CONFRARIA DAS ALMAS DE SANTIAGO DO CACÉM
Zona de identificação
Código de referência PT/UPSC/IC/CASC
Título Confraria das Almas de Santiago do Cacém
Data(s) 1893-1951
Nível de descrição Fundo
Dimensão e suporte 15 u.i.(8 liv., 7 cp.); papel
Zona de Contexto
Nome do produtor

Confraria das Almas de Santiago do Cacém

História administrativa/ As confrarias eram associações de leigos, que se reuniam para
biográfica/familiar promover a devoção e o culto a um santo, representado por
uma relíquia ou imagem. Para a sua fundação, era necessário o
consentimento da Igreja, a quem cabia a aprovação dos seus
estatutos, que deveriam ser confirmados pelo soberano.
A Confraria das Almas foi fundada em Santiago do Cacém, em
1630. Em 1913, foram apresentados os estatutos da Associação
das Almas de São Tiago para aprovação e substituição dos da
Confraria.

História custodial e arquivística O fundo integra o Arquivo da Unidade Pastoral de Santiago do
Cacém.
Fonte imediata de aquisição ou Desconhecida.
transferência
Zona do conteúdo e estrutura
Âmbito e conteúdo Este fundo contém documentação produzida pela Confraria das
Almas a partir 1893. Inclui correspondência, contas da receita e
despesa, diário da receita e despesa, registo da receita,
recibos, contas correntes com as despesa orçamentais,
orçamentos, registo de mandados de pagamento, atas das
sessões, contas de gerência e estatutos da Associação das
Almas de São Tiago de Cacém.
Ingressos adicionais Não se preveem ingressos adicionais.
Sistema de organização Orgânico-funcional.
Zona das condições de acesso
Condições de acesso Consulta condicionada e dependente de autorização.
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Condições de reprodução A reprodução de documentos encontra-se sujeita a restrições e
está dependente de autorização.
Idioma(s) Português
Instrumentos de descrição Inventário e quadro de classificação.
Zona da documentação associada
Unidades de descrição Relação completiva: Portugal, Arquivo Municipal de Santiago
relacionadas do Cacém, Confraria das Almas de Santiago do Cacém, diário
das
contas
da
receita
e
despesa,
1862-1893.
PT/AMSC/MIC/CASC/001
Zona do controlo da descrição
Nota do arquivista Descrição elaborada e revista por: Maria José Chainho e Luísa
Gomes.
Regras ou convenções DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS. GRUPO DE TRABALHO DE
NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações
para a descrição arquivística . 3.ª v. Lisboa: DGARQ, 2011.
392 p. ISBN 978-972-8107-91-8.
Data da descrição Elaboração: 2015, maio; Revisão: 2015, outubro.
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