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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. 



 
TT - Ordem dos Pregadores: Mosteiro de São Domingos de Abrantes  

_________________________________________________________________________________________________ 

____ 

6 

 

 

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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Registo de Autoridade Arquivística: Ordem dos Pregadores. Mosteiro de São 
Domingos de Abrantes 
 

ZONA DA IDENTIFICAÇÃO 

Tipo de entidade: Pessoa colectiva 

Forma(s) autorizada(s) do nome: Ordem dos Pregadores. Mosteiro de São Domingos de Abrantes. 
1472 – 1833. 

Formas paralelas do nome: - 

Formas normalizadas do nome de acordo com outras regras: - 

Outras formas do nome: Convento de Nossa Senhora da Consolação 

Identificadores unívocos para pessoas colectivas: - 

 

ZONA DA DESCRIÇÃO 

Datas de existência: 1472 / 1833 

História:  

O Mosteiro de São Domingos de Abrantes era masculino, e pertencia à Ordem dos Pregadores 
(Dominicanos). 

Fundado antes de 1472 por D. Lopo de Almeida, primeiro conde de Abrantes. Até se fixar na sua 
actual localização, a comunidade conventual experimentou outras duas residências. A primeira, 
junto ao sítio da Várzea e ao Ribeiro de Frades, foi abandonada, depois do Papa Sisto IV, em 1472, 
ter autorizado a mudança de residência dos religiosos.  

Mais tarde, considerando que permaneciam num lugar insalubre e sem condições de 
habitabilidade, os frades mudaram novamente de morada obtendo, desta vez, com licença 
apostólica do Papa Júlio II.  

Entre 1509 e 1517, o novo edifício conventual, já dentro da vila de Abrantes, veio a ser construído e 
colocado sob a invocação de Nossa Senhora da Consolação. Para esta obra, a comunidade contou 
com o apoio de consideráveis esmolas do rei D. Manuel I e de diversas graças espirituais concedidas 
pelos pontífices Júlio II e Leão X a todos os que participassem na construção.  

Depois de 1534, a esmola de duzentos mil reais de juro perpétuo entregue ao convento por ocasião 
da morte do infante D. Fernando (sepultado na capela mor do convento de Abrantes, até à 
trasladação do seu corpo para o Mosteiro dos Jerónimos), veio a constituir o essencial do sustento 
da comunidade. Face à sua proximidade relativamente aos conventos de Santarém e da Batalha, 
esta casa não possuiu noviciado. 

Entre 1789 e 1799, parte do convento é cedido às legiões do marquês de Alorna. 

Em 1809 foram instalados no edifício dois regimentos de milícias. 

Em 1810, também funcionou como hospital militar. 

Em 1833, a comunidade religiosa abandona o mosteiro. 
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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.  

Os bens foram incorporados nos Próprios da Fazenda Nacional. 
 

Áreas geográficas / Lugares:  

Freguesia: São João (Abrantes, Santarém) (designação anterior da freguesia); União das freguesias 
de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede (designação actual da freguesia) 

Endereço: R. Jardim da República 22, Abrantes 

Coordenadas geográficas: 39°27'38.6"N 8°11'50.7"W 

Plus code: FR62+8W Abrantes 

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: 1472-1833 

 

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 
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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. 

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>. 

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 São Domingos de Abrantes 
(título), PT/TT/MSDA (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: 1457 / 1845 

___ 

Relação 2 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Convento de São Domingos / Convento de 
Nossa Senhora da Consolação / Biblioteca Municipal de Abrantes / Biblioteca Municipal António 
Botto (designação), IPA.00003349 (Inventário do Património Arquitectónico) 

Tipos de recursos relacionados: Património edificado (Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 
735/74, DG, 1.ª série, n.º 297 de 21 dezembro 1974) 

Natureza das relações: Proprietário 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: Época de construção: Séc. XVI 

 

 

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
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1457905
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1457905
http://antt.dglab.gov.pt/
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3349
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3349
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3349
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3349
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Fundo: Mosteiro de São Domingos de Abrantes 

 

Nível de descrição: F 

Código de referência: PT/TT/MSDA 

Título: Mosteiro de São Domingos de Abrantes 

Datas de produção: 1457 / 1845 

Dimensão e suporte: 14 liv., 6 mç.; perg., papel 

Nome do produtor: Ordem dos Pregadores. Mosteiro de São Domingos de Abrantes. 1472 – 1833. 

