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Nota prévia 
 

O tratamento arquivístico dos fundos de origem eclesiástica existentes no Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo tem vindo a decorrer na sequência do projecto de descrição desses mesmos 
fundos que decorreu entre 3 de março e 31 de dezembro de 2006, com uma equipa que envolvia 
diversos recursos humanos. Posteriormente, uma equipa reduzida foi incumbida de concluir a 
relação dos fundos eclesiásticos da Torre do Tombo, com o objectivo final de publicação de um guia 
geral dos fundos eclesiásticos1, o que só veio a acontecer através de uma publicação apenas em 
formato digital no ano de 2011. 

Deste prolongado empreendimento ficou absolutamente sólida a convicção da urgência de 
empreender algo que viesse dar continuidade e profundidade à obra Ordens monástico-
conventuais: inventário2, e respeitantes a todas as outras ordens religiosas e outras instituições 
eclesiásticas. 

E assim, para o biénio 2017/2018 foi estabelecido como objectivo o tratamento arquivístico da 
documentação de todos os fundos da Ordem dos Pregadores, num total estimado de 702 livros e 
268 maços. 

Este propósito foi concretizado e genericamente concluído o trabalho de análise, identificação e 
descrição dos livros e maços de modo a obter os dados necessários para os elementos de 
informação obrigatórios segundo as ODA(2)3, nomeadamente, código de referência, título, nível de 
descrição, datas, dimensão e suporte.  

Se para os livros é sempre mais executável o exame, a recognição, a exposição detalhada e a 
produção de um registo descritivo na base da dados, o mesmo já não acontece com os documentos 
que se encontram integrados em maços, principalmente devido à sua imensa extensão e por vezes 
complexidade, quer na leitura paleográfica quer na compreensão do texto. Estes maços são 
descritos de forma muito genérica, e só muito raramente se consegue descrever ao nível de 
documento.  

Todas estas notícias descritivas estão disponíveis na base de dados arquivísticos em uso no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo4, que está acessível através da Internet, com todas as potencialidades 
de pesquisas diversas que lhe são inerentes, transversais a todo o seu acervo. 

A produção de um instrumento de descrição num formato mais aproximado ao tradicional em 
papel, pretende oferecer uma abordagem específica e exclusiva a um determinado fundo ou 
colecção, permite fornecer informação concreta sobre o desenvolvimento do próprio tratamento 
arquivístico (o que não tem cabimento numa base de dados), possibilita que este instrumento seja 
descarregado e difundido e transforma-se, também, numa representação do conhecimento que se 
tem de uma documentação num determinado momento. 

 
1 ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - Guia geral dos fundos da Torre do Tombo: instituições eclesiásticas. 
Coord. Fátima Ó Ramos, Joana Braga.[documento electrónico em linha]. Lisboa: ANTT, 2011. Disponível no Sítio Web da 
Torre do Tombo em <http://antt.dglab.gov.pt/informacoes-uteis/arquivo-de-documentos/>. 
2 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO - Ordens monástico-conventuais: inventário: Ordem de São 
Bento, Ordem do Carmo, Ordem dos Carmelitas Descalços, Ordem dos Frades Menores, Ordem da Conceição de Maria. 
Coord. José Mattoso, Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha. Lisboa: IAN/TT, 2002. XIX, 438 p. ISBN 972-8107-63-3.  
3 DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS - Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. 325 p. ISBN 
978-972-8107-91-8. 
4 http://antt.dglab.gov.pt/pesquisar-na-torre-do-tombo/pesquisar-no-digitarq/ e  https://digitarq.arquivos.pt/. 

http://antt.dglab.gov.pt/pesquisar-na-torre-do-tombo/pesquisar-no-digitarq/
https://digitarq.arquivos.pt/
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Neste instrumento que resulta do labor do arquivista está também patente aquilo que já devia ser 
uma prática enraizada nos arquivos portugueses, cumprindo o desafio de passar além da 
catalogação documental para abranger a igualmente a representação do produtor do fundo de 
arquivo, e desta forma apresentar uma verdadeira descrição arquivística, em pelo menos duas das 
suas facetas: a descrição dos documentos através da aplicação da ISAD(G)5 e a descrição das 
autoridades arquivísticas, segundo os moldes da ISAAR(CPF)6, as normas internacionais emanadas 
pelo Conselho Internacional de Arquivos, já devidamente transferidas para a comunidade 
arquivística portuguesa através das ODA(2). 

