
Fontes históricas para o estudo de sistemas de informação de âmbito diocesano:

o Bispo e o Cabido de Évora entre os séculos XIV e XIX

Fátima Farrica

CIDEHUS-Universidade de Évora

Encontro Internacional de Arquivos – 2014
Universidade de Évora

3 e 4 de Outubro de 2014



2

Arquivo do Cabido Sé de Évora

Por ordem do Cabido Reforma da sala capitular. Construção 

de 17 armários de parede e de 

respectivos arquibancos, em madeira, 

para acondicionamento dos livros e 

dos avulsos 

1635

Chantres Baltazar de 
Faria Severim e seu 

sobrinho Manuel Severim 
de Faria

Compilação de documentos avulsos 

em 4 pastas designadas “livros dos 

originais”

1607-1618

Cónego Pêro FernandesCompilação de cópias, em pública 

forma, de originais avulsos para o livro 

do “tombo das herdades do cabido”, 

em 4 volumes  

1572-1573

Cónego Fernão GomesDistribuição de documentos avulsos 

por 8 sacos 

1518

Cónego Vasco GilDistribuição de documentos avulsos 

por 8 arcas e 4 sacos 

1424

Cónego Gonçalo DiasDistribuição de documentos avulsos 

por várias arcas 

1341

Autor desconhecidoCópia de documentos avulsos para o 

livro “das composições”

Século XIV 
(1330-1340)

AutorIntervenções
(cópia, organização, 

acondicionamento de documentos)

Data

Momentos de organização em que foram produzidos instrumentos de descrição
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Séc. XIV 
“Livro das composições”

(1185-1345)

1424
“Livro das demarcações”

Informa sobre a distribuição de 
avulsos por 8 arcas e 4 sacos

1341
Inventário 
Distribuição de avulsos por várias arcas
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1607-1618
Compilação de avulsos em 4

“livros dos originais”

1572-1573
Compilação de 

públicas formas 
em 4 volumes 

1518
Inventário 
Distribuição de avulsos por 8 sacos
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Sala capitular/Arquivo da Sé de Évora – Armários e arquibancos (1635)
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Arquivo do Cabido da Sé de Évora 

Cónego D. João da 
Anunciada

Inventário 1847

Chantre Manuel Severim de 
Faria

Índex do cartório do Cabido de 

Évora

1642

Cónego Fernão GomesInventário 1518

Cónego Gonçalo DiasInventário 1341

AutorProdução de instrumentos de 
descrição/acesso à informação

Data

Inventários que correspondem a momentos de organização 
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Era de mil e trezentos e sateenta e noue annos
Gonçalo Diaz coonigo da see d Euora ordinhou
este liuro per mandado do Cabido dessa meesma
no qual som conteudo todalas scripturas do dicto
cabidoo per partes assy come iazem nas arcas 

Inventário do Cabido, 1341
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10 Subdivisões do Inventário de 1341

Estatutos do Cabido, composições e ordenações dos bispos (31 itens)

Cartas e stromentos das capelas e dos emprazamentos delas sendo como jazem na arca (40 itens)

Cartas del Rey e traslados sendo como jazem na arca delas (32 itens)

Cartas do bispo e do cabidoo, seeladas de seus seelos segundo como jazem na arca (32 itens)

Stormentos das herdades e dos emprazamentos delas segundo como jazem na arca (187 itens)

Stormentos das casas e dos emprazamentos delas segundo como jazem na arca (181 itens)

Stormentos das vinhas e dos emprazamentos delas sendo como jazem na arca (97 itens)

Stormentos dos farregeaes e dos emprazamentos deles sendo como jazem na arca (23 itens)

Stormentos das ortas e dos emprazamentos delas sendo como jazem na arca (30 itens)

Stormentos dos contratos como jazem na arca (139 itens)

Total  - 792 itens 
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Sentenças e demarcações e algumas 
composições

Saquo primeiro

Inventário do Cabido, 1518
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Distribuição dos avulsos pelos 8 sacos, 

pela ordem de inventariação de 1518

Estatutos, criações, privilégios e composições (1 saco – 97 itens)

Sentenças e demarcações e algumas composições (3 sacos – 221 itens) 

Doações, posses, escambos, composições, demarcações, testamentos, e vendas (4 sacos - 464 itens)

Total  - 782 itens 



11
Index do cartório do Cabido de Évora, 1642 

Manuel Severim de Faria por mandado do Cabido na 
compozição do qual gastou muitos annos, e o veyo a 
acabar em 18 de Março de 1642 que foi o ultimo que 
esteve no serviço desta Santa Igreja de Evora.

