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Descrição do Fundo 

 

 

 

Código de referência: SCMMSZ 

 

Datas extremas: 1521 – 1992  

 

Dimensão e suporte: 18,2 m.l. (106 caixas) 

 

Nível de descrição: fundo 

 

Nome de produtor: Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz 

 

História Administrativa: Durante o período moderno, vigorou em Portugal um sistema de assistência assente na acção das 

Misericórdias. Estas “consistiam num grupo de confrarias que se regiam por regras semelhantes mas autónomas entre si, sob 

protecção directa do poder real, e absorveram as principais funções assistenciais” (SÁ, 1998) no país, quer aos pobres e presos, 

quer aos expostos e viajantes. Por outro lado, as misericórdias desempenharam um papel importante ao nível do poder local, 

pois contribuíram para as elites locais – nobreza, clero, proprietários e negociantes – um enorme atractivo. Devido à sua relativa 

autonomia face ao poder real, gozavam de uma fiscalização esporádica das autoridades e desenvolviam actividades económico-

financeiras que lhe garantiam os rendimentos necessários às suas funções de assistência. Por outro lado, a natureza destas 

funções permitiu às Misericórdias forte influência e controlo no seio das comunidades onde se encontravam implantadas. A 

fundação da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz parece remontar a 1511 (Recenseamento, 2000) e está ligada à acção do 

Duque de Bragança, D. Jaime, que, congregando as elites locais e os irmãos da antiga confraria medieval do Espírito Santo, lhe 

concedeu o seu primeiro estatuto em 1520 (ESPANA, 1979), certamente baseado no Compromisso manuelino de 1516, 

concedido à Misericórdia de Lisboa. Tinha assim, não só a mesma organização desta, como as mesmas funções de assistência 

aos pobres e enfermos e aos presos e condenados, ainda que em escala muito mais reduzida, o número de irmãos chegou a 

rondar as quatro dezenas, de entre os quais se elegiam os doze mesários, seis da “primeira condição”. Ou seja, nobres e 

proprietários, e seis da “segunda condição” – oficiais mecânicos. Na segunda metade do século XVIII, era uma instituição 

próspera, como se infere na encomenda do magnífico retábulo e altar de talha da Igreja e das avultadas obras no edifício 

levadas a cabo depois do terramoto. Por esta época, no entanto, tinham cessado as doações vultuosas e a Misericórdia de 

Monsaraz voltou-se para os empréstimos de dinheiro a juros, para alargar as suas fontes de receita. A partir do final do século, a 

instituição definhou por manifesta carência de rendimentos, tendo em conta a deslocação de investimentos para títulos do 

Estado por imposição do Governo, tendo mesmo que recorrer a subsídios deste para manter em funcionamento o hospital de 

quatro camas e o consultório contíguo (CUTILEIRO, 1977). Para além dessa função assistencial, a principal função dos 

provedores da Misericórdia de Monsaraz durante o século XX era a de organizar festividades em honra do santo padroeiro da 

freguesia. 

 

Âmbito e conteúdo: O fundo da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz abrange documentação desde o século XVI até finais 

do século XX, encontrando-se entre a mais antiga os livros de receita e despesa, as escrituras e os tombos. É constituído 

essencialmente por documentação relativa à gestão económica e assistencial da instituição. Dentro da primeira, há que destacar 



a colecção dos registos de receita e despesa (1594-1980), bastante completa (faltam apenas alguns livros referentes aos séculos 

XVI e XVII) constituindo uma importante fonte de informação não só acerca das actividades económicas e financeiras da 

Misericórdia mas do seu próprio funcionamento enquanto instituição de assistência ao longo de cerca de cinco séculos. 

Relativamente à segunda, destacam-se os processos de acção social a cargo do hospital da Misericórdia, que tinha como 

principal função a assistência aos pobres e aos presos. 

 

Sistema de organização: A documentação foi organizada de acordo com um critério orgânico-funcional. 

 

Condições de reprodução: A reprodução de documentos encontra-se sujeita a algumas restrições tendo em conta o tipo de 

documentos, o seu estado de conservação ou o fim a que se destina a reprodução. Os serviços de arquivo informá-lo-ão, caso a 

caso, das opções à sua disposição. 

 

Acessibilidade: Toda a documentação pode ser consultada, sendo apenas necessário uma marcação prévia, por escrito, telefone 

ou mail: Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz / Arquivo Municipal / 7200-370 Reguengos de Monsaraz / Telefone: 266 

508 040 / ext. 184 / Fax: 266 508 059 / Mail: arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt 
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Estrutura 

 

 

SC: CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO  

 

SR: Alvarás (1827 – 1880)  

SR: Compromissos e estatutos (1854 – 1897) 

 

 

SC: ÓRGÃOS DO GOVERNO  

 

SR: Actas da Mesa (1777 – 1992)  

SR: Editais (1897 – 1969) 

 

 

SC: ADMINISTRAÇÃO 

 

SSC: ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 

 

SR: Tombos (1521 – 1825)  

SR: Escrituras (1579 – 1918)  

SR: Testamentos (1625 – 1770)  

SR: Instituição de capelas (1625 – 1800)  

SR: Doações (1627 – 1827)  

SR: Cartas de arrematação (1659 – 1816)  

SR: Sentenças e autos cíveis (1663 – 1822)  

SR: Declarações e certificados de posse de propriedades (1679 – 1934)  

SR: Inventários (1796 – 1967)  

SR: Róis de foros e rendas (1816 – 1855)  

SR: Capitais a juros (1852 – 1857)  

SR: Obras e instalações (1929 – 1938) 

 

SSC: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

SR: Registo de receita e despesa (1594 – 1980)  

SR: Orçamentos (1841 – 1973)  

SR: Ordens de pagamento (1854 – 1984)  

SR: Guias de receita (1854 – 1984)  

SR: Cobranças de rendas, juros e foros (1855 – 1984)  

SR: Recibos de rendas, juros e foros (1855 – 1984)  

SR: Contribuição predial (1858 – 1878)  



SR: Mapas comprovativos de despesa (1896 – 1906)  

 

SSC: EXPEDIENTE 

 

SR: Correspondência recebida (1839 – 1977)  

SR: Registo de correspondência expedida (1867 – 1976) 

 

SSC: GESTÃO DE PESSOAL 

 

SR: Registo de irmãos (1615 – 1986)  

SR: Termo de eleições (1776 – 1985)  

SR: Diplomas de irmãos (1958 – 1961)  

