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Descrição do Fundo  

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR  

 

Título: Sociedade Artística Reguenguense 

 

Datas extremas: 1907 – 2005 

 

Nível de descrição: fundo  

 

Dimensão e suporte: 122 Livros – papel 

 

Nome do Produtor: Sociedade Artística Reguenguense 

 

História Administrativa: … 

 

Âmbito e conteúdo: Inclui documentação estritamente administrativa das várias direções que geriram a sociedade. A parte mais 

significativa prende-se com a série de atas das várias reuniões diretivas e documentação relacionada com a gestão financeira da 

sociedade. De realçar a parte documental relativa aos sócios e aos mecanismos de controlo dos associados. 

 

Sistema de organização: Os princípios organizativos adoptados neste arquivo podem descrever-se rapidamente. Adoptou-se um 

quadro de classificação de tipo orgânico-funcional, baseado nas práticas que têm sido consagradas na organização deste tipo de 

fundo. O carácter fragmentário da documentação obrigou à criação de várias secções e séries com características de colecção e 

baseadas na tipologia documental. Cada secção é composta por séries que foram, sempre que se justificou, ordenadas 

cronologicamente. 

 

Condições de acesso: a documentação encontra-se disponível em cópia digital mediante requisição nos serviços competentes 

(Arquivo Municipal de Reguengos de Monsaraz); os documentos originais encontram-se na sede da Sociedade Artística 

Reguenguense. 

 

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) / Faxe: 266 508 059 / Correio electrónico: arquivo@cm-reguengos-

monsaraz.pt 

 

 

 

mailto:arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt
mailto:arquivo@cm-reguengos-monsaraz.pt


Quadro de Classificação 

 

 

Fundo: PT / MRM / SAR  

 

 

SC. A: ÓRGÃOS DO GOVERNO 1907 – 2005 PT / MRM / SAR / A 

 

A/001 Actas das sessões da Direcção (1907 – 2005) 

A/002 Actas da Assembleia-geral (1907 – 1965) 

A/003 Actas do Conselho Fiscal e Consultivo (1941 – 1987) 

A/004 Actas de Comissões (1929 – 1950) 

 

 

SC. B: EXPEDIENTE 1908 – 1991 PT / MRM / SAR / B 

 

B/001 Registo da correspondência expedida (1908 – 1959) 

B/002 Registo da correspondência expedida da Comissão de Colaboração da Direcção (1929 – 1932) 

B/003 Registo da correspondência recebida (1938 – 1991) 

B/004 Registo da correspondência da Assembleia-geral (1942 – 1965) 

B/005 Registo da correspondência do Conselho Fiscal e Consultivo (1945 – 1964) 

B/006 Protocolo da correspondência (1981 – 1984) 

 

 

SC. C: CONTABILIDADE 1907 – 1987 PT / MRM / SAR / C 

 

C/001 Diário do Razão (1944 – 1987) 

C/002 Registo do balancete do Razão (1952 – 1986) 

C/003 Registo do Diário (1952 – 1987) 

C/004 Registo do Diário Central (1951 – 1983) 

C/005 Livro-caixa (1907 – 1987) 

C/006 Livro-caixa da Comissão Pró-sede (1946 – 1950) 

C/007 Conta corrente (1911 – 1963) 

C/008 Registo da receita (1909 – 1927) 

C/009 Registo da receita e da despesa (1943 – 1981) 

C/100 Registo das despesas (1944 – 1983) 

C/011 Registo de pagamentos (1916 – 1918) 

C/012 Registo da receita eventual (1944 – 1946) 

C/013 Operações diversas (1984 – 1986) 

 

 



SC. D: PATRIMÓNIO 1909 – 1944 PT / MRM / SAR / D 

 

D/001 Inventário de bens (1909 – 1944) 

 

SC. E: GESTÃO DE PESSOAL 1907 – 1992 PT / MRM / SAR / E 

 

E/001 Registo da matrícula de sócios (1907 – 1958) 

E/002 Propostas para sócios (1918 – 1971) 

E/003 Registo de visitantes (1910 – 1992) 

E/004 Registo de penalidades (1930 – 1948) 

E/005 Autos de posse (1942 – 1974) 

E/006 Pagamento de jóias (1907) 

E/007 Pagamento de cotas (1944 – 1984) 

 

 

SC. F: ACTIVIDADES RECREATIVAS 1907 – 1958 PT / MRM / SAR / F 

 

F/001 Actividades promovidas pela colectividade (1907 – 1958) 

 

 

 

 

 

 

 



