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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 
SF - Subfundo 
SR – Série  
TT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
UI – Unidade de instalação  
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Quadro de classificação 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

F: Mosteiro do Salvador de Lisboa 

SR: Notícias da fundação 

• [15--] - mç. 35 

• [post. 1690] - liv. 10 

• [post. 1690] - liv. 11 

SR: Documentos pontifícios 

• 1307 / 1593 - mç. 25 

• 1505-01-14 - mç. 6, n.º 99 

SR: Documentos régios 

• 1347 / 1442 - mç. 26 

SR: Registo de profissões e óbitos 

• 1533 / 1832 - liv. 2 

SR: Registo de dotes 

• 1539 / 1592 - liv. 1 

SR: Registo de quitações de missas 

• 1541 / 1607 - liv. 6 

SR: Tombos de propriedades 

• 1402 / 1438 - mç. 36 

• 1598 / 1639 - mç. 25, n.º 481 

SR: Emprazamentos, arrendamentos, doações de bens e outros relativos a propriedades 

• 1321 / 1505 - mç. 1 

• 1433 / 1536 - mç. 2 

• 1322 / 1497 - mç. 3 

• 1368 / 1524 - mç. 4 

• 1318 / 1524 - mç. 5 

• 1340 / 1533 - mç. 6 

• 1354 / 1553 - mç. 7 

• 1415 / 1543 - mç. 8 

• 1373 / 1555 - mç. 9 

• 1380 / 1543 - mç. 10 

• 1373 / 1545 - mç. 11 

• 1377 / 1549 - mç. 12 

• 1412 / 1549 - mç. 13 
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• 1319 / 1443 - mç. 14 

• 1445 / 1502 - mç. 15 

• 1367 / 1556 - mç. 16 

• 1335 / 1537 - mç. 17 

• 1345 / 1528 - mç. 18 

• 1346 / 1518 - mç. 19 

• 1312 / 1542 - mç. 20 

• 1388 / 1532 - mç. 21 

• 1391 / 1512 - mç. 22 

• 1324 / 1523 - mç. 23 

• 1395 / 1520 - mç. 24 

• 1442 / 1586 - mç. 27 

• 1493 / 1597 - mç. 28 

• 1434 / 1598 - mç. 29 

• 1501 / 1584 - mç. 30 

• 1463 / 1596 - mç. 31 

• 1507 / 1595 - mç. 32 

• 1508 / 1599 - mç. 33 

• [14--]-[15--] - mç. 34 

• 1402 / 1528 - mç. 36 

SR: Registo de rendimentos de foros 

• 1558 / 1609 - liv. 7 

• 1898 / 1918 - liv. 13 

SR: Registo do depósito 

• 1585 / 1610 - liv. 4 

SR: Registo do gasto da procuradora 

• 1585 / 1601 - liv. 3 

SR: Registo de receita e despesa de trigo 

• 1545 - liv. 8 

SR: Registo de receita e despesa da festa do Santíssimo Sacramento 

• 1586 / 1707 - liv. 5 

SR: Índice do cartório 

• 1628 / 1765 - liv. 12
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Uma representação do cartório do Mosteiro do Salvador de Lisboa 
 
No fundo do Mosteiro do Salvador de Lisboa encontra-se um índice do cartório feito entre 1628 e 
1765, que nos permite conhecer a sua organização àquela data.  
Como tantas vezes acontece, o cartório está fisicamente arrumado em armários compostos por 
gavetas. Esta arrumação está, muito frequentemente, patente nas cotas originais apostas nos 
próprios documentos. 
Entre esta arrumação que se apresenta abaixo e a proposta de quadro de classificação que atrás se 
expôs parece haver poucas coincidências e demasiadas ausências. 
O que é mais notório é que os documentos relativos as propriedades, na antiga arrumação, 
estavam organizados por tipologia documental, e actualmente os maços agregam documentos pela 
localização das propriedades independentemente da tipologia. 
 
"Index ou Alfabeto e lembrança de todos os livros, autos, escrituras, doações, breves, provisões, 
licenças e mais papéis de toda a sorte e qualidade". 1628-1765. Ordem dos Pregadores, Mosteiro 
do Salvador de Lisboa, liv. 12 
 
“Tem estes armários que estão neste mosteiro do Salvador onde estão recolhidos os papéis e livro 
deles, seis armário e cada armário tem quatro gavetas, tirando o segundo que tem duas gavetas e 
os papéis e escrituras e livros que tem são os que ao diante se mostram seguintes 
 
❖ Primeiro armário 

➢ Primeira gaveta 
▪ Livro da fundação da casa 
▪ Livro das profissões das madres e das conversas 
▪ Livro das eleições das prioresas e dos assentos em capítulo 
▪ Livro do edital que se deu no tribunal 
▪ Livro do rosário e cerimonial da missa 
▪ Constituições do bispo do Porto fundador deste mosteiro 
▪ Livros da confraria e festa do Santíssimo Sacramento 
▪ Livros da confraria e festa do Rosário 
▪ Livros dos defuntos 

➢ Segunda gaveta 
▪ Cinco maços de dotes e outras coisas 
▪ Maço de pareceres 
▪ Maço de petições 
▪ Maço de obrigações 
▪ Maço de conhecimentos 
▪ Maço de procurações 

➢ Terceira gaveta 
▪ Cartas de el rei 
▪ Privilégios 
▪ Maço de licenças 
▪ Doações 
▪ Maço de bulas 
▪ Maço de breves 
▪ Maço de provisões 
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▪ Maço de diversas coisas eclesiásticas 
➢ Gaveta quarta 

▪ 4 Maços de papéis vários 
❖ Segundo armário 

➢ Gaveta primeira 
▪ Primeiro e segundo caderno dos autos processados 
▪ Segundo caderno da medição que fez o juiz do tombo 
▪ Terceiro caderno da medição das casas e mais fazendas 
▪ Livro quarto do tombo geral do mosteiro por que se rege 
▪ Caderno quinto da mediação das casas e mais fazendas 
▪ Livro seis onde se vão fazendo as escrituras 
▪ Livro sétimo do celeiro do Salvador 
▪ Livro oitavo onde se põem por lembrança as escrituras 
▪ Livro noveno onde se vão fazendo as escrituras 

