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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 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 
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 de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. XX ou mç. XX. 

 

F: Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora 

SR: Registo das profissões 
• 1831-12 / 1833-01 – liv. 1 

SR: Registo de óbitos de religiosas 

• 1730-06 / 1876-04 - liv. 1 

SR: Inventários por morte de religiosas 

• 1703-05 / 1793-10 - liv. 2 

SR: Registo de quitações de missas 

• 1668 / 1730 - liv. 3 

• 1678-01 / 1720-06 - liv.6 

• 1732-12 / 1810-01 - liv. 4 

SR: Registo de quitações de foros e recebimento de rendas 

• 1618-01 / 1692-04 - liv. 7 

• 1658-10 / 1682-12 - liv. 10 

• 1705-07 / 1769-04 - liv. 5 

• 1738-06 / 1790-08 - liv. 9 

• 1793-08 / 1826-10 - liv. 8 

SR: Registo  de recibo e gasto da madre procuradora 

• 1670-10 / 1676-09 - liv. 44 

• 1685-07 / 1691-11 - liv. 45 

• 1691-12 / 1694-12 - liv. 46 

• 1694-12 / 1697-12 - liv. 47 

• 1700-12 / 1703-01 - liv. 48 

• 1703-02 / 1706-12 - liv. 49 

• 1706-12 / 1709-04 - liv. 50 

• 1709-04 / 1712-03 - liv. 51 

• 1712-04 / 1715-04 - liv. 52 

• 1721-05 / 1724-05 - liv. 53 

• 1724-05 / 1727-05 - liv. 54 

• 1727-05 / 1730-04 - liv. 55 

• 1730-05 / 1733-05 - liv. 56 

• 1733-05 / 1736-06 - liv. 57 

• 1736-06 / 1739-06 - liv. 58 



 
TT - Ordem dos Pregadores: Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

9 

 

• 1739-06 / 1742-06 - liv. 59 

• 1742-06 / 1745-06 - liv. 60 

• 1745-07 / 1748-07 - liv. 61 

• 1748-07 / 1751-08 - liv. 62 

• 1751-08 / 1754-08 - liv. 63 

• 1754-09 / 1757-09 - liv. 64 

• 1757-10 / 1760-09 - liv. 65 

• 1760-09 / 1763-10 - liv. 66 

• 1763-11 / 1766-10 - liv. 67 

• 1766-10 / 1769-10 - liv. 68 

• 1769-10 / 1772-11 - liv. 69 

• 1774-07 / 1777-03 - liv. 70 

SR: Registo de depósito ou do recibo 

• 1676-09 / 1685-06 - liv. 29 

• 1696-06 / 1697-12 - liv. 30 

• 1700-12 / 1703-02 - liv. 31 

• 1703-03 / 1706-12 - liv. 32 

• 1706-12 / 1709-04 - liv. 33 

• 1709-04 / 1712-04 - liv. 34 

• 1712-04 / 1715-04 - liv. 35 

• 1715-05 / 1721-05 - liv. 36 

• 1721-05 / 1724-05 - liv. 37 

• 1724-05 / 1727-05 - liv. 38 

• 1727-05 / 1730-04 - liv. 39 

• 1730-05 / 1736-06 - liv. 40 

• 1736-06 / 1742-06 - liv. 41 

• 1742-07 / 1748-07 - liv. 42 

• 1754-09 / 1766-10 - liv. 43 

SR: Registo de recibo e gasto do celeiro do trigo 

• 1685-07 / 1694-12 - liv. 15 

• 1694-12 / 1697-12 - liv. 16 

• 1703-03 / 1707-12 - liv. 17 

• 1708-01 / 1709-04 - liv. 18 

• 1709-04 / 1712-04 - liv. 19 

• 1712-04 / 1715-04 - liv. 20 

• 1715-05 / 1721-05 - liv. 21 

• 1721-06 / 1724-05 - liv. 22 

• 1724-05 / 1727-05 - liv. 23 

• 1727-05 / 1733-05 - liv. 24 

• 1733-05 / 1739-09 - liv. 25 

• 1739-06 / 1745-06 - liv. 26 

• 1745-07 / 1751-07 - liv. 27 

• 1763-10 / 1780-05 - liv. 28 

SR: Registo da receita e despesa da cevada e centeio 

• 1701 / 1739 - liv. 11 
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• 1739-11 / 1766-10 - liv. 12 