SR: Propostas de admissão de irmãos (1968) 

 

 

SC: HOSPITAL  

 

SR: Regulamentos (1937)  

SR: Receituários (1817 – 1943)  

SR: Registo de cartas de guias (1827 – 1829)  

SR: Registo de entrada e saída de doentes (1830 – 1967)  

SR: Processos de acção social (1844 – 1955)  

SR: Requerimentos (1914 – 1933)  

SR: Assistência aos inválidos (1928 – 1929) 

 

 

SC: COMISSÃO DE FESTAS  

 

SR: Estatutos (1984)  

SR: Peditórios e esmolas (1845 – 1968)  

SR: Receita e despesa (1874 – 1970)  

SR: Correspondência recebida (1935 – 1966)  

SR: Correspondência expedida (1946 – 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrição dos documentos 

 

 

Código de referência: SCMMZ / A 

Título: Constituição e regulamentação  

Datas: 1827 - 1897  

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 4 Livros e 3 Cadernos – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta secção os documentos utilizados na Constituição e Regulamentação da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz, tanto os produzidos pela própria instituição (Compromissos e Estatutos) como os emanados de 

outras entidades (alvarás e provisões) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / A / 01 

Título: Alvarás  

Datas: 1827 – 1880  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 livros – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série os textos emanados de autoridades externas à Misericórdia, contendo 

mercês ou outros direitos. Destaca-se a Provisão pela qual a Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz recebeu a 

mercê do governo do reino de todos os seus bens conta a proibição das leis de amortização. Em épocas mais 

recuadas, muitos alvarás eram copiados nos livros de Tombos (V. esta série) 

 

Lv. 001 (1827) Provisão régia de 10 de Dezembro de 1827 

Lv. 002 (1871-1880) Registo de alvarás  

 

 

Código de referência: SCMMZ / A / 02 

Título: Compromissos e estatutos  

Datas: 1854 – 1897  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 livros e 3 cadernos – papel  

Âmbito e conteúdo: Os compromissos e estatutos eram os documentos pelos quais se regia a organização e o 

funcionamento da Misericórdia. Assim, esta série compreende um livro com os registos dos encargos e obrigações da 

Santa Casa da Misericórdia datado de 1854, dois modelos de compromisso da Santa Casa da Misericórdia datados 

respectivamente de 1897 e 1914 e um Regulamento para o exercício da assistência privada dos recursos financeiros 

(1924) 

 

Lv. 003 (1818) Compromisso da Misericórdia de Lisboa (1516), impresso em 1818 

Lv. 004 (1854) Registo dos encargos e obrigações da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz 

Cd. 005 (1897) Modelo de Compromisso da Santa Casa da Misericórdia 



Cd. 006 (1914) Modelo de compromisso da Santa Casa da Misericórdia 

Cd. 007 (1924) Regulamento para o exercício da assistência privada dos recursos financeiros 

 

 

Código de referência: SCMMZ / B 

Título: Órgãos do Município  

Datas: 1777 – 1992   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 18 Livros e 1 Maço – papel   

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta secção todos os documentos relacionados com os Órgãos do Governo da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Compreende os livros das Actas e os Editais emanados pela Mesa Administrativa da Misericórdia. A 

Mesa era o órgão máximo da Misericórdia, à qual pertenciam, por eleição realizada anualmente no dia de Santa Isabel (2 de 

Julho), o Provedor, o escrivão, o tesoureiro e cerca de 12 irmãos. Reuniam-se em sessões ordinárias e extraordinárias para tratar 

de todos os assuntos referentes à administração da Misericórdia. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / B / 01 

Título: Actas da mesa  

Datas: 1777 – 1992   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 18 livros – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelas Actas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Mesa da 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Lv. 008 (1777-1785) 

Lv. 009 (1785-1795) 

Lv. 010 (1795-1814) 

Lv. 011 (1803-1807)  

Lv. 012 (1814-1824) 

Lv. 013 (1824-1842) 

Lv. 014 (1842-1847) 

Lv. 015 (1847-1854) 

Lv. 016 (1854-1860) 

Lv. 017 (1861-1899) 

Lv. 018 (1899-1904) 

Lv. 019 (1904-1909) 

Lv. 020 (1909-1917) 

Lv. 021 (1917-1926) 

Lv. 022 (1926-1941) 

Lv. 023 (1941-1959) 



Lv. 024 (1959-1975) 

Lv. 025 (1975-1992) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / B / 02 

Título: Editais  

Datas: 1897 – 1961    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço - papel 

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende os Editais emanados pela Mesa Administrativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Estes editais destinavam-se a prestar informações públicas sobre assunto de interesse da 

comunidade local relacionados com a Santa Casa da Misericórdia 

 

Mç. 026 (1904-1932) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C 

Título: Administração 

Datas: 1521 – 1986    

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 308 livros, 34 maços, 103 processos e 84 cadernos – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta secção reuniram-se todos os documentos que dizem respeito à administração da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Pelo simples facto desta área englobar um âmbito mais alargado às diversas exigências funcionais da 

Misericórdia, cada vez mais dilatadas, a documentação foi agrupada tendo em conta a administração patrimonial, a 

administração financeira, o expediente e a gestão de pessoal. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A  

Título: Administração patrimonial 

Datas: 1521 – 1967    

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 16 livros, 10 maços, 89 processos e 2 cadernos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsecção reuniram-se todos os documentos que correspondiam às funções relacionadas com 

a administração do património da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Aqui encontramos sobretudo a 

documentação relativa aos bens, móveis e imóveis, pertencentes à instituição, com base nos quais eram desenvolvidas 

um conjunto de actividades que lhes permitia tirar os rendimentos necessários à sua função assistencial. Estes bens 

provinham principalmente de doações, de testamentos e, em menor escala, de peditórios que se realizavam 

frequentemente. Muitos dos bens imóveis – rústicos e urbanos – eram posteriormente arrendados ou aforados a 

terceiros, o que constituía igualmente uma fonte de receita considerável, apesar das dificuldades surgidas nas cobranças 

das rendas e dos foros. Assim, esta subsecção integra inventários e relações de bens, livros de tombos, diversas escrituras 

e cartas de arrematação, doações, documentação relativa a rendas, foros e juros e livros de instituição de capelas. Para 



além desta documentação, compreende também testamentos, sentenças, certificados de posse de propriedade e 

documentos avulsos sobre obras realizadas nos edifícios da Misericórdia. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 01 

Título: Tombos  

Datas: 1521 – 1825    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 livros – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos livros dos tombos da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Era 

comum o registo nos tombos dos bens e das propriedades da instituição, o que lhes permitia terem um 

conhecimento exacto do património acumulado ao longo dos séculos e fazer prova dele. Estes livros dos tombos 

integram o registo das propriedades urbanas e rústicas, dos foros, do edifício da Misericórdia e cópias de alvarás 

concedidos à Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Lv. 027 (1628) 

Lv. 028 (1697) 

Lv. 029 (1817) 

Lv. 030 (1788-1807) Demarcação de propriedades e avaliações 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 02 

Título: Escrituras  

Datas: 1579 – 1918   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne todos os documentos relativos às escrituras de propriedades que pertencem à 

Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Nela podemos encontrar escrituras de aforamento, de arrendamento, de 

emprazamento e de juros.  

