Código de referência: PT / MRM / CMRM / J
Título: Saúde e Assistência
Datas: 1802 – 1976
Nível de descrição: secção
Dimensão e suporte: 146 Livros, 53 Cadernos, 6 Processos, 15 Documentos simples e 9 Maços – papel
Âmbito e conteúdo: Com o advento da monarquia liberal, a saúde e a assistência tornam-se, em grande medida, função do Estado,
coexistindo ainda com a permanência de outras modalidades de assistência tradicionais a cargo das igrejas, das misericórdias, das
irmandades ou das confrarias. Durante séculos, a caridade foi enaltecida como uma das maiores e das mais preciosas virtudes cristã.
O pobre era, neste contexto, a imagem de Cristo e a esmola, como forma de assistência, era um gesto de caridade onde se
redimiam os pecados. Se esta atitude não desaparece completamente com o advento do liberalismo, ela será, no entanto,
repudiada pela assistência oficial a cargo do Estado e, em particular, a cargo dos municípios. De uma maneira geral, integramos
nesta secção toda a documentação relacionada com a actividade que a Câmara Municipal de Reguengos prestava no seu concelho
com os expostos e órfãos, com o envio de doentes para os hospitais civis de Évora e Lisboa e, por último, com a assistência prestada
aos pobres.

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A
Título: Expostos e Órfãos
Datas: 1835 – 1956
Nível de descrição: subsecção
Dimensão e suporte: 131 Livros, 50 Cadernos, 4 Documentos simples e 6 Processos – papel
Âmbito e conteúdo: Já desde o século XVI que era previsto, pelas Ordenações Manuelinas, que os enjeitados fossem remetidos
para as autoridades municipais, sempre que na área não existissem hospitais ou albergarias que deles se encarregassem. A
legislação oitocentista intervém nesta matéria e estipula que todas as vilas que não possuíssem instituições para acolherem
estas crianças, tinham de dotar-se com uma casa da roda para receberem os enjeitados ou expostos, tornando, desta forma,
legitimo o abandono de crianças. Com o mesmo intuito de salvar vidas, permanecia nestas casas uma mulher com a função de
receber as crianças e conduzi-las às autoridades municipais. Às Câmaras competia, por sua vez, entregar os expostos a amas
que os criavam nas suas casas até à idade de 7 anos, recebendo um salário pago pela câmara municipal, como podemos
facilmente comprovar em algumas séries desta subsecção. Assim, até perfazerem 7 anos ficavam os expostos ao cuidado das
amas, findos os quais as câmaras e as misericórdias se eximiam dos seus destinos, passando para a alçada dos juizes de órfãos.
Estes deveriam nomear-lhes um tutor e acomodá-los como empregados a troco de alimentos, vestuário e dormida, passando os
expostos a receber salário a partir dos 12 anos. Em 5 de Janeiro de 1888 é decretado o “Regulamento para o serviço dos
expostos e menores desvalidos ou abandonados”. Admitem-se à assistência oficial as crianças filhas de pais incógnitos e cuja
identidade não tenha sido possível (expostos), de pais conhecidos que desapareceram sem deixar ninguém velando por elas

(abandonados) e de pais que por morte, prisão, degredo, avançada idade ou moléstia não as possam alimentar nem possuam
parentes que o façam (desvalidos). Até aos 7 anos, a cargo das câmaras municipais, são entregues aos cuidados das amas, e dos
7 aos 12, sob direcção das autoridades distritais. Atingidos os 12 anos de idade, serão encaminhadas para diferentes destinos
profissionais. O mesmo regulamento estabelece as condições para o acesso aos subsídios de lactação (aos filhos de indigentes
impossibilitados de trabalhar e com bom comportamento) que dura apenas aos 12 meses de vida da criança ou, quando muito,
até aos 18 se comprovadamente enferma. Em todo o caso encontramos abundante documentação nesta subsecção que
comprova estas preocupações dos municípios com os expostos. Esta subsecção é formada pelas seguintes séries: Vencimento
das amas dos expostos; Vencimentos das amas-de-leite dos expostos; Vencimentos das amas a seco dos expostos; Registo da
conta dos expostos; Registo do saldo das contas dos expostos; Registo de expostos; Assistência aos expostos; Mapa de
movimentos dos expostos; Registo da matrícula das crianças subsidiadas; Registo da despesa das crianças subsidiadas; Mapa do
movimento das crianças subsidiadas; Dotes de casamento de Nossa Senhora da Orada; Registo da conta dos expostos do
concelho de Mourão; Registo dos vencimentos das amas dos expostos do concelho de Mourão.