• 1766-10 / 1786-05 - liv. 13 

• 1786-06 / 1804-11 - liv. 14 

SR: Livros de orações 

• [17--?] - liv. 71 

• [post. 1776] - liv. 72 

• [17--?] - liv. 73 

SR: Documentos vários 

• 1672 / 1870 - mç. 1 
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Registo de Autoridade Arquivística: Ordem dos Pregadores. Mosteiro de 
Nossa Senhora do Paraíso de Évora  
 

ZONA DA IDENTIFICAÇÃO 

Tipo de entidade: Pessoa colectiva 

Forma(s) autorizada(s) do nome: Ordem dos Pregadores. Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora. 1471 – 1897. 

Formas paralelas do nome: - 

Formas normalizadas do nome de acordo com outras regras: - 

Outras formas do nome: Convento de Nossa Senhora do Paraíso de Évora 

Identificadores unívocos para pessoas colectivas: - 

 

ZONA DA DESCRIÇÃO 

Datas de existência: 1471 / 1897 

História:  

O Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora era feminino, e pertencia à Ordem dos 

Pregadores (Dominicanos). 

Em 1496, este mosteiro da regular observância, já existia como casa dominicana. As suas origens 

remontam ao início do século XV, época em que se formou em Évora um recolhimento sob a 

regência de D. Beatriz Galvoa com sua irmã Inês Galvoa. Após a sua morte, em 1471, a ligação da 

comunidade à Ordem dos Pregadores veio a concretizar-se quando, por influência das beatas de 

Santa Marta, as religiosas obtiveram do Papa Alexandre VI autorização para professarem na Ordem 

Terceira dos Dominicanos.  

Em 1516, a 20 de Agosto, pela bula "Inter curas multiplices" e a pedido do rei D. Manuel I, o Papa 

Leão X autorizou a conversão da comunidade de terceiras de Santa Maria do Paraíso de Évora em 

convento de dominicanas sujeitas à regra de Santo Agostinho. D. Álvaro da Costa, membro do 

conselho do rei, devoto da Ordem de São Domingos e grande impulsionador da passagem das 

terceiras do Paraíso de Évora à Regra de Santo Agostinho, foi nomeado padroeiro do convento, em 

1519, por decisão capitular.  

De entre as professas de Nossa Senhora do Paraíso saíram as três primeiras religiosas do Mosteiro 

de Santa Catarina de Sena que, entretanto, demorara mais tempo a aderir à primeira Ordem de São 

Domingos. 

Em 1834, no âmbito da "Reforma geral eclesiástica" empreendida pelo Ministro e Secretário de 

Estado, Joaquim António de Aguiar, executada pela Comissão da Reforma Geral do Clero (1833-

1837), pelo Decreto de 30 de Maio, foram extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, 

hospícios e casas de religiosos de todas as ordens religiosas, ficando as de religiosas, sujeitas aos 

respectivos bispos, até à morte da última freira, data do encerramento definitivo.  
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Os bens foram incorporados nos Próprios da Fazenda Nacional. 

Em 1897, a 18 de Novembro, o mosteiro foi extinto por morte da última religiosa. 

 

Áreas geográficas / Lugares:  

Freguesia: Sé e São Pedro (Évora, Évora) (designação anterior da freguesia); - (designação actual da 
freguesia) 

Endereço: - 

Coordenadas geográficas: - 

Plus code: - 

Estatuto jurídico-legal: - 

Funções, ocupações e actividades: - 

Mandatos/Fontes de autoridade: - 

Estruturas internas/Genealogia: - 

Contexto geral: - 

 

ZONA DAS RELAÇÕES 

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: 1471-1834 

 

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. 

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. 394. 
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FONTES, João Luís Inglês (dir.) ; SERRA, Joaquim Bastos (dir.) ; et ANDRADE, Maria Filomena (dir.). - 
Inventário dos Fundos Monástico-Conventuais da Biblioteca Pública de Évora. Nouvelle édition [en 
ligne]. Évora: Publicações do Cidehus, 2010 (généré le 03 mai 2019). Disponible sur Internet : 
<http://books.openedition.org/cidehus/3066>. ISBN : 9782821897229. DOI : 
10.4000/books.cidehus.3066. p. 198-223, 316-320. 

