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Descrição do fundo

Código de referência: PT / MRM / JFRM

Datas extremas: 1664 – 2003

Dimensão e suporte: 135 documentos – papel

Nível de descrição: fundo

Nome do Produtor: Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz

História Administrativa: À rede concelhia sobrepunha-se uma outra, que cobria igualmente todo o território, mas que era mais
antiga, muito mais densa e que, além disso, dependia de outros vínculos e hierarquias: as paróquias eclesiásticas. A sua origem
remota era bem anterior à fundação da nossa monarquia portuguesa. A quantidade de freguesias eclesiásticas existentes no
continente português (4.092 em 1801-1802) era muito superior à dos concelhos, pois havia em média quase cinco paróquias por
cada município. O quadro paroquial encontrava-se, assim, muito mais próximo das pequenas colectividades locais do que o
municipal e possuía obrigatoriamente, ao contrário daquele, um intermediário cultural qualificado: o pároco, qualquer que fosse
o seu título, a sua forma de nomeação e o seu estatuto remuneratório. A prática eclesial decorrente do Concílio de Trento
(1545-1563), com a obrigatoriedade dos registos paroquiais, com a multiplicação dos manuais de confessores e da tratadística
moral, apesar da sua desigual aplicação no tempo e no espaço, dotara os párocos de um conjunto singular de dispositivos de
controlo das populações. A confissão, as prédicas dominicais, os róis de confessados e os registos paroquiais de baptismo,
casamentos e óbitos faziam do pároco um intermediário quase incontornável para muitos efeitos. A administração central da
coroa, que não tutelava directamente nenhum corpo político local abaixo das câmaras (as freguesias civis só foram criadas pelos
liberais em 1836), seria assim conduzida, com maior frequência sobretudo nos finais do Antigo Regime, a recorrer à estrutura
paroquial. Até mesmo para o lançamento de impostos novos (com a décima), embora sem a intermediação dos párocos, se
recorria à divisão paroquial, pois que a uma escala restrita aquela era, em regra, a mais consolidada e conhecida. Prática que, de
resto, teria longa continuidade no liberalismo através do projecto, que acabou por triunfar, de integrar a estrutura eclesiástica
paroquial no sistema político. Um sector de diferenciação entre as várias paróquias e, em certos contextos, dos mais relevantes,
era o destino dos dízimos eclesiásticos, prestação que correspondia, em princípio, a um décimo da produção agrícola bruta e se
destinava, na sua origem remota, à manutenção do culto. Na verdade, se parte dos párocos auferia uma parcela de rendimentos
dos dízimos, certo é que muitos não gozavam de nenhuma quota dos mesmos, recebendo, sim, para além de uma côngrua,
muitas vezes reduzida, os rendimentos de bens próprios da respectiva igreja (passais, forais e outros) e as taxas cobradas aos
paroquianos pelos actos do culto (pé-de-altar). Contudo, as instâncias mais ou menos formalizadas da vida paroquial não se
restringiam aos clérigos. Estendiam-se também aos leigos que se organizavam para a realização dos actos de culto ou para a
administração das alfaias paroquiais (fábrica da igreja). Boa parte destas actividades, eram enquadradas no âmbito das
confrarias. Por fim, é de sublinhar que a vida paroquial estava sujeita, geral mas não obrigatoriamente, à hierarquia da sua
diocese e do seu prelado, sendo abrangida periodicamente pela fiscalização das visitações.
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Âmbito e conteúdo: Fundo composto por documentação produzida pela Junta de Paróquia de Santo António dos Reguengos e,
posteriormente, pela Junta de Freguesia de Reguengos. Possui documentação de relevo para o estudo do concelho de
Reguengos nos séculos XVIII e XIX – actas da Junta de Paróquia, documentos da Coutada de Reguengos, documentos relativo à
construção da nova igreja matriz, documentos relativos à herança de Manuel Augusto Mendes Papança -, bem como outras
tipologias indispensáveis para a compreensão da evolução histórica da cidade e do concelho de Reguengos.

Sistema de organização: O carácter fragmentário da documentação obrigou à criação de várias séries com características de
colecção, em vários casos baseadas na tipologia documental. Razões de facilidade de acesso assim o determinaram, tendo em
conta que outros critérios, eventualmente mais puristas do ponto de vista arquivístico, não conseguiam resolver melhor os
problemas próprios deste tipo de arquivo, resultando, pelo contrário, em soluções menos transparentes ao utilizador.

Condições de acesso: a documentação encontra-se disponível mediante requisição nos serviços competentes (Arquivo
Municipal de Reguengos de Monsaraz – cópia digitalizada dos documentos e/ou Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz)

Condições de reprodução: a reprodução de documentos encontra-se sujeita a algumas restrições tendo em conta o tipo de
documentos, o seu estado de conservação ou o fim a que se destina a reprodução. Os serviços de arquivo informá-lo-ão, caso a
caso, das opções à sua disposição.
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Quadro de Classificação

SR 001 – Actas das sessões da Junta de Freguesia (1836 – 1995)
SR 002 – Actas das sessões da Assembleia de Freguesia (1977 – 1998)
SR 003 – Actas da Comissão Paroquial de Estatística (1911)
SR 004 – Registo da correspondência expedida (1880 – 2002)
SR 005 – Registo da correspondência recebida (1987 – 2001)
SR 006 – Correspondência recebida (1859 – 1975)
SR 007 – Registo de atestados emitidos (1939 – 2003)
SR 008 – Registo de documentos avulsos emitidos (1978 – 1984)
SR 009 – Registo da correspondência entregue por protocolo (1986 – 1998)
SR 010 – Registo de atestados e certidões passados a pobres e indigentes (1971 – 1977)
SR 011 – Registo de requerimentos (1990 – 2000)
SR0 12 – Requerimentos (1889 – 1951)
SR 013 – Registo de termos de identidade, idoneidade ou justificação administrativa (1978 – 1988)
SR 014 – Certidões (1886 – 1950)
SR 015 – Registo de visitas (1757 – 1842)
SR 016 – Inventários de bens (1836 – 1986)
SR 017 – Coutada de Reguengos (1872 – 1925)
SR 018 – Igreja de Reguengos (1872 – 1917)
SR 019 – Arrematações e escrituras (1914 – 1988)
SR 020 – Recenseamentos escolares (1882 – 1916)
SR 021 – Recenseamentos de trabalhadores (s/d)
SR 022 – Impostos (1883 – 1890)
SR 023 – Eleições (1967 – 1971)
SR 024 – Mapas (s/d)
SR 025 – Registos da receita e da despesa (1752 – 1981)
SR 026 – Registo da entrada e saída de dinheiro (1937 – 2000)
SR 027 – Orçamentos (1886 – 1969)
SR 028 – Mapas demonstrativos da receita e da despesa (1888 – 1949)
SR 029 – Registo da receita mensal (1987 – 2000)
SR 030 – Registo de ordens de pagamento (1960 – 2000)
SR 031 – Conta corrente com as despesas orçamentais (1961 – 2000)
SR 032 – Documentos de despesa e receita (1866 – 1972)
SR 033 – Outros documentos de contabilidade (1873 – 2001)
SR 034 – Generalidades (1664 – 1945)
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Descrição dos documentos