História administrativa, biográfica e familiar: v. RAA 

História custodial e arquivística: Em 1865, a 20 de Junho, em virtude das Portarias de 26 de 

Novembro de 1863 e 24 de Agosto de 1864, os documentos pertencentes aos cartórios dos 

conventos de Santo António e São Domingos de Abrantes que, foram transferidos do cartório da 

Direcção Geral dos Próprios Nacionais para o Arquivo da Torre do Tombo, conforme atesta a 

relação assinada por António Manuel Garcia, 2.º oficial arquivista do Arquivo da Direcção-Geral dos 

Próprios Nacionais, e por Roberto Augusto da Costa Campos, oficial diplomático da Torre do 

Tombo. 

Em 1894, a 14 de Maio, os documentos que se encontravam na Direcção-Geral dos Próprios 

Nacionais, foram enviados para a Torre do Tombo, conforme atesta a relação assinada por A. J. 

Campos de Magalhães e por Roberto Augusto da Costa Campos, inspector dos arquivos públicos. 

Em 1912, a documentação, que se encontrava na Biblioteca Nacional, foi enviada pela Inspecção 

das Bibliotecas e Arquivos para a Torre do Tombo.  

Em 1914, 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 receita e despesa, de cobrança de foros, de notícias de bens 

do Convento, de recibos de mesadas que o Convento tinha de pagar aos religiosos do Convento da 

Esperança de Abrantes, livro da administração das capelas e bens do Convento, cartas de 

aforamento, de arrendamento, de doação, de venda, documentos judiciais, testamentos, 

declarações de dinheiro dado a juro, e documentos relativos a transacções, autos de posse. 

Contém também provisão relativa ao pagamento de décimas, ordenações do Provincial da Ordem 

de São Domingos (1707, 1751), actas do Capítulo Provincial celebrado no Convento de São 

Domingos de Lisboa (1714), cartas de religiosos, lembranças relativas a sentenças, entradas de 

religiosos, votos e profissões dos noviços, relação das missas das capelas, patentes do Provincial da 

Ordem de São Domingos sobre a prisão dos delinquentes nas igrejas, sobre a redução da ração dos 

religiosos da Ordem, sobre a renovação ou duplicação de um convento na serra do Montejunto, 

sobre quantia para o estabelecimento de estudos, cartas do Prior de São Domingos de Abrantes 
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relativas ao contrabando e aos contrabandistas, à eleição de um novo Provincial, cópia de uma 

carta régia autorizando a abolição e a venda em hasta pública dos conventos das Alcáçovas, de 

Montemor-o-Novo, de Almeirim, de Almada, de Pedrógão Grande e de Coimbra (1775), mandado 

do Provincial relativo ao atentado feito a D. José I, participação relativa à beatificação de soror 

Joana de Orvieto, privilégio concedido ao Convento de Nossa Senhora da Vitória, da vila da Batalha 

(1778), sentença apostólica sobre redução de missas, sentenças contra frades por rapto, por 

procedimento irregular, certidão dos bens das capelas do Convento, apontamentos para uma 

apelação relativa à aprovação dos confessores pelo ordinário, documento relativo ao enterramento 

dos mortos nas igrejas da Ordem, traslado relativo à reforma da clausura do Mosteiro da Graça de 

Abrantes, disposições sobre a disciplina, habilitações para tomar o hábito de São Domingos, para 

um dos lugares do Colégio de São Tomás de Coimbra. 