Termino como habitualmente. É imperioso e merecido agradecer a todos os leitores da Torre do 
Tombo que têm contribuído para o nosso trabalho. São eles que têm a oportunidade e a 
capacidade para analisar os documentos com outro pormenor e que conhecem os temas com uma 
profundidade inigualável. Assim, todas as correcções e sugestões são bem-vindas. A descrição 
nunca está concluída, e neste caso, o dos fundos e colecções eclesiásticos, há todo um mundo 
ainda por descobrir, explorar e divulgar. 

 

Lisboa, entre março e maio de 2020, num qualquer dia de confinamento devido ao COVID-19, 

 

Joana Braga 

 

 
5 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada 
pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho para a 
Normalização da Descrição em Arquivo. 2.ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. ISBN: 972-8107-69-2. 
6 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - ISAAR (CPF): Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística 
para Pessoas Colectivas, Pessoas Singulares e Famílias. Conselho Internacional de Arquivos; trad. Grupo de Trabalho 
para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2.ª ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo, 2004. 
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Abreviaturas e siglas 
 

As abreviaturas e siglas usadas são as seguintes: 
cad. – caderno 
cap. – capilha 
CL – Colecção  
cx. – Caixa 
DC – Documento composto 
Doc. – documento  
DS – Documento simples 
F – Fundo  
f. – folha, fólio 
gav. – gaveta 
ID – Instrumento de descrição 
liv. – livro 
mç. – maço 
ms. – manuscrito 
num. – numerado 
p. – página 
perg. - pergaminho 
PT – Portugal 
RAA – Registo de autoridade arquivística 
SF - Subfundo 
SR – Série  
TT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
UI – Unidade de instalação  
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Quadro de classificação 
 

Analisar, identificar e descrever as unidades que compõem um fundo, sejam livros, maços ou 
documentos avulsos de modo a obter informação para os elementos de informação obrigatórios 
segundo as ODA(2), nomeadamente, código de referência, título, nível de descrição, datas, 
dimensão e suporte, é uma tarefa que pode ser mais ou menos difícil, mas sempre morosa, 
dependendo da extensão do fundo e do nível de profundidade e de exaustividade da notícia que se 
pretende. Quando a descrição é feita de uma forma plana, unidade a unidade, é uma tarefa 
bastante mais rápida, do que quando se tenta estabelecer relações do tipo seriado, estabelecer 
graduações ou categorias, relacionar documentos, ou agregar por actividades ou assuntos. Numa 
época em que imperam as bases de dados, em que estas unidades nos surgem em resultados de 
pesquisa, tantas vezes descontextualizadas, quase se deixou de sentir a necessidade de apresentar 
as descrições documentais de uma forma estruturada e organizada. Mais ainda quando se ouve 
dizer que pelo simples facto de uma imagem do documento estar disponível, já se torna 
dispensável uma qualquer informação detalhada, quanto mais a necessidade de uma descrição 
estruturada.  

A constituição de séries documentais para fundos produzidos por instituições que tiveram uma 
longa existência, por vezes abrangendo vários séculos, é uma tarefa que pode ser feita, mas será 
sempre um empreendimento ou exercício arquivístico, e raramente será um reflexo de uma 
realidade da qual se ignora por completo quais as suas feições. Será quase sempre (salvo as raras 
excepções em que os inventários dos cartórios chegaram até hoje), uma visão muito fragmentada e 
nada imparcial, porque é feita através de conceitos actuais e preconceitos individuais do arquivista. 

Ainda assim, tentou seguir-se o modelo classificatório utilizado em Ordens monástico-conventuais: 
inventário7, com as devidas adaptações, dentro da ideia da continuidade dos que nos antecederam. 
No entanto, nunca foi possível obter o “quadro de classificação” seguido nessa obra, apesar das 
múltiplas tentativas. Torna-se evidente uma vez mais que é imprescindível a elaboração de planos 
de trabalho e respectivos relatórios finais, sob pena de uma instituição designada de memória, não 
ter memória própria.  

Apesar de amplamente utilizado, esse “quadro de classificação” raramente ou nunca é apresentado 
na íntegra. Isto pode ficar a dever-se por um lado, ao fraccionamento e dispersão actual daquilo 
que constituiria um cartório monástico-conventual, por outro, fruto da débil produção documental, 
sendo até muitas vezes patente na documentação a fraca literacia de quem produzia os 
documentos. 

