panorâmica da cidade de Lamego. Foto de Pedro Nuno Caetano. Em baixo, portal de entrada da igreja de Almacave.

325. O presbítero Ario (256-336), de Alexandria, 
defendia que, embora habitado pelo Espírito de 
Deus, Jesus era de uma substância diferente da dos hu-
manos e da do próprio Deus. A questão seria resol-
vida só no Concílio ecuménico de Niceia, ano 325: 
“Jesus Cristo… [é] consubstancial ao Pai”.

397-400. Só há notícia de Bispo bracarense nos 
fins do século IV, quando Paterno, bispo da Igreja 
de Braga, assinou as atas do I Concílio de Toledo, 
celebrado entre os anos 397/400. Deste Paterno − 
Paternus Bracarensis ecclesiæ episcopus − pouco mais 
sabemos.

409. Suevos, Alanos e Vândalos entraram na Pe-
nínsula Ibérica: dois anos depois, em 411, já esta-
vam na Galécia onde nasceria o reino suevo. Mas 
os Suevos sacudiram os Alanos que fundaram um 
reino na Lusitânia, com capital em Pax Julia, a atual 
Beja, mas foram obrigados a seguir para o Norte de 
África, onde se encontraram com os Vândalos, es-
corraçados primeiramente para a Bética (Córdova, 
Sevilha e Málaga) e depois também para o Norte 
de África. Quando os suevos chegaram à Península 
converteram-se ao cristianismo romano mas logo 
deslizaram para o arianismo. E criaram um “reino 
suevo” que existiu até ao ano 585. 

411. Neste ano, os Visigodos entraram também 
na Península.

418. Nasceu o reino visigodo
448. Réquila, rei dos Suevos (441- 443), mor-

reu, deixando o reino em crescimento. O seu filho 
Requiário (448-4576), já católico, impôs o Credo 
de Niceia a toda a população sueva, se bem que a 
população urbana da Galécia fosse já predominan-
temente católica. A cidade de Braga, como capital 
do reino suevo e sede episcopal, ganharia grande 
importância no reino: foi metropolita da Galécia e 
em tempo posterior estendeu-se com o Reino até ao 
Tejo. Réquila aliou-se aos visigodos e casou até com 
a filha do rei visigodo Teodorico II (426-466). Mas 
os visigodos não viam com bons olhos o fortaleci-
mento do reino suevo e, com Teodorico II à frente, 
derrotaram os suevos, tendo o rei suevo Requiário 
sido capturado e executado.

484. Os visigodos, que tinham entrado na Penín-
sula na qualidade de federados ao ainda vivo impé-
rio romano mas que dele se iam distanciando, esco-
lheram Toledo para sua capital.

518. Neste ano, na Panónia, hoje Hungria, nas-
ceria Martinho. Mais tarde, bispo de Dume e depois 
de Braga (em 572), organizaria a igreja e mesmo o 
reino suevo, e evangelizou “todo o território” do Mi-

nho ao Tejo. O seu notável trabalho levaria à con-
versão ao cristianismo romano o rei ariano e suevo 
Teodemiro (558-570) que, com a sua decisão, arras-
taria consigo todo o povo.

561. Martinho, já bispo de Braga e metropolita 
da Galécia, convoca o I Concílio de Braga

572. II Concílio de Braga. Nesta data, já algumas 
dioceses da Lusitânia pertencentes à Metrópole de 
Mérida − Lamego, Coimbra e Idanha, dioceses que 
existiam já em 572, ao tempo do II Concílio de Bra-
ga − tinham sido anexadas à Metrópole de Braga, 
por pressão do rei suevo Teodomiro (558-570). Nes-
te concílio, pela primeira vez assina as atas um bispo 
de Lamego, Sardinário. 

579/580. Morreu São Martinho de Braga
572. Estavam lançados os fundamentos do reino 

da Hispânia visigoda que o rei Leovigildo (569-586) 
fundaria em 572, depois de, em Braga e no Porto 
(que ainda não tinha este nome), ter derrotado o 
que ainda restava do reino suevo.

585. As dioceses da Lusitânia, anexadas à juris-
dição de Braga, mantiveram-se muito para lá do 
fim do reino suevo. Mas, no ano 584, os visigodos 
destroçaram-no definitivamente e capturaram o seu 
último rei, Andeca (rei 584-585). 