Sr. 001 – Actas das sessões da Junta de Freguesia

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00001
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos
Datas: 1836 – 1856 [10-01-1836 a 20-01-1856]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 96 folhas
Termo de abertura: “Livro em que se há-de assentar as deliberações e determinações da Junta de Paróquia desta freguesia de
Santo António dos Reguengos, termo da vila de Monsaraz. Ano de 1836”;
Termo de encerramento: “Este livro é composto de noventa e seis folhas as quais contei e rubriquei. Reguengos 14 de Setembro
de 1836. Bernardo José Pinheiro”
Notas: Em anexo a este documento encontra-se: 1) Maço de recibos de pagamentos efectuados pela extinta Junta de Paróquia
de Nossa Senhora da Caridade (1842-1843); 2) Maço de recibos de pagamentos efectuados pela extinta Junta de Paróquia de
Nossa Senhora da Caridade (1843-1844); 3) Maço de recibos de pagamentos efectuados pela extinta Junta de Paróquia de Nossa
Senhora da Caridade (1845-1846); 4) Recibo comprovativo do pagamento de 5$600 réis que a Junta de Paróquia de Santo
António dos Reguengos pagou pela assinatura do Diário do Governo (1837); 5) Registo do lançamento de uma contribuição para
o melhoramento das estradas que todos os indivíduos do sexo masculino deverão pagar pelo tempo de dez anos (s/d); 6) Duas
participações policiais, envidas pela Administração do Concelho de Reguengos (1840);
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (179 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00002
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos
Datas: 1863 – 1875 [23-11-1863 a 11-04-1875]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 21,5 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Numerei e rubriquei este livro das sessões da Junta de Paróquia que teve seu princípio aos 23 dias do mês
de Novembro do ano de 1863. De que fiz este termo que assino. Vila Nova de Reguengos 23 de Novembro de 1863. O Pároco
Carlos Frederico Duarte Leitão”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas por mim numeradas e rubricadas com a minha rubrica – Leitão –
de que uso; de que fiz este termo de encerramento que assino. Vila Nova de Reguengos 23 de Novembro de 1863. O Pároco
Carlos Frederico Duarte Leitão”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (68 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00003
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos
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Datas: 1878 – 1885 [02-01-1878 a 05-04-1885]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 97 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem as actas da Junta de Paróquia da Freguesia de Santo António
de Reguengos. Leva no fim termo de encerramento. Administração do Concelho de Reguengos, 1 de Julho de 1873. O
Administrador Joaquim Rojão”;
Termo de encerramento: “Tem este livro noventa e sete folhas que todas vão por mim numeradas e rubricadas com a rubrica
Rojão de que uso. Administração do concelho de Reguengos 1 de Julho de 1873. O Administrador Joaquim Rojão”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (189 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00004
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1885 – 1903 [20-04-1885 a 20-12-1903]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 96 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem as actas das sessões da Junta de Paróquia desta freguesia de
Santo António de Reguengos, concelho de Reguengos e freguesia de Nossa Senhora da Caridade anexa. Leva no fim termo de
encerramento. Sala das sessões da Junta de Paróquia da freguesia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa, 20 de Abril
de 1885. O Presidente da Junta João Janes”;
Termo de encerramento: “Tem este livro cento e noventa e sete folhas de papel, as quais foram todas numeradas e rubricadas
pelo Presidente da Junta de Paróquia com a rubrica Janes de que uso. Sala das sessões da Junta de Paróquia da freguesia de
Santo António de Reguengos e Caridade anexa, 20 de Abril de 1885. O Presidente da Junta João Janes”;
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (382 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00005
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1904 – 1911 [02-01-1904 a 17-12-1911]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 98 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se escreverem as actas das sessões da Junta de Paróquia da freguesia de
Santo António de Vila Nova e concelho de Reguengos, distrito de Évora. E leva no fim termo de encerramento. Reguengos 2 de
Janeiro de 1904. O Presidente da Junta. Padre António Maria Ferreira”.
Termo de encerramento: “Tem este livro noventa e oito folhas de papel todas numeradas e rubricadas com a rubrica Ferreira de
que uso. E para constar lavrei este termo que assino. Reguengos 2 de Janeiro de 1904. O Presidente da Junta de Paróquia Padre
António Maria Ferreira”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (118 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00006
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Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1912 – 1916 [02-01-1912 a 17-12-1916]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem as actas das sessões da Junta de Paróquia das freguesias de
Santo António de Reguengos e Caridade anexa. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos 1 de Janeiro de 1912. O
Presidente da Junta Joaquim Lopes Fernandes Franco”.
Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas de papel todas numeradas e rubricadas com a rubrica Franco de que
uso. Reguengos 1 de Janeiro de 1912. O Presidente da Junta Joaquim Lopes Fernandes Franco”.
Notas: Em anexo a este documento encontra-se: um maço de correspondência recebida entre 1914 a 1916.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (123 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00007
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1916 – 1920 [01-03-1916 a 19-12-1920]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem as actas das sessões da Junta de Paróquia das freguesias de
Santo António de Reguengos e Caridade anexa. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos 1 de Março de 1916. O
Presidente da Junta António Martins Barreto”.
Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas de papel todas numeradas e rubricadas com a rubrica Barreto de que
uso. Reguengos, 1 de Março de 1916. O Presidente da Junta António Martins Barreto”.
Notas: Em anexo a este documento encontra-se: um maço de correspondência recebida entre 1919 a 1920.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (112 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00008
Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1921 – 1931 [02-01-1921 a 03-05-1931]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 98 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem as actas das sessões da junta das freguesias de Reguengos e
Caridade anexa. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos 2 de Janeiro de 1921. O Presidente da Junta Miguel Fialho
Prego”;
Termo de encerramento: “Tem este livro noventa e oito folhas de papel todas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso.
Reguengos 2 de Janeiro de 1921. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (196 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00009
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Título: Registo das sessões da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1931 – 1941 [17-05-1931 a 15-03-1941]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 85 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem as actas das sessões da Junta das freguesias de Reguengos e
Caridade anexa. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, 17 de Maio de 1931. O Presidente Miguel António Quintas”;
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (169 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00010
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1941 – 1951 [15-03-1941 a 31-12-1951]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Este livro é destinado à escrituração das actas das deliberações da Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz. Reguengos, 15 de Março de 1941. O Presidente Domingos Janes da Costa”;
Termo de encerramento: “Tem este livro destinado à escrituração das deliberações da Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz. Contém cem folhas, todas numeradas e rubricadas na primeira página com a rubrica que uso Janes da Costa.
Reguengos, 15 de Março de 1941. O Presidente Domingos Janes da Costa”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00011
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1952 – 1968 [31-12-1951 a 03-03-1968]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se lavrarem as actas das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz. Reguengos de Monsaraz, 31 de Dezembro de 1951. O Presidente da Junta Manuel Serra Ventura”;
Termo de encerramento: “Tem este livro cem folhas, todas numeradas e rubricadas pelo Presidente da Junta de Freguesia.
Reguengos de Monsaraz, 31 de Dezembro de 1951”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00012
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1968 – 1973 [03-03-1968 a 01-07-1973]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 52 folhas
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Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se lançarem as actas das reuniões da Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz, do concelho de Reguengos de Monsaraz. Reguengos de Monsaraz, 3 de Março de 1968. O Presidente da Junta”;
Termo de encerramento: “Contém este livro … folhas todas numeradas e rubricadas. Reguengos de Monsaraz, 3 de Março de
1968. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (102 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00013
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1973 – 1982 [01-07-1973 a 07-12-1982]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 102 folhas
Termo de abertura: “Há-de o presente livro servir para nele se lavrarem as actas das reuniões da Junta de Freguesia de
Reguengos de Monsaraz. Reguengos de Monsaraz, 1 de Julho de 1973. O Presidente da Junta Domingos Morais Pereira Marcão”;
Termo de encerramento: “Contém este livro … folhas todas numeradas e rubricadas. Reguengos de Monsaraz, 1 de Julho de
1973. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (196 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00014
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1983 – 1989 [03-01-1983 a 02-02-1989]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 104 folhas
Termo de abertura: “Há-de o presente livro servir para nele se lavrarem as actas das reuniões da Junta de Freguesia de
Reguengos de Monsaraz. Reguengos de Monsaraz, 3 de Janeiro de 1983. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cento e quatro folhas todas numeradas e por mim rubricadas. Reguengos de
Monsaraz, 3 de Janeiro de 1983. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (205 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00015
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1989 – 1993 [02-03-1989 a 06-05-1993]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de o presente livro servir para nele se lavrarem as actas das reuniões da Junta de Freguesia de
Reguengos de Monsaraz. Reguengos de Monsaraz, 2 de Março de 1989. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas todas numeradas e por mim rubricadas. Reguengos de Monsaraz, 2 de
Março de 1989. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (201 imagens)
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Código de referência: PT / MRM / JFRM / 001 / 00016
Título: Registo das sessões da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1993 – 1995 [06-05-1993 a 05-01-1995]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de o presente livro servir para nele se lavrarem as actas das reuniões da Junta de Freguesia de
Reguengos de Monsaraz. Reguengos de Monsaraz, 6 de Maio de 1993. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas. Reguengos de Monsaraz, 6 de
Maio de 1993. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (92 imagens)