➢ Gaveta segunda 
▪ Serve de se porem os papéis soltos e o livro donde de poe em lembrança os papéis que se 

vão para fora 
❖ Terceiro armário 

➢ Gaveta primeira 
▪ Maços de testamentos 
▪ Cartas de partilhas 

➢ Gaveta segunda 
▪ Fianças e outros papéis vários 

➢ Gaveta terceira 
▪ Padrões de juros que tem o mosteiro e nas casas e quitações 

➢ Gaveta quarta 
▪ Arrendamentos dois maços 
▪ Conhecimentos e papéis vários 

❖ Quarto armário 
➢ Primeira gaveta 

▪ Sentenças diversas 
▪ Livro de sentenças 

➢ Segunda gaveta 
▪ Cartas de venda onze maços 

➢ Terceira gaveta 
▪ Aforamentos 

➢ Quarta gaveta 
▪ Emprazamentos 

❖ Quinto armário 
➢ Primeira gaveta 

▪ Renunciações 
➢ Segunda gaveta 

▪ Nada 
➢ Terceira gaveta 

▪ Papéis pertencentes a dona Isabel de Lima 
▪ Livro com sentenças e posses dos casais de Montemor-o-Novo 

➢ Gaveta quarta 
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▪ Cartas, conhecimentos e vários 
❖ Sexto armário 

➢ Gaveta primeira 
▪ Cartas de arrematação 

➢ Gaveta segunda 
▪ Trocas e escambos 
▪ Contratos e doações 
▪ Concertos e transacções 

➢ Gaveta terceira 
▪ Róis de contas outros papéis diferentes 

➢ Gaveta quarta 
▪ Livros de contas antigos 
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Registo de Autoridade Arquivística: Ordem dos Pregadores. Mosteiro do 
Salvador de Lisboa  
 

ZONA DA IDENTIFICAÇÃO 

Tipo de entidade: Pessoa colectiva 

Forma(s) autorizada(s) do nome: Ordem dos Pregadores. Mosteiro do Santíssimo Rei Salvador de 
Lisboa. 1392-1884. 

Formas paralelas do nome: - 

Formas normalizadas do nome de acordo com outras regras: - 

Outras formas do nome: Mosteiro do Santíssimo Rei Salvador; Convento do Santíssimo Rei 
Salvador; Convento do Salvador; Convento de São Salvador; Convento do Santo Rei Salvador 

Identificadores unívocos para pessoas colectivas: - 

 

ZONA DA DESCRIÇÃO 

Datas de existência: 1392 / 1884 

História:  

O Mosteiro do Salvador de Lisboa era feminino, e pertencia à Ordem dos Pregadores 

(Dominicanos). 

Era também designado por Mosteiro ou Convento do Santíssimo Rei Salvador. 

Em 1392, foi fundado por D. João de Azambuja, bispo do Porto, com participação de Frei Vicente de 

Lisboa, por licença apostólica concedida na bula de Bonifácio IX, de 13 de Março de 1391, no 

âmbito da qual a igreja do Salvador foi transformada em mosteiro de religiosas dominicanas. Em 

1391, a 1 de Julho, D. João I doou o padroado da igreja ao Mosteiro.  

Em 1396, a 29 de Novembro, D. João de Azambuja, entregou as Constituições à comunidade, nas 

quais se prescrevia a clausura e a sujeição aos dominicanos, conforme os Estatutos da Ordem e o 

modo de vida do Convento de São Sisto de Roma. Fixou o número limite de religiosas em 40 

professas de véu preto e 10 noviças. 

Em 1415, por ocasião da morte de D. João de Azambuja, que foi sepultado no convento, não 

estavam ainda concluídas as obras de construção do edifício. Em 1438, as obras terminaram por 

intervenção da rainha D. Leonor, mulher de D. Duarte. 

Em 1438, foram concluídas as obras do convento, sob o patrocínio da rainha D. Leonor de Aragão, 

esposa de D. Duarte, por instância do seu confessor, o padre mestre frei João de Santo Estevão, da 

Ordem dos Pregadores. 
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Em 1460, a infanta D. Catarina de Portugal (1436-1463), filha do rei D. Duarte e de D. Leonor de 

Aragão, passou a habitar no convento com suas damas, em casas mandadas aperfeiçoar por sua 

mãe e que eram designadas ainda no século XVI por "paço". 

Cerca de 1461, esta disposição originou um longo diferendo entre a comunidade e o arcebispo de 

Lisboa, D. Afonso Nogueira, estando em causa a dependência aos Observantes ou ao Provincial dos 

Frades Pregadores.  

O Mosteiro do Salvador de Lisboa foi o primeiro convento feminino da Observância em Portugal. 

Em 1551, a comunidade era composta por oitenta freiras e quinze servidores e o convento 

dispunha de uma renda anual de mil e cem cruzados. 

Em 1616, a 13 de outubro a Câmara de Lisboa concede uma esmola de cem mil réis às religiosas do 

Convento da Salvador para acudir às dificuldades em que se encontravam. 

Em 169, um incêndio no convento  obrigou a nova campanha de obras. 

Em 1702, habitavam no Mosteiro do Salvador duzentas e duas mulheres: cento e dezassete 

professas de véu preto, quatro noviças, dez educandas, seis com decreto régio, dezanove criadas da 

comunidade e quarenta e seis particulares. 

Em 1755, na sequência do Terramoto, o Mosteiro do Salvador sofreu danos consideráveis, em 

particular na igreja, de que restaram intactas a área da cabeceira e as capelas do cruzeiro. Passados 

alguns meses sobre o cataclismo, regressaram ao mosteiro cerca de oitenta religiosas. 

Em 1762, foram concluídas as obras de reparo dos danos provocados pelo Terramoto na área 

conventual. 

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. 

Em 1884, o mosteiro foi encerrado por morte da última freira. 

