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PT/PGDL02/INSSSMS - Irmandade de Nossa Senhora da Saúde da Igreja Paroquial de Santa Margarida da Serra

Description level

F

Reference code

PT/PGDL02/INSSSMS

Title

Irmandade de Nossa Senhora da Saúde da Igreja Paroquial de Santa Margarida da Serra

Date range

1737 - 1837

Holding entity

Paróquia de Grândola

Producer

Irmandade de Nossa Senhora da Saúde da Igreja Paroquial de Santa Margarida da Serra.

Biography or history

Devido à ausência de documentação, desconhece-se a data da erecção desta Irmandade, bem como as
respectivas normas de organização e de funcionamento. De acordo com o livro de receita e despesa, o
conceito de “irmão” confundia-se com o de “devoto”. Do registo das receitas não constam quaisquer
liquidações referentes a quotas ou a ofertas de esmolas para a entrada de irmãos. Se os irmãos não se
distinguiam dos devotos da Senhora da Saúde, é possível que a Irmandade não possuísse Mesa e
Assembleia, permanecendo sob a dependência da fábrica da Igreja. Os devotos podiam apenas assumir
as funções de depositários dos bens e de mordomos da Irmandade.
O depositário dos bens, eleito pela comissão fabriqueira da Igreja de Santa Margarida da Serra, era
responsável pela recolha de esmolas; pelo empréstimo de dinheiro e cobrança dos acréscimos; pela
prestação de contas ao pároco, ao juiz da fábrica e ao depositário que lhe sucedesse, bem como aos
contadores do Mestrado de Santiago e aos visitadores do Arcebispado de Évora; pela aquisição de
ornamentos para o altar da Senhora da Saúde e pelo rebanho de vacas da Irmandade. A partir de 1747, a
eleição para este cargo passou a realizar-se trienalmente.
As actividades religiosas principais da Irmandade consistiam nas orações, nas festas e na ornamentação
do seu altar.

Geographic name

União das freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra

Descriptive location

Santa Margarida da Serra; Grândola.

Custodial history

A documentação é custodiada pela Paróquia de Grândola, encontrando-se instalada em dependência do
Cartório Paroquial. Detectam-se perdas documentais significativas, possivelmente relacionadas com a
dispersão dos documentos, a transferência de espaços físicos ou a depredação de algumas espécies. Em
1990, com vista à salvaguarda, organização e estudo das espécies documentais existentes na Igreja
Paroquial de Santa Margarida da Serra, Germesindo Silva, investigador no âmbito da História Local,
obteve autorização do Sr. Padre José Guerreiro para proceder à sua transferência para o Cartório
Paroquial da Igreja Matriz de Grândola, tendo procedido seguidamente ao seu tratamento. O investigador
organizou os documentos atribuindo códigos alfanuméricos a grande parte das espécies. Para fins de
controlo e segurança efectuou, também, a aposição do carimbo do Arquivo Paroquial de Grândola. O
documento onde registou a metodologia de trabalho adoptada e a organização final encontra-se disponível
para consulta na paróquia de Grândola e no Arquivo Municipal.
No âmbito da colaboração entre o Município e a Paróquia de Grândola, na sequência de solicitação do Sr.
Padre Manuel António do Rosário, os Técnicos do Arquivo Municipal efectuaram o tratamento arquivístico
do fundo em causa e elaboraram o presente instrumento de descrição documental.

Acquisition information

Documentação custodiada desde a década de 1990.

Scope and content

Documentação referente à contabilidade da Irmandade.

Appraisal information
Accruals

Em virtude do seu valor secundário não se efectuarão quaisquer eliminações, pelo que todos os
documentos serão conservados permanentemente.
Trata-se de um fundo aberto. Poderão existir novos ingressos.

Arrangement

Classificação funcional

Access restrictions

A consulta e a divulgação encontram-se sujeitas à autorização da Paróquia.

Conditions governing use

Language of the material

Cabe à Paróquia de Grândola autorizar a cópia de documentação. Esta encontra-se sujeita a restrições
relacionadas com o estado de conservação dos documentos e com o fim a que se destina. A utilização
para efeitos de publicação encontra-se, também, sujeita a autorização da Paróquia.
Português.

Other finding aid

Inventário.

Location of originals

Cartório Paroquial da Igreja Matriz de Grândola.
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Related material

Relação genérica: Portugal, Arquivo Paroquial de Grândola: Fundo Irmandade das Almas do Purgatório da
Igreja Paroquial de Santa Margarida da Serra (PT/PGDL02/IAPSMS);
Relação genérica: Portugal, Arquivo Paroquial de Grândola: Fundo Junta de Paróquia de Santa Margarida
da Serra (PT/PGDL02/JPSMS).
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