A documentação refere a quinta e olival comprados pelo Convento, os beneficiados da igreja de São 

Vicente, Manuel Caldeira dos Reis, o Convento de Nossa Senhora da Graça de Abrantes. 

Fundos Eclesiásticos; Ordem dos Pregadores; Masculino 

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

(livros e maços). 

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 São Domingos 

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

Tombo, Instrumentos de descrição, L 766. 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. 1. 

Relação de documentos vindos da Direcção-Geral dos Próprios Nacionais, em 14 de Maio de 1894 

(organização topográfica: A-L) (C 278) f. 5-18. 

Relação pertencentes aos cartórios dos conventos de Santo António e São Domingos de Abrantes 

que, em virtude das Portarias de 26 de Novembro de 1863 e 24 de Agosto de 1864, foram 

transferidos do cartório da Direcção Geral dos Próprios Nacionais para o Arquivo da Torre do 

Tombo, em 20 de Junho de 1865 (C 286). 

Unidades de descrição relacionadas:  

Portugal, Torre do Tombo, Ministério das Finanças, cx. 2191 , inv.  n.º 2.  

Portugal, Torre do Tombo, Mosteiro de Santa Maria da Vitória da Batalha. 

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. 388-389. 

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

(IAN/TT) e por Fátima Ó Ramos (IANTT) a partir dos Instrumentos de descrição apresentados e da 
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obra descrita na Nota de publicação. 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. 44. 

Revisão feita por Joana Braga (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/MSDA/L001 

Título: "Livro do recibo e despesa que serve 
nesta procuração" 

Datas de produção: 1794-08-01 / 1798-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sendo procurador da 
fazenda o padre frei Francisco Lobo. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
1 

Cota antiga: N.º 22 (encarnado); Próprios 
Nacionais n.º 2-1, n.º ordem 5 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L002 

Título: Livro de receita e despesa em dinheiro 

Datas de produção: 1823-08 / 1833-04 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
2 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-2, n.º 
ordem 6 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L003 

Título: "Livro de recibo e gasto do trigo" 

Datas de produção: 1797-11 / 1830-10 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
3 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-3, n.º 
ordem 7 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L004 

Título: Livro de receita e despesa em 
legumes, milho, cevada e centeio 

Datas de produção: 1798-11 / 1831-03 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
4 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-4, n.º 
ordem 8 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L005 

Título: Livro de receita e despesa em azeite 

Datas de produção: 1782-09 / 1831-12 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
5 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-5, n.º 
ordem 9 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L006 

Título: Livro de cobrança de foros de galinhas 
e frangos 

Datas de produção: 1768-00-00 / 1833 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
6 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-6, n.º 
ordem 10 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L007 

Título: "Livro das capelas, juros, 
propriedades, rendas e obrigações deste 
Convento de Nossa Senhora da Consolação da 
Ordem dos Pregadores de Abrantes" 

Datas de produção: 1656 / 1724 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Feito e escrito pelo frei 
Bento da Cruz, pregador geral prior do 
convento, sendo provincial frei Dinis de 
Lancastre. 
Apresenta uma folha de rosto com o brasão 
da Ordem dos Pregadores. 
Tem índice no final do livro. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
7 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-7, n.º 
ordem 11 

 



 
TT – Ordem dos Pregadores: Mosteiro de São Domingos de Abrantes 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

14 
 

Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L008 

Título: Livro de recibos de mesadas que o 
mosteiro era obrigado a pagar aos religiosos 
do Convento de Nossa Senhora da Esperança 
de Abrantes 

Datas de produção: 1794-12-08 / 1811-06-25 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
8 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-8, n.º 
ordem 12 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L009 

Título: "Letra A, tomo 1" de sentenças, 
testamentos, autos de posse, 
emprazamentos, vendas, doações 