 

Áreas geográficas / Lugares:  

Freguesia: Santo Estêvão (Lisboa, Lisboa) (designação anterior da freguesia); Santa Maria Maior 
(Lisboa, Lisboa) (designação actual da freguesia) 

Endereço: Largo do Salvador, Lisboa 

Coordenadas geográficas: 38°42'45.3"N 9°07'46.4"W 

Plus code: PV7C+25 Lisboa 

Estatuto jurídico-legal: - 

Funções, ocupações e actividades: - 
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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: 1392-1834 

 

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. 

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

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

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).  

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/
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RELAÇÕES DOS DAS REGISTOS DE AUTORIDADE ARQUIVÍSTICA (PESSOAS COLECTIVAS, PESSOAS 
SINGULARES E FAMÍLIAS) COM A DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVO E OUTROS RECURSOS 

Relação 1 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Mosteiro do Salvador de Lisboa (título), 
PT/TT/MSL (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: 1307 / 1918 

___ 

Relação 2 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados Auto de apresentação e aceitação de um Breve 
a favor de D. Luísa Teresa Henriques, educanda no Convento do Salvador, de Lisboa, da Ordem de 
S. Domingos (título), Cód. CX/2-3, n.º 94 (referência), Biblioteca Pública de Évora (entidade 
detentora) 

Tipos de recursos relacionados: Documento manuscrito 

Natureza das relações: Assunto 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 1697 

___ 

Relação 3 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: LIVRO DOS PREVILEGIOS DESTE MOSTEIRO DO 
SALVADOR. ORDENADO PELLA MADRE SOROR MARIA DO BAPTISTA SENDO PRIORECA A SENHORA 
DONA IGNES ANRRIQUES EM O 3.O ANO DE SEU TRIENIO NA ERA DE 1643 [ MANUSCRITO] (título), 
COD. 11509-Manuscritos Reservado (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: [1643?] 

___ 

Relação 4 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Convento do Santíssimo Rei Salvador 
(designação), LxConv078 (Código), Projecto LxConventos 

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

Natureza das relações: Assunto 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: 2015 

___ 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1458488
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1458488
http://antt.dglab.gov.pt/
http://www.bpe.pt/
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1I9Q26626T894.36271&profile=bn&uri=link=3100018~!1585694~!3100024~!3100022&aspect=basic_search&menu=search&ri=41&source=~!bnp&term=Ordem+dos+Pregadores+Mosteiro+do+Salvador&index=AUTHOR
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1I9Q26626T894.36271&profile=bn&uri=link=3100018~!1585694~!3100024~!3100022&aspect=basic_search&menu=search&ri=41&source=~!bnp&term=Ordem+dos+Pregadores+Mosteiro+do+Salvador&index=AUTHOR
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1I9Q26626T894.36271&profile=bn&uri=link=3100018~!1585694~!3100024~!3100022&aspect=basic_search&menu=search&ri=41&source=~!bnp&term=Ordem+dos+Pregadores+Mosteiro+do+Salvador&index=AUTHOR
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1I9Q26626T894.36271&profile=bn&uri=link=3100018~!1585694~!3100024~!3100022&aspect=basic_search&menu=search&ri=41&source=~!bnp&term=Ordem+dos+Pregadores+Mosteiro+do+Salvador&index=AUTHOR
http://www.bnportugal.gov.pt/
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/
http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/
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Relação 5 

Identificadores e títulos dos recursos relacionados: Mosteiro de São Salvador / Centro Cultural Dr. 
Magalhães Lima (designação), IPA.00005142 (Inventário do Património Arquitectónico) 

Tipos de recursos relacionados: Património edificado  

Natureza das relações: Proprietário 

Datas dos recursos relacionados e/ou das relações: Época de construção: Séc. XIV-XIX 

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5142
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5142
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5142
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Fundo: Mosteiro do Salvador de Lisboa 

 

Nível de descrição: F 

Código de referência: PT/TT/MSL 

Título: Mosteiro do Salvador de Lisboa 

Datas de produção: 1307 / 1918 

Dimensão e suporte: 13 liv., 36 mç.; perg., papel 

Nome do produtor: Ordem dos Pregadores. Mosteiro do Santíssimo Rei Salvador de Lisboa. 1392-

1884. 

História administrativa, biográfica e familiar: v. RAA 

História custodial e arquivística: Em 1863 a 21 de Outubro, em virtude do Decreto de 2 de Outubro 

de 1862 e Portaria de 9 de Julho de 1863, os documentos pertencentes ao Convento do Salvador 

foram recebidos no Convento e transferidos para o Arquivo da Torre do Tombo. Relação assinada 

por Roberto Augusto da Costa Campos, oficial diplomático encarregado de receber os cartórios, e 

pela subprioresa, soror Tomásia Margarida do Carmo. 

Grande parte dos documentos apresenta uma numeração, não sequencial, a tinta encarnada, uma 

assinatura não identificada. 

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. 

Fonte imediata de aquisição ou transferência: Em 1981, a 24 de Janeiro, um documento foi 

comprado à Livraria Histórica Ultramarina: Carta de emprazamento em três vidas feito pelo 

Mosteiro do Salvador de Lisboa, a Fernando Anes de um casal em Sintra, denominado Alfouvara 

Grande, 1511-10-20, perg., 65x35. 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de escrituras, de profissões, de receita e despesa, de obrigações 

de capelas, de foros e rendas, de prazos, bulas e sentenças, cartas régias, cartas de doação, de 

venda, de sesmaria, de renúncia e de provimento de benefícios eclesiásticos, instrumentos de 

posse, documentação relativa à Confraria dos Clérigos de Torres Novas, licenças do cabido da Sé de 

Lisboa, alvarás do arcebispo de Lisboa, instrumento de obrigação dos fregueses de Benfica para a 

construção da igreja de São Roque, correspondência recebida de Roma, licenças do Vigário-Geral 

da Província dos Pregadores, provisão do Núncio Apostólico.  