De qualquer modo, o paradigma das classificações-tipo, estabelecidas a priori, há muito que deixou 
de ser  considerada como uma prática arquivística correcta, uma vez que se trata de uma 
construção fictícia ou irreal, uma estrutura extemporânea, utilizando muitas vezes uma linguagem 
desadequada, que não prossegue a ordem original, ainda que esta esteja próxima da desordem, 
que é a situação mais frequente, no caso de muitos dos cartórios monástico-conventuais.  

 
7 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO - "Ordens monástico-conventuais: inventário: Ordem de 
São Bento, Ordem do Carmo, Ordem dos Carmelitas Descalços, Ordem dos Frades Menores, Ordem da Conceição de 
Maria." Coord. José Mattoso, Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha. Lisboa: IAN/TT, 2002. XIX, 438 p. ISBN 972-8107-
63-3. 
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É esta a razão por que, na base de dados de descrição documental, as unidades mais frequentes, 
livros e maços, estão descritos directamente abaixo do nível fundo, numa ordem sequencial 
numérica. 

Apesar do que ficou dito, nestes instrumentos de descrição arquivística dos fundos da Ordem dos 
Pregadores que se apresentam, e apenas num ou noutro fundo de maiores dimensões far-se-á uma 
tentativa de constituição de séries, somente a título ilustrativo. 

 

Nota: a cota de cada unidade é: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da Anunciada de Lisboa, liv. XX ou 
mç. XX. 

 

F: Mosteiro da Anunciada de Lisboa 

SR: Documentos pontifícios, régios e outros 

• 1527 / 1756 - mç. 3 

SR: Registo de escrituras de dotes 

• 1675 / 1724 - liv. 9 

• 1711 / 1762 - liv. 8 

SR: Testamentos e documentos de capelas 

• 1600 / 1756 - mç. 2 

SR: Registo de obrigações de missas e capelas 

• 1683-06 / 1741-07 - liv. 17 

• 1687-03 / 1717-06 - liv. 18 

SR: Registo de juro das religiosas 

• 1750 / 1768 - liv. 25 

SR: Registo das propriedades, juros reais, padrões 

• 1755-03-03 / 1762-02 - liv. 28 

SR: Registo de foros 

• 1740 / 1753 - liv. 3 

• 1763 / 1765 - liv. 24 

SR: Sentenças e outros documentos 

• 1590 / 1756 - mç. 5 

• 1755 / 1834 - mç. 4 

SR: Registo de contas das madres sorores 

• 1726-04 / 1729-04 - liv. 16 

• 1732-01 / 1743-01 - liv. 5 

• 1735-01 / 1737-04 - liv. 12 

• 1740-05 / 1741-09 - liv. 12 

• 1741-09 / 1750-09 - liv. 19 

• 1741-09 / 1756-08 - liv. 20 

• 1750-09 / 1753-08 - liv. 21 

• 1753-09 / 1756-08 - liv. 23 

• 1756-09 / 1759-08 - liv. 7 

• 1756-09 / 1765-05 - liv. 1 

• 1759-09 / 1762-08 - liv. 2 
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• 1762-09 / 1765-05 - liv. 4 

SR: Registo de contas da madre celeira 

• 1729-05 / 1740-04 - liv. 10 

• 1740-05 / 1756-08 - liv. 14 

SR: Registo de contas da madre procuradora 

• 1723-04 / 1726-04 - liv. 15 

SR: Registo do depósito 

• 1720-05 / 1732-01 - liv. 6 

• 1732-02 / 1741-09 - liv. 11 

SR: Documentos de despesas da comunidade 

• 1539 / 1757 - mç. 1 

SR: Memoriais 

• 1735 / 1757-07 - liv. 26 

• [17--?] - liv. 27 

SR: Índice do cartório 

• [17--?] - liv. 22 
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Registo de Autoridade Arquivística: Ordem dos Pregadores. Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa  
 

ZONA DA IDENTIFICAÇÃO 

Tipo de entidade: Pessoa colectiva 

Forma(s) autorizada(s) do nome: Ordem dos Pregadores. Mosteiro da Anunciada de Lisboa. 1515 – 1756. 

