Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Arquivo Histórico

Vigararia de Monsaraz

Acessibilidade:

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Arquivo Municipal
7200-370 Reguengos de Monsaraz
Telefone: 266 508 040
Fax: 266 508 059
Mail: arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt

Descrição do fundo

Código de referência: PT / MRM / JFRM / VM

Datas extremas: 1753 – 1874

Dimensão e suporte: 2 Livros / papel

Nível de descrição: fundo

Nome do Produtor: Vigararia de Monsaraz

História Administrativa: As vigararias correspondiam às divisões eclesiásticas que agrupavam diversas paróquias sob a
autoridade do vigário da vara, representante eclesiástico que detinha determinados poderes episcopais para com os fiéis.

Âmbito e conteúdo: Fundo de pequenas dimensões que espelha a fragmentação que a documentação produzida pela Vigaria de
Monsaraz sofreu ao longo das décadas. Hoje, apenas possuímos dois documentos que resistiram e que testemunham a
existência de uma instituição eclesiástica representativa das diversas paróquias do concelho: um livro de coimas e de
requerimentos de audiências e, outro, um livro das dízimas da Vigararia.

Sistema de organização: O carácter fragmentário da documentação obrigou-nos apenas à descrição dos documentos
individualmente, uma vez que a criação de várias séries, de acordo com as tipologias documentais presentes, não se justificava.
Razões de facilidade de acesso assim o determinaram, tendo em conta que outros critérios, eventualmente mais puristas do
ponto de vista arquivístico, não conseguiam resolver melhor os problemas próprios deste tipo de arquivo, resultando, pelo
contrário, em soluções menos transparentes ao utilizador.

Condições de acesso: a documentação encontra-se disponível mediante requisição nos serviços competentes (Arquivo
Municipal de Reguengos de Monsaraz – cópia digitalizada dos documentos e/ou Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
– documentos originais e cópia digitalizada)

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.
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Quadro de Classificação

Doc. 00001 – Registo das coimas e dos requerimentos das audiências da Vigararia de Monsaraz (1810 – 1825)

Doc. 00002 – Livro geral dos dízimos da Vigararia de Monsaraz (1824 – 1826)
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Descrição dos documentos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / VM / 00001
Título: Registo das coimas e dos requerimentos das audiências da Vigararia de Monsaraz
Datas: 1810 – 1825 [19-05-1753 a 22-04-1825]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 40 folhas
Termo de abertura: “Este livro serve para lançar as coimas e tudo para se requerer nas audiências da Vigararia, o qual vai
rubricado com a rubrica de que uso Palma. Monsaraz 19 de Maio de 1810. Em fé do que fiz passei o presente termo que assinei.
Joaquim […] Gonçalves Palma, vigário”;
Termo de encerramento: “Este livro tem quarenta meias folhas que todas vão rubricadas com a rubrica de que uso – Palma. Em
fé do que fiz passei este termo de encerramento que assinei. Monsaraz 19 de Maio de 1810 Joaquim […] Gonçalves Palma”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (42 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / VM / 00002
Título: Livro geral dos dízimos da Vigararia de Monsaraz
Datas: 1824 – 1826 [08-07-1824 a 26-07-1826]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 98 folhas / os fólios estão separados da capa / faltam folhas
Termo de abertura: “Livro geral dos dízimos para nele lançar o escrivão da Porta […] Cordeiro Vinagre, todo os dízimos dos
Partidos, do … reverendo Agostinho … Alfeirão e do escrivão do […] José António, como também as respectivas despesas, a
quem pertencerem em o corrente ano, que principiou em 24 de São João de 1824 e findará em outro tal dia de 1825. Ficando de
acordo ele dito escrivão da Porta que deve individualizar e especificar-me que deu cada pessoa ao dízimo; a saber, de azeite […]
Não esquecendo de copiar a procissão do Ex.mo Senhor D. Vicente […] os meus termo do estilo. Monsaraz 8 de Julho de 1824. O
vigário Agostinho […] Alfeirão”;
Termo de encerramento: “Tem este livro noventa e oito folhas, que todas vão rubricadas com a rubrica de que uso Alfeirão e
para constar fiz este termo de encerramento que assino. Monsaraz 8 de Julho de 1824. O vigário Agostinho […] Alfeirão”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (93 imagens)
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