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

 

RELAÇÕES DOS 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 de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora (título), PT/TT/MNSPE (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: 1618 / 1876 

___ 

Relação 2 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados:  [REGRA E ESTATUTOS DO 
CONVENTO DE SANTA MARIA DO PARAÍSO DE ÉVORA, PERTENCENTE À ORDEM DE SÃO 
DOMINGOS] (título), IL. 152, CFC4, Manuscritos Reservados (referência), Biblioteca Nacional de 
Portugal (entidade detentora) 

Tipos de recursos relacionados: Livro manuscrito; cópia digital: http://purl.pt/31662 

Natureza das relações: Produtor 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 1537 

___ 

Relação 3 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: ESTE LIVRO HE P[AR] SE DESCARREGAREM AS 
GALINHAS DO FORO DE JOZE BERNARDINO DA ALDEIA DE N[OSSA] S[ENHO]RA DE MACHEDE 
(título), COD. 10675 Manuscritos Reservados (referência), ), Biblioteca Nacional de Portugal 
(entidade detentora) 

Tipos de recursos relacionados: Livro manuscrito 

Natureza das relações: Produtor 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 1761 / 1883  

___ 

Relação 4 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora (título), - (código de referência), Biblioteca Pública de Évora (entidade detentora) 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4380671
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4380671
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4380671
http://antt.dglab.gov.pt/
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=158W13941L7L2.28959&profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!1825727~!9&ri=10&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Para%C3%ADso+de+%C3%89vora&index=.GW&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=10
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=158W13941L7L2.28959&profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!1825727~!9&ri=10&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Para%C3%ADso+de+%C3%89vora&index=.GW&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=10
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=158W13941L7L2.28959&profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!1825727~!9&ri=10&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Para%C3%ADso+de+%C3%89vora&index=.GW&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=10
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=pt
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=pt
http://purl.pt/31662
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1K891440EX662.29176&profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!1967921~!7&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Para%C3%ADso+de+%C3%89vora&index=.GW&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=1
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1K891440EX662.29176&profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!1967921~!7&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Para%C3%ADso+de+%C3%89vora&index=.GW&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=1
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=pt
http://www.bpe.pt/
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Tipos de recursos relacionados: Documentação de arquivo: Fundo (128 u.i.) 

Natureza das relações: Produtor 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 1369-1919 
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Fundo: Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora 

 

Nível de descrição: F 

Código de referência: PT/TT/MNSPE 

Título: Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora 

Datas de produção: 1618 / 1876 

Dimensão e suporte: 73 liv., 1 mç.; papel 

Nome do produtor: Ordem dos Pregadores. Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora. 1471 

– 1897. 

História administrativa, biográfica e familiar: v. RAA 

História custodial e arquivística: Em 1912, a documentação que se encontrava na Biblioteca 

Nacional, foi enviada pela Inspecção das Bibliotecas e Arquivos para a Torre do Tombo. 

No final da década de 1990, foi abandonada a arrumação geográfica por nome das localidades onde 

se situavam os conventos ou mosteiros, para adoptar a agregação dos fundos por ordens religiosas. 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de assento de profissões e óbitos, com inventários dos objectos 

e valores achados por morte das religiosas, livros de assento das despesas feitas com os sufrágios, 

enterro, recebimento de rendas de bens particulares de algumas religiosas, entre outros, livros de 

lançamento de quitação de missas, de quitação de foros, e de receita e despesa. 

A documentação refere os padres Gaspar Ferreira, e Manuel Vidigal, a Catarina Fernandes, a 

Catarina Anes, e a Catarina de São Miguel. 

Fundos Eclesiásticos; Ordem dos Pregadores; Feminino 

Sistema de organização: Ordenação numérica específica para cada tipo de unidade de instalação 

(livros e maço). 

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 de Nossa Senhora 

do Paraíso de Évora: catálogo. [documento electrónico em linha]. Lisboa: ANTT, 2020. Acessível na 

Torre do Tombo, Instrumentos de descrição, L 762. Disponível no Sítio Web da Torre do Tombo em 

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

Inventário dos cartórios recolhidos da Biblioteca Nacional, em 1912 (L 283) f. 76. 

Unidades de descrição relacionadas: 

Portugal, Biblioteca Pública de Évora. 

Portugal, Torre do Tombo, Ministério das Finanças, Convento de Nossa Senhora do Paraíso de 

Évora, cx. 1916 e 1917, inventário de extinção 
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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. 398. 