 

Mç. 031 (1579-1686) 

Mç. 032 (1690-1727) 

Mç. 033 (1728-1738) 

Mç. 034 (1739-1788) 

Mç. 035 (1789-1918) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 03 

Título: Testamentos  

Datas: 1625 – 1770  

Nível de descrição: série 



Dimensão e suporte: 1 maço - papel 

Âmbito e conteúdo: Muitos crentes ao morrerem deixavam testamentos pelos quais legavam os seus bens à Igreja 

ou a outras instituições tendo em vista a salvação das almas, entre as quais se encontravam as Misericórdias. O 

rendimento desses bens era aplicado no pagamento de missas por alma do testador. Desta forma, esta série reúne 

todos os documentos relativos aos testamentos efectuados a favor da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Mç. 036 (1625-1770) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 04 

Título: Instituição de capelas  

Datas: 1625 – 1800  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Livros – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende documentação das capelas instituídas junto da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Reúne registos das receitas e despesas das rendas da Capela de Manuel Lopes Charneco 

(1722-1800), os registos das missas e bens patrimoniais dessa mesma capela entre 1625 e 1721, o registo do dinheiro 

a juros e fazendas da Capela de António Dias Repaz e de sua mulher Catarina da Rosa, de 1712 a 1727, e, finalmente, 

os registos das missas mandadas celebrar anualmente e das contas que delas provêm para a Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz de 1743 a 1800. 

 

Lv. 037 (1625-1721) Registo de missas e bens da capela de Manuel Lopes Charneco   

Lv. 038 (1722-1795) Registo de missas e bens da capela de Manuel Lopes Charneco 

Lv. 039 (1795-1800) Registo de missas e bens da capela de Manuel Lopes Charneco 

Lv. 040 (1712-1727) Registo de dinheiro a juros e fazendas da Capela de António Dias Repaz e de sua mulher Catarina da Rosa  

Lv. 041 (1743-1787) Registo de missas e contas de capelas  

Lv. 042 (1747-1775) Registo de missas e contas de capelas 

Lv. 043 (1788-1800) Registo de missas e contas de capelas 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 05 

Título: Doações  

Datas: 1627 – 1827  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne os documentos relativos às doações de bens efectuados a favor da Santa Casa 

da Misericórdia de Monsaraz entre 1627 e 1827. 

 

Mç. 044 (1627-1827) 

 

 

 



Código de referência: SCMMZ / C – A / 06 

Título: Cartas de arrematação 

Datas: 1627 – 1827  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série engloba documentação relativa à venda de propriedades por parte da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz arrematadas em praça pelo maior lanço. 

 

Mç. 045 (1659-1816) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 07 

Título: Sentenças e autos cíveis 

Datas: 1663 – 1882  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 14 processos – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série todos os documentos relativos às sentenças e autos cíveis ligados a 

partilhas e a heranças de bens que de alguma forma revertiam a favor da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Mç. 046 (1663-1882) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 08 

Título: Processos de certificação de posse de propriedades 

Datas: 1679 – 1934  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 75 processos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende documentos relativos a declarações e certificados de posse de 

propriedades que pertenciam à Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Assim, engloba todos os documentos 

dirigidos quer ao secretário do concelho de Reguengos de Monsaraz, quer ao secretário do concelho de Mourão, 

quer ainda ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz, nos quais solicitavam certificados sobre 

propriedades nesses concelhos para fins de pagamento das respectivas contribuições 

 

Mç. 047 (1679-1934) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 09 

Título: Inventários 

Datas: 1796 – 1967  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Livros e 2 Cadernos – papel 



Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série todos os documentos relativos aos inventários efectuados aos bens da 

Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Nela podemos encontrar inventários de todos os bens móveis e imóveis da 

instituição. 

 

Cd. 048 (1807) 

Cd. 049 (1826) 

Lv. 050 (1845-1938) 

Lv. 051 (1854-1967) 

Lv. 052 (1855-1919) 

Lv. 053 (1796-1856) O termo de abertura do livro data de 1856, mas contém registos a partir de 1796 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 10 

Título: Róis de foros e rendas 

Datas: 1816 – 1855  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende todos os documentos relativos aos foros e rendas a dinheiro 

pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. A multiplicidade dos foros e rendas que eram devidos à 

Santa Casa e os frequentes atrasos nos pagamentos, obrigavam a uma gestão complicada e minuciosa desta fonte de 

rendimentos. 

 

Mç. 054 (1816-1855) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 11 

Título: Capitais a juros 

Datas: 1852 – 1857  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro - papel 

Âmbito e conteúdo: As Misericórdias, para além das suas funções assistenciais, tinham a permissão de efectuaram 

empréstimos de dinheiro a juros a terceiros, contando-se os irmãos entre os principais beneficiários desta função. 

Assim, esta série compreende um registo com os capitais a juros da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Lv. 055 (1852-1857) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – A / 12 

Título: Obras e instalações 

Datas: 1929 – 1938  

Nível de descrição: série 



Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série engloba documentação referente às obras de reparação efectuadas em todos os 

edifícios pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Mç. 056 (1929-1938) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B  

Título: Administração financeira 

Datas: 1594 – 1984     

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 283 livros, 19 maços e 82 cadernos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsecção reuniram-se todos os documentos que correspondiam às funções de administração 

financeira da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Aqui se agruparam todos os registos de receita e despesa, os 

orçamentos elaborados anualmente, as ordens de pagamento, as guias de receita e as cobranças efectuadas com as 

propriedades aforadas ou arrendadas pela Misericórdia a terceiros. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 01 

Título: Registo da receita e despesa  

Datas: 1594 – 1980    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 283 livros e 82 cadernos – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série os registos de receita e despesa da Santa Casa da Misericórdia de 

Monsaraz, organizados geralmente em livros anuais. Para além destes registos, os livros de receita e despesa contém 

registos sobre os óbitos e as eleições do Provedor e dos irmãos que se realizavam nesse mesmo ano económico. 

