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Descrição do fundo 

 

 
Código de referência: PT / MRM / JFRM / ONSMC 

 

Datas extremas: 1756 – 1833  

 

Dimensão e suporte: 2 Livros / papel  

 

Nível de descrição: fundo 

 

Nome do Produtor: Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

 

História Administrativa: As Ordens Terceiras irão gozar, a partir de finais do século XVIII, de uma enorme popularidade, não só 

nos grandes centros urbanos, mas também em certas regiões rurais do país, constituindo-se, entre nós, “como as primeiras 

rivais sérias das Misericórdias” (SÁ, 1998). Este aumento de importância reside no facto destas instituições conseguirem um 

equilíbrio, aquando da selecção de novos membros, entre as elites locais e as faixas mais alargadas da população local. Desta 

forma, a integração na ordem era facilitado por vários factores: não havia um numerus clausus de irmãos, não se efectuavam 

discriminações entre irmãos de primeira e segunda categoria e, principalmente, proporcionava às mulheres um espaço de 

devoção e participação (COSTA, 1998). Todas estas premissas contrariavam as práticas correntes das Misericórdias, que 

adoptavam modelos muito mais rígidos na admissão dos seus membros. Estas ordens eram formadas por leigos sujeitos a uma 

regra, ou seja, deviam, permanecendo no estado laico, confinar-se a uma vida sob o controlo de uma ordem religiosa, cujo 

principal objectivo era viver sob os princípios da vida cristã (COSTA, 1998). Esta nova modalidade de vida religiosa, sob a tutela 

de uma ordem, apareceu na Aldeia dos Reguengos em 1756, data da primeira eleição da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo. Na eleição, que ocorreu no dia 1 de Fevereiro na antiga Igreja de Santo António, sob a tutela do Padre 

Comissário, José Plácido Correia, foram nomeados 14 membros: Prior – Manuel Rodrigues Segurado; sub-prior – Francisco 

Correia Veladas; Mestre dos Noviços – José Valadares da Costa; Secretário – João Gonçalves Belo; Definidores – Manuel Lopes 

Vogado, Pedro Vogado, António Caeiro Veladas, Alexandre Pinheiro; Zeladores – António Morgado Vogado, Bernardo Xavier; 

Enfermeiro – José Soares; Informadores: Manuel Gomes de Carvalho, Luís Gomes de Carvalho e Manuel Gomes Fradinho. A 

espiritualidade da Ordem estava então sob a supervisão do padre comissário que tinha como principais funções assistir a todas 

as Mesas, dizer todas as missas, assistir às confissões dos enfermos e aos enterros dos irmãos defuntos. Os cargos mais 

importantes da Ordem eram os de Prior e Sub-prior. Eleito entre as pessoas mais importantes da Ordem, o Prior teria de possuir 

toda uma série de atributos que remetiam para as qualidades morais do bom cristão e desfrutar de bens de forma a poder 

contribuir monetariamente (com esmolas) para a instituição durante o seu mandato (COSTA, 1995). A Ordem 3ª de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo das aldeias dos Reguengos era também constituída por elementos femininos, cuja primeira eleição 

data de 1878, quando foram eleitas uma Prioresa, uma sub-prioresa, uma Mestre de Noviças, quatro definidoras, duas zeladoras 

e uma enfermeira. Pela análise da receita e da despesa da Ordem de 1757 a 1833, grande parte das despesas efectuadas 

estavam relacionadas com a preservação edifício da Igreja e com as práticas provenientes do culto religioso. 
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Âmbito e conteúdo: Fundo de pequenas dimensões, contém documentação produzida pela Ordem de Nossa Senhora do Monte 

do Carmo a partir de 1756. Nele podemos encontrar os registos da receita e da despesa e os termos das eleições dos irmãos da 

ordem até ao ano de 1833. 

 

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 da receita e da despesa da Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo (1757 – 1833) 

 

 

Doc. 00002 – Registo dos termos de eleições dos membros da Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo (1756 – 1833) 
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Descrição dos documentos 

 

 
Código de referência: PT / MRM / JFRM / ONSMC / 00001 

Título: Registo da receita e da despesa da Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo  

Datas: 1757 – 1833 [18-07-1757 a 04-08-1833] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 49 folhas  

Termo de abertura: não tem 

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (92 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFRM / ONSMC / 00002 

Título: Registo dos termos de eleições dos membros da Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo  

Datas: 1756 – 1833 [01-02-1756 a 07-08-1815] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 64 folhas  

Termo de abertura: não tem 

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (126 imagens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