Formas paralelas do nome: - 

Formas normalizadas do nome de acordo com outras regras: - 

Outras formas do nome: Mosteiro de Nossa Senhora da Anunciada; Convento da Anunciada; Convento de 
Nossa Senhora da Anunciação; Convento de Nossa Senhora da Anunciada; Convento de Santo Antão; 
Convento de Nossa Senhora da Anunciada de Lisboa 

Identificadores unívocos para pessoas colectivas: - 

 

ZONA DA DESCRIÇÃO 

Datas de existência: 1515/1756 

História:  

O Mosteiro da Anunciada de Lisboa era feminino, e pertencia à Ordem dos Pregadores (Dominicanos). 
Também era conhecido por Mosteiro de Nossa Senhora da Anunciada, Convento da Anunciada, ou 
Convento de Nossa Senhora da Anunciação  
Em 1515, foi fundado por iniciativa de D. Manuel I, por pedido ao papa Leão X. Instalado inicialmente no 
edifício da mesquita muçulmana no monte do Castelo, em Lisboa (que fora abandonado depois da ordem 
régia de expulsão dos judeus e mouros em 1496), e então ocupado por um grupo de piedosas franciscanas 
da Terceira Ordem. 
Para dar início à nova comunidade, vieram do Mosteiro de Jesus de Aveiro cinco religiosas, e às beatas 
franciscanas foi dada a possibilidade de professarem na Ordem dos Pregadores, mudando de hábito e 
regra.  
A primeira prioresa foi D. Joana da Silva. 
Entre 1538 e 1539, durante o priorado de D. Beatriz de Meneses, por falta de condições nas instalações 
junto ao Castelo e por intercessão de D. João III, a comunidade trocou de instalações com os dois religiosos 
que então viviam no mosteiro de Santo Antão (situado na rua que ia das Portas de Santo Antão para Nossa 
Senhora da Luz). Fernão Álvares de Andrada contribuiu para as obras das novas instalações, tendo-lhe sido 
doada a capela-mor da igreja para a sua sepultura. 
Em 1551 a comunidade era composta por cinquenta e três freiras e quinze servidores e o convento 
dispunha de uma renda anual de mil cruzados. Tinha quatro capelas, uma de administrador com capelão e 
missa quotidiana e as outras da invocação de Nossa Senhora, de Nossa Senhora do Pópulo e de Nossa 
Senhora da Cruz. Na igreja existiam ainda duas confrarias, uma de Nossa Senhora e outra das Almas do 
Purgatório. 
Em 1755, o edifício do mosteiro ficou destruído, e as religiosas recolheram ao Mosteiro de Santa Joana de 
Lisboa. 
O Breve do Papa Benedito XIV de 19 de Agosto de 1756 dá a faculdade ao rei D. José I para aplicar os 
rendimentos das igrejas dignidades, benefícios e capelanias por tempo de 15 anos, para a construção e 
ornato das igreja arruinadas pelo terramoto de 1 de novembro de 1755. Na sequência, o rei mandou 
proceder à supressão, união e incorporação no Mosteiro de Santa Joana, em uma só comunidade as do 
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Mosteiro do Salvador, da Anunciada e da Rosa.  
 

Áreas geográficas / Lugares:  

Freguesia: São José (Lisboa, Lisboa) (designação anterior da freguesia); Santo António (Lisboa, Lisboa) 
(designação actual da freguesia) 

Endereço: Largo da Anunciada; Rua de S. José; Rua das Pretas  

Coordenadas geográficas: 38°43'04.3"N 9°08'32.0"W 

Plus code: PV95+43 Lisboa 

Estatuto jurídico-legal: - 

Funções, ocupações e actividades: - 

Mandatos/Fontes de autoridade: - 

Estruturas internas/Genealogia: - 

Contexto geral: - 

 

ZONA DAS RELAÇÕES 

Relação 1 
Nome/Identificador da pessoa colectiva, da pessoa singular ou da família relacionadas: Ordem dos 
Pregadores. Mosteiro de São Domingos de Lisboa. 1241-1834. 
Tipo de relação: Subordinada 
Descrição da relação: O Mosteiro de São Domingos de Lisboa era a sede da Ordem dos Pregadores em 
Portugal. 
Datas da relação: 1515-1756 
____ 
Relação 2 
Nome/Identificador da pessoa colectiva, da pessoa singular ou da família relacionadas: Ordem dos 
Pregadores. Mosteiro de Santa Joana de Lisboa. 1580-1884 
Tipo de relação: Sucessora 
Descrição da relação: O Mosteiro de Santa Joana de Lisboa acolheu as religiosas do Mosteiro da Anunciada 
após o terramoto de 1755. 
Datas da relação: 1755 
____ 
Relação 3 
Nome/Identificador da pessoa colectiva, da pessoa singular ou da família relacionadas: Ordem dos 
Pregadores. Mosteiro de Nossa Senhora da Rosa de Lisboa. 1519-1756. 
Tipo de relação: Evolução histórica equivalente 
Descrição da relação: O Mosteiro de Santa Joana de Lisboa acolheu as religiosas do Mosteiro da Rosa após 
o terramoto de 1755. 
Datas da relação: 1755 
 

ZONA DO CONTROLO 

Identificador do registo de autoridade: PT RAA n.º ? 