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 001
Título: Vencimentos das amas dos expostos
Datas: 1837 – 1923
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 30 Livros e 36 Cadernos – papel
00001

(1837-1843)

Contém também os registos dos vencimentos de outros funcionários da Câmara e registos da receita e da

despesa efectuada pela Câmara no ano de 1837.
00002 (1839-1842)
00003 (1842-1843)
00004 (1844) Volume I
00005 (1844) Volume II
00006 (1839-1846) Referente ao 1º semestre de 1845
00007 (1839-1848) Referente ao 1º semestre de 1846
00008 (1840-1849) Referente ao ano económico de 1846-1847
00009

(1840-1849) Referente ao ano económico de 1847-1848

00010

(1841-1850) Referente ao ano económico de 1848-1849

00011

(1843-1850) Referente ao ano económico de 1849-1850 (Vol. I)

00012

(1843-1850) Referente ao ano económico de 1849-1850 (Vol. II)

00013

(1843-1851) Referente ao ano económico de 1850-1851 (Vol. I)

00014

(1845-1851) Referente ao ano económico de 1850-1851 (Vol. II)

00015

(1845-1852) Referente ao ano económico de 1851-1852

00016

(1845-1853) Referente ao ano económico de 1852-1853

00017

(1846-1854) Referente ao ano económico de 1853-1854 (Vol. I)

00018

(1847-1854) Referente ao ano económico de 1853-1854 (Vol. II)

00019 (1848-1855) Referente ao ano económico de 1854-1855
00020 (1849-1856) Referente ao ano económico de 1855-1856
00021 (1849-1857) Referente ao ano económico de 1856-1857 (Vol. I)
00022 (1849-1857) Referente ao ano económico de 1856-1857 (Vol. II)
00023 (1850-1858) Referente ao ano económico de 1857-1858
00024 (1851-1859) Referente ao ano económico de 1858-1859
00025 (1852-1860) Referente ao ano económico de 1859-1860
00026 (1853-1861) Referente ao ano económico de 1860-1861
00027 (1855-1862) Referente ao ano económico de 1861-1862
00028 (1855-1863) Referente ao ano económico de 1862-1863
00029 (1857-1864) Referente ao ano económico de 1863-1864
00030 (1857-1865) Referente ao ano económico de 1864-1865
00031 (1859-1866) Referente ao ano económico de 1865-1866
00032 (1860-1867) Referente ao ano económico de 1866-1867
00033 (1860-1868) Referente ao ano económico de 1867-1868
00034 (1861-1869) Referente ao ano económico de 1868-1869
00035 (1862-1870) Referente ao ano económico de 1869-1870
00036 (1863-1871) Referente ao ano económico de 1870-1871
00037 (1864-1872) Referente ao ano económico de 1871-1872
00038

(1866-1873) Referente ao ano económico de 1872-1873

00039 (1866-1874) Referente ao ano económico de 1873-1874

00040

(1886-1897) Contém os mapas dos subsídios da lactação e dos subsídios a crianças dos 18 meses aos 7 anos

00041

(1898) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00042

(1899) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00043

(1900) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00044

(1901) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00045

(1902) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00046

(1903) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00047

(1904) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00048

(1905) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00049

(1906) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00050

(1907) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00051

(1908) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00052

(1909) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00053

(1910) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00054

(1911) Contém os mapas dos subsídios da lactação e subsídios das crianças dos 18 meses aos 18 anos