 

Lv. 057 (1594-1595) 

Lv. 058 (1595-1596) 

Lv. 059 (1596-1597) 

Lv. 060 (1604-1605) 

Lv. 061 (1609-1610) 

Lv. 062 (1610-1611) 

Lv. 063 (1611-1612) 

Lv. 064 (1615-1616) 

Lv. 065 (1622-1623) 

Lv. 066 (1623-1624) 

Lv. 067 (1624-1625) 

Lv. 068 (1628-1629) 

Lv. 069 (1630-1631) 

Lv. 070 (1636-1637) 



Lv. 071 (1637-1638) 

Lv. 072 (1640-1641) 

Lv. 073 (1643-1644) 

Lv. 074 (1644-1645) 

Lv. 075 (1645-1646) 

Lv. 076 (1646-1647) 

Lv. 077 (1647-1648) 

Lv. 078 (1648-1649) 

Lv. 079 (1649-1650) 

Lv. 080 (1652-1653) 

Lv. 081 (1653-1654) 

Lv. 082 (1654-1655) 

Lv. 083 (1655-1656) 

Lv. 084 (1656-1657) 

Lv. 085 (1657-1658) 

Lv. 086 (1658-1659) 

Lv. 087 (1659-1660) 

Lv. 088 (1660-1661) 

Lv. 089 (1661-1662) 

Lv. 090 (1662-1663) 

Lv. 091 (1664-1665) 

Lv. 092 (1665-1666) 

Lv. 093 (1666-1667) 

Lv. 094 (1668-1669) 

Lv. 095 (1669-1670) 

Lv. 096 (1670-1671) 

Lv. 097 (1671-1672) 

Lv. 098 (1673-1674) 

Lv. 099 (1674-1675) 

Lv. 100 (1675-1676) 

Lv. 101 (1676-1677) 

Lv. 102 (1677-1678) 

Lv. 103 (1678-1679) 

Lv. 104 (1679-1680) 

Lv. 105 (1680-1681) 

Lv. 106 (1682-1683) 

Lv. 107 (1683-1684) 

Lv. 108 (1684-1685) 



Lv. 109 (1685-1686) 

Lv. 110 (1686-1687) 

Lv. 111 (1687-1688) 

Lv. 112 (1688-1689) 

Lv. 113 (1689-1690) 

Lv. 114 (1691-1692) 

Lv. 115 (1692-1693) 

Lv. 116 (1693-1694) 

Lv. 117 (1694-1695) 

Lv. 118 (1695-1696) 

Lv. 119 (1696-1697) 

Lv. 120 (1697-1698) 

Lv. 121 (1698-1699) 

Lv. 122 (1699-1700) 

Lv. 123 (1700-1701) 

Lv. 124 (1701-1702) 

Lv. 125 (1702-1703) 

Lv. 126 (1703-1704) 

Lv. 127 (1704-1705) 

Lv. 128 (1705-1706) 

Lv. 129 (1706-1707) 

Lv. 130 (1707-1708) 

Lv. 131 (1708-1709) 

Lv. 132 (1709-1710) 

Lv. 133 (1710-1711) 

Lv. 134 (1711-1712) 

Lv. 135 (1712-1713) 

Lv. 136 (1713-1714) 

Lv. 137 (1714-1715) 

Lv. 138 (1715-1716) 

Lv. 139 (1716-1717) 

Lv. 140 (1717-1718) 

Lv. 141 (1718-1719) 

Lv. 142 (1719-1720) 

Lv. 143 (1720-1721) 

Lv. 144 (1721-1722) 

Lv. 145 (1722-1723) 

Lv. 146 (1723-1724) 



Lv. 147 (1724-1725) 

Lv. 148 (1725-1726) 

Lv. 149 (1726-1727) 

Lv. 150 (1727-1728) 

Lv. 151 (1728-1729) 

Lv. 152 (1729-1730) 

Lv. 153 (1730-1731) 

Lv. 154 (1731-1732) 

Lv. 155 (1732-1733) 

Lv. 156 (1733-1734) 

Lv. 157 (1734-1735) 

Lv. 158 (1735-1736) 

Lv. 159 (1736-1737) 

Lv. 160 (1737-1738) 

Lv. 161 (1738-1739) 

Lv. 162 (1739-1740) 

Lv. 163 (1740-1741) 

Lv. 164 (1741-1742) 

Lv. 165 (1742-1743) 

Lv. 166 (1743-1744) 

Lv. 167 (1744-1745) 

Lv. 168 (1745-1746) 

Lv. 169 (1746-1747) 

Lv. 170 (1747-1748) 

Lv. 171 (1748-1749) 

Lv. 172 (1749-1750) 

Lv. 173 (1750-1751) 

Lv. 174 (1751-1752) 

Lv. 175 (1752-1753) 

Lv. 176 (1753-1754) 

Lv. 177 (1754-1755) 

Lv. 178 (1755-1756) 

Lv. 179 (1756-1757) 

Lv. 180 (1757-1758) 

Lv. 181 (1758-1759) 

Lv. 182 (1759-1760) 

Lv. 183 (1760-1761) 

Lv. 184 (1761-1762) 



Lv. 185 (1762-1763) 

Lv. 186 (1763-1764) 

Lv. 187 (1764-1765) 

Lv. 188 (1765-1766) 

Lv. 189 (1766-1767) 

Lv. 190 (1767-1768) 

Lv. 191 (1768-1769) 

Lv. 192 (1769-1770) 

Lv. 193 (1770-1771) 

Lv. 194 (1771-1772) 

Lv. 195 (1772-1773) 

Lv. 196 (1773-1774) 

Lv. 197 (1774-1775) 

Lv. 198 (1775-1776) 

Lv. 199 (1776-1777) 

Lv. 200 (1777-1778) 

Lv. 201 (1777-1778) 

Lv. 202 (1778-1779) 

Lv. 203 (1779-1780) 

Lv. 204 (1780-1781) 

Lv. 205 (1781-1782) 

Lv. 206 (1782-1783) 

Lv. 207 (1783-1784) 