Identificadores da instituição: PT TT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

Regras e/ou convenções: DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. "Orientações para a descrição arquivística". 2.ª 
v. Lisboa: DGARQ, 2007. 325 p. ISBN 978-972-8107-91-8. 



 
TT - Ordem dos Pregadores: Mosteiro da Anunciada de Lisboa  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

____ 
12 

 

Estatuto do registo de autoridade: Provisório 

Nível de detalhe do registo de autoridade: Médio 

Datas de criação, revisão ou eliminação: Criado em 2008-05-30; revisto 2020-04 

Línguas e escritas: Português 

Fontes:  

"Ordens religiosas em Portugal: das origens a Trento: guia histórico". Dir. Bernardo de Vasconcelos e 
Sousa. Lisboa: Livros Horizonte, 2005. ISBN 972-24-1433-X. p. 400. 

DIREÇÃO GERAL DO PARTIMÓNIO CULTURAL – Inventário do património arquitectónico [base de dados em 
linha]. [Consult. 2020-04]. Disponível em WWW: URL:< 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-
11ff2619a4d2>. 

Projecto “LxConventos – Da cidade sacra à cidade laica. A extinção das ordens religiosas e as dinâmicas de 
transformação urbana na Lisboa do século XIX”. [Consult. 2020-04]. Disponível em WWW: URL:< 
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/> 

Notas de manutenção: Descrição elaborada por Joana Braga (Torre do Tombo).  

 

RELAÇÕES DOS DAS REGISTOS DE AUTORIDADE ARQUIVÍSTICA (PESSOAS COLECTIVAS, PESSOAS 
SINGULARES E FAMÍLIAS) COM A DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVO E OUTROS RECURSOS 

Relação 1 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Mosteiro da Anunciada de Lisboa (título), PT/TT/MAL 
(código de referência), Arquivo Nacional da Torre do Tombo (entidade detentora) 

Tipos de recursos relacionados: Documentação de arquivo: Fundo 

Natureza das relações: Produtor 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 1527 / 1834 

___ 

Relação 2 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Mosteiro da Anunciada / Igreja Paroquial de São José 

(designação), IPA.00034213 (Inventário do Património Arquitectónico) 

Tipos de recursos relacionados: Edifício inexistente, destruído pelo terramoto de 1755 

Natureza das relações: Proprietário 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: -  

___ 

Relação 3 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Convento de Nossa Senhora da Anunciada 
(designação), LxConv103 (Código), Projecto LxConventos 

Tipos de recursos relacionados: Base de dados. Disponível na WWW: URL < http://lxconventos.cm-
lisboa.pt/base-de-dados/> 

Natureza das relações: Assunto 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 2015 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1437308
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1437308
http://antt.dglab.gov.pt/
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=34213
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=34213
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/%3e
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/
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Fundo: Mosteiro da Anunciada de Lisboa 
Nível de descrição: F 

Código de referência:PT/TT/MAL 

Título: Mosteiro da Anunciada de Lisboa 

Datas de produção: 1527 / 1834 

Dimensão e suporte: 28 liv., 5 mç.; perg., papel 

Nome do produtor:  

História administrativa, biográfica e familiar:  v. RAA 

História custodial e arquivística: A documentação do Mosteiro da Anunciada de Lisboa encontrava-

se no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças (instalado no edifício do extinto convento de 

Santa Joana, sito na Rua de Santa Marta, n.º 61-E, Lisboa), no conjunto designado por 'Cartórios dos 

conventos'. Com a extinção do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, pelo Decreto-Lei n.º 

106-G/92, de 1 de Junho, todo o seu acervo foi integrado na Torre do Tombo. Em 2008, procedeu-

se à sua descrição, mas a documentação manteve as cotas do Arquivo Histórico do Ministério das 

Finanças. 

