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Paróquia de Santiago do Cacém

História administrativa/ Paróquia de São Tiago, Santiago do Cacém, Diocese de Beja.
biográfica/familiar Priorato e comenda da Ordem de São Tiago. Segundo a
tradição, foram os freires-cavaleiros da dita Ordem que, após a
reconquista (1218-1234), construíram a Igreja Matriz. Esta
Igreja haveria de sofrer, ao longo dos séculos, várias obras de
beneficiação como as levadas a cabo por Vataça Lascaris (séc.
XIV) e por Alonso Peres Pantoja (séc. XVI). O terramoto de 1755
provocou-lhe vários estragos, tendo sido restaurada em 1800,
ano em que também foi devolvida ao culto depois de sagrada
por D. Fr. Manuel do Cenáculo Villas-Boas.
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 paróquia de
Santiago do Cacém a partir de 1741. Inclui registo de visitas,
pastorais e provisões, contas correntes, receita e despesa,
recibos, autos de entrega de bens, fichas de inscrição relativas
a salvaguarda do património religioso, documentos relativos ao
empréstimo de peças para exposições, certificado de
autenticidade, correspondência, mapas estatísticos mensais do
movimento religioso, relação das crianças que fizeram a
profissão de fé, rol de confessados, documentos relativos a
festividades religiosas, documentos relativos a processos de
casamento, registos de batismos, de casamentos e de
confirmados celebrados na freguesia de Santiago do Cacém e
registos de óbitos ocorridos na freguesia.
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Ingressos adicionais Preveem-se ingressos adicionais.
Sistema de organização Orgânico-funcional.
Zona das condições de acesso
Condições de acesso Consulta condicionada e dependente de autorização.
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
Nota de publicação ANJOS, António Rebelo dos − A Igreja Matriz de Sant'Iago de
Cacém: Apontamentos histórico-litúrgicos . S. Tiago de Cacém.
Tip. A Gráfica, 1933.
PORTUGAL. Arquivo Distrital de Setúbal-DigitArq [Em linha].
Disponível em WWW:URL:http://adstb.dgarq.gov.pt

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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