Lv. 208 (1786-1787) 

Lv. 209 (1787-1788) 

Lv. 210 (1788-1789) 

Lv. 211 (1792-1793) 

Lv. 212 (1793-1794) 

Lv. 213 (1794-1795) 

Lv. 214 (1795-1796) 

Lv. 215 (1796-1797) 

Lv. 216 (1797-1798) 

Lv. 217 (1798-1799) 

Lv. 218 (1799-1800) 

Lv. 219 (1800-1801) 

Lv. 220 (1807-1808) 

Lv. 221 (1808-1809) 

Lv. 222 (1809-1810) 



Lv. 223 (1810-1811) 

Lv. 224 (1811-1812) 

Lv. 225 (1812-1813) 

Lv. 226 (1813-1814) 

Lv. 227 (1814-1815) 

Lv. 228 (1815-1816) 

Lv. 229 (1816-1817) 

Lv. 230 (1817-1818) 

Lv. 231 (1818-1819) 

Lv. 232 (1819-1820) 

Lv. 233 (1820-1821) 

Lv. 234 (1821-1822) 

Lv. 235 (1822-1823) 

Lv. 236 (1823-1824) 

Lv. 237 (1824-1825) 

Lv. 238 (1825-1826) 

Lv. 239 (1826-1827) 

Lv. 240 (1828-1829) 

Lv. 241 (1829-1830) 

Lv. 242 (1830-1831) 

Lv. 243 (1832-1833) 

Lv. 244 (1833-1834) 

Lv. 245 (1834-1835) 

Lv. 246 (1835-1836) 

Lv. 247 (1836-1837) 

Lv. 248 (1837-1838) 

Lv. 249 (1838-1839) 

Lv. 250 (1839-1840) 

Lv. 251 (1840-1841) 

Lv. 252 (1841-1842) 

Lv. 253 (1842-1843) 

Lv. 254 (1843-1844) 

Lv. 255 (1844)   

Lv. 256 (1844-1845) 

Lv. 257 (1845-1846) 

Lv. 258 (1846-1847) 

Lv. 259 (1847-1848) Conta a géneros 

Lv. 260 (1847-1848) Conta a réis 



Lv. 261 (1848-1849) 

Lv. 262 (1849-1850) 

Lv. 263 (1850-1851) 

Lv. 264 (1851-1852) 

Lv. 265 (1852-1853) 

Lv. 266 (1853-1854) 

Lv. 267 (1854-1855) Conta a réis 

Lv. 268 (1854-1855) Conta a géneros 

Lv. 269 (1855-1856) Conta a géneros 

Lv. 270 (1855-1856) Conta a réis 

Lv. 271 (1856-1857) Conta a géneros 

Lv. 272 (1856-1857) Conta a réis 

Lv. 273 (1857-1858) Conta a réis 

Lv. 274 (1857-1858) Conta a géneros 

Lv. 275 (1858-1859) Conta a géneros 

Lv. 276 (1858-1859) Conta a réis 

Lv. 277 (1859-1860) Conta a réis 

Lv. 278 (1859-1860) Conta a géneros 

Lv. 279 (1860-1861) Conta a géneros 

Lv. 280 (1860-1861) Conta a réis 

Lv. 281 (1861-1862) Conta a réis 

Lv. 282 (1861-1862) Conta a géneros 

Lv. 283 (1862-1863) Conta a géneros 

Lv. 284 (1862-1863) Conta a réis 

Lv. 285 (1863-1864) Conta a réis 

Lv. 286 (1863-1864) Conta a géneros 

Lv. 287 (1864-1865) Conta a géneros 

Lv. 288 (1864-1865) Conta a réis 

Lv. 289 (1865-1866) Conta a réis 

Lv. 290 (1865-1866) Conta a géneros 

Lv. 291 (1866-1867) Conta a géneros 

Lv. 292 (1866-1867) Conta a réis 

Lv. 293 (1867-1868) Conta a réis 

Lv. 294 (1867-1868) Conta a géneros 

Lv. 295 (1868-1869) Conta a réis 

Lv. 296 (1868-1869) Conta a géneros 

Lv. 297 (1869-1875) Copiador 

Lv. 298 (1869-1870) Conta a réis 



Lv. 299 (1869-1870) Conta a géneros 

Lv. 300 (1870-1871) Conta a géneros 

Lv. 301 (1870-1871) Conta a réis 

Lv. 302 (1870) 

Lv. 303 (1871-1872) Conta a réis 

Lv. 304 (1871-1872) Conta a géneros 

Lv. 305 (1872-1873) Conta a géneros 

Lv. 306 (1872-1873) Conta a réis 

Lv. 307 (1873-1874) Conta a réis 

Lv. 308 (1873-1874) Conta a géneros 

Lv. 309 (1874-1875) Conta a géneros 

Lv. 310 (1874-1875) Conta a réis 

Cd. 311 (1874-1875)  

Lv. 312 (1875-1876) Conta a réis 

Lv. 313 (1875-1876) Conta a géneros 

Cd. 314 (1875-1876)  

Lv. 315 (1876-1877) Conta a géneros 

Lv. 316 (1876-1877) Conta a réis 

Cd. 317 (1876-1877) 

Lv. 318 (1877-1878) Conta a réis 

Lv. 319 (1877-1878) Conta a géneros 

Cd. 320 (1877-1878) 

Lv. 321 (1878-1882) Copiador 

Lv. 322 (1878-1885) Copiador 

Cd. 323 (1878-1879) 

Cd. 324 (1879-1880) 

Cd. 325 (1884-1885) 

Lv. 326 (1885-1891) Copiador 

Lv. 327 (1885-1886) 

Cd. 328 (1885-1886) 

Cd. 329 (1885-1887)  

Lv. 330 (1886-1887) Conta a géneros 

Lv. 331 (1886-1887) Conta a réis 

Cd. 332 (1886-1887)  

Lv. 333 (1887-1888) 

Cd. 334 (1887-1888) 

Lv. 335 (1888-1889) 

Lv. 336 (1889-1890) 



Lv. 337 (1890-1891) 

Cd. 338 (1890-1891) 

Lv. 339 (1890-1891) 

Lv. 340 (1891-1892) 

Cd. 341 (1891-1892) 

Cd. 342 (1892-1893) 

Cd. 343 (1893-1894) 

Cd. 344 (1894-1895) 

Cd. 345 (1895-1896) 

Cd. 346 (1896-1897) 