Em 2018, integrado no projecto de tratamento arquivístico dos fundos dos mosteiros da Ordem dos 

Pregadores, toda a documentação foi reunida, e os livros e documentos em maços do Arquivo 

Histórico do Ministério das Finanças, no conjunto genericamente designado por "Cartórios do 

Conventos Extintos", que apresentavam uma cota pouco facilitadora do acesso (números salteados, 

números repetidos com A e B etc., e integrados num só fundo com cotas numéricas sequenciais 

para as suas unidades de descrição. Todas as cotas antigas estão registadas para que também seja 

possível recuperar os documentos através delas. 

Âmbito e conteúdo: De entre a documentação deste fundo encontram-se livros de escrituras de 

contratos de dote e doação, receita e despesa, testamentos, petições, capelas, rendas e foros, etc. 

Existe um índice dos papéis do cartório, e documentação diversa relacionada com a história do 

Mosteiro da Anunciada, entre os quais, notícias históricas, breves, provisões régias e eclesiásticas, 

licenças para admissão de noviças. 

Fundos Eclesiásticos; Ordem dos Pregadores; Feminino 

Sistema de organização: Ordenação numérica sequencial de unidade de instalação (livros e pastas). 

Instrumentos de descrição:  

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - [Base de dados de descrição arquivística]. [Em linha]. 

Lisboa: ANTT, 2000-  . Disponível no Sítio Web e na Sala de Referência da Torre do Tombo. Em 

actualização permanente. 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - Ordem dos Pregadores - Mosteiro da Anunciada de 

Lisboa: catálogo. [documento electrónico em linha]. Lisboa: ANTT, 2020. Acessível na Torre do 
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Tombo, Instrumentos de descrição, L 754. Disponível no Sítio Web da Torre do Tombo em 

<http://antt.dglab.gov.pt/informacoes-uteis/arquivo-de-documentos/>. 

Nota de publicação: "Ordens religiosas em Portugal: das origens a Trento: guia histórico". Dir. 

Bernardo de Vasconcelos e Sousa. Lisboa: Livros Horizonte, 2005. ISBN 972-24-1433-X. p. 400. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga (Torre do Tombo) e Maria José Ganchinho 

(Torre do Tombo). 

Regras ou convenções: DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. "Orientações para a descrição 

arquivística". 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. 325 p. ISBN 978-972-8107-91-8. 
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Livros 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L001 

Título: "Livro do depósito do governo da madre 
soror Maria Bárbara" 

Datas de produção: 1756-09 / 1765-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 1 

Cota original: N.º 15 

Cota antiga: N.º 234 (encarnado); IV/B/179;  ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 68-A 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L002 

Título: "Livro de recibo e gasto do governo da 
madre soror Maria Bárbara" 

Datas de produção: 1759-09 / 1762-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 2 

Cota original: N.º 16 

Cota antiga: N.º 228 (encarnado); IV/B/180; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 68-B 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L003 

Título: "Foral do mosteiro de Nossa Senhora da 
Anunciada desta Corte em que se lançam as 
rendas e foros que tem o mesmo Mosteiro, no 
qual se declaram as pessoas, suas importâncias e 
onde são moradores, cujo o livro mandou fazer 
frei Manuel da Encarnação, religioso do convento 
de São Domingos, à sua própria custa, sendo 
procurador do dito Mosteiro" 

Datas de produção: 1740 / 1753 

Dimensão e suporte: 1 liv. (242 f.); papel 
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de rosto 
um elemento iconográfico, uma imagem 
desenhada a cores com a figura de São 
Domingos, e o brasão da Ordem dos Pregadores. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 3 

Cota antiga: N.º 223 (encarnado); IV/C/58; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 69 A 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L004 

Título: "Livro de gastos do terceiro triénio do 
governo da excelentíssima soror Maria Bárbara" 

Datas de produção: 1762-09 / 1765-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 4 

Cota antiga: N.º 227 (encarnado); IV/B/181; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 70-A 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L005 

Título: "Livro das contas da madre soror Maria 
Lourença" 

Datas de produção: 1732-01 / 1743-01 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 5 

Cota antiga: N.º 248 (encarnado); IV/B/226; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 70-B 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L006 

Título: Livro do depósito 

Datas de produção: 1720-05 / 1732-01 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 6 

Cota original: N.º 1 

Cota antiga: N.º 252 (encarnado); IV/B/223; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 70-C 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L007 

Título: Livro das contas da madre soror Maria 
Bárbara 

Datas de produção: 1756-09 / 1759-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 7 

Cota original: N.º 14 

Cota antiga: N.º 225 (encarnado); IV/B/178; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 70-D 

  
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L008 

Título: Livro de escrituras de contratos de dote e 
obrigação 
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Datas de produção: 1711 / 1762 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 8 