00055

(1912) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00056

(1913) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00057

(1914) Contém t os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00058

(1915) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00059

(1916) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00060

(1917) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00061

(1918) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00062

(1919) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00063

(1920) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00064

(1921) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00065

(1922) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

00066

(1923) Contém os mapas das crianças subsidiadas e subsídios das crianças dos 18 meses aos 7 anos

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 002
Título: Vencimentos das amas-de-leite dos expostos
Datas: 1873 – 1887
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 10 Livros – papel
00001

(1873-1874)

00002

(1874-1875)

00003

(1875-1876)

00004

(1876-1877)

00005

(1877-1878)

00006

(1878-1879)

00007

(1879)

00008

(1880)

00009

(1881)

00010

(1886-1887)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 003
Título: Vencimentos das amas a seco dos expostos
Datas: 1873 – 1888
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 10 Livros – papel
00001

(1873-1874)

00002

(1874-1875)

00003

(1875-1876)

00004

(1876-1877)

00005

(1877-1878)

00006

(1878-1879)

00007

(1879)

00008

(1880)

00009

(1881)

00010

(1888)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 004
Título: Registo da conta dos expostos
Datas: 1844 – 1880
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 41 Livros – papel
00001

(1844)

00002

(1845)

00003

(1846)

00004

(1846-1847)

00005

(1847-1848)

00006

(1848-1849)

00007

(1849-1850)

00008

(1850-1851)

00009

(1851-1852)

00010

(1852-1853)

00011

(1853-1854)

00012

(1854-1855)

00013

(1855-1856)

00014

(1856-1857)

00015

(1857-1858)

00016

(1858-1859)

00017

(1859-1860)

00018

(1860-1861) Volume I

00019

(1860-1861) Volume II

00020

(1861-1862)

00021

(1862-1863)

00022

(1863-1864)

00023

(1864-1865)

00024

(1865-1866)

00025

(1866-1867)

00026

(1867-1868)

00027

(1868-1869)

00028

(1869-1870)

00029

(1870-1871)

00030

(1870-1871)

00031

(1871-1872)

00032

(1872-1873) Contém também as contas dos subsidiados

00033

(1873-1874) Contém também as contas dos subsidiados

00034

(1873-1874) Contém também as contas dos subsidiados

00035

(1874-1875) Contém também as contas dos subsidiados

00036

(1875-1876) Contém também as contas dos subsidiados

00037

(1876-1877) Contém também as contas dos subsidiados

00038

(1877-1878) Contém também as contas dos subsidiados

00039

(1878-1879) Contém também as contas dos subsidiados

00040

(1879) Contém também as contas dos subsidiados

00041

(1880) Contém também as contas dos subsidiados

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 005
Título: Registo do saldo das contas dos expostos
Datas: 1853 – 1875
Nível de descrição: série

Dimensão e suporte: 2 Cadernos – papel
00001

(1853-1870)

00002

(1871-1875)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 006
Título: Registo de expostos
Datas: 1835 – 1920
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 11 Livros – papel
00001

(1835-1842)

00002

(1839-1843) Contém também o mapa do pagamento às amas de 1843-1850

00003

(1844-1845)

00004

(1845-1857)

00005

(1850-1855)

00006

(1855-1860)

00007

(1860-1864)

00008

(1864-1869)

00009

(1868-1873)

00010

(1873)

00011

(1888-1920)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 007
Título: Assistência aos expostos
Datas: 1846 – 1851
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 6 Processos – papel

00001

(1846)

00002

(1847)

00003

(1848)

00004

(1849)

00005

(1850)

00006

(1851)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 008
Título: Mapa do movimento dos expostos
Datas: 1888 – 1897
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Livro – papel
00001

(1888-1897)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 009
Título: Registo de matrículas das crianças subsidiadas
Datas: 1870 – 1919
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 7 Livros – papel
00001

(1870-1873)

00002

(1874-1886)

00003

(1886-1887)

00004

(1887-1897)

00005

(1897-1898)