Sr. 002 – Actas das sessões da Assembleia de Freguesia

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 002 / 00017
Título: Registo das actas das sessões da Assembleia de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: 1977 – 1998 [09-01-1977 a 06-01-1998]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se exercerem as actas das sessões da Assembleia de Freguesia. Leva no
final termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, em 9 de Janeiro de 1977. O Presidente da Assembleia António Joaquim
Cartaxo Cachaço”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, que todas vão numeradas e rubricadas com a rubrica Cartaxo que uso.
Reguengo de Monsaraz, em 9 de Janeiro de 1977. O Presidente da Assembleia de Freguesia. António Joaquim Cartaxo Cachaço”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (197 imagens)

Sr. 003 – Actas da Comissão Paroquial de Estatística

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 003 / 00018
Título: Registo das actas das sessões da Comissão Paroquial de Estatística
Datas: 1911 [07-05-1911 a 14-05-1911]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Caderno / 5 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (4 imagens)

Sr. 004 – Registo da correspondência expedida

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 004 / 00019
Título: Registo correspondência expedida pela Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
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Datas: 1880 – 1888 [21-01-1880 a 23-10-1888]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 20 / Caderno / 10 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (20 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 004 / 00020
Título: Copiador da correspondência expedida pela Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1890 – 1900 [21-02-1890 a 29-10-1900]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Caderno / 17 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (17 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 004 / 00021
Título: Registo correspondência expedida pela Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1915 – 1928 [01-01-1915 a 02-03-1928]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 25 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar a correspondência expedida da Junta de Paróquia das
freguesias de Santo António de Reguengos e Caridade anexa. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, 1 de Janeiro de
1915. O Presidente da Junta”.
Termo de encerramento: “Tem este livro vinte e cinco folhas que todas vão numeradas e rubricadas com a rubrica que uso.
Reguengos, 1 de Janeiro de 1915. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (22 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 004 / 00022
Título: Registo correspondência expedida pela Junta de Freguesia
Datas: 1987 – 1994 [02-01-1987 a 14-11-1994]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 102 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência expedida por esta Junta de Freguesia.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém cento e duas folhas, todas numeradas e autenticadas com a rubrica de Medinas que uso.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (204 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 004 / 00023
Título: Registo correspondência expedida pela Junta de Freguesia
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Datas: 1994 – 2002 [17-11-1994 a 12-04-2002]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registar a correspondência expedida pela Junta de Freguesia supra.
Sede da Junta de Freguesia, 17 de Novembro de 1994. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (202 imagens)

Sr. 005 – Registo da correspondência recebida

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 005 / 00024
Título: Registo correspondência recebida pela Junta de Freguesia
Datas: 1987 – 1989 [02-01-1987 a 18-01-1989]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 102 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência recebida nesta Junta de Freguesia.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém cento e duas folhas, todas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de Monsaraz, 2
de Janeiro de 1987. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (204 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 005 / 00025
Título: Registo correspondência recebida pela Junta de Freguesia
Datas: 1989 – 1991 [17-01-1989 a 21-06-1991]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 102 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência recebida nesta Junta de Freguesia.
Reguengos de Monsaraz, 17 de Janeiro de 1989. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém cento e duas folhas, todas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de Monsaraz,
17 de Janeiro de 1989. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (205 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 005 / 00026
Título: Registo correspondência recebida pela Junta de Freguesia
Datas: 1991 – 1993 [24-06-1991 a 15-11-1993]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 102 folhas
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Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência recebida nesta Junta de Freguesia.
Reguengos de Monsaraz, 24 de Junho de 1991. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém cento e duas folhas, todas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de Monsaraz,
24 de Junho de 1991. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (204 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 005 / 00027
Título: Registo correspondência recebida pela Junta de Freguesia
Datas: 1993 – 1997 [17-11-1993 a 15-10-1997]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se registar a correspondência recebida nesta Junta de Freguesia. Sede da Junta
de Freguesia, 17 de Novembro de 1993. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica de Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 17 de Novembro de 1993. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (202 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 005 / 00028
Título: Registo correspondência recebida pela Junta de Freguesia
Datas: 1997 – 2001 [20-10-1997 a 09-04-2001]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se registar a correspondência recebida nesta Junta de Freguesia. Sede da Junta
de Freguesia, 20 de Outubro de 1997. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 20 de Outubro de 1997. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Sr. 006 – Correspondência recebida

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 006 / 00029
Título: Correspondência recebida
Datas: 1859 – 1975 [07-11-1859 a 17-04-1975]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 903 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (1288 imagens)

13

Sr. 007 – Registo de atestados emitidos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00030
Título: Registo de emolumentos de atestados e certidões pedidos à Junta de Freguesia
Datas: 1939 – 1951 [29-01-1971 a 13-02-1951]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se escriturar os emolumentos de atestados, certidões e mais documentos
pedidos à Junta de Freguesia de Reguengos, concelho do mesmo nome. Junta de Freguesia de Reguengos, 15 de Março de 1939.
O Presidente da Junta Domingos Janes da Costa”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas, que vão devidamente numeradas e rubricadas com a rubrica
Janes da Costa que uso. Junta de Freguesia de Reguengos, 15 de Março de 1939. O Presidente Domingos Janes da Costa”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00031
Título: Registo de atestados emitidos pela Junta de Freguesia
Datas: 1970 – 1977 [01-01-1970 a 19-10-1977]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 22 / Livro / 101 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os atestados passados nesta Junta de Freguesia. Reguengos
de Monsaraz, 1 de Janeiro de 1970. O Presidente da Junta”.
Termo de encerramento: “Contém este livro … folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica que uso.
Reguengos de Monsaraz, 1 de Janeiro de 1970. O Presidente”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00032
Título: Registo de atestados emitidos pela Junta de Freguesia
Datas: 1985 – 1989 [01-01-1985 a 24-07-1989]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os atestados passados nesta Junta de Freguesia. Reguengos
de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1985. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica que uso.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1985. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00033
Título: Registo de atestados emitidos pela Junta de Freguesia
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Datas: 1989 – 1992 [25-07-1989 a 31-12-1992]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os atestados passados nesta Junta de Freguesia. Reguengos
de Monsaraz, 25 de Julho de 1989. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 25 de Julho de 1989. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00034
Título: Registo de atestados emitidos pela Junta de Freguesia
Datas: 1993 – 1996 [02-01-1993 a 28-02-1996]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os atestados emitidos por esta Junta de Freguesia, bem
como as importâncias cobradas pela sua emissão. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1993. O Presidente da Junta
António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1993. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00035
Título: Registo de atestados emitidos pela Junta de Freguesia
Datas: 1996 – 1999 [01-03-1996 a 29-10-1999]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os atestados emitidos por esta Junta de Freguesia, bem
como as importâncias cobradas pela sua emissão. Sede da Junta de Freguesia, 1 de Março de 1996. O Presidente da Junta
António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 1 de Março de 1996. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 007 / 00036
Título: Registo de atestados emitidos pela Junta de Freguesia
Datas: 1999 – 2003 [29-10-1999 a 20-05-2003]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 99 folhas
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Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os atestados emitidos por esta Junta de Freguesia, bem
como as importâncias cobradas pela sua emissão. Sede da Junta de Freguesia, 29 de Outubro de 1999. O Presidente da Junta
António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro noventa e nove folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica
Medinas que uso. Sede da Junta de Freguesia, 20 de Maio de 2003. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Sr. 008 – Registo de documentos avulsos emitidos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 008 / 00037
Título: Registo dos documentos avulsos emitidos pela Junta de freguesia
Datas: 1978 – 1984 [02-01-1978 a 28-12-1984]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 102 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se fazer o registo de documentos avulsos, passados na secretaria desta
Junta. Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1978. O Presidente […]”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cento e duas folhas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de
Monsaraz, 2 de Janeiro de 1978. O Presidente […] ”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (240 imagens)