Cd. 347 (1897-1898) 

Lv. 348 (1898-1906) 

Cd. 349 (1898-1899) 

Cd. 350 (1899-1900) 

Cd. 351 (1900-1901) 

Cd. 352 (1901-1902) 

Cd. 353 (1902-1903) 

Cd. 354 (1903-1904) 

Cd. 355 (1904-1905) 

Cd. 356 (1905-1906) 

Lv. 357 (1906-1911) 

Cd. 358 (1906-1907) 

Cd. 359 (1907-1908) 

Cd. 360 (1908-1909) 

Lv. 361 (1911-1917) 

Cd. 362 (1913-1914) 

Cd. 363 (1914-1915) 

Cd. 364 (1915-1916) 

Cd. 365 (1916-1917) 

Lv. 366 (1917-1924) 

Cd. 367 (1917-1918) 

Cd. 368 (1918-1919) 

Cd. 369 (1919-1920) 

Cd. 370 (1920 – 1921) 

Cd. 371 (1921 – 1922) 

Cd. 372 (1922 – 1923) 

Cd. 373 (1923 – 1924) 

Lv. 374 (1924 – 1931) 



Cd. 375 (1924 – 1925) 

Cd. 376 (1925 – 1926) 

Cd. 377 (1926 – 1927) 

Cd. 378 (1927 – 1928) 

Cd. 379 (1928 – 1929) 

Cd. 380 (1929 – 1930) 

Cd. 381 (1930 – 1931) 

Lv. 382 (1931 – 1935) 

Cd. 383 (1931 – 1932) 

Cd. 384 (1932 – 1933) 

Cd. 385 (1933 – 1934) 

Cd. 386 (1934 – 1935) 

Lv. 387 (1935 – 1940) 

Cd. 388 (1936) 

Cd. 389 (1937) 

Cd. 390 (1938) 

Cd. 391 (1939) 

Lv. 392 (1947 – 1950)  

Cd. 393 (1948) 

Cd. 394 (1949) 

Cd. 395 (1950) 

Lv. 396 (1951 – 1955) 

Cd. 397 (1952) 

Cd. 398 (1954) 

Lv. 399 (1955 – 1959) 

Cd. 400 (1955) 

Cd. 401 (1956) 

Cd. 402 (1957) 

Cd. 403 (1959) 

Lv. 404 (1959 – 1968) 

Cd. 405 (1960) 

Cd. 406 (1961) 

Cd. 407 (1962) 

Cd. 408 (1963) 

Cd. 409 (1964) 

Cd. 410 (1965) 

Cd. 411 (1967) 

Cd. 412 (1968) 



Cd. 413 (1970) 

Cd. 414 (1971) 

Cd. 415 (1972) 

Cd. 416 (1974) 

Cd. 417 (1975) 

Cd. 418 (1976) 

Cd. 419 (1977) 

Cd. 420 (1978) 

Cd. 421 (1979) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 02 

Título: Orçamentos  

Datas: 1841 – 1973    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne os orçamentos elaborados pelo tesoureiro da Santa Casa da Misericórdia das 

contas de receita e despesa de cada ano económico da instituição. 

 

Mç. 422 (1841-1973) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 03 

Título: Ordens de pagamento  

Datas: 1854 – 1984    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne todos os documentos relativos aos pagamentos efectuados pela Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Sempre que era necessário efectuar um pagamento era emitida uma ordem de 

pagamento ao irmão tesoureiro que tinha uma dupla vantagem: por um lado servia para o tesoureiro pagar a quantia 

exigida, por outro, servia para controlar as despesas da Misericórdia. 

 

Mç. 423 (1854 – 1862) 

Mç. 424 (1863 – 1868) 

Mç. 425 (1869 – 1880) 

Mç. 426 (1880 – 1925) 

Mç. 427 (1925 – 1959) 

Mç. 428 (1960 – 1967) 

Mç. 429 (1968 – 1984) 

 

 



Código de referência: SCMMZ / C – B / 04 

Título: Guias de receita  

Datas: 1854 – 1984    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende todos os documentos relativos às receitas que a Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz recebia anualmente. Sempre que entrava dinheiro nos cofres da instituição era emitida 

uma guia de receita ao irmão tesoureiro para fins de contabilidade geral e de controlo. 

 

Mç. 430 (1854 – 1870) 

Mç. 431 (1870 – 1949) 

Mç. 432 (1950 – 1984) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 05 

Título: Cobranças de rendas, juros e foros  

Datas: 1855 – 1984    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel 

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série todos os documentos relativos às cobranças de rendas, juros e foros da 

Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Esta documentação compreende listagens das pessoas que tinham rendas, 

juros e foros a pagar à Misericórdia, e eram importantes meios de controlo sobre os devedores. 

 

Mç. 433 (1855-1984) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 06 

Título: Recibos de rendas, juros e foros  

Datas: 1855 – 1984    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série reunimos todos os recibos de pagamento das rendas, dos juros e dos foros das 

propriedades que a Santa Casa da Misericórdia aforava ou arrendava a terceiros os quais tinham a obrigação de 

pagar anualmente a respectiva renda ou foro. Outra modalidade que praticava – o empréstimo de dinheiro a juros – 

era também colectável anualmente e passava-se igualmente um recibo comprovativo do seu pagamento. 

 

Mç. 434 (1855 – 1867) 

Mç. 435 (1868 – 1884) 

Mç. 436 (1884 – 1904) 

Mç. 437 (1904 – 1955) 

Mç. 438 (1956 – 1984) 

 



 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 07 

Título: Contribuição predial  

Datas: 1858 – 1878    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne todos os documentos relativos aos certificados de contribuição predial pagos 

pela Santa Casa da Misericórdia pelas suas propriedades urbanas e rústicas. 

 

Mç. 439 (1858-1878) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – B / 08 

Título: Mapas comparativos de despesa  

Datas: 1896 – 1906     

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel 

Âmbito e conteúdo: Encontram-se inseridos nesta série os Mapas Comparativos de Despesa, mediante os quais o 

tesoureiro da Santa Casa da Misericórdia anotava todas as despesas feitas mensalmente em cada ano económico da 

instituição. 