633. No cimo de um morro, dito Calavre, havia 
uma paróquia que pertencia à diocese de Viseu. No 
reinado do rei visigodo Suintila (621-631), foi ali 
criada uma diocese. No ano 633, o seu bispo, esteve 
presente no IV Concílio de Toledo, onde assinou as 
atas com o nome de “Servus Dei”. De facto, não exis-
tia “outra sede em espaço tão dilatado, como era de 
Viseu a Salamanca e Egitânea e aumentando a con-
versão dos povos, tornava-se extremamente molesta 
a visitação que os bispos eram obrigados a fazer” 
(COSTA, História do Bispado … de Lamego, I, p. 59).

650. O bispo metropolita de Mérida reuniu um 
Concílio na sua cidade e nele pediu a Recisvinto, rei 
visigodo (649-672), que lhe fossem restituídas as an-
tigas dioceses da Lusitânia anteriormente entregues 
à Metrópole de Braga, o que aconteceu.

675. Braga continuou a ser a capital da Metró-
pole galega, como se depreende do III Concílio ali 
reunido em 675, em que o arcebispo bracarense as-
sinou como bispo de toda a Galécia: “Leodecísio, em 
nome de Cristo, bispo, por sobrenome Julião…, com 
todos os meus santos coepíscopos que, inspirados 
por Deus, comigo subscreveram”.

711. O reino visigodo existiu desde o ano 418; 
com a invasão muçulmana, em 711, caiu.

Lista das datas históricas
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foi o bispo Filimiro ao VIII 
Concílio ainda de Toledo. 

Em 666, no Concílio Metropo-
litano de Mérida, esteve Teodís-
culo, o sexto bispo de Lamego. 

Gondulfo, o 7º bispo de Lame-
go, nos anos 681 e 683, esteve 
presente nos XII e XIII de Tole-
do. Este último, o do ano 683, 
foi já um concílio nacional “que 
então tinha carácter de corte do 
reino”. Adeline Rucquoi explica 
(ver o texto de Coimbra) : pou-
co a pouco,

O rei dispunha, na prática, da no-
meação dos bispos e os bispos con-
servavam funções administrativas e 
judiciais. A partir de 683, fizeram 
até parte de um tribunal especial 
encarregado das acusações contra os 
membros da aula regia, papel que 

consagrou o seu estatuto de mag-
nates do reino. O reino visigodo de 
Espanha parece-nos ter sido assim 
uma teocracia em que os bispos go-
vernavam juntamente com o prín-
cipe, de quem legitimavam o poder 
que os mantinha nas suas funções. 
Os concílios foram desde então um 
instrumentum regni.

História Medieval da Península Ibérica, 
1995, pp. 44-45)

Finalmente, antes da invasão 
muçulmana, foi Fôncio o últi-
mo bispo de Lamego. Este pre-
sente nos Concílios XV e XVI 
de Toledo, realizados em 688 e 
693.

Com a chegada dos Árabes…, a inse-
gurança em Lamego era tão grande 
que o bispo da diocese e muitos dos 
seus clérigos foram obrigados a refu-

giar-se na Corunha e em Ponteve-
dra, locais que não chegaram a ser 
ocupados pelos muçulmanos.

J. Correia Duarte, p. 34

era sãO martinhO bispO de 
braga e Os suevOs saLtaram O 
dOurO e fOram até aO tejO

As metrópoles do cristianismo 
romano foram todas reunidas 
na capital sueva, Bracara. Mar-
tinho que tinha chegado da Pa-
nónia, que parara em Tours a 
visitar o túmulo do seu conter-
râneo, Martinho também (316-
397), desejoso de anunciar a 
Boa Nova de Jesus no Ocidente, 
promoveu uma verdadeira pas-
toral de evangelização em todo 
o território da sua competência 
episcopal. 

Escultura em bronze, Salvador Dali, 
exposição em Brasília, 2014

Pelo lugar de Balsemão passaram, também, os romanos: pedras desse tempo, incrustadas nas paredes, o provam;
D. Afonso Pires, bispo do Porto entre 1359 e 1372, ali passou também, que o sarcófago assim o atesta. Foto de GFreihalter.

A Igreja primitiva era muito conciliadora. Procu-
rava a verdade e a disciplina, também a metodo-
logia da evangelização, da Boa Nova. Porque era 
reunião de humanos (reunião em grego diz-se 
ecclesía, reunião, assembleia; de ecclesía se chegou 
a igreja), porque era reunião de humanos − dizia 
− era necessário discutir e resolver.

