Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Arquivo Histórico

Junta de Paróquia das
Vidigueiras

Acessibilidade:

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Arquivo Municipal
7200-370 Reguengos de Monsaraz
Telefone: 266 508 040
Fax: 266 508 059
Mail: arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt

Descrição do fundo

Código de referência: PT / MRM / JFRM / PNSNV

Datas extremas: 1670 – 1838

Dimensão e suporte: 5 Livros / papel

Nível de descrição: fundo

Nome do Produtor: Paróquia de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras

Âmbito e conteúdo: Fundo de pequenas dimensões com documentação da antiga Paróquia das Vidigueiras. Apesar do fundo se
encontrar bastante incompleto, é possível consultar documentos com interesse histórico sobre o concelho de Reguengos e
sobre as suas antigas paróquias.

Sistema de organização: O carácter fragmentário da documentação obrigou-nos apenas à descrição dos documentos
individualmente, uma vez que a criação de várias séries, de acordo com as tipologias documentais presentes, não se justificava.
Razões de facilidade de acesso assim o determinaram, tendo em conta que outros critérios, eventualmente mais puristas do
ponto de vista arquivístico, não conseguiam resolver melhor os problemas próprios deste tipo de arquivo, resultando, pelo
contrário, em soluções menos transparentes ao utilizador.

Condições de acesso: a documentação encontra-se disponível mediante requisição nos serviços competentes (Arquivo
Municipal de Reguengos de Monsaraz – cópia digitalizada dos documentos e/ou Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
– documentos originais e cópia digitalizada)

Condições de reprodução: a reprodução de documentos encontra-se sujeita a algumas restrições tendo em conta o tipo de
documentos, o seu estado de conservação ou o fim a que se destina a reprodução. Os serviços de arquivo informá-lo-ão, caso a
caso, das opções à sua disposição.

2

Quadro de Classificação

Doc. 00001 – Registo das visitas à Paróquia de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras (1670 – 1832)

Doc. 00002 – Registo do inventário dos bens da Igreja de Nossa Senhora das Neves (1757 – 1838)

Doc. 00003 – Registo da receita e da despesa da Fábrica da Igreja de Nossa Senhora das Neves (1744 – 1833)

Doc. 00004 – Registo da receita e da despesa da Confraria de Nossa Senhora da Conceição das Vidigueiras (1766 – 1837)