Inclui alguns traslados dos sécs. XVI-XVIII de bulas pontifícias anteriores e outros documentos do 

convento dos sécs. XV-XVI, diversas memórias sobre o convento e a sua fundação e cópias das 

Constituições do séc. XV. 

A documentação refere o rei D. João I, D. João arcebispo de Lisboa, Bonifácio IX, Pio II, Alexandre V, 

Sisto IV, Sisto V, João Gonçalves da Câmara, Clara Martins, Maria Afonso, Afonso Martins, Afonso 

Esteves, Jorge d' Albuquerque, Luís Anes, Pêro Botelho, D. Paula, Isabel de Paiva. 
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São mencionados bens localizados nos termos de Alcáçova, Alcochete, Alhos Vedros, Aldeia Galega, 

Alenquer, Almada, Almarjão, Almeirim, Alvalade, Ameixoeira, Arrentela, Arroios, Azeitão, Azóia, 

Benfica, Cascais, Chelas, Sintra, Coina, Santa Iria, Lisboa, São João da Talha, Loures, Lumiar, Montijo, 

Monsanto, Monte Agraço, Montemor-o-Novo, Oeiras, Santarém, Sacavém, Torres Novas, Torres 

Vedras, Valverde, Vale de Casalinho, Xabregas, entre outros. 

Fundos Eclesiásticos; Ordem dos Pregadores; Feminino 

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

(livros e maços). 

Os documentos reunidos em maços foram divididos em maços de documentos em pergaminho 

(mç. 1 a 27) e em papel (mç. 29 a 36). Dentro destes foram separados os documentos relativos a 

propriedades, de outros relativos a diversos assuntos. Os documentos relativos a propriedades 

foram ordenados alfabeticamente pela localidade onde se encontravam os bens, e numa segunda 

ordem (menos rigorosa) de forma cronológica. 

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 do Salvador de 

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

Tombo, Instrumentos de descrição, L 775. Disponível no Sítio Web da Torre do Tombo em 

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

Relação dos documentos pertencentes ao Convento do Salvador que, em virtude do Decreto de 2 

de Outubro de 1862 e Portaria de 9 de Julho de 1863, foram transferidos para o Arquivo da Torre 

do Tombo, recebidos no Convento, em 21 de Outubro de 1863 (L 296). 

Unidades de descrição relacionadas:  

Portugal, Biblioteca Nacional. 

Portugal, Torre do Tombo, Ministério das Finanças, cx. 1971 e 1972. 

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. 394-395. 

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

(IAN/TT) a partir dos Instrumentos de descrição apresentados e da obra descrita na Nota de 

publicação. Informação acrescentada por Teresa Saraiva (IAN/TT) e Ana Isabel Ângela Baptista 

(IAN/TT). 

Fonte utilizada para o elemento de informação "Fonte imediata de aquisição":  

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

316. 

Revisão feita por Joana Braga (Torre do Tombo). 
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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/MSL/L001 

Título: "Livro de cartas de emprazamento, de 
venda e de dote" 

Datas de produção: 1539 / 1592 

Dimensão e suporte: 1 liv. (24 f.); papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 1 

Cota antiga: N.º 1080 (encarnado) 
 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L002 

Título: "Livro de profissões do Mosteiro do 
Salvador" 

Datas de produção: 1533 / 1832 

Dimensão e suporte: 1 liv. (252 f. ms.); papel 
Âmbito e conteúdo: Tem averbamentos 
relativos à data do falecimento das freiras. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 2 

Cota original: N.º 6 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L003 

Título: "Livro do gasto da procuradora do 
Mosteiro do Salvador" 

Datas de produção: 1585 / 1601 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 3 

Cota original: N.º 7 

Cota antiga: N.º 1251 (encarnado) 
 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L004 

Título: "Livro do depósito do Mosteiro do 
Salvador" 

Datas de produção: 1585 / 1610 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regista a receita e 
despesa. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 4 

Cota original: N.º 8 

Cota antiga: N.º 1269 (encarnado) 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L005 

Título: Livro de receita e despesa com a festa 
do Santíssimo Sacramento 

Datas de produção: 1586 / 1707 

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

Cota original: N.º 9 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L006 

Título: "Livro de lembranças e as obras que se 
fizeram e quitações antigas" de missas 

Datas de produção: 1541 / 1607 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
História custodial e 
arquivística: A capa do livro é um 
aproveitamento de um pergaminho 
manuscrito, em latim e não identificado. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 6 

Cota original: N.º 10 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L007 

Título: "Livro das madres depositárias do 
Mosteiro do Salvador do recebimento dos 
foros do Natal" 

Datas de produção: 1558 / 1609 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
História custodial e 
arquivística: A capa do livro é um 
aproveitamento de um pergaminho 
manuscrito, em latim e com notação musical, 
não identificado. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 7 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L008 

Título: "Livro de conta dos casais de trigo" 

Datas de produção: 1545  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 8 
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Cota original: N.º 12 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L009 

Título: "Livro do tombo do Mosteiro do 
Salvador do todo o que tem em dinheiro e 
azeite, que se paga em cada um ano" 

Datas de produção: 1598 / 1639 

Dimensão e suporte: 1 liv. (396 f.); papel 
Âmbito e conteúdo: Mandado fazer pela 
madre soror Joana de Santa Maria. 
Tem índice no final. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 9 

Cota original: N.º 13 

Cota antiga: N.º 1137 (encarnado) 
 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L010 

Título: "Livro da fundação do Mosteiro do 
Salvador" 

Datas descritivas: [post. 1690] 
Dimensão e suporte: 1 liv. (229 f. ms.); papel 
Âmbito e conteúdo: Tem índice no final (f. 
292). 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 10 

Cota original: N.º 14 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L011 

Título: "Livro breve resumo da fundação do 
Mosteiro do Santíssimo Rei Salvador" 

Datas descritivas: [post. 1690] 
Dimensão e suporte: 1 liv. (141 p.); papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 11 

Cota original: N.º 15 

 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L012 

Título: "Index ou Alfabeto e lembrança de 
todos os livros, autos, escrituras, doações, 
breves, provisões, licenças e mais papéis de 
toda a sorte e qualidade" 