Cota antiga: IV/B/222(3); ex-AHMF, Cartórios dos 
conventos, Mosteiro de Nossa Senhora da 
Anunciada, n.º 72-A 

  
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L009 

Título: Livro de escrituras de contratos de dote e 
obrigação 

Datas de produção: 1675 / 1724 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 9 

Cota antiga: N.º ? (encarnado); IV/B/?; ex-AHMF, 
Cartórios dos conventos, Mosteiro de Nossa 
Senhora da Anunciada, n.º 72-B 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L010 

Título: Livro de contas da madre celeira 

Datas de produção: 1729-05 / 1740-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 10 

Cota original: N.º 4 

Cota antiga: N.º 243 (encarnado); IV/B/; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 72-C 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L011 

Título: Livro do depósito 

Datas de produção: 1732-02 / 1741-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 11 

Cota original: N.º 6 

Cota antiga: N.º 235 (encarnado); IV/B/229; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 73-A 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L012 

Título: "Livro das contas da madre soror Brites 
Angélica" 

Datas de produção: 1735-01 / 1737-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 12 

Cota original: N.º 7 

Cota antiga: N.º 224 (encarnado); IV/B/230; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 73-B 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L013 

Título: "Livro das contas da madre soror Antónia 
de São Tiago" 

Datas de produção: 1740-05 / 1741-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 12 

Cota antiga: N.º 242 (encarnado); IV/B/231; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 73-C 

Notas: A encadernação do livro é de veludo 
amarelo lavrado. 
 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L014 

Título: Livro de contas da madre celeira 

Datas de produção: 1740-05 / 1756-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 14 

Cota antiga: ex-AHMF, Cartórios dos conventos, 
Mosteiro de Nossa Senhora da Anunciada, cx. 74 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L015 

Título: Livro de recibo e gasto da madre 
procuradora 

Datas de produção: 1723-04 / 1726-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 15 

Cota original: N.º 2 

Cota antiga: N.º 231 (encarnado); IV/B/224; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 74-A 

  
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L016 

Título: "Livro de contas da madre soror Violante 
da Natividade" 

Datas de produção: 1726-04 / 1729-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 16 

Cota original: N.º 3 

Cota antiga: N.º 241 (encarnado); IV/B/225; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 74-B 

Idioma e escrita: Português 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L017 

Título: "Livro das quitações do cumprimento da 
capela de D. Jerónimo de Noronha sita no 
mosteiro da Anunciada, onde está enterrado" 

Datas de produção: 1683-06 / 1741-07 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 17 

Cota original: N.º 19 

Cota antiga: N.º 215 (encarnado); IV/C/61(4); ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 76-A 

  
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L018 

Título: "Livro das obrigações que deixou a D. 
Joana de Noronha neste mosteiro da Anunciada 
de Lisboa, ano de 1687" 

Datas de produção: 1687-03 / 1717-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 18 

Cota original: N.º 21 

Cota antiga: N.º 238 (encarnado); IV/B/?; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 76-B 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L019 

Título: Livro de recibo e gasto da madre soror 
Maria Lourença e da madre soror Francisca 
Romana 

Datas de produção: 1741-09 / 1750-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 19 

Cota antiga: N.º 233 (encarnado); IV/B/232; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 78 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L020 

Título: "Livro do depósito do triénio das madres 
sorores Maria Lourença, Francisca Romana, Joana 
Gualberta" 

Datas de produção: 1741-09 / 1756-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 20 

Cota original: N.º 15 

Cota antiga: N.º 230 (encarnado); IV/B/233; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 79 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L021 

Título: Livro de recibo e gasto da madre soror 
Joana Gualberta 

Datas de produção: 1750-09 / 1753-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 21 

Cota original: N.º 12 

Cota antiga: N.º 226 (encarnado); IV/B/234; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 79-A 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L022 

Título: "Resumo do índice dos papéis que se 
acharam no cartório do Mosteiro da Anunciada 
desta cidade de Lisboa" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 22 

Cota antiga: N.º 211 (encarnado); IV/C/56; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 79-B 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L023 

Título: "Livro das contas da madre soror Joana 
Gualberta" 

Datas de produção: 1753-09 / 1756-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 23 

Cota antiga: N.º 249 (encarnado); IV/B/177; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 70-E 

 

Nível de descrição: DC 
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Código de referência: PT/TT/MAL/L024 

Título: "Livro dos foros" 