Datas descritivas: [15--]-[17--] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Códice factício contendo 
documentos originais encadernados. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
9 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L010 

Título: "Tomo 3" de sentenças, testamentos, 
autos de posse, emprazamentos, vendas, 
doações 

Datas descritivas: [15--]-[17--] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Códice factício contendo 
documentos originais encadernados. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
10 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L011 

Título: "Letras M, N, tomo 4" de sentenças, 
testamentos, autos de posse, 
emprazamentos, vendas, doações 

Datas descritivas: [15--]-[17--] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Códice factício contendo 
documentos originais encadernados. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
11 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L012 

Título: "Tomo 5" de sentenças, testamentos, 
autos de posse, emprazamentos, vendas, 
doações 

Datas descritivas: [15--]-[17--] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Códice factício contendo 
documentos originais encadernados. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
12 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L013 

Título: Tomo de sentenças, testamentos, 
autos de posse, emprazamentos, vendas, 
doações 

Datas descritivas: [15--]-[17--] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; perg., papel 
Âmbito e conteúdo: Códice factício contendo 
documentos originais encadernados. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
13 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSDA/L014 

Título: Livro da administração das capelas e 
bens do convento 

Datas descritivas: [17--]-[18--] 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, liv. 
14 
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Maços 
 
Nível de descrição: UI  
Código de referência: PT/TT/MSDA/M001 

Título: Maço 1 

Datas de produção: 1552 / 1845 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel, perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém aforamentos e 
vendas. 
Inclui uma carta de confirmação de D. João III 
datada de 1552, de um aforamento em 
fatiota de umas casas. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
1 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-9, n.º 
ordem 13 

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

Título: Maço 2 

Datas de produção: 1457 / 1825 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém escrituras de 
diversas transacções, escrituras de 
declarações de dinheiro dado a juro, 
escrituras de arrendamento, testamentos. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
2 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-10, n.º 
ordem 14 

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

Título: Maço 3 

Datas de produção: 1671 / 1739 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentos 
judiciais. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
3 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 11, n.º 
ordem 15 

 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/MSDA/M004 

Título: Maço 4 

Datas de produção: 1740 / 1826 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentos 
judiciais. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
4 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 2-12, n.º 
ordem 16 

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

Título: Maço 5 

Datas descritivas: [17--]-[18--] 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém recibos e 
documentos diversos. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
5 

Cota antiga: Próprios Nacionais n.º 13, n.º 
ordem 17 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSDA/M006 

Título: Maço 6 

Datas de produção: 1535 / 1806 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6 

 
Nível de descrição: D  
Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000057 

Título: Habilitação de Ambrósio José de Mena 
para tomar o hábito de São Domingos como 
noviço de coro 

Datas de produção: 1758  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 57 

 
Nível de descrição: D 
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Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000058 

Título: Habilitação de frei Eusébio de São José 
para um dos lugares do colégio de São Tomás 
de Coimbra, da Ordem de São Domingos 

Datas de produção: 1737  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 58 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000059 

Título: Habilitação de Francisco Gonçalves 
para tomar o hábito de converso da Ordem 
de São Domingos 

Datas de produção: 1722  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 59 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000060 

Título: Habilitação de Manuel Teixeira da 
Mota para tomar o hábito de converso da 
Ordem de São Domingos 

Datas de produção: 1725  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 60 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000061 

Título: Habilitação de João Martins de Sá para 
tomar o hábito de religioso converso da 
Ordem de São Domingos e para o emprego de 
boticário no Mosteiro de São Domingos de 
Abrantes 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 61 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000100 

Título: Carta patente de frei Teodoro da São 
José, prior provincial da Ordem de São 
Domingos, reduzindo à razão os religiosos da 
sua ordem 

Datas de produção: 1756  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 100 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000102 

Título: Apontamentos para uma apelação do 
vigário das religiosas de São Domingos de 
Abrantes, por causa de uma pastoral para que 
os confessores das ditas religiosas fossem 
aprovados pelo ordinário 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 102 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000103 