Sr. 009 – Registo da correspondência entregue por protocolo

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 009 / 00038
Título: Registo da correspondência entregue por protocolo
Datas: 1986 – 1998 [02-12-1986 a 15-12-1998]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 23 x 16 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência entregue por protocolo. Reguengos de
Monsaraz, 2 de Dezembro de 1986. António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro (100) cem folhas todas numeradas e rubricadas por mim com a rubrica que uso
Medinas. Reguengos de Monsaraz, 2 de Dezembro de 1986. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (132 imagens)

Sr. 010 – Registo de atestados e certidões passados a pobres e indigentes

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 010 / 00039
Título: Registo de atestados e certidões passados a pobres ou indigentes
Datas: 1971 – 1977 [29-01-1971 a 24-05-1977]
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Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: não está preenchido
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (21 imagens)

Sr. 011 – Registo de requerimentos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 011 / 00040
Título: Registo de requerimentos
Datas: 1990 – 2000 [02-01-1990 a 11-05-2000]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os requerimentos recebidos. Reguengos de Monsaraz, 2 de
Janeiro de 1990. O Presidente António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1990. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Sr. 012 – Requerimentos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 012 / 00041
Título: Requerimentos
Datas: 1889 – 1951 [08-06-1889 a 17-01-1951]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (32 imagens)

Sr. 013 – Registo de termos de identidade, idoneidade ou justificação administrativa

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 013 / 00042
Título: Registo de termos de identidade, idoneidade e justificação administrativa
Datas: 1978 – 1988 [02-01-1978 a 06-07-1988]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os termos de identidade, idoneidade ou justificação
administrativa, lavrados nesta Junta de Freguesia ao abrigo da competência do art.º 13 da Lei 79/77 de 25 de Outubro de 1977.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1978. O Presidente da Junta Amadeu Férias Baleizão”.
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Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas, que todas vão numeradas e rubricadas. Reguengos de Monsaraz,
2 de Janeiro de 1978. O Presidente da Junta Amadeu Férias Baleizão”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (16 imagens)

Sr. 014 – Certidões

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 014 / 00043
Título: Certidões emitidas pela Junta
Datas: 1886 – 1950 [19-03-1886 a 30-03-1950]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 58 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (70 imagens)

Sr. 015 – Registo de visitas

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 015 / 00044
Título: Registo de visitas à nova Paróquia de Santo António dos Reguengos
Datas: 1757 – 1842 [24-03-1757 a 15-01-1842]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 92 folhas
Termo de abertura: “O padre Tomás Cardoso Tavares, bacharel da nossa Sé e nosso capelão […] nesta visita numere e rubrique
este livro que há-de servir para nele se escreverem os provimentos das nossas visitas a Nossa Senhora da Caridade e faça termo
no fim que diga quantas são as folhas numeradas e rubricadas. Reguengos, 24 de Março de 1757. Frei Miguel, Arcebispo”.
Notas: Contém uma descrição sumária da antiga Igreja de Santo António
Termo de encerramento: “Numerado e rubricado este livro que há-de servir para os provimentos das visitas, por mandado do
Exc. Senhor Arcebispo de Évora, D. Frei Miguel de Távora, meu senhor, achei ter noventa e duas meias folhas de papel, que
todas vão numeradas e rubricadas com a minha rubrica Cardoso, entrando no sobredito número a primeira em que está a
ordem do dito senhor, e esta deste termo de encerramento, que fiz a assinei a 24 de Março de 1757. Tomás Cardoso Tavares”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (63 imagens)

Sr. 016 – Inventários de bens

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 016 / 00045
Título: Inventário dos bens pertencentes à Junta de Paróquia de Santo António dos Reguengos
Datas: 1836 – 1890 [27-12-1837 a 16-03-1890]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 98 folhas
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Termo de abertura: “Livro que pertence à Junta de Paróquia desta Freguesia de Santo António dos Reguengos que servirá para
assentar todo e qualquer inventário que se faça nos bens pertencentes à Igreja. Ano de 1836”.
Termo de encerramento: “Este livro é composto de noventa e oito folhas as quais contei e rubriquei com meu apelido Pinheiro.
Bernardo José Pinheiro”.
Notas: Contém uma descrição sumária da antiga Igreja de Santo António
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (114 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 016 / 00046
Título: Inventário das alfaias agrícolas da Igreja de Santo António
Datas: 1863 [21-04-1863)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 4 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (7 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 016 / 00047
Título: Inventário dos bens pertencentes à Junta de Freguesia de Reguengos
Datas: 1983
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: não está preenchido.
Termo de encerramento: não está preenchido.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (14 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 016 / 00048
Título: Inventário dos bens existentes no Polidesportivo das Perolivas
Datas: 1986 [15-09-1986)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 2 folhas
Nota: não foi digitalizado

Sr. 017 – Coutada de Reguengos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00049
Título: Abaixo-assinado para divisão do logradouro da coutada em fogos
Datas: 1872 [29-10-1872)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 8 folhas
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Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (15 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00050
Título: Cópias das actas das sessões relativas à divisão em courelas da coutada de Reguengos
Datas: 1872 – 1903 [10-11-1872 a 22-09-1903)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 6 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (11 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00051
Título: Registo da medição e divisão da coutada de Reguengos
Datas: 1873 (Março de 1873)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 20 / Caderno / 30 folhas
Termo de abertura: “Encarregado por V. Exc. da medição e divisão da couta pública desta vila de Reguengos, procedi primeiro à
medição de toda ela e achei um milhão quinhentos vinte oito mil e trezentos metros quadrados; passei depois à divisão que fiz
da seguinte forma: dividi toda a couta em seis parte, que chamaremos a cada uma delas sesmo. Cada um destes também dividi
em partes a que chamaremos Sesmaria e cada uma destas partes em courelas; dando pois de todos os sesmos a superfície
quadrada em metros, seus perímetros e linhas de confrontação, bem como de cada sesmaria de per si, dentro de cada sesmo. O
primeiro sesmo fica ao Norte da Coutada e Sul da extrema da Herdade do Ouchão. Reguengos, Março de 1873. António Maria
Galhordas”.
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (55 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00052
Título: Requerimentos *
Datas: 1873 [26-04-1873 a 07-05-1873)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 13 documentos
Notas: * maço de requerimentos dos moradores da freguesia de Reguengos solicitando à Junta de Paróquia que sejam incluídos
no sorteio das courelas da coutada
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (13 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00053
Título: Edital do sorteio das courelas da coutada
Datas: 1873 [13-07-1873)
Nível de descrição: documento
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Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 1 documento
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (1 imagem)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00054
Título: Registo dos foreiros das courelas da coutada de Reguengos
Datas: 1875 – 1890 [15-08-1890)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 5 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (99 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00055
Título: Livro de registo do cadastro dos foros da courela de Reguengos *
Datas: 1883 [17-08-1883 a 12-11-1883]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 21 / Livro / 150 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Notas: * Contém os registos dos foros de 1 a 98.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (378 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00056
Título: Livro de registo do cadastro dos foros da courela de Reguengos *
Datas: 1884 [18-04-1884 a 29-05-1884]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 21 / Livro / 150 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Notas: * Contém os registos dos foros de 99 a 188.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (340 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00057
Título: Livro de registo do cadastro dos foros da courela de Reguengos *
Datas: 1885 [09-05-1885 a 20-06-1885]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 21 / Livro / 150 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
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Notas: * Contém os registos dos foros de 189 a 387.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (392 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00058
Título: Certidões *
Datas: 1884 – 1887 [16-03-1884 a 17-05-1887)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Documento simples / 2 documentos
Notas: * certidões passadas a requerimento da Junta de Paróquia de Reguengos solicitando a matriz de inscrição das courelas da
coutada de Reguengos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (37 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00059
Título: Relação dos foros em dívida das courelas da coutada
Datas: 1888 – 1925 [18-07-1888 a 15-01-1918)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 5 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (37 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00060
Título: Tombo das courelas da coutada de Reguengos
Datas: 1900 [16-06-1900]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 21 / Livro / 126 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para o tombo das ex-courelas, digo, courelas da ex-coutada da freguesia de Santo
António de Vila Nova de Reguengos, actualmente existentes e que são foreiras à Junta de Paróquia desta mesma freguesia de
Santo António de Reguengos. Reguengos 16 de Junho de 1900”.
Termo de encerramento: “Tem este livro cento e vinte e seis folhas das quais são escritas trinta e sete com duzentas e vinte e
duas inscrições e todas vão numeradas e rubricadas com a rubrica de que uso. Reguengos 16 de Junho de 1900. O Presidente da
Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (76 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 017 / 00061
Título: Registo dos foreiros das courelas da coutada de Reguengos
Datas: 1907 [16-05-1907]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 21 x 32 / Caderno / 35 folhas
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Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (67 imagens)