00006 (1898-1908)
00007 (1908-1919)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 010
Título: Registo das despesas das crianças subsidiadas
Datas: 1871 – 1918
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 16 Livros – papel
00001

(1871-1872) Registo dos subsídios de lactação

00002

(1872-1873) Registo dos subsídios de lactação

00003

(1873-1874) Registo dos subsídios de lactação

00004

(1873-1874)

00005

(1874-1875

00006

(1875-1876)

00007

(1876-1877)

00008

(1877-1878)

00009

(1878-1879)

00010

(1879)

00011

(1880)

00012

(1881)

00013

(1882-1883)

00014

(1884-1887)

00015

(1888-1892) Subsídios concedidos pela Junta Geral

00016

(1888-1918) Subsídios concedidos a crianças pobres

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 011
Título: Mapa do movimento das crianças subsidiadas
Datas: 1888 – 1897
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 2 Livros – papel
00001

(1888-1897) Mapa das crianças subsidiadas até aos 18 meses

00002

(1888-1897) Mapa das crianças subsidiadas dos 18 meses aos 7 anos

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 012
Título: Dotes de casamento de Nossa Senhora da Orada
Datas: 1823 – 1956
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 3 Livros e 4 Documentos simples – papel
00001

(1823-1854) Registo dos termos dos dotes

00002 (1847-1849) Relação da despesa com o guarda das vacas da Orada
00003 (1848-1849) Relação das órfãs residentes em Monsaraz
00004 (1854) Auto de venda de três vacas de Nossa Senhora da Orada
00005

(1904-1909) Apontamentos sobre os dotes de Nossa Senhora da Orada – transcrição da escritura de 11.04.1587

00006 (1904-1918) Registo dos dotes de 1874 a 1918
00007 (1956) Requerimento solicitando o dote da Orada

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 013
Título: Registo da conta dos expostos do concelho de Mourão
Datas: 1855 – 1861
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 6 cadernos – papel
00001 (1855-1856)
00002 (1856-1857)
00003 (1857-1858)
00004 (1858-1859)
00005 (1859-1860)
00006 (1860-1861)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – A / 014
Título: Registo dos vencimentos das amas dos expostos do concelho de Mourão
Datas: 1855 – 1861
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 6 cadernos – papel
00001 (1855-1856)
00002 (1856-1857)
00003 (1857-1858)
00004 (1858-1859)
00005 (1859-1860)
00006 (1860-1861)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J - B
Título: Serviços hospitalares
Datas: 1901 – 1974
Nível de descrição: subsecção
Dimensão e suporte: 12 Livros, 3 Cadernos, 3 Documentos simples e 6 Maços – papel
Âmbito e conteúdo: Os Hospitais eram, no século XIX, instituições destinadas a curar doentes pobres. Muitos deles possuíam
uma secção para gente mais abonada, que pagava o seu curativo, mas a verdadeira finalidade dos hospitais era o socorro
gratuito aos pobres enfermos que não podiam curar-se à sua custa. A maior parte dos hospitais portugueses eram organismos
integrados e administrados pelas misericórdias ou outras confrarias. Contudo, é ainda durante o período oitocentista a
concepção e fundação de hospitais especializados, designadamente os manicómios, os hospitais pediátricos e os sanatórios. Em
todo o caso, toda a documentação que o arquivo possui relativamente à assistência prestada nos hospitais refere-se a
documentação produzida pela Câmara no âmbito do envio de doentes pobres para serem tratados nos hospitais civis. É
constituída pelas seguintes séries: Conta corrente com os hospitais; Registo de guias de internamento de doentes pobres;
Registo de guias de tratamento de doentes pobres; Registo de vacinação; Despesas hospitalares; Declarações médias; Processos
de internamento e tratamento de doentes pobres; Atestados de doença mental.