Título: Provisão ordenando que o Mosteiro 
de São Domingos de Abrantes não pague 
décimas 

Datas de produção: 1646  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 103 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000107 
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Título: Provisão para que os frades do 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes não 
paguem décima 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 107 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000121 

Título: Carta patente de frei José de Jesus 
Maria Caetano, provincial da Ordem de São 
Domingos em Portugal com o teor de uma 
carta régia a respeito de ser renovado ou 
duplicado na Serra de Montejunto o convento 
que se havia há tantos séculos transferido 
para Santarém 

Datas de produção: 1765  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 121 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000122 

Título: Sentença sobre os clérigos que não 
puderem entrar nas igrejas dos regulares para 
exercitarem acto algum de precedência ou 
jurisdição paroquial 
Datas de produção: 1763  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 122 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000123 

Título: Traslado da sentença condenando às 
penas de culpa por tempo de dois anos a frei 
Álvaro Pinto de Azevedo, em vista do seu 
irregular procedimento 

Datas de produção: 1795  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 123 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000126 

Título: Alvará ordenando que os padres do 
Mosteiro de Nossa Senhora da Consolação de 
Abrantes sejam servidos da primeira carne e 
pescado que se cortar nos açougues da dita 
vila 

Datas de produção: 1535  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 126 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000127 

Título: Carta patente de frei Teodoro da São 
José, prior provincial da Ordem de São 
Domingos, ao prior do mosteiro de São 
Domingos de Abrantes, remetendo cópia de 
um aviso régio em que se ordena que os 
contrabandos e contrabandistas possam ser 
buscados mesmo dentro dos conventos onde 
escandalosamente costumam ser guardados 

Datas de produção: 1757  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 127 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000128 

Título: Traslado da sentença contra frei 
Joaquim de Nossa Senhora por ter raptado 
Teresa Inácia, fugindo com ela para Espanha 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 128 

Idioma e escrita: Português 
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Data da descrição: 2/6/2018 8:56:06 AM 

  
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000129 

Título: Carta de sentença do deão e cabido da 
Sé da Guarda mandando que se publique o 
milagre que fez Nossa Senhora do Seixo 
dando fala a um mudo 

Datas de produção: 1609  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 129 

Idioma e escrita: Português 

Data da descrição: 2/5/2018 2:29:56 PM 

  
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000132 

Título: Ordenações que o provincial da Ordem 
de São Domingos deixou visitando o Mosteiro 
de São Domingos de Abrantes 

Datas de produção: 1707  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 132 

Idioma e escrita: Português 

Data da descrição: 2/5/2018 2:32:35 PM 

  
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000133 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 133 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000134 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 134 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000135 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 135 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000136 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 136 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000137 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 137 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000138 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 138 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000139 
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Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 139 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000140 

Título: Carta de religioso acerca de assuntos 
particulares 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 140 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000141 

Título: Lembrança sobre sentença 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 141 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000142 

Título: Lembrança sobre sentença 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 142 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000143 

Título: Lembrança sobre a entrada, votos e 
profissões de noviços 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 143 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000144 

Título: Relação do empenho total das missas 
de capelas que deve São Domingos de 
Abrantes 

Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 144 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000145 

Título: Carta de Manuel Caldeira dos Reis 
escrita por ordem do físico-mor do exército 
respondendo favoravelmente à petição dos 
frades do Mosteiro de São Domingos de 
Abrantes, para de novo poderem exercer os 
ofícios divinos e mais festividades na sua 
igreja 

Datas de produção: 1801  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 145 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000147 

Título: Mandado do provincial de São 
Domingos para se celebrar Te Deum e dar 
graças a Deus por ter livrado o rei D. José do 
atentado contra a sua pessoa 

Datas de produção: 1758  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 147 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000148 