Sr. 018 – Igreja de Reguengos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 18 / 00062
Título: Registo das doações para a nova igreja de Reguengos
Datas: 1872 [06-01-1872]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “A Junta de Paróquia eleita da Freguesia de Santo António de Vila Nova de Reguengos, conhecendo a
necessidade de uma nova igreja nesta vila, e, contando com a boa vontade dos paroquianos e mais indivíduos que amam a
prosperidade desta terra, resolveu, em sua sessão de 6 do corrente mês, dirigir-se a cada um de vossas senhorias, em particular,
rogando-lhes que mencionem neste livro as quantias com que se dignam concorrer para tão pia obra, e com que condições”.
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (23 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 018 / 00063
Título: Processo relativo ao legado de Manuel Augusto Mendes Papança
Datas: 1886 – 1893 [19-10-1886 a 12-08-1893]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Processo / 4 documentos
Notas: Documento 1 – Ofício da Administração do Concelho de Reguengos para a Junta de Paróquia com a cópia do testamento
cerrado de Manuel Augusto Mendes Papança e o legado de 14 contos de réis para a construção da nova igreja; Documento 2 –
Carta dos herdeiros de Manuel Augusto Mendes Papança solicitando à Junta de Paróquia que tome o encargo de fiscalizar as
obras de construção da nova Igreja; Documento 3 – Certidão emitida pela Administração do Concelho de Reguengos certificando
a existência de um legado de 14 contos de réis no testamento cerrado de Manuel Augusto Mendes Papança;
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (9 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 018 / 00064
Título: Orçamento para os trabalhos de estuque na capela-mor e no arco do cruzeiro
Datas: 1894 [18-11-1894]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 1 folha
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (1 imagem)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 018 / 00065
Título: Receita e despesa das dobras da nova Igreja
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Datas: 1895 – 1898 [12-03-1895 a 02-04-1898]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Processo / 32 documentos
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 018 / 00066
Título: Vistoria da Direcção das Obras Públicas do distrito de Évora às obras da Igreja
Datas: 1896 [09-06-1896]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 2 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (4 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 018 / 00067
Título: Petição ao Rei para financiamento da nova Igreja
Datas: 1907 [05-10-1907]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 2 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (3 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 018 / 00068
Título: Aquisição do relógio da nova Igreja
Datas: 1907 [05-10-1907]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Documento simples / 8 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (14 imagens)

Sr. 019 – Arrematações e escrituras

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 019 / 00069
Título: Traslado de uma escritura dos bens de Alexandre Gomes Couto *
Datas: 1914 – 1924 [25-07-1914 a 21-06-1924]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Processo / 2 documentos
Notas: * em anexo a este documento um diploma assinado por Manuel de Arriaga ao bacharel Joaquim Guerreiro da Cunha,
nomeado para o cargo de notário na Comarca de Reguengos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (35 imagens)
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Código de referência: PT / MRM / JFRM / 019 / 00070
Título: Registo dos autos de arrematação
Datas: 1988 [04-08-1988]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem os autos das arrematações efectuadas nesta Junta de
Freguesia. Reguengos de Monsaraz, 4 de Agosto de 1988. O Presidente António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de Monsaraz, 4
de Agosto de 1988. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (4 imagens)

Sr. 020 – Recenseamentos escolares

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 020 / 00071
Título: Recenseamento das crianças em idade escolar do sexo feminino na freguesia de Caridade
Datas: 1882 – 1916 [16-01-1882 a 06-08-1916]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Maço / 15 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (112 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 020 / 00072
Título: Recenseamento das crianças em idade escolar do sexo masculino na freguesia de Caridade
Datas: 1884 – 1916 [16-01-1884 a 06-08-1916]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Maço / 15 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (112 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 020 / 00073
Título: Recenseamento das crianças em idade escolar do sexo feminino na freguesia de Reguengos
Datas: 1882 – 1916 [16-01-1882 a 06-08-1916]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Maço / 12 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (222 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 020 / 00074
Título: Recenseamento das crianças em idade escolar do sexo masculino na freguesia de Reguengos
Datas: 1882 – 1916 [16-01-1882 a 06-08-1916]
25

Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Maço / 13 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (225 imagens)