Manuel Severim de Faria  



12Inventário do Cabido, 1847

Notícia dos livros e papéis que se achão nos 
armários, bancos e gavetas desta caza
numerados pela ordem que forão vistos sem 
alterar cousa alguma no lugar em que s’
encontrarão

Anno de 1847
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Arquivo diocesano – Quais os seus percursos?

Regimento do escrivão da câmara do arcebispado, 1598

Onde se lê a afirmação do bispo de que o escrivão:

Terá huma chaue do cartorio da Sé, que nos pertence, e à nossa mesa pontifical, e outra do archivo da Sé, onde 
se metem os liuros da matrícola…

Fonte de informação mais explicita sobre este arquivo:

Constata-se que existiam 2 arquivos no espaço da Sé:

- o arquivo da Sé onde se deduz que estariam os documentos do cabido e, cremos, também os da fábrica, e 
onde se guardavam ainda os livros da matrícula das ordenações concedidas pelos bispos; 

- o arquivo do bispo e da mesa pontifical, ou seja da mitra.
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Livros das matrículas das ordenações

-Deviam estar numa arca encourada no arquivo da Sé, da qual um cónego também tinha a chave, 
além do provisor e do escrivão da câmara eclesiástica  

Referido nas constituições sinodais de 1534 e de 1565 e nos próprios livros do século XVI

Tombos das igrejas do arcebispado

-Mandados fazer pelo Cardeal Infante D. Afonso (1523-1540) para os quais ordenou a existência de 
um armário na sala do cabido  
Referidos no Index de Severim de Faria (1642)  como “Livros do cartório do arcebispado” que 
existiam na Sé. 

1758 – carta do bispo de Tipassa para o Deão do Cabido

No arquivo da mesa capitular estavam muitos papéis originais, e outros documentos, pertencentes às 
regalias, e privilégios da mitra. 

Podiam ser de épocas de Sede Vacante ou não

Documentação produzida por ordem episcopal, mas à guarda do cabido 

1612 – procuração do arcebispo D. José de Melo

Transferência de documentos dos bispos da sala capitular para outro espaço  

Documentação produzida no âmbito da jurisdição episcopal - percursos
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Conclusão

Arquivo do Cabido da Sé de Évora

► Nos primeiros séculos de existência do Cabido produziam-se sobretudo documentos avulsos, cujo aumento de 
número ou dispersão determinaram a sua cópia em livro;

► A passagem dos séculos promoveu a elaboração de livros, em detrimento dos avulsos, por serem mais 
práticos de transportar e acondicionar e mais fáceis de localizar;

► A organização do arquivo na época medieval seguia critérios como a tipologia documental, a origem dos 
documentos ou a temática, mas foi sempre difícil de manter de acordo com diversos testemunhos desta época e 
das posteriores;

► Os inventários dos séculos XIV e XVI listavam apenas avulsos, mais difíceis de conhecer, controlar e aceder, 
não abrangendo a totalidade do arquivo,

► O aumento da produção documental e a complexificação da informação determinaram a elaboração do índice 
de 1642;

► O acondicionamento era inicialmente feito em arcas e em sacos, passando a ser feito em armários de madeira  
a partir do século XVI;

► As condições de conservação foram sempre difíceis sendo que os efeitos da humidade são registados nos 
séculos XVI, XVII e XX.

Arquivo diocesano

► Existiu na Sé um arquivo com documentação produzida na esfera de acção dos bispos sobre o qual terá
havido uma transferência para outro espaço em 1612;

► Em 1758 há notícia de que no arquivo da Sé (ou do cabido) existiam documentos relativos à mitra;

► Num  outro plano existiam no arquivo da Sé (ou do Cabido) documentos de produção ordenada pelos bispos e 
de conteúdo informativo referente à sua jurisdição, mas que tinham sido determinados para esse espaço e cuja 
guarda era responsabilidade do Cabido: os livros das matrículas das ordenações e os tombos das igrejas do 
arcebispado, que ainda hoje estão na Sé.