Título: Razões dos frades do Mosteiro de São 
Domingos de Abrantes contra os párocos que 
pretendiam estar na posse de enterrar nas 
igrejas daquela ordem e resolução de que não 
podiam ter semelhante posse 
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Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 148 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000153 

Título: Actas do capítulo provincial celebrado 
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, 
anunciando a eleição de frei Domingos de São 
Tomás para provincial e outras resoluções 

Datas de produção: 1714  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 153 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000154 

Título: Certidão dos bens que possuía o 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes e 
como todos eram provenientes de capelas 
que administravam 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 154 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000155 

Título: Transunto da resposta de frei José de 
Jesus Maria, vigário provincial dos conventos 
da Corte em ausência do prior provincial da 
Ordem dos Pregadores, a uma carta do bispo 
da Guarda a respeito da autoridade que ele 
devia ter para reformar a clausura o Mosteiro 
da Graça de Abrantes, sujeito à mesma ordem 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 155 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000156 

Título: Privilégio concedido ao Mosteiro de 
Nossa Senhora da Vitória da vila da Batalha, 
da Ordem de São Domingos para comprarem 
todos os mantimentos que lhe forem precisos 

Datas de produção: 1778  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 156 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000157 

Título: Composição obtida a favor do padre 
Bernardo Freire, já defunto, por causa de 529 
missas que deixou por dizer quando morreu 
no Mosteiro de São Domingos de Abrantes 

Datas de produção: 1751  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 157 

 

Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000158 

Título: Ordenações que deixou o provincial ao 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes 

Datas de produção: 1751  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 158 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000160 

Título: Razões sobre terem os beneficiados da 
Igreja de São Vicente jus aos dízimos das 
searas que estavam semeadas numa quinta e 
olival que comprou o mosteiro, ao tempo da 
compra, e juntamente sobre deverem ou não 
pertencer aos ditos beneficiados os dízimos 
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dos olivais e quinta que os mesmos religiosos 
para o futuro pretendem tratar por sua conta 

Datas de produção: 1743  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 160 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000161 

Título: Carta de António Tomás da Fonseca ao 
superior frei José Galvão de Santa Rosa 
pedindo licença para regar as suas fazenda 
com uma água que era do dito superior da 
Ordem de São Domingos 

Datas de produção: 1765  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 161 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000163 

Título: Carta patente do Provincial de São 
Domingos dirigida aos prelados e presidentes 
dos mosteiros da ordem para que deixem 
prender nas igrejas e conventos que lhes 
pertencem, os delinquentes que ali se 
refugiarem, quando a justiça entender que 
lhes não vale a imunidade 

Datas de produção: 1746  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 163 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000167 

Título: Cópia de uma carta régia ao provincial 
de São Domingos concedendo-lhe licença 
para abolir e fazer vender em hasta pública, 
os conventos das Alcáçova, de Montemor-o-
Novo, de Almeirim, de Almada, de Pedrógão 

Grande e de Coimbra e outros se fosse 
necessário 

Datas de produção: 1775  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 167 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000169 

Título: Carta patente do provincial da Ordem 
dos Pregadores para que o Mosteiro de São 
Domingos de Abrantes concorra com certa 
quantia para o estabelecimento de estudos 
por conta da ordem  
Datas de produção: 1766  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 169 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000170 

Título: Sentença apostólica da redução do 
2587 missas a 400 a favor dos religiosos do 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes 

Datas de produção: 1806  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 170 

  
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSDA/M006/000171 

Título: Carta patente de frei Teodoro da São 
José, prior provincial da Ordem de São 
Domingos, ao prior do mosteiro de São 
Domingos de Abrantes, remetendo cópia de 
uma carta que lhe escrevera o núncio para 
que se subastasse no capítulo que se devia 
reunir para a eleição de novo provincial 
Datas de produção: 1758  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
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Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro de São Domingos de Abrantes, mç. 
6, n.º 171 

 

 