Sr. 021 – Recenseamento de trabalhadores

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 021 / 00075
Título: Recenseamento dos trabalhadores na freguesia de Campo
Datas: s/d
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 22 x 17 / Maço
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 021 / 00076
Título: Recenseamento dos trabalhadores na freguesia de Reguengos de Monsaraz
Datas: s/d
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 22 x 17 / Maço
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 021 / 00077
Título: Recenseamento dos trabalhadores na freguesia de Monsaraz
Datas: s/d
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 22 x 17 / Maço
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Sr. 022 – Impostos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 022 / 00078
Título: Lançamento da contribuição paroquial directa na freguesia de Caridade
Datas: 1883 [01-06-1883]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Caderno / 10 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este caderno para o lançamento da contribuição paroquial directa de repartição, relativa à
freguesia da Caridade anexa à Paróquia de Reguengos, com a percentagem de 3% sobre as contribuições gerais do Estado,
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predial, industrial, renda de casas e sumptuária para o ano de 1884, e para os efeitos da lei de 2 de Maio de 1878. Leva no fim
termo de encerramento. Reguengos, 1 de Junho de 1883. O Presidente da Junta Domingos Rosado da Silva Gião”.
Termo de encerramento: “Tem este livro dez folhas de papel que vão todas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica
Gião de que uso. Reguengos, 1 de Junho de 1883. Domingos Rosado da Silva Gião”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (21 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 022 / 00079
Título: Lançamento da contribuição paroquial directa na freguesia de Caridade
Datas: 1884 [10-06-1884 a 20-06-1884]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Caderno / 10 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este caderno para o lançamento da contribuição paroquial directa de repartição, relativa à
freguesia da Caridade anexa à Paróquia de Reguengos, com a percentagem de 3% sobre as contribuições gerais do Estado,
predial, industrial, renda de casas e sumptuária para o ano de 1884, e para os efeitos da lei de 2 de Maio de 1878. Leva no fim
termo de encerramento. Reguengos, 10 de Junho de 1884. O Presidente da Junta João Janes”.
Termo de encerramento: “Tem este caderno de rol de contribuição paroquial directa de repartição, dez folhas de papel as quais
vão todas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica Janes de que uso. Reguengos 10 de Junho de 1884. O Presidente da
Junta João Janes”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (21 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 022 / 00080
Título: Lançamento da contribuição paroquial directa na freguesia de Caridade
Datas: 1887 [15-06-1887 a 30-06-1887]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Caderno / 10 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este caderno para nele se fazer o lançamento da contribuição paroquial directa da repartição
de 3% adicionais às contribuições gerais do Estado predial, industrial, de renda de casas e sumptuária da freguesia da Caridade,
anexa à paróquia de Reguengos, para o ano de mil oitocentos e oitenta e sete. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos
15 de Junho de 1887. O Presidente Manuel Rosado Caeiro”.
Termo de encerramento: “Tem este caderno dez folhas, as quais vão todas numeradas e pelo Presidente da Junta rubricadas
com a rubrica Rosado de que usa. Reguengos 15 de Junho de 1887. O Presidente da Junta Manuel Rosado Caeiro”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (19 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 022 / 00081
Título: Lançamento da contribuição paroquial directa na freguesia de Caridade
Datas: 1888 [03-06-1888 a 30-06-1888]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Caderno / 13 folhas
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Termo de abertura: “Há-de servir este caderno para nele ser lançado o rol do lançamento da contribuição directa paroquial da
repartição de 3% adicionais às contribuições gerais do Estado, predial, industrial, de renda de casas e sumptuária, na freguesia
da Caridade, anexa à Paróquia de Reguengos, relativa ao corrente ano de 1888. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos,
3 de Junho de 1888. O Presidente da Junta Manuel Rosado Caeiro”.
Termo de encerramento: “Tem este caderno treze folhas de papel, as quais vão todas numeradas e pelo Presidente da Junta
rubricadas com a rubrica Rosado de que usa. Reguengos 3 de Junho de 1888. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (21 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 022 / 00082
Título: Lançamento da contribuição paroquial directa na freguesia de Caridade
Datas: 1889 [30-06-1889]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 23 x 33 / Caderno / 16 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (30 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 022 / 00083
Título: Lançamento da contribuição paroquial directa na freguesia de Caridade
Datas: 1890 [30-06-1890]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 23 x 33 / Caderno / 14 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (21 imagens)

Sr. 023 – Eleições

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 023 / 00084
Título: Recenseamento eleitoral na freguesia de Reguengos
Datas: 1967 [14-02-1967]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Caderno / 28 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (26 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 023 / 00085
Título: Caderno de chamadas dos eleitores inscritos no recenseamento
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Datas: 1967 [09-10-1967]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Caderno / 19 folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (35 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 023 / 00086
Título: Acta da eleição da Junta de Freguesia
Datas: 1967 [12-10-1967 a 22-10-1967]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Caderno / 3 folhas
Termo de abertura: “Há-de este caderno servir para nele se lavrar a acta das operações de votação e apuramento dos
candidatos a vogais da Junta de Freguesia supra, a realizar no dia 22 do mês de Outubro, de harmonia com o artigo 230 e
seguintes do Código Administrativo. Câmara Municipal do concelho supra, 12 de Outubro de 1967. O Presidente da Câmara
Mário Perdigão Garcia da Costa”.
Termo de encerramento: “Contém este caderno três folhas todas numeradas e por mim rubricadas com o apelido Garcia da
Costa que uso. Câmara Municipal, 12 de Outubro de 1967. O Presidente da Câmara Mário Perdigão Garcia da Costa”.
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 023 / 00087
Título: Acta da eleição da Junta de Freguesia
Datas: 1971 [06-10-1971 a 17-10-1971]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Caderno / 3 folhas
Termo de abertura: “Há-de este caderno servir para nele se lavrar a acta das operações de votação e apuramento dos
candidatos a vogais da Junta de Freguesia supra, a realizar no dia 17 do mês de Outubro, de harmonia com o artigo 230 e
seguintes do Código Administrativo. Câmara Municipal do concelho supra, 6 de Outubro de 1971. O Presidente da Câmara
Armando José Lourenço de Almeida”.
Termo de encerramento: “Contém este caderno três folhas todas numeradas e por mim rubricadas com o apelido Almeida que
uso. Câmara Municipal, 6 de Outubro de 1971. O Presidente da Câmara Armando José Lourenço de Almeida”.
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Sr. 024 – Mapas

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 024 / 00088
Título: Mapa das grandes famílias agrícolas da freguesia de Reguengos
Datas: s/d
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Caderno / 12 folhas
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Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (25 imagens)

Sr. 025 – Registo da receita e da despesa

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 025 / 00089
Título: Livro de registo da receita e da despesa, dos inventários dos bens e dos ofícios enviados pela Junta de Paróquia
Datas: 1752 – 1839 [18-09-1752 a 19-08-1839]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 142 folhas / em muito mau estado / incompleto
Termo de abertura: “Este livro é da Igreja de Santo António da freguesia dos Reguengos, que servirá de se assentar a despesa e
receita que se fizer na Junta de Paróquia, e se lançar no mesmo os inventários dos bens da igreja que assinará o reverendo
pároco, e vai numerado e rubricado com a minha rubrica Morais. Monsaraz 18 de Setembro de 1752. O vigário Pedro José de
Morais”.
Termo de encerramento: não tem.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (62 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 025 / 00090
Título: Registo da receita e da despesa da Fábrica da Igreja de Santo António dos Reguengos
Datas: 1774 – 1837 [14-05-1774 a 20-04-1837]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 21 / Livro / 96 folhas
Termo de abertura: “Damos comissão ao Reverendo D. Francisco José de Campos nosso sacristão para que possa numerar e
rubricar este livro, que há-de servir para os assentos da receita e despesa da Fábrica da Igreja de Santo António dos Reguengos,
termo de Monsaraz deste Arcebispado, fazendo no fim termo de encerramento na forma do costume. Évora 14 de Maio de
1774”;
Termo de encerramento: “Em virtude da comissão que atrás […] folha que me foi dada pelo Exc. Reverendo Sr. B governador
deste Arcebispado de Évora, numerei e rubriquei com o meu sinal de Campo este livro que há-de servir para a receita e despesa
da Fábrica da Igreja de Santo António dos Reguengos, termo da vila de Monsaraz, deste Arcebispado. Tem noventa e seis folhas.
Em verdade do que fiz este termo que assinei. Évora 14 de Maio de 1774. Francisco José de Campo. Sacristão”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (165 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 025 / 00091
Título: Registo da conta corrente da receita e da despesa da Junta de Paróquia
Datas: 1895 – 1897 [12-03-1895 a 25-12-1897]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
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Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (35 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 025 / 00092
Título: Diário da receita e da despesa da Junta de Paróquia de Reguengos e Caridade
Datas: 1914 – 1936
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 21 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (43 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 025 / 00093
Título: Registo da conta corrente da receita e da despesa
Datas: 1947 – 1967 [01-05-1947 a 01-10-1967]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele serem lançadas das despesas e receitas desta Junta de Freguesia de
Reguengos. Leva no fim termo de encerramento. Contém este livro cem folhas e leva a rubrica M Serra Ventura; e fica a cargo
do tesoureiro. Reguengos 30 de Abril de 1947. O Presidente da Junta de Freguesia Manuel Serra Ventura”.
Termo de encerramento: “Tem este livro cem folhas numeradas de um a cem, rubricadas com a rubrica M Serra Ventura que
uso. Reguengos 30 de Abril de 1947. O Presidente da Junta Manuel Serra Ventura”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 025 / 00094
Título: Registo da conta corrente da receita e da despesa
Datas: 1967 – 1981 [01-10-1967 a 31-12-1981]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (196 imagens)