Datas de produção: 1628 / 1765 

Dimensão e suporte: 1 liv. (362 f.); papel 

Âmbito e conteúdo: Mandado fazer pela 
madre soror Maria do Baptista, e feito por 
Álvaro da Veiga. 
Índice do cartório. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 12 

Cota original: N.º 16 

Cota antiga: N.º 1144 (encarnado) 
 
Nível de descrição: DC 

Código de referência: PT/TT/MSL/L013 

Título: "Livro dos rendimentos do suprimido 
Convento do Santíssimo Rei Salvador desta 
cidade" 

Datas de produção: 1898 / 1918 

Dimensão e suporte: 1 liv. (15 f.); papel 
História custodial e arquivística: Proveniente 
da Repartição da Fazenda do Distrito de 
Lisboa. 
Âmbito e conteúdo: Relativo aos rendimentos 
dos foros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, liv. 13 
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Maços 
Nível de descrição: UI  
Código de referência: PT/TT/MSL/M001 

Título: Maço 1 

Datas de produção: 1321 / 1505 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém sentença, carta 
de sesmaria, emprazamento, doação, venda, 
testamento, aforamento, entre outros, 
referentes a bens situados em Alcáçova, 
Alcaseveiro, Aldeia Rica, Alenquer, Alfornelos, 
Almada, Almargem, Almeirim, Alvalade, 
Ameixoeira, Arrabis, Arrentela. 
Alguns documentos têm selos. 
Documentos n.º 1 a 20. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 1 

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

Título: Maço 2 

Datas de produção: 1433 / 1536 

Dimensão e suporte: 1 mç. (16 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém declaração, 
aforamento, escambo, venda, sentença, 
emprazamento, entre outros, referentes a 
bens situados em Arroios, Azeitão e Azóia. 
Documentos n.º 21 a 36. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 2 

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

Título: Maço 3 

Datas de produção: 1322 / 1497 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém sentenças 
referentes a bens situados em Benfica. 
Alguns documentos têm selos. 
Documentos n.º 37 a 56. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 3 

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

Título: Maço 4 

Datas de produção: 1368 / 1524 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém sentenças, 
delimitações, doação, venda, emprazamento, 
entre outros, referentes a bens situados em 
Benfica. 
Alguns documentos têm selos. 
Documentos n.º 57 a 76. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 4 

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

Título: Maço 5 

Datas de produção: 1318 / 1524 

Dimensão e suporte: 1 mç. (18 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
doação, venda, aforamento, quitação, entre 
outros, referentes a bens situados em Benfica 
e Bouça. 
Documentos n.º 77 a 94. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 5 

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

Título: Maço 6 

Datas de produção: 1340 / 1533 

Dimensão e suporte: 1 mç. (25 doc.); perg. 
História custodial e arquivística: O documento 
Ordem dos Pregadores, Mosteiro do Salvador 
de Lisboa, mç. 6, n.º 101, foi integrado no 
Convento de Santa Clara do Funchal, mç. 1, 
n.º 39, Carta de doação feita por João 
Gonçalves da Câmara, na ilha da Madeira, do 
casal de Alcoutão, 1474-03-15. 
Âmbito e conteúdo: Contém sentenças, 
doação, bula, escambo, arrematação, 
aforamento, venda, entre outros, referentes a 
bens situados em Carenque, Cascais, Cerejal, 
Sesimbra, Chelas, Sintra. 
Alguns documentos têm selos. 
Documentos n.º 95 a 120. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 6 

 
Nível de descrição: D  
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Código de referência: 
PT/TT/MSL/M006/000099 

Título: Bula do Papa Júlio II relativa à 
comissão apostólica para dois cónegos da Sé 
de Lisboa serem juízes sobre uma sentença 
que se deu contra as freiras, acerca de um 
moinho, pomar e cerca no lugar de Carenque 

Datas de produção: 1505-01-14  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Apresenta selo de 
chumbo, bula, pendente por cordão cru. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 6, n.º 99 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço nove, número quatro 

Cota antiga: N.º 338 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M007 

Título: Maço 7 

Datas de produção: 1354 / 1553 

Dimensão e suporte: 1 mç. (25 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, 
arrematação, sentença, emprazamento, 
doação, entre outros, referentes a bens 
situados em Coina, Casal de Domingos 
Nogueira, Forte do Morjões, Fontoura, Santa 
Iria, São João da Talha. 
Documentos n.º 121 a 145. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 7 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M008 

Título: Maço 8 

Datas de produção: 1415 / 1543 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, 
emprazamento, posse, doação, obrigação e 
renúncia, aforamento, entre outros, 
referentes a bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 146 a 165. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 8 

 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/MSL/M009 

Título: Maço 9 

Datas de produção: 1373 / 1555 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, 
emprazamento, doação, aforamento, 
renúncia, quitação, posse, sentença, entre 
outros, referentes a bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 166 a 185. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 9 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M010 

Título: Maço 10 

Datas de produção: 1380 / 1543 

Dimensão e suporte: 1 mç. (23 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, doação, 
aforamento, testamento, emprazamento, 
partilha, arrendamento, entre outros, 
referentes a bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 186 a 208. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 10 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M011 

Título: Maço 11 

Datas de produção: 1373 / 1545 

Dimensão e suporte: 1 mç. (18 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém aforamento, 
venda, arrendamento, emprazamento, 
doação, entre outros, referentes a bens 
situados em Lisboa. 
Documentos n.º 209 a 226. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 11 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M012 

Título: Maço 12 

Datas de produção: 1377 / 1549 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém sentença, 
doação, venda, emprazamento, trespasse, 
entre outros, referentes a bens situados em 
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Lisboa. 
Documentos n.º 227 a 246. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 12 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M013 

Título: Maço 13 

Datas de produção: 1412 / 1549 

Dimensão e suporte: 1 mç. (13 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém aforamento, 
emprazamento, venda, sentença, escambo, 
entre outros, referentes a bens situados em 
Lisboa. 
Documentos n.º 247 a 259. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 13 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M014 