Descrição documental 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A 

Título: Órgãos do Governo 

Datas: 1907 – 2005   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 25 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta secção inserimos a documentação relacionada com os órgãos directivos da Sociedade Artística 

Reguenguense. É constituído pelas seguintes séries: Actas das sessões da Direcção; Actas da Assembleia-geral; Actas do 

Conselho Fiscal e Consultivo; Actas de Comissões. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 

Título: Actas das sessões da Direcção 

Datas: 1907 – 2005   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 19 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série inserimos todos os documentos que dizem respeito ao registo das actas da Direcção da 

Sociedade Artística Reguenguense. Por uma questão de simplicidade de processos e de consulta, decidimos colocar os 

três primeiros livros de actas da Sociedade Artística Recreativa de Instrução e Beneficência Reguenguense, antiga 

designação da Sociedade. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00001  

Título: Actas das sessões da Sociedade Artística Recreativa de Instrução e Beneficência Reguenguense 

Datas: 1907 [25-07-1907 a 28-09-1907] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 10 folhas  

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se registarem as actas das sessões da Direcção da Sociedade 

Artística Recreativa de Instrução e Beneficência Reguenguense. Reguengos 25 de Julho de 1907. O Presidente da 

Direcção Joaquim Marques”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro dez folhas as quais estão todas numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica de que uso que é Marques. Reguengos 25 de Julho de 1907. O Presidente da Direcção Joaquim Marques”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (21 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00002  

Título: Actas das sessões da Sociedade Artística Recreativa de Instrução e Beneficência Reguenguense 

Datas: 1907 [28-09-1907 a 03-11-1907] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 10 folhas  



Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se registarem as actas das sessões da Direcção da Sociedade 

Artística de Recreio, Instrução e Beneficência Reguenguense. Reguengos 28 de Setembro de 1907. O Presidente”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro dez folhas as quais estão todas numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica de que uso que é. Reguengos 28 de Setembro de 1907. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (19 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00003  

Título: Actas das sessões da Sociedade Artística Recreativa de Instrução e Beneficência Reguenguense 

Datas: 1907 [03-11-1907 a 18-12-1907] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 10 folhas  

Termo de abertura: não tem. 

Termo de encerramento: não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (10 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00004  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1908 – 1918 [31-01-1908 a 31-05-1918] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 145 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos, 1 de Fevereiro de 1908. O Presidente da Direcção Alexandre Augusto da Silva”. 

Termo de encerramento: não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (285 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00005  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1918 – 1925 [12-06-1918 a 31-05-1925] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 88 folhas     

Termo de abertura: não tem. 

Termo de encerramento: não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (174 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00006  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1925 – 1933 [20-06-1925 a 04-06-1933] 

Nível de descrição: documento 



Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 96 folhas     

Termo de abertura: não tem. 

Termo de encerramento: não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (190 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00007  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1933 – 1943 [28-08-1933 a 31-08-1943] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 101 folhas     

Termo de abertura: “Tem este livro … folhas rubricadas com a rubrica de que uso (A. Godinho) e devidamente 

numeradas, para nelas se registarem as actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense. 

Reguengos, 28 de Setembro de 1933. O Presidente da Direcção António Paulitos Godinho”. 

Termo de encerramento: não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (195 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00008  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1943 – 1947 [30-09-1943 A 05-06-1947] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Tem este livro 50 rubricadas com a rubrica de que uso F Tapum e devidamente numeradas de 

1 a 50, para nelas se registarem as actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense. Reguengos. 

O Presidente da Direcção Francisco Manuel Tapum”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas todas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso. 

Reguengos. O Presidente da Direcção Feliciano Leitão”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00009  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1947 – 1950 [21-08-1947 a 27-09-1950] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele serem registados as actas das sessões da Direcção da 

Sociedade Artística Reguenguense. Reguengos, 21 de Agosto de 1947. O Presidente Feliciano Leitão”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas devidamente numeradas e rubricadas com a rubrica F. 

Leitão que uso. Reguengos, 21 de Agosto de 1947. O Presidente da Direcção Feliciano Leitão”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00010  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1953 – 1961 [26-01-1953 a 05-04-1961] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele serem registadas as Actas da Direcção, vai numerado de 1 a 

100 e por mim rubricado com a rubrica de … que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, 26 de 

Janeiro de 1953. O Presidente F. Rosado Gião”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas, todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 26 de Janeiro 

de 1953”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (199 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00011  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1970 – 1979 [31-12-1970 a 04-07-1979] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 31 de Dezembro de 1970. O Presidente da Direcção João Prego 

Ventura”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cem folhas, as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a minha 

rubrica […] que uso. Reguengos de Monsaraz, 31 de Dezembro de 1970. O Presidente da Direcção João Prego 