FONTES, João Inglês; SERRA, Joaquim Bastos; ANDRADE, Maria Filomena - Inventário dos fundos 

Monástico-conventuais da Biblioteca Pública de Évora. Lisboa, Évora: Edições Colibri, Universidade 

de Évora, CIDEHUS, 2010. ISBN 978-989-689-048-3. p. 210. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Fernando Carapinha (IAN/TT) e por Diogo Serrão 

(IAN/TT) a partir dos Instrumentos de descrição apresentados. Informação acrescentada por Teresa 

Saraiva (IAN/TT) e por Ana Isabel Ângela Baptista (IAN/TT). 

Fonte utilizada para o elemento de informação: "História custodial e arquivística":  

Portugal, Torre do Tombo, Arquivo do Arquivo, Registo de entradas da Torre do Tombo, liv. 1,  p. 

32. 

Revisão feita por Joana Braga (Torre do Tombo). 

Data da descrição: 18/10/2006. Revisto em 14/07/2008. 

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/MNSPE/L001 

Título: "Livro dos mortuários da religiosas que 
têm falecido neste mosteiro" e "Religiosas 
que professam" 

Datas de produção: 1730-06 / 1876-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Este livro é constituído 
por duas partes devidamente separadas, 
sendo a primeira relativa ao registo dos 
óbitos das religiosas, que abrange um período 
de junho de 1830 a abril de 1876, e a segunda 
parte com o assento das profissões que 
decorreram entre dezembro 1831 e janeiro 
de 1833. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 1 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L002 

Título: Inventários de objectos e valores 
encontrados por morte das religiosas e 
assento das despesas feitas com sufrágios, 
enterros 

Datas de produção: 1703-05 / 1793-10 

Dimensão e suporte: 1 liv. (176 f.); papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 2 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L003 

Título: Caderno de registo de quitações de 
missas da capela instituída pelo Padre Gaspar 
Ferreira 

Datas de produção: 1668 / 1730 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 3 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L004 

Título: Caderno de registo de quitações de 
missas das capelas instituídas por Catarina 
Fernandes e Catarina Anes 

Datas de produção: 1732-12 / 1810-01 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 4 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L005 

Título: Caderno de registo de quitações de 
foros de um ferragial em Alpedriche pagos ao 
Convento de Santa Clara de Évora 

Datas de produção: 1705-07 / 1769-04 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 5 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L006 

Título: Caderno de registo de quitações de 
missas da capela instituída pelo Padre Manuel 
Vidigal de que era administradora da capela a 
soror Catarina de São Miguel 
Datas de produção: 1678-01 / 1720-06 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv.6 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L007 

Título: Caderno de registo quitações de foros 
e assentos de recebimento de rendas de bens 
particulares de religiosas do convento 

Datas de produção: 1618-01 / 1692-04 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 7 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L008 
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Título: Caderno de quitações de foros e 
assentos de recebimento de rendas de bens 
particulares de religiosas do convento 

Datas de produção: 1793-08 / 1826-10 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 8 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L009 

Título: Caderno de quitações de foros e 
assentos de recebimento de rendas de bens 
particulares de religiosas do convento 

Datas de produção: 1738-06 / 1790-08 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 9 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L010 

Título: Caderno de quitações de foros e 
assentos de recebimento de rendas de bens 
particulares de religiosas do convento 

Datas de produção: 1658-10 / 1682-12 

Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 10 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L011 

Título: "Livro das segundas " de receita e 
despesa de cevada e centeio 

Datas de produção: 1701 / 1739 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 11 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L012 

Título: "Livro do recibo e gasto da segunda" 

Datas de produção: 1739-11 / 1766-10 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 12 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L013 

Título: "Livro da segunda" de receita e 
despesa de cevada e centeio 

Datas de produção: 1766-10 / 1786-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 13 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L014 