Título: Maço 14 

Datas de produção: 1319 / 1443 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém escambo, 
emprazamento, venda, doação, sentença, 
entre outros, referentes a bens situados em 
Lisboa. 
Documentos n.º 260 a 279. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 14 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M015 

Título: Maço 15 

Datas de produção: 1445 / 1502 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém troca, 
emprazamento, doação, testamento, 
aforamento, entre outros, referentes a bens 
situados em Lisboa. 
Documentos n.º 280 a 299. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 15 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M016 

Título: Maço 16 

Datas de produção: 1367 / 1556 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
venda, doação, encampação, renúncia de 
foro, sentença, entre outros, referentes a 
bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 300 a 319. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 16 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M017 

Título: Maço 17 

Datas de produção: 1335 / 1537 

Dimensão e suporte: 1 mç. (18 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
aforamento, doação, verba de testamento, 
sentença, venda, entre outros, referentes a 
bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 320 a 337. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 17 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M018 

Título: Maço 18 

Datas de produção: 1345 / 1528 

Dimensão e suporte: 1 mç. (21 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, quitação, 
arrematação, doação, emprazamento, entre 
outros, referentes a bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 338 a 358. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 18 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M019 

Título: Maço 19 

Datas de produção: 1346 / 1518 

Dimensão e suporte: 1 mç. (15 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
venda, renúncia, certidão de doação, 
aforamento, escambo, posse, entre outros, 
referentes a bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 359 a 373. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 19 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M020 

Título: Maço 20 

Datas de produção: 1312 / 1542 

Dimensão e suporte: 1 mç. (17 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém concerto, 
emprazamento, sentença, troca, venda, 
aforamento, entre outros, referentes a bens 
situados em Louro, Loures, Lumiar, Marialva, 
Monsanto, Monte Agraço. 
Documentos n.º 374 a 390. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 20 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M021 

Título: Maço 21 

Datas de produção: 1388 / 1532 

Dimensão e suporte: 1 mç. (25 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, concerto, 
sentença, emprazamento, aforamento, 
arrendamento, posse, entre outros, 
referentes a bens situados em Montemor-o-
Novo, Oeiras, Palma, Portela, Sacavém, 
Samouco, Santarém. 
Documentos n.º 391 a 415. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 21 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M022 

Título: Maço 22 

Datas de produção: 1391 / 1512 

Dimensão e suporte: 1 mç. (28 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
compromisso, doação, escambo, entre 
outros, referentes a bens situados em Torres 
Novas. 
Documentos n.º 416 a 443. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 22 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M023 

Título: Maço 23 

Datas de produção: 1324 / 1523 

Dimensão e suporte: 1 mç. (18 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, 
arrematação, emprazamento, posse, 
sentença entre outros, referentes a bens 
situados em Torres Vedras, Tourinha, Enxara 
do Bispo, Quinta do Gradil. 
Documentos n.º 444 a 462. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 23 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M024 

Título: Maço 24 

Datas de produção: 1395 / 1520 

Dimensão e suporte: 1 mç. (18 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, 
emprazamento, sentença, entre outros, 
referentes a bens situados em Vale de 
Cavalinho, Valado, Valverde, Veiras, Xabregas 
e outros locais. 
Documentos n.º 463 a 480. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 24 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M025 

Título: Maço 25 

Datas de produção: 1307 / 1593 

Dimensão e suporte: 1 mç. (24 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém breves, bulas, 
testamentos. 
Documentos n.º 481 a 504. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25 

 
Nível de descrição: D  
Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000481 

Título: Transunto da bula do Papa Bonifácio IX 
em que reduz a Igreja do Salvador em 
mosteiro de freiras 

Datas de produção: 1390-03-13  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de duas 
cartas do rei D. João I consentindo nesta 
redução, e também o consentimento de D. 
João, bispo de Lisboa. 
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Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
481 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço seis, número treze 

Cota antiga: N.º 706 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000482 

Título: Transunto do breve do Papa Bonifácio 
IX, traduzido para português, para que as 
freiras do Salvador não paguem dízimo de 
seus bens 

Datas de produção: 1391-10-09  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
482 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço nove, número segundo 

Cota antiga: N.º 618 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000483 

Título: Bula do Papa Bonifácio IX para as 
freiras do Salvador poderem reter as rendas 
do vigário e beneficiados que morrerem 

Datas de produção: 1394-01-16  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
483 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço seis, número seis 

Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000484 

Título: Bula do Papa Bonifácio IX na qual se 
contém a doação da Igreja de Benfica, e 
Salvaterra, pelo arcebispo desta cidade de 
Lisboa, a instituição do vigário e o ordenado 

que lha hão-de dar, e a obrigação do vigário 
com que hão-de dar ao arcebispo quando for 
visitar a igreja e freguesia 

Datas de produção: 1394-01-16  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Tem junto a transcrição e 
tradução para português 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
484 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço seis, número quatro 

Idioma e escrita: Latim, português 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000485 

Título: Transunto da bula do Papa Alexandre 
V (antipapa) sobre a doação da igreja de 
Benfica e Salvaterra 

Datas de produção: 1409  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
485 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço seis, número primeiro 

Cota antiga: N.º 621 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000486 

Título: Bula do Papa Pio II para que as freiras 
do Salvador obedeçam ao provincial da 
Ordem dos Pregadores 

Datas de produção: 1463-01-03  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Tem selo de chumbo, 
bula, pendente por cordão cru 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
486 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço sétimo, número sétimo 

Cota antiga: N.º 619 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 
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Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000487 

Título: Bula do Papa Sisto IV sobre as freiras 
do Salvador possuírem bens 

Datas de produção: 1471-01-28  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Tem selo de chumbo, 
bula, pendente por cordão de fios de seda 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
487 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço nove, número oitavo 