 

Mç. 440 (1896-1906) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – C  

Título: Expediente 

Datas: 1839 – 1977      

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 3 livros, 14 processos e 2 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniu-se nesta subsecção toda a correspondência recebida e enviada pela Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – C / 01 

Título: Correspondência recebida  

Datas: 1839 – 1977     

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 livro, 14 processos e 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida pela Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz de outras entidades e 

de particulares. Para respeitar a lógica de arrumação original que Santa Casa da Misericórdia utilizou na organização 

da correspondência, foram constituídos vários dossiers relativos às várias entidades que mantinham correspondência 

com a Misericórdia de Monsaraz. Essas entidades eram: o Ministério da Saúde e Assistência e outros Serviços de 



Assistência e de Coordenação dependentes do Ministério, a Caixa de Providência e Abono de Família, a Direcção-

Geral de Assistência, a Direcção-Geral dos Hospitais, Farmácias e Laboratórios, o Governo Civil de Évora, a Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, o Instituto Nacional de Estatística, a Comissão Municipal de Assistência de 

Reguengos de Monsaraz, a Associação Protectora dos Diabéticos Pobres, o Sindicato Nacional dos Profissionais de 

Enfermagem e, finalmente, outras Misericórdias do país. 

 

Lv. 441 (1906-1914) Copiador de correspondência recebida 

Mç. 442 (1839-1938) Correspondência  

Pr. 443 (1938-1967) Governo Civil de Évora 

Pr. 444 (1939-1975) Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz  

Pr. 445 (1941-1976) Entidades Oficiais  

Pr. 446 (1941-1976) Misericórdias 

Pr. 447 (1942-1971) Direcção-Geral de Assistência 

Pr. 448 (1946-1975) Entidades Particulares 

Pr. 449 (1947-1970) Comissão Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Pr. 450 (1947-1970) Instituto Nacional de Estatística 

Pr. 451 (1947-1976) Ministério de Saúde e Assistência e outros Serviços de Assistência e de Coordenação dependentes do Ministério 

Pr. 452 (1947-1977) Caixa de Providência e Abono de Família 

Pr. 453 (1948-1961) Farmácias e Laboratórios 

Pr. 454 (1952-1970) Sindicato Nacional dos Profissionais de Saúde 

Pr. 455 (1959-1971) Direcção-Geral dos Hospitais 

Pr. 456 (1963-1971) Associação Protectora dos Diabéticos Pobres  

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – C / 02 

Título: Registo de correspondência expedida  

Datas: 1967 – 1976      

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 livros e 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série foi constituída com os registos da correspondência enviada a outras entidades oficiais 

e a particulares, emanadas através da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Lv. 457 (867-1884) Livro dos ofícios expedidos  

Lv. 458 (1927-1939) Livro dos Registos da Correspondência Expedida  

Mç. 459 (1948-1976) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – D  

Título: Gestão de pessoal 

Datas: 1615 – 1986       



Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 6 livros e 3 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsecção reuniram-se todos os documentos relativos à gestão dos irmãos da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Segundo o Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz de 1924 a admissão de 

irmãos na irmandade estava dependente de determinados pressupostos como professar a fé católica, estar no gozo 

pleno dos seus direitos civis e políticos, ter bem comportamento moral, civil e religioso e, finalmente, ter uma ocupação 

pela qual pudessem auferir honestamente os indispensáveis meios de subsistência. Para além destas exigências, os 

irmãos estavam incumbidos de determinadas tarefas diárias e de cumprir as regras internas. O velho Compromisso da 

Misericórdia de Lisboa de 1516 precisava claramente as funções dos irmãos, não obstante estas terem sido alargadas ao 

longo do tempo. Assim competia à irmandade o cumprimento de sete tarefas espirituais e sete corporais. As espirituais 

“consistiam em ensinar os simples, dar bons conselhos a quem o pede, castigar com caridade os que erram, consolar os 

tristes desconsolados, perdoar a quem nos errou, sofrer as injúrias com paciência e rogar a Deus pelos vivos e pelos 

mortos”. As corporais consistiam em “reunir os cativos e visitar os presos, curar os enfermos, cobrar os nus, dar de comer 

aos famintos, dar de beber aos que têm sede, dar pousada aos peregrinos e pobres e enterrar os mortos” (CORREIA, 

1999). A documentação desta subsecção compreende assim documentos relativos aos registos dos irmãos e suas 

obrigações, as eleições de provedores e irmãos para desempenharem os cargos anuais, cartas de admissões de irmãos e 

por último alguns diplomas comprovativos da condição de irmãos de alguns membros da Misericórdia. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – D / 01 

Título: Registo de irmãos  

Datas: 1615 – 1986      

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 livros e 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende todos os documentos relativos ao registo de irmãos da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Treze listagens entre 1897 e 1938. Engloba três livros com registos entre 1615 e 1986, 

onde consta o nome de cada irmão e documentação avulsa com as pautas de irmãos de 1897 a 1938. 

 

Lv. 460 (1615-1749) 

Lv. 461 (1749-1860) 

Lv. 462 (1961-1986) 

Mç. 463 (1898-1932) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – D / 02 

Título: Termos de eleições  

Datas: 1776 – 1985       

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 livros – papel  

Âmbito e conteúdo: Todos os anos, no dia de Santa Isabel (2 de Julho), se realizavam eleições para eleger a nova 

Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. Nessa eleições elegiam um Provedor, um 

tesoureiro, um escrivão e cerca de doze irmãos que deviam repartir-se pelas mais diversas funções da instituição. 



Assim, esta série é constituída por três livros com os registos das eleições anuais e as respectivas actas da tomada de 

posse da nova mesa. Encontram-se termos de eleições nos livros anuais de receita e despesa. 

 

Lv. 464 (1776-1829) 

Lv. 465 (1830-1897) 

Lv. 466 (1898-1985) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – D / 03 

Título: Diplomas de irmãos  

Datas: 1958 – 1961       

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel 

Âmbito e conteúdo: Esta série compreende os diplomas que a Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz enviava a 

cada membro, atestando desta forma a sua condição de irmão. 

 

Mç. 467 (1958-1961) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / C – D / 04 

Título: Propostas de admissão de irmãos  

Datas: 1968 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série reuniram-se os documentos relativos às admissões de irmãos da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. 

