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Descrição do Fundo 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC  

 

Datas extremas: 1908 – 1973  

 

Dimensão e suporte: 13 Livros 

 

Nível de descrição: fundo 

 

Nome do Produtor: Reguengos Clube e Clube Reguenguense  

 

História Administrativa: Os escassos elementos que possuímos sobre a existência do Reguengos Clube reportam-se a dois 

documentos impressos: o primeiro, uma pequena notícia, no Eco n.º 249 (1 de Abril de 1914), na qual descreve a junção de duas 

colectividades de Reguengos: o Grémio Recreativo com o Clube Reguenguense, originando, desta forma, o Reguengos Clube. O 

segundo, e o mais importante, os estatutos de 1933 da Sociedade Reguengos Clube. Nele, podemos comprovar que esta sociedade 

nasceu da fusão de outras duas já existentes – Grémio Recreativo e Clube Reguenguense (artigo 1), cujos fins são, segundo o artigo 

2º, a decente e honesta recreação dos sócios, a cooperação, convivência e protecção dos sócios pela assistência mútua, a instrução, 

o estudo e a economia, estando proibidas quaisquer discussões ou manifestações políticas, religiosas ou respeitantes a outras 

sociedades. 

 

Âmbito e conteúdo: Este fundo é constituído pela documentação produzida no âmbito das actividades do Reguengos Clube de 1914 

a 1973. Possui também um documento produzido pelo Clube Reguenguense em 1908. 

 

Condições de acesso: a documentação encontra-se disponível mediante requisição nos serviços competentes (Arquivo Municipal 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. 

 

Acessibilidade: Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz / Arquivo Municipal / Largo Almeida Garrett / 7200-370 Reguengos 

de Monsaraz / Telefone: 266 508 040 (geral) / Fax: 266 508 059 / Mail: arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt 

mailto:arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt


Quadro de Classificação 

 

 

Sr. 001 – Registo da receita e da despesa (1914 – 1946) 

 

Sr. 002 – Livro-caixa (1914 – 1973) 

 

Sr. 003 – Registo de sócios (1914 – 1935) 

 

Sr. 004 – Actas das reuniões da Direcção (1928 – 1942) 

 

Sr. 005 – Actas das sessões da Assembleia do Clube Reguenguense (1908 – 1913) 

 

Sr. 006 – Inventários de bens (1914 – 1946) 

 

Sr. 007 – Movimento de cotização (1948 – 1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrição dos documentos 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC / 001 

Título: Registo da receita e da despesa 

Datas: 1914 – 1946   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

 

00001 (1914-1923)  

00002 (1941-1946) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC / 002 

Título: Livro-caixa  

Datas: 1914 – 1973   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Livros – papel 

 

00001 (1914-1923)  

00002 (1924-1939) 

00003 (1942-1945) 

00004 (1946-1952) 

00005 (1952-1958) 

00006 (1958-1964) 

00007 (1967-1973) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC / 003 

Título: Registo de sócios  

Datas: 1914 – 1935   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

 

00001 (1914-1935)  

00002 (1914-1935) 

 

 

 



Código de referência: PT / MRM / RC / 004 

Título: Actas das reuniões da direcção  

Datas: 1928 – 1942   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

 

00001 (1928-1942) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC / 005 

Título: Actas das sessões da Assembleia do Clube Reguenguense  

Datas: 1908 – 1913   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

 

00001 (1908-1913) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC / 006 

Título: Inventários de bens  

Datas: 1914 – 1946  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

 

00001 (1914-1929) 

00002 (1946) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / RC / 007 

Título: Movimento da cotização  

Datas: 1948 – 1950  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

 

00001 (1948-1950) 
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