Cota antiga: N.º 700 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000488 

Título: Traslado de bula  sobre umas contas 
bentas que estão na igreja 

Datas de produção: 1541-02-04  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Tem vestígios de selo 
pendente, cocho em madeira e trancelim azul 
e branco 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
488 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço primeiro, número oito 

Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000489 

Título: Breve do Papa Pio V confirmando a 
capelania que deram as religiosas do Salvador 
a Diogo Lopes Pinto da Igreja de Nossa 
Senhora do Amparo de Benfica 

Datas de produção: 1568-05-04  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Tem junto a transcrição e 
versão em português 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
489 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço sete, número nove 

Idioma e escrita: Latim, português 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000490 

Título: Breve do Papa Sisto V concedendo 
indulgências 

Datas de produção: 1586-04-30  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
490 

Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000491 

Título: Breve do Papa Clemente VIII 
concedendo indulgências à Igreja do Salvador 
no dia de São Tomé 

Datas de produção: 1593-01-09  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
491 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço sexto, número 17 

Cota antiga: N.º 703 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000492 

Título: Breve do Papa Gregório XV 
concedendo indulgência plenária 

Datas de produção: 1593-09-05  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
492 

Cota original: Armário primeiro, gaveta sexta, 
maço primeiro, número segundo 
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Cota antiga: N.º 619 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000497 

Título: Transcrição da pública forma do 
testamento de João Esteves 

Datas de produção: 1816-11-04  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Traslado feito por João 
Filipe da Cruz, presbítero, secular, paleógrafo 
diplomático. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
497 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M025/000498 

Título: Pública forma do testamento de João 
Esteves 

Datas de produção: 1376-10-31  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg.  
Âmbito e conteúdo: João Esteves, cavaleiro 
vassalo do rei, alcaide-mor da cidade de 
Lisboa e privado do rei D. Fernando, morador 
na Azambuja. 
Tabelião de Lisboa: Gonçalo Martins 
Manda que presidam sempre a todas as horas 
canónicas dois capelães na sua capela na 
Igreja do Salvador, e lhe façam nocturnos em 
determinados dias.  
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 25, n.º 
498 

Cota original: Almario 3, gaveta 1, maço 1, n.º 
25 

Notas: Notas ao elemento de informação 
Datas: o documento está datado da Era 1414. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M026 

Título: Maço 26 

Datas de produção: 1347 / 1442 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 

Âmbito e conteúdo: Contém protesto, 
sentença, carta régia, confirmação, renúncia, 
posse, partilhas, entre outros, sobre diversos 
objectos. 
Documentos n.º 505 a 524. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 26 

 
Nível de descrição: D  
Código de referência: 
PT/TT/MSL/M026/000505 

Título: Traslado do protesto do bispo de 
Lisboa, D. João, sobre a erecção do Mosteiro 
do Salvador 

Datas de produção: 1355-03-04  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 26, n.º 
505 

Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M026/000509 

Título: Carta régia de D. João I para o 
Mosteiro do Salvador poder possuir bens de 
raiz 

Datas de produção: 1387-05-20  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 26, n.º 
509 

Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M026/000510 

Título: Carta régia de D. João I em que faz 
doação a D. João, bispo do Porto, do 
padroado da Igreja do Salvador 

Datas de produção: 1391-07-01  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 
Âmbito e conteúdo: Apresenta a assinatura 
do rei. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 26, n.º 
510 
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Cota antiga: N.º 669 (encarnado) 
Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M026/000511 

Título: Carta régia de D. João I permitindo que 
o bispo do Porto, D. João, possa ordenar na 
Igreja do Salvador e Mosteiro das Donas da 
Ordem de Santo Agostinho 

Datas de produção: 1391-10-25  
Datas descritivas: Viseu 

Dimensão e suporte: 1 doc.; perg.  
Âmbito e conteúdo: Tem vestígios de selo 
pendente, perfuração do suporte. 
Apresenta a assinatura "El Rey". 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 26, n.º 
511 

Cota original: Almario 1, gaveta 3, maço 1, n.º 
9 

Notas: Notas ao elemento de informação 
Datas: o documento está datado da Era 1429. 
  
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M027 

Título: Maço 27 

Datas de produção: 1442 / 1586 

Dimensão e suporte: 1 mç. (20 doc.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém sentenças, 
nomeação de vigário, procuração, doação, 
declaração, padrão, sumário de várias 
relíquias, entre outros, sobre diversos 
objectos. 
Documentos n.º 525 a 544. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 27 

 
Nível de descrição: D  
Código de referência: 
PT/TT/MSL/M027/000541 

Título: "Sumário das relíquias que estão na 
capela de Nossa Senhora de Belém" 

Datas de produção: 1586-05-03  
Dimensão e suporte: 1 doc.; perg. 

Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 27, n.º 
541 

Cota original: Armário primeiro, gaveta 
terceira, maço nove, número onze 

Idioma e escrita: Latim 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M028 

Título: Maço 28 

Datas de produção: 1493 / 1597 

Dimensão e suporte: 1 mç. (42 doc.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém venda, sentença, 
tombo e medição, quitação e posse, 
aforamento, escambo, entre outros, 
referentes a bens situados em Alcochete, 
Alcobelha, Aldeia Rica, Ameixoeira, Arrentela, 
Benfica, Benavente, Carenque, Cascais. 
Documentos n.º 545 a 586. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 28 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M029 

Título: Maço 29 

Datas de produção: 1434 / 1598 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém posse, 
aforamento, venda, arrematação, 
emprazamento, renúncia, encampação, 
sentença, partilhas, entre outros, referentes a 
bens situados em Coimbra, Chelas, Sintra, 
Enxara do Bispo, Santa Iria, Lavradio, Lisboa. 
Documentos n.º 587 a 625. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 29 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M030 

Título: Maço 30 

Datas de produção: 1501 / 1584 

Dimensão e suporte: 1 mç. (40 doc.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém escritura de 
dote, emprazamento, aforamento, troca, 
trespasse, venda, renúncia, doação, entre 
outros, referentes a bens situados em Lisboa. 
Documentos n.º 626 a 665. 
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Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 30 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M031 