Datas de produção: 1763 / 1765 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 24 

Cota antiga: N.º ? (encarnado); IV/F/158; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 82 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L025 

Título: "Livro de juro referente às religiosas do 
Mosteiro da Anunciada" 

Datas de produção: 1750 / 1768 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 25 

Cota original: N.º 27 

Cota antiga: N.º 2? (encarnado); IV/C/59; ex-
AHMF, Cartórios dos conventos, Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada, n.º 82-A 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L026 

Título: "Memorial da fundação do Mosteiro de 
Nossa Senhora da Anunciada e das prioresas que 
desde seu princípio o governaram e vão 
governando, e das freiras que nele receberem o 
hábito e fizeram profissão" 

Datas de produção: 1735 / 1757-07 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 26 

Cota antiga: N.º 212 (encarnado); liv. 1 

 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L027 

Título: "Lembranças de coisas diversas que 
importam a este convento da Anunciada" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 27 

Cota antiga: liv. 2 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MAL/L028 

Título: Livro das propriedades, juros reais, 
padrões, rendas, sendo abadessa a soror Joana 
Gualberta 

Datas de produção: 1755-03-03 / 1762-02 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
História custodial e arquivística: Este livro foi 
retirado do ex-AHMF, Cartórios dos conventos, e 
colocado nas caixas dos documentos por 
identificar, devido ao mau estado de conservação 
em que se encontrava. Depois de sujeito a 
intervenção de restauro, em 2019, foi possível 
identificá-lo e integrá-lo novamente no fundo 
Ordem dos Pregadores, Mosteiro da Anunciada 
de Lisboa. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, liv. 28 
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Maços 
 
Nível de descrição: UI  
Código de referência: PT/TT/MAL/M001 

Título: Maço 1 

Datas de produção: 1539 / 1757 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel, perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém despesas da 
comunidade (1713-1754), recibos (1704- 1757), 
espólios, escritura de compra e venda e carta de 
legitimação, entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, mç. 1 

Cota antiga: ex-AHMF, Cartórios dos conventos, 
Mosteiro de Nossa Senhora da Anunciada, n.º 74 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MAL/M002 

Título: Maço 2 

Datas de produção: 1600 / 1756 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém testamentos (1600-
1740), petições (1608-1736), capelas (1622-1700) 
e certidões de assistência aos ofícios diversos 
(1755-1756), entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, mç. 2 

Cota antiga: IV/C/61(1, 2, 3, 6); ex-AHMF, 
Cartórios dos conventos, Mosteiro de Nossa 
Senhora da Anunciada, n.º 76 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MAL/M003 

Título: Maço 3 

Datas de produção: 1527 / 1756 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel, perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação 
diversa relacionada com a história e vida do 
Mosteiro da Anunciada: notícias históricas, letras 
pontifícias (breves), provisões régias, provisões 
eclesiásticas (ordenações e visitações), licenças 
para admissão de noviças e entrada de pessoas 
ao serviço da Comunidade, procurações, 
correspondência, arrendamentos, 
emprazamentos, aforamentos, escrituras de 
venda de foros e propriedades e actos 
subsidiários da propriedade, entre outros 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, mç. 3 

Cota antiga: IV/C/54(1-7), IV/C/55(1-6); ex-AHMF, 
Cartórios dos conventos, Mosteiro de Nossa 
Senhora da Anunciada, n.º 77 

Idioma e escrita: Português e latim 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MAL/M004 

Título: Maço 4 

Datas de produção: 1755 / 1834 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém certidões, cartas de 
arrematação e cartas de partilhas, pertencentes 
às religiosas do mosteiro da Anunciada e 
sentenças cíveis de cartas de partilhas e de 
penhora, pertencentes às religiosas do convento 
de Santa Joana, entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, mç. 4 

Cota antiga: IV/E/90, IV/F/158; ex-AHMF, 
Cartórios dos conventos, Mosteiro de Nossa 
Senhora da Anunciada, n.º 80 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MAL/M005 

Título: Maço 5 

Datas de produção: 1590 / 1756 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém padrões, tenças, 
licenças, obras e sua despesas, sentenças, 
demandas, autos cíveis, penhoras, dotes e autos 
de contas da capela, entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, Mosteiro da 
Anunciada de Lisboa, mç. 5 

Cota antiga: IV/B/222(1-11); ex-AHMF, Cartórios 
dos conventos, Mosteiro de Nossa Senhora da 
Anunciada, n.º 82 

 

 

 