Sr. 026 – Registo da entrada e saída de dinheiro

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00095
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1937 – 1944 [01-01-1937 a 29-02-1944]
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Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 49 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (98 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00096
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1939 – 1947 [01-10-1939 a 01-05-1947]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 49 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele serem lançadas as despesas e receitas da Junta de Freguesia de
Reguengos. Leva no fim termo de encerramento. Contém quarenta e nove folhas e leva a rubrica Janes da Costa que uso.
Reguengos 31 de Outubro de 1939. O Presidente Domingos Janes da Costa”;
Termo de encerramento: “Serviu este livro para serem lançadas as receitas e despesas da Junta de Freguesia de Reguengos.
Contendo quarenta e nove folhas, as quais estão rubricadas com a rubrica que uso Janes da Costa. Reguengos 31 de Outubro de
1939. O Presidente Domingos Janes da Costa”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00097
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1944 – 1950 [01-03-1944 a 31-12-1950]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 48 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para a Caixa da Junta de Freguesia de Reguengos, a cargo da secretaria. Reguengos 1
de Março de 1944. O Presidente da Junta Manuel Serra Ventura”.
Termo de encerramento: “Tem este livro quarenta e oito folhas numeradas de um a quarenta e oito, rubricadas com a rubrica
Serra Ventura que uso. Reguengos, 1 de Março de 1944. O Presidente da Junta Manuel Serra Ventura”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (78 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00098
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1982 – 1987 [01-01-1982 a 30-06-1987]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar a receita e a despesa desta Junta de Freguesia. Reguengos de
Monsaraz, 4 de Janeiro de 1982. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”;
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Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 4 de Janeiro de 1982. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00099
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1987 – 1991 [01-07-1987 a 31-05-1991]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar a receita e a despesa desta Junta de Freguesia. Reguengos de
Monsaraz, 1 de Julho de 1987. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 1 de Julho de 1987. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00100
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1991 – 1994 [01-06-1991 a 30-11-1994]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar a receita e a despesa desta Junta de Freguesia. Reguengos de
Monsaraz, 1 de Junho de 1991. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 1 de Junho de 1991. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00101
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1994 – 1998 [01-12-1994 a 31-05-1998]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se registarem todas as receitas e despesas da Freguesia, nos termos do n.º 3 do
artigo 23 da Lei n.º 1/87 de 6 de Janeiro. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Dezembro de 1994. O Presidente António José Bico
Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Dezembro de 1994. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)
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Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00102
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 1998 – 2000 [01-06-1998 a 22-08-2000]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se registarem todas as receitas e despesas da Freguesia, nos termos do n.º 3 do
artigo 23 da Lei n.º 1/87 de 6 de Janeiro. Sede da Junta de Freguesia, 1 de Junho de 1998. O Presidente”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 1 de Junho de 1998. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 026 / 00103
Título: Livro-caixa da Junta de Freguesia
Datas: 2000 [22-08-2000 a 29-12-2000]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se registarem todas as receitas e despesas da Freguesia, nos termos do n.º 3 do
artigo 23 da Lei n.º 1/87 de 6 de Janeiro. Sede da Junta de Freguesia, 22 de Agosto de 2000. O Presidente”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica que uso. Sede da
Junta de Freguesia, 22 de Agosto de 2000. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (44 imagens)

Sr. 027 – Orçamentos

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 027 / 00104
Título: Orçamentos da Junta de Paróquia da Caridade
Datas: 1858 – 1869 [04-01-1858 a 09-01-1869]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Caderno / 27 folhas
Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele serem transcritos os orçamentos da Junta de Paróquia da Freguesia de
Nossa Senhora da Caridade, a começar no corrente ano de mil oitocentos e cinquenta e oito. E leva no fim termo de
encerramento. Administração do Concelho de Reguengos, 4 de Janeiro de 1858. O Administrador do Concelho Joaquim José
Justino”;
Termo de encerramento: “Tem este livro vinte e sete folhas, as quais todas vão por mim numeradas e rubricadas com a rubrica
de que uso – Justino. Administração do Concelho de Reguengos, 4 de Janeiro de 1858. O Administrador do Concelho Joaquim
José Justino”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (36 imagens)
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Código de referência: PT / MRM / JFRM / 027 / 00105
Título: Orçamento da Junta de Paróquia de Santo António de Reguengos
Datas: 1858 – 1872 [24-12-1858 a 22-11-1872]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Caderno / 29 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se transcreverem os orçamentos da receita e despesa da Junta de
Paróquia desta freguesia de Santo António de Reguengos, a começar no corrente ano de mil oitocentos e cinquenta e oito. Leva
no fim termo de encerramento. Reguengos, 24 de Dezembro de 1858. O Administrador do Concelho Joaquim José Justino”;
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (36 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 027 / 00106
Título: Orçamentos das Juntas de Paróquia de Santo António de Reguengos e da Caridade
Datas: 1891 – 1898 [16-11-1891 a 06-12-1897]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os orçamentos da receita e da despesa da Junta de Paróquia das freguesias de
Santo António de Reguengos e Caridade anexas. Leva no fim termo de encerramento. Administração do Concelho de Reguengos,
16 de Novembro de 1891. O Administrador do Concelho José Pedro dos Santos Vogado”;
Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão todas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica
Vogado de que uso. Administração do Concelho de Reguengos, 16 de Novembro de 1891. O Administrador do Concelho José
Pedro dos Santos Vogado”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (39 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 027 / 00107
Título: Orçamentos da Junta de Paróquia de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1886 – 1915 [15-11-1886 a 31-12-1914]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / maço / 11 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (66 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 027 / 00108
Título: Orçamentos da Junta de Freguesia de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1917 – 1969 [31-12-1916 a 31-12-1968]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / maço / 46 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (158 imagens)
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Sr. 028 – Mapas demonstrativos da receita e da despesa

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 028 / 00109
Título: Mapas demonstrativos da receita e da despesa da Junta de Paróquia de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1888 – 1907 [21-04-1889 a 20-10-1906]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / maço / 4 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (18 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 028 / 00110
Título: Mapas demonstrativos da receita e da despesa da Junta de Freguesia de Reguengos e Caridade anexa
Datas: 1923 – 1949 [01-02-1924 a 20-3-1950]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / maço / 9 documentos
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (41 imagens)

Sr. 029 – Registo da receita mensal

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 029 / 00111
Título: Registo das receitas arrecadadas mensalmente na Junta de Freguesia
Datas: 1987 – 1994 [02-01-1987 a 31-12-1994]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 101 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar mensalmente a receita arrecadada por cada verba. Reguengos
de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém duzentas e duas folhas numeradas e rubricadas com o apelido de Medinas que uso.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (199 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 029 / 00112
Título: Registo das receitas arrecadadas mensalmente na Junta de Freguesia
Datas: 1995 – 2000 [02-01-1995 a 31-12-2000]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar mensalmente a receita arrecadada por cada verba orçamental.
Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1995. O Presidente”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1995. O Presidente da Junta”.
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Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital 154 imagens)