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 001
Título: Conta corrente com os hospitais
Datas: 1901 – 1974
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 3 Livros e 2 Cadernos – papel
00001

(1901-1916) Conta corrente com o Hospital de São José em Lisboa

00002

(1911) Conta corrente com o Instituto Bacteriológico Câmara Pestana em Lisboa

00003

(1959-1967)

00004

(1967-1972)

00005

(1972-1974)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 002
Título: Registo de guias de internamento de doentes pobres
Datas: 1955 – 1974
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 3 Livros – papel
00001

(1955-1960)

00002

(1960-1966)

00003

(1966-1974)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 003
Título: Registo de guias de tratamento de doentes pobres
Datas: 1901 – 1944
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 6 Livros – papel
00001

(1901-1915)

00002

(1915-1920)

00003

(1920-1930)

00004

(1930-1937)

00005

(1937-1941)

00006

(1941-1944)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 004
Título: Registo de vacinação
Datas: 1937
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Caderno – papel
00001

(1937) Vacinação contra a varíola

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 005
Título: Despesas com doentes
Datas: 1935 – 1936
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 2 Documentos simples – papel
00001

(1935) Despesa com o Hospital da Misericórdia de Évora

00002

(1936) Despesa com o Hospital Escolar de Lisboa

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 006
Título: Declarações médicas
Datas: 1956 – 1958
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Maço – papel
00001

(1956-1958)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 007
Título: Processos de internamento e tratamento
Datas: 1948 – 1974
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 5 Maços – papel
00001

(1948)

00002

(1956)

00003

(1958)

00004

(1968)

00005

(1974)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – B / 008
Título: Atestados de doença mental
Datas: 1944
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Documento simples – papel
00001

(1944)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J - C
Título: Assistência
Datas: 1802 – 1976
Nível de descrição: subsecção
Dimensão e suporte: 3 Livros, 8 Documentos simples e 3 Maços - papel
Âmbito e conteúdo: Nesta subsecção integramos toda a documentação produzida no âmbito da assistência prestada pelas
Câmaras Municipais que não esteja directamente relacionada quer com os expostos, quer com os hospitais. É apenas
constituída por três séries. Uma delas é relativa ao registo de escritos de pardais que, segundo julgamos, trata-se da assistência
prestada a pobres e mendigos do concelho. Recordamos que a extinção da mendicidade foi um dos grandes objectivos do
programa social oitocentista. Materializa-se no Conselho Geral de Beneficência criado por decreto de 6 de Abril de 1835, um

verdadeiro programa nacional de extinção da mendicidade. As outras séries são: Subsídios de amparo; Atestados de pobreza;
Comissão de angariação de donativos; Campanhas de auxílio.

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – C / 001
Título: Registo dos escritos de pardais
Datas: 1802 – 1860
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 3 Livros – papel
00001

(1802-1851)

00002

(1825-1847)

00003

(1857-1860)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – C / 002
Título: Subsídios de amparo
Datas: 1926 – 1927
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 2 Maços – papel
00001

(1926)

00002

(1927)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – C / 003
Título: Atestados de pobreza
Datas: 1976
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Maço – papel
00001

(1976)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – C / 004
Título: Comissão de angariação de donativos
Datas: 1937
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 2 Documentos simples – papel
00001

(1937) Alvará de nomeação

00002

(1937) Subscrição de angariação de donativos

Código de referência: PT / MRM / CMRM / J – C / 005
Título: Campanhas de auxílio
Datas: 1936 – 1938
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 6 Documentos simples – papel
00001

(1936) Cadastro dos indigentes na freguesia de Campo no âmbito da campanha de auxílio aos pobres

00002

(1936-1937) Cadastro dos indigentes na freguesia de Corval no âmbito da campanha de auxílio aos pobres

00003

(1936) Cadastro dos indigentes na freguesia de Reguengos no âmbito da campanha de auxílio aos pobres

00004

(1937) Mapa dos géneros dispendidos na Campanha de Auxílio aos indigentes

00005

(1937) Cadastro dos indigentes na freguesia de Monsaraz no âmbito da campanha de auxílio aos pobres

00006

(1937-1938) Rateio dos agasalhos e da verba concedida na III Campanha de Auxílio