Título: Maço 31 

Datas de produção: 1463 / 1596 

Dimensão e suporte: 1 mç. (41 doc.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
venda, sentença, aforamento, dote de 
casamento, sentença, entre outros, 
referentes a bens situados em Lisboa, Loures, 
Lumiar, Mancebas, Montemor-o-Novo, 
Palhais. 
Documentos n.º 666 a 706. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 31 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M032 

Título: Maço 32 

Datas de produção: 1507 / 1595 

Dimensão e suporte: 1 mç. (19 doc.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém emprazamento, 
partilha, venda, aforamento, sentença, 
renúncia, troca, entre outros, referentes a 
bens situados em Papaleite, Santarém, 
Sapataria, Torres Vedras, Vale de Cavalinhos. 
Documentos n.º 707 a 725. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 32 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M033 

Título: Maço 33 

Datas de produção: 1508 / 1599 

Dimensão e suporte: 1 mç. (35 doc.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém escrituras de 
dote para casamento e para freira, sentença, 
partilha, licenças, entre outros. 
Documentos n.º 726 a 760. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 33 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M034 

Título: Maço 34 

Datas descritivas: [14--]-[15--] 
Dimensão e suporte: 1 mç. (51 doc.); papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 34 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M035 

Título: Maço 35 

Datas descritivas: [15--] 
Dimensão e suporte: 1 mç. (14 doc.); papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos sobre a 
fundação do Real Convento do Santíssimo Rei 
Salvador da Mata. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35 

 
Nível de descrição: D  
Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000001 

Título: "Da origem e antiguidades da Igreja do 
Salvador de Lisboa e do primeiro 
recolhimento que nela houve de mulheres 
virtuosas" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 1 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000002 

Título: Resposta da "prioresa e mais religiosas 
do Convento do Rei Salvador da cidade de 
Lisboa, respondendo a V. Mce. em 
consequência da portaria" 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 2 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000003 

Título: "Justificação do direito, justiça e razão 
que assiste as religiosas do Convento Salvador 
para serem restituídas a sua paroquial igreja e 
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freguesia de São Salvador, donde foram 
injusta e violentamente separadas" 

Datas de produção: 1778  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 3 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000004 

Título: "Notícia da fundação e situação do 
Convento do Salvador e da sua extinção e 
união ao Real Convento de Santa Joana" 

Datas descritivas: [post. 1755] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 4 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000005 

Título: "Cópia do compromisso, extraídos do 
original impresso" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 5 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000006 

Título: "Justificação do direito, justiça e razão 
que assiste as religiosas do Convento Salvador 
para serem restituídas a sua paroquial igreja e 
freguesia de São Salvador, donde foram 
injusta e violentamente separadas" 

Datas de produção: 1778  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 6 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000007 

Título: "Justificação do direito, justiça e razão 
que assiste as religiosas do Convento Salvador 
para serem restituídas a sua paroquial igreja e 

freguesia de São Salvador, donde foram 
injusta e violentamente separadas" 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 7 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000008 

Título: "Notícia da situação e situação  do 
Convento do Salvador e da sua extinção e 
união ao Real Convento de Santa Joana" 

Datas descritivas: [post. 1755] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 8 

Cota antiga: N.º 1246 (encarnado) 
 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000009 

Título: "Notícia do dia, mês e ano em que o 
bispo do Porto D. João Esteves, depois de 
Coimbra e arcebispo de Lisboa e cardeal de 
título, pediu ao rei D. João I lhe desse esta 
Igreja do Salvador que era freguesia com prior 
por ser o padroado real e a de Benfica por ser 
sufragânea a esta, tudo feito na Era de 1392" 

Datas descritivas: [17--?] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 9 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000010 

Título: "História cronológica da Igreja e 
Mosteiro do Santíssimo Rei Salvador da 
Mata" 

Datas de produção: 1779  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 
10 

  
Nível de descrição: D 
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Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000011 

Título: "Notícia da fundação do Real Mosteiro 
do Santíssimo Rei Salvador da Mata" 

Datas de produção: 1772  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 
11 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000012 

Título: "Edital do Santo Ofício a favor do 
Mosteiro do Santíssimo Rei Salvador da 
Mata" 

Datas de produção: 1635-05-13  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 
12 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000013 

Título: "Cópia de uma sentença definitiva 
dada por Pedro Anes, delegado juiz por letra 
do Papa Eugénio IV, em favor do Mosteiro, 
em que todas as ofertas de corpo presente 
que vierem das outras freguesias a este 
mosteiro, seja para a sua freguesia" 

Datas de produção: 1432-11-05  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 
13 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M035/000014 

Título: "Memórias várias de soror Maria de 
Baptista sobre diversos objectos" 

Datas descritivas: [16--] 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 35, n.º 
14 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/MSL/M036 

Título: Maço 36 

Datas de produção: 1402 / 1823 

Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cad.); perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 36 

 
Nível de descrição: D  
Código de referência: 
PT/TT/MSL/M036/000001 

Título: Caderno de várias escrituras 

Datas de produção: 1402 / 1407 

Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 36, n.º 1 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M036/000002 

Título: Caderno de "tombo do Mosteiro do 
Salvador" 

Datas de produção: 1438  
Dimensão e suporte: 1 doc. (10 f.); perg. 
Âmbito e conteúdo: Contém doações, cartas 
régias, bulas, entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 36, n.º 2 

Notas: Este documento está cosido ao doc. 
n.º 4. 
 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M036/000003 

Título: Caderno de várias escrituras relativas a 
Casal de Alpolentim 

Datas de produção: 1522 / 1528 

Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); perg. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 36, n.º 3 

 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/MSL/M036/000004 

Título: Traslado do "tombo do Mosteiro do 
Salvador" 
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Datas de produção: 1823  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o traslado em 
pública forma do "caderno de tombo", 
doações, cartas régias, bulas, entre outros. 
Cota actual: Ordem dos Pregadores, 
Mosteiro do Salvador de Lisboa, mç. 36, n.º 4 

Notas: Este documento está cosido ao doc. 
n.º 2. 

 