Sr. 030 – Registo de ordens de pagamento

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 030 / 00113
Título: Registo das ordens de pagamento efectuadas pela Junta de Freguesia
Datas: 1960 – 1970 [02-01-1960 a 18-12-1970]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem as ordens de pagamento passadas por esta Junta de
Freguesia. Contém … folhas, todas numeradas e autenticadas com a rubrica … que uso. Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de
1960. O Presidente Manuel Serra Ventura”;
Termo de encerramento: não tem.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (56 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 030 / 00114
Título: Registo das ordens de pagamento efectuadas pela Junta de Freguesia
Datas: 1970 – 1983 [18-12-1970 a 28-10-1983]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem as ordens de pagamento passadas por esta Junta de
Freguesia. Reguengos de Monsaraz, 18 de Dezembro de 1970. O Presidente”;
Termo de encerramento: não está preenchido.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (104 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 030 / 00115
Título: Registo das ordens de pagamento efectuadas pela Junta de Freguesia
Datas: 1983 – 1992 [02-11-1983 a 29-06-1992]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registarem cronologicamente as autorizações de pagamento
processadas nos serviços de contabilidade nesta junta de freguesia. Reguengos de Monsaraz, 2 de Novembro de 1983. O
Presidente António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 2 de Novembro de 1983. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (202 imagens)
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Código de referência: PT / MRM / JFRM / 030 / 00116
Título: Registo das ordens de pagamento efectuadas pela Junta de Freguesia
Datas: 1992 – 1998 [29-06-1992 a 24-04-1998]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registarem cronologicamente as autorizações de pagamento
processadas nos serviços de contabilidade nesta junta de freguesia. Reguengos de Monsaraz, 29 de Junho de 1992. O Presidente
António José Bico Medinas”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz, 29 de Junho de 1992. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (202 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 030 / 00117
Título: Registo das ordens de pagamento efectuadas pela Junta de Freguesia
Datas: 1998 – 2000 [24-04-1998 a 29-12-2000]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se registarem por ordem cronológica as ordens de pagamento emitidas por esta
junta de freguesia, bem como o seu valor e data de pagamento. Sede da Junta de Freguesia, 24 de Abril de 1998. O Presidente
da Junta”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 24 de Abril de 1998. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (159 imagens)

Sr. 031 – Conta corrente com as despesas orçamentais

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00118
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1961 – 1965 [31-01-1961 a 31-12-1965]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 22 / Livro / 50 folhas
Termo de abertura: não tem.
Termo de encerramento: não tem.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (92 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00119
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1966 – 1975 [04-01-1966 a 31-12-1975]
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Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem em conta das alíneas do orçamento de despesa, todas as
importâncias que esta Junta de Freguesia tenha de pagar. Contém cem folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica de
que uso. Reguengos, 1 de Janeiro de 1966. O Presidente”.
Termo de encerramento: não tem.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (180 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00120
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1976 – 1981 [05-01-1976 a 28-12-1981]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 102 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para as contas correntes com as rubricas orçamentais da despesa. Reguengos de
Monsaraz, 20 de Dezembro de 1975. O Presidente José Fialho”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cento e duas folhas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de
Monsaraz, 20 de Dezembro de 1975. O Presidente”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (162 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00121
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1982 – 1984 [04-01-1982 a 31-12-1984]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 30 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os pagamentos em conta corrente com as despesas
orçamentais. Reguengos de Monsaraz, 4 de Janeiro de 1982. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas que todas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Reguengos de Monsaraz. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (167 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00122
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1985 – 1987 [02-01-1985 a 31-12-1987]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 101 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para as contas correntes com as rubricas orçamentais da despesa. Reguengos de
Monsaraz, 2 de Janeiro de 1985. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
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Termo de encerramento: “Contém este livro duzentas e duas folhas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de
Monsaraz, 2 de Janeiro de 1985. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (186 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00123
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1988 – 1992 [02-01-1988 a 31-12-1992]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 201 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para as contas correntes com as rubricas orçamentais da despesa. Reguengos de
Monsaraz, 2 de Janeiro de 1988. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro quatrocentas e duas folhas numeradas e devidamente rubricadas. Reguengos de
Monsaraz, 2 de Janeiro de 1988. O Presidente António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (378 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00124
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1993 – 1995 [02-01-1993 a 29-12-1995]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os pagamentos em conta corrente as despesas
orçamentais. Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1993. O Presidente António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1993. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (201 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00125
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1995 – 1997 [02-01-1995 a 23-12-1997]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os pagamentos em conta corrente as despesas
orçamentais. Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1995. O Presidente António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que
uso. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1995. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (201 imagens)
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Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00126
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1997 – 1999 [01-01-1997 a 31-12-1999]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os pagamentos em conta corrente as despesas
orçamentais. Reguengos de Monsaraz, 1 de Janeiro de 1997. O Presidente António José Bico Medinas”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, que vão todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Sede da Junta de Freguesia, 1 de Janeiro de 1997. O Presidente da Junta António José Bico Medinas”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (202 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 031 / 00127
Título: Registo da conta corrente com as despesas orçamentais
Datas: 1999 – 2000 [02-01-1999 a 29-12-2000]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se registarem os pagamentos em conta corrente as despesas
orçamentais. Reguengos de Monsaraz, 2 de Janeiro de 1999. O Presidente”.
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas, que vão todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas
que uso. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1999. O Presidente”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (139 imagens)

Sr. 032 – Documentos de despesa e receita

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 032 / 00128
Título: Documentos de despesa e de receita da Junta
Datas: 1866 – 1972 [23-12-1866 a 31-12-1972)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 34 x 22 / Maço
Acessibilidade: disponível apenas em formato papel

Sr. 033 – Outros documentos de contabilidade

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 033 / 00129
Título: Conta corrente da Junta de Paróquia
Datas: 1873 – 1877 [01-01-1873 a 31-12-1877)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 34 x 22 / Documento simples / 20 Folhas
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Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (34 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 033 / 00130
Título: Contas aprovadas da Junta de Paróquia
Datas: 1896 – 1898 [29-08-1899 a 29-09-1899)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 34 x 22 / Documento simples / 20 Folhas
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (22 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 033 / 00131
Título: Livro auxiliar das operações de tesouraria
Datas: 1995 – 2001 [02-01-1995 a 09-01-2001]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 99 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para o registo dos movimentos de entrada e saída de fundos por operações de
tesouraria. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1995. O Presidente da Junta”.
Termo de encerramento: “Contém este livro … folhas, todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Medinas que uso.
Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1995. O Presidente da Junta”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (59 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 033 / 00132
Título: Registo da receita eventual
Datas: 1999 – 2001 [02-01-1999 a 01-02-2001]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 22 x 30 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Servirá o presente livro para nele se escriturarem os diversos rendimentos eventuais cobrados por esta
freguesia. Sede da Junta de Freguesia, 2 de Janeiro de 1999. O Presidente da Junta”.
Termo de encerramento: não está preenchido.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (187 imagens)

Sr. 034 – Generalidades

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 034 / 00133
Título: Livro de registo de testamento e de instituição de capelas
Datas: 1585 – 1772 [15-02-1858 a 25-10-1772) *
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 374 Folhas
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Termo de abertura: não tem.
Termo de encerramento: “Tem este livro em que estão apresentadas as capelas antigas e as que foram sendo instituídas, o qual
foi trasladado de outros livros antigos […] o qual tem trezentas e setenta e quatro meias folhas […] em que vai este termo, que
todas foram numeradas e rubricadas por mim […] Monsaraz, 22 de Agosto de 1664. Bartolomeu Álvares de Vargas”.
Notas: * data de produção do documento: 22-08-1664
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (547 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 034 / 00134
Título: Livro do receituário do Hospital de Reguengos
Datas: 1936 – 1938 [13-01-1936 a 30-12-1938)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 13 Folhas
Termo de abertura: não tem.
Termo de encerramento: não tem.
Notas: * Livro referente à enfermaria n.º 2, destinadas para as epidemias.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (22 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFRM / 034 / 00135
Título: Registo da conta corrente com o Legado Operário de Évora
Datas: 1944 – 1945 [25-08-1944 a 25-09-1945)
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 50 Folhas
Termo de abertura: não tem.
Termo de encerramento: não tem.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (8 imagens)
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