Título: Livro de recibo e gasto da segunda de 
cevada e centeio 

Datas de produção: 1786-06 / 1804-11 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 14 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L015 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1685-07 / 1694-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 15 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L016 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1694-12 / 1697-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 16 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L017 
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Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1703-03 / 1707-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 17 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L018 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1708-01 / 1709-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 18 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L019 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1709-04 / 1712-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 19 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L020 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1712-04 / 1715-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 20 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L021 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1715-05 / 1721-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 21 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L022 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1721-06 / 1724-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 22 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L023 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1724-05 / 1727-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 23 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L024 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1727-05 / 1733-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 24 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L025 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1733-05 / 1739-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Apresenta elementos 
iconográficos na capa, moldura desenhada. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 25 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L026 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 
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Datas de produção: 1739-06 / 1745-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Apresenta elementos 
iconográficos na capa, moldura desenhada a 
cores. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 26 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L027 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1745-07 / 1751-07 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 27 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L028 

Título: Livro de recibo e gasto do celeiro do 
trigo 

Datas de produção: 1763-10 / 1780-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 28 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L029 

Título: "Livro do depósito" 

Datas de produção: 1676-09 / 1685-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regista o dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 29 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L030 

Título: "Livro do depósito" 

Datas de produção: 1696-06 / 1697-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Regista o dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 30 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L031 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1700-12 / 1703-02 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regista o dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 31 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L032 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1703-03 / 1706-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regista o dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 32 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L033 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1706-12 / 1709-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regista o dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 33 
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Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L034 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1709-04 / 1712-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 34 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L035 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1712-04 / 1715-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 35 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L036 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1715-05 / 1721-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 36 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L037 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1721-05 / 1724-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 

quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 37 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L038 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1724-05 / 1727-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 38 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L039 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1727-05 / 1730-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 39 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L040 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1730-05 / 1736-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 40 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L041 
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Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1736-06 / 1742-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 41 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L042 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1742-07 / 1748-07 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 42 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L043 

Título: "Livro do recibo" 

Datas de produção: 1754-09 / 1766-10 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro 
recebido pelas madres depositárias e 
quantias entregues à madre procuradora para 
a despesa do mosteiro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 43 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L044 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1670-10 / 1676-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 44 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L045 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1685-07 / 1691-11 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 45 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L046 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1691-12 / 1694-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 46 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L047 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1694-12 / 1697-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 47 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L048 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1700-12 / 1703-01 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 48 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L049 
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Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1703-02 / 1706-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 49 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L050 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1706-12 / 1709-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 50 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L051 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1709-04 / 1712-03 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 51 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L052 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1712-04 / 1715-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 52 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L053 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1721-05 / 1724-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 53 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L054 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1724-05 / 1727-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 54 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L055 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1727-05 / 1730-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 55 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L056 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1730-05 / 1733-05 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 56 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L057 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1733-05 / 1736-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 57 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L058 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1736-06 / 1739-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 58 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L059 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1739-06 / 1742-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 59 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L060 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1742-06 / 1745-06 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 60 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L061 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1745-07 / 1748-07 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 61 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L062 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1748-07 / 1751-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 62 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L063 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1751-08 / 1754-08 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 63 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L064 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1754-09 / 1757-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 64 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L065 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1757-10 / 1760-09 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 65 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L066 
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Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1760-09 / 1763-10 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 66 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L067 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1763-11 / 1766-10 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 67 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L068 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1766-10 / 1769-10 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 68 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L069 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1769-10 / 1772-11 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 69 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L070 

Título: "Livro de recibo e gasto" da madre 
procuradora, despesa geral do mosteiro e 
dinheiro recebido das madres depositárias 

Datas de produção: 1774-07 / 1777-03 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 70 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L071 

Título: "Exercícios Espirituais divididos para 
cada dia particular da semana começando 
pela segunda-feira, acabando no domingo" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 71 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L072 

Título: Orações e Passos do Calvário 

Datas descritivas: [post. 1776] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 72 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MNSPE/L073 

Título: "Procissão dos defuntos" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, liv. 73 
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Maços 
 
Nível de descrição: UI  
Código de referência: PT/TT/MNSPE/M001 

Título: Maço 1 

Datas de produção: 1672 / 1870 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inclui correspondência, 
contas, pautas das religiosas, procurações, 
requerimentos, recibos, orações, visitações, 
"Breve instrução, e regra de bem viver para 
pessoas devotas, e espirituais, especialmente 
para religiosos e religiosas, composta pelo 
venerável padre mestre frei Luís de Granada 
da sagrada religião dos Pregadores, com mais 
sete considerações para cada um dia da 
semana", entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de 
Évora, mç. 1 

Cota antiga: B-76-6; n.º 74 

Idioma e escrita: Português, latim 

 