Ventura”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (192 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00012  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1979 – 1981 [30-06-1979 a 09-12-1981] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 30 de Junho de 1979. O Presidente da Direcção Arnaldo Dez Reis 

Morais Pinto”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a 

minha rubrica … que uso. Reguengos de Monsaraz, 30 de Junho de 1979. O Presidente da Direcção Arnaldo Dez Reis 

Morais Pinto”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00013  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1981 – 1984 [15-12-1981 a 31-01-1984] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 1981. O Presidente da Direcção Francisco Reis 

Calaco”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a 

minha rubrica que uso. Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 1981. O Presidente da Direcção Francisco Reis 

Calaco”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00014  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1984 – 1986 [02-02-1984 a 04-06-1986] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 2 de Fevereiro de 1984. O Presidente da Direcção Fernando 

Manuel Calixto Quintas”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a 

minha rubrica que uso. Reguengos de Monsaraz, 2 de Fevereiro de 1984. O Presidente da Direcção Fernando 

Manuel Calixto Quintas”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00015  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1986 – 1989 [10-06-1986 a 05-01-1989] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 10 de Junho de 1986. O Presidente da Direcção Fernando Manuel 

Calixto Quintas”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a 

minha rubrica que uso. Reguengos de Monsaraz, 10 de Junho de 1986. O Presidente da Direcção Fernando Manuel 

Calixto Quintas”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)    

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00016  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1989 – 1993 [12-01-1989 a 07-04-1993] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 12 de Janeiro de 1989. O Presidente da Direcção Manuel 

Fernando Reis Soeiro”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a 

minha rubrica que uso. Reguengos de Monsaraz, 12 de Janeiro de 1989. O Presidente da Direcção Manuel Fernando 

Reis Soeiro”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)    

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00017  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1993 – 1995 [16-04-1993 a 03-07-1995] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 16 de Abril de 1993. O Presidente da Direcção José Joaquim 

Calisto da Silva”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão numeradas e por mim rubricadas com a 

minha rubrica que uso. Reguengos de Monsaraz, 16 de Abril de 1993. O Presidente da Direcção José Joaquim Calisto 

da Silva”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)   

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00018  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1995 – 1998 [02-10-1995 a 03-11-1998] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas da Direcção da Sociedade Artística 

Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 2 de Outubro de 1995. O Presidente da Direcção José Godinho Pereira 

Ramalho”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais estão todas numeradas. Reguengos de 

Monsaraz, 4 de Janeiro de 1999. O Presidente da Direcção, Joaquim José Martins Medinas”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)   

 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 001 / 00019  

Título: Actas das sessões da Direcção da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1998 – 2005 [05-11-1998 a 06-04-2005] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 22 / Livro / 50 folhas     

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas da Direcção da Sociedade Artística 

Reguenguense. Reguengos de Monsaraz, 5 de Novembro de 1998. O Presidente da Direcção Joaquim José Martins 

Medinas”. 

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens)   

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 002 

Título: Actas da Assembleia-geral  

Datas: 1907 – 1965   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série inserimos todos os documentos que dizem respeito ao registo das actas das reuniões da 

Assembleia-geral da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 002 / 00001  

Título: Actas das sessões  

Datas: 1907 – 1913 [21-07-1907 a 19-01-1913] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da Assembleia-geral da 

Sociedade Artística de Recreio, Instrução e Beneficência Reguenguense. Reguengos, 21 de Julho de 1907. O 

Presidente da Mesa da Assembleia-geral Manuel Sereto Moniz”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas que todas vão por mim rubricadas com a rubrica Moniz 

de que uso. Reguengos, 21 de Julho de 1907. O Presidente da Mesa da Assembleia-geral Manuel Sereto Moniz”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (98 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 002 / 00002  

Título: Actas das sessões  

Datas: 1914 – 1945 [18-01-1914 a 14-01-1945] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 150 folhas  

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (269 imagens) 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 002 / 00003  

Título: Actas das sessões  

Datas: 1945 – 1965 [21-01-1945 a 20-08-1965] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da Assembleia-geral da 

Sociedade Artística Reguenguense. Reguengos, 21 de Janeiro de 1945. O Presidente da Assembleia-geral [Mário 

Durão] ”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cem folhas as quais vão por mim numeradas e todas rubricadas com a 

minha rubrica […] que uso. Reguengos, 21 de Janeiro de 1945. O Presidente da Assembleia-geral [Mário Durão] ”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (98 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 003 

Título: Actas do Conselho Fiscal e Consultivo   

Datas