O Livro dos Atos dos Apóstolos diz como foi. 
“Alguns” defendiam que o cristianismo era só 
para os Judeus. Os pagãos, rua! “Os Apóstolos 
e os Anciãos reuniram-se para examinarem a 
questão” Depois de “muita confusão” e “longa 
discussão”, depois de duas intervenções, uma de 
Pedro e outra de Tiago, decidiram: “O Espírito 
Santo e nós próprios resolvemos não vos impor 
outras obrigações, além destas que são essen-
ciais…” (At 15, 1-29).

Esta prática tornou-se corrente na Igreja Primi-
tiva. Os bispos discutiam um assunto, mas não 
sabemos quais e quantos intervieram no debate. 
Sabemos, sim, os que estiveram presentes ao tra-
balho e assinaram as atas do Sínodo ou Concílio.

a igreja era de factO um tOdO
 
Folheando os documentos e os livros que chega-
ram até nós a falar-nos dos variadíssimos síno-
dos e/ou concílios, não sabemos quem falou, que 
opinião defendeu este ou aquele. Sabemos, sim, 
dos bispos presentes, dos que assinaram as atas, 
acrescentando qual a sua diocese.

O Bispo Sardinário é o primeiro bispo de Lame-
go que registou o seu nome em atas conciliares; 
no caso, nas do II Concílio de Braga, realizado no 
ano 572: Sardinarius Lamecensis Ecclesiæ Episcopus 
subscripsi (Sardinário, bispo da Igreja de Lamego 
subscrevi [as atas]). Dele nada mais sabemos. 

A Sardinário seguiu-se Filipe, como bispo de La-
mego: no ano 589, esteve presente no III Concílio 
de Toledo.

Profuturo sucedeu a Filipe. Dele sabemos que es-
teve presente em dois concílios de Toledo: no IV 
(ano 633), e no VI (638). Repare-se: em 6 anos, 3 
concílios em Toledo! Qualquer coisa como 500 
Kms para cada lado! A importância do Concílio!

No VII Concílio de Toledo, ano 646, esteve pre-
sente o bispo Vitarico; e 10 anos depois, em 656, 

metrópOLe e metrOpOLita
A Igreja primitiva que nasceu nas cidades, só muito 

mais tarde partiu para o campo: foi a missão rural, sécu-
los V/VI. 

No princípio, era na cidade (Roma, Tessalónica, Co-
rinto, Filipos …) que a pequena Igreja local se organiza-
va em dioceses (dióikesis, lugar de administração). Estas 
pequenas dióikesis de uma região juntavam-se e ajuda-
vam-se. Um conjunto dessas pequenas dioceses precisa-
va de uma cabeça a que se daria o nome de metrópole: 
em grego, era a mêter (mãe) de um conjunto de polis (ci-
dades). O seu bispo chamava-se metropolita.S. Pedro de Balsemão, Senhora do Ó. Foto de GFreihalter.
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Curioso, verdadeiramente curioso!, que, ainda 
hoje, a intensidade hagiotoponímica do Bispo 
de Braga, em ambas as margens do rio Douro, 
desde Nagoselo do Douro (Pesqueira) ou mesmo 
Parada (Miranda do Douro) a Avessadas (Marco 
de Canavezes) ou Arnelas (Olival, VNGaia).

Por todo  lado, S. Martinho: paróquias de S. Mar-
tinho, ermidas de S. Martinho, imagens e festas… 
Como escreveu Aires Nascimento, S. Martinho 
de Dume e de Braga “não só introduziu um mo-
delo de vida cenobítica como, promovendo a 
conversão do povo suevo, conseguiu ambiente de 
paz suficiente para reorganizar a sua Igreja, dou-
triná-la e transmitir aos seus clérigos normas de 
vidas exemplares; preocupou-se em dotar a sua 
Igreja com textos fundamentais nomeadamente 
com os textos conciliares da Igreja oriental, mas 
cuidou sobretudo de uma pastoral direta, atenta 
às situações, interveniente e benevolente”. n
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No fundo, ao lado esquerdo do rio Varosa, a ermida de S. 
Pedro de Balsemão merece uma visita. Balanceiam os pe-
ritos na procura da data da sua construção: levantada na 
época visigótica ou um pouco mais adiante, praticamente já 
na Reconquista? A capela está encostada a um solar de Seis-
centos. Foto de GFreihalter, commons.wikimedia.org.