Doc. 00005 – Registo da receita e da despesa da Confraria das Almas de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras (1732 – 1833)
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Descrição dos documentos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / PNSNV / 00001
Título: Registo das visitas à Paróquia de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras *
Datas: 1670 – 1832 [20-05-1670 a 03-06-1832]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 142 folhas
Termo de abertura: “O reverendo cura numere e rubrique este livro e no fim lhe faça termo de encerramento com declaração
das folhas que tem que por a ocupação com que me acho não posso fazer. Vidigueiras 20 de Maio de 1610”. “Como este livro
não está rubricado, mas só numerado o reverendo pároco Álvaro Mendes Pires o rubrique. Freguesia das Vidigueiras em visita
de 6 de Dezembro de 1762. Pascoal Rodrigues da Costa”.
Termo de encerramento: “Conta este livro de cento e quarenta e duas meias folhas o qual numerei por mandado do senhor
vigário geral e visitador Pedro Nunes estando em visitação ordinária nesta Igreja de Nossa Senhora das Vidigueiras termo da vila
de Monsaraz e por verdade me assinei. Pároco Manuel Fialho Calado”.
Nota: * Contém também algumas pastorais do Papa Bento XIV e de Dom Frei Miguel de Távora, bispo de Évora (algumas páginas
estão escritas em latim)
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (147 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / PNSNV / 00002
Título: Registo do inventário dos bens da Igreja de Nossa Senhora das Neves *
Datas: 1757 – 1838 [27-03-1757 a 10-06-1838]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21,5 / Livro / 48 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para assentar todos os bens desta Igreja por inventário de Nossa Senhora das Neves
das Vidigueiras, termo de Monsaraz. O pároco Afonso Martins Gonçalves”.
Termo de encerramento: “Tem este livro quarenta e oito folhas que todas vão por mim contadas e rubricadas com a minha
rubrica Cardoso de que uso. Freguesia de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras, 5 de Dezembro de 1762. O Pároco José
Maurício Cardoso”.
Nota: * Contém também o lançamento da congrua paroquial
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (46 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / PNSNV / 00003
Título: Registo da receita e da despesa da Fábrica da Igreja de Nossa Senhora das Neves
Datas: 1744 – 1833 [27-03-1757 a 27-08-1833]
Nível de descrição: documento
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Dimensão e suporte: 31 x 21,5 / Livro / 45 folhas / incompleto – faltam folhas
Termo de abertura: “Começo a rubricar e numerar este livro que há-de servir para nele se lançar a receita e despesa da fábrica
desta igreja das Vidigueiras, vai pelo reverendo padre Manuel Batista […] que fará termo no fim na forma costume da […] 7 de
Junho de 1744. André Ramalho […]”.
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (49 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / PNSNV / 00004
Título: Registo da receita e da despesa da Confraria de Nossa Senhora da Conceição das Vidigueiras *
Datas: 1766 – 1837 [17-03-1766 a 26-02-1837]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 98 folhas
Termo de abertura: “Este livro serve de se juntar nele a receita e despesa pertencente a Nossa Senhora da Conceição. Em
cumprimento do que o reverendo senhor Doutor visitador Pedro José Altar me manda como se vê a folha 3, rubrico este livro,
eu Romão Francisco Vieira pároco desta freguesia de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras termo da vila de Monsaraz com a
rubrica de que uso Vieira, e por ser verdade fiz este termo. O Pároco Romão Francisco Vieira”.
Termo de encerramento: “Rubricando os números deste livro por mandando do reverendo senhor doutor Pedro José Altar,
visitador ordinário pela ordem […] achei ter noventa e oito folhas digo meias folhas de papel, que todas vão numeradas e
rubricadas com a minha rubrica Vieira, entrando no sobredito número a primeira em que está o […] de que há-de servir esta
última deste termo de encerramento, que fiz e assinei aos 22 de Abril de 1766. O Pároco Romão Francisco Vieira”.
Notas: * Contém também os autos das visitas efectuadas às contas da Confraria. Em anexo, encontram-se dois documentos
soltos: O primeiro é um rascunho das contas da receita e da despesa da confraria; o segundo, composto por seis folhas, contém
algumas folhas do último fólio de um livro, cujo termo de encerramento é o seguinte: “Certifico que em virtude do despacho no
princípio deste livro posto pelo muito reverendo senhor licenciado André Ramalho Barradas, visitador ordinário neste
arcebispado rubriquei este livro com a minha rubrica de Batista e tem cento e quarenta e duas folhas de papel com esta excepto
a primeira do despacho que não rubriquei em atenção ao mesmo despacho em fé do que passei o presente que assino.
Vidigueiras oito de Junho de mil setecentos e quarenta e quatro anos. O Pároco Manuel Batista de Carvalho. Secretário da
visita”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (55 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / PNSNV / 00005
Título: Registo da receita e da despesa da Confraria das Almas de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras *
Datas: 1732 – 1833 [30-11-1732 a 15-02-1833]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 95 folhas
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Termo de abertura: “Aos […] dias do mês de Abril do ano de mil setecentos e trinta e três numerei e rubriquei este livro que
serve de receita e despesa da Confraria das Almas desta freguesia de Nossa Senhora das Neves das Vidigueiras e achei nele ter
cento e quarenta e duas folhas não entrando as duas do princípio e fim e por achar ser verdade mandei se fizesse este termo
que assinei, dia, mês e era supra. O cura das Vidigueiras Pedro […]”.
Termo de encerramento: não tem.
Notas: * Possui também as eleições dos irmãos da confraria e os termos de visitação às contas da confraria
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (175 imagens)
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