 

Mç. 468 (1968) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D 

Título: Hospital  

Datas: 1817 – 1967    

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 9 livros, 771 processos e 11 Maços – papel  

Âmbito e conteúdo: No final do seu reinado, D. Manuel “ordenou em algumas localidades a integração dos hospitais municipais 

nas Misericórdias locais”, pelo simples facto de o seu “auto-financiamento reduzir os custos da protecção régia e o trabalho 

efectivo de gestão hospitalar ficar a cargo das Misericórdias” (SÁ, 1998). A partir de então, os hospitais sob alçada das 

Misericórdias desempenharam um papel fundamental na assistência aos pobres e aos doentes em Portugal. Apesar de não se 

conhecer a data da sua fundação, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz desempenhava este papel assistencial 

no século XIX, como atesta a documentação encontrada a partir de 1817. Nesta secção reuniram-se todos os documentos 

relativos ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia, compreendendo para além do Regulamento Interno, os processos de acção 



social, os registos de entrada e saída de doentes, os requerimentos dirigidos ao Provedor solicitando o auxílio da instituição, os 

receituários, os registos das guias passadas aos doentes que necessitavam de tratamento noutros hospitais e, finalmente, os 

registos da assistência aos inválidos. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 01 

Título: Regulamentos  

Datas: 1937   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série engloba o Regulamento Interno do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de 

Monsaraz. 

 

Mç. 469 (1937) Regulamento Interno do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz  

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 02 

Título: Receituários  

Datas: 1817 – 1943    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 livros e 6 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série todos os documentos relativos às receitas médicas passadas pelos 

médicos do Hospital da Santa Casas da Misericórdia de Monsaraz. É constituída por três livros de receituários e por 

variada documentação avulsa de receitas passadas a doentes. 

 

Lv. 470 (1817-1819) 

Lv. 471 (1820-1822) 

Lv. 472 (1845-1854) 

Lv. 473 (1854-1856) 

Mç. 474 (1818-1847) 

Mç. 475 (1848-1870) 

Mç. 476 (1872-1896) 

Mç. 477 (1897-1918) 

Mç. 478 (1920-1927) 

Mç. 479 (1927-1943) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 03 

Título: Registo de cartas de guia  

Datas: 1827 – 1829     

Nível de descrição: série 



Dimensão e suporte: 1 livro – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série contém um livro com os registos das cartas de guia que o Hospital da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz passava aos doentes que necessitavam de tratamentos em outros hospitais da região ou 

do país. 

 

Lv. 480 (1827-1829) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 04 

Título: Registo de entrada e saída de doentes  

Datas: 1830 – 1967     

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 livros e 2 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne documentação sobre todos os registos de entrada e saída de doentes do 

Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

 

Lv. 481 (1830-1855) 

Lv. 482 (1890-1900) 

Lv. 483 (1900-1911) 

Lv. 484 (1912-1932) 

Mç. 485 (1919-1961) 

Mç. 486 (1962-1967) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 05 

Título: Processos de acção social  

Datas: 1844 – 1955      

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 771 processos – papel   

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne todos os processos mensais de acção social do Hospital da Santa Casa da 

Misericórdia de Monsaraz. Os processos de acção social englobam os registos de entrada e saída de doentes, os 

requerimentos dirigidos ao Provedor solicitando o auxílio da instituição para casos de doença e uma conta relativa à 

receita e à despesa do Hospital em cada mês. 

 

Mç. 487 (1844-1845) 

Mç. 488 (1849-1853) 

Mç. 489 (1854-1856) 

Mç. 490 (1857-1858) 

Mç. 491 (1859-1861) 

Mç. 492 (1861-1863) 

Mç. 493 (1864-1866) 



Mç. 494 (1867-1868) 

Mç. 495 (1869-1870) 

Mç. 496 (1871-1875) 

Mç. 497 (1875-1884) 

Mç. 498 (1884-1886) 

Mç. 499 (1886-1888) 

Mç. 500 (1888-1890) 

Mç. 501 (1890-1892) 

Mç. 502 (1892-1894) 

Mç. 503 (1895-1897) 

Mç. 504 (1897-1902) 

Mç. 505 (1902-1906) 

Mç. 506 (1906-1913) 

Mç. 507 (1939-1955) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 06 

Título: Requerimentos  

Datas: 1914 – 1933       

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída por requerimentos dirigidos ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

de Monsaraz solicitando o auxílio desta instituição. 

 

Mç. 508 (1914-1933) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / D / 07 

Título: Assistência aos inválidos 

Datas: 1928 – 1929        

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série reúne os documentos relativos à assistência prestada aos inválidos pela Santa Casa da 

Misericórdia. 

 

Mç. 509 (1928-1929) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / E 

Título: Comissão de festas  



Datas: 1845 – 1984     

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 3 livros, 1 caderno e 4 maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta secção todos os documentos relativos à Comissão de Festas em honra de Nosso Senhor 

dos Passos. Esta Comissão é uma instituição dependente da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz, com autonomia 

administrativa e financeira. A esta Comissão incumbe realizar anualmente, no segundo fim-de-semana do mês de Setembro, a 

Festa em honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos. 

 

 

Código de referência: SCMMZ / E / 01 

Título: Estatuto  

Datas: 1937   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 caderno – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelo Estatuto pelo qual se regem os membros da Comissão de Festas em 

honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos. 

 

Cd. 510 (1984) Estatuto da Comissão de Festas  

 

 

Código de referência: SCMMZ / E / 02 

Título: Peditórios e esmolas  

Datas: 1845 – 1968    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 livro e 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Reuniram-se nesta série todos os documentos relativos aos peditórios e esmolas realizados 

antes e durante as festas em honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos. Assim, esta série é constituída por um livro de 

esmolas (1845) e documentação avulsa relativa a peditórios efectuados e esmolas doadas à respectiva comissão 

organizadora. 

 

Lv. 511 (1845-1897) 

Mç. 512 (1938-1968) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / E / 03 

Título: Receita e despesa  

Datas: 1874 – 1970    

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 livros e 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série reuniram-se os documentos referentes aos registos das contas da receita e da 

despesa anual efectuadas com as festas em honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos. 

 



Lv. 513 (1897-1905) 

Lv. 514 (1921-1963) 

Mç. 515 (1874-1970) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / E / 04 

Título: Correspondência recebida  

Datas: 1935 – 1966     

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é formada pela correspondência recebida pela Comissão de Festas em Honra de 

Nosso Senhor Jesus dos Passos. 

 

Mç. 516 (1935-1966) 

 

 

Código de referência: SCMMZ / E / 05 

Título: Correspondência expedida  

Datas: 1946 – 1975     

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 maço  

Âmbito e conteúdo: Esta série é formada pelos registos da correspondência enviada pela Comissão de Festas em 

Honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos. 

 

Mç. 517 (1946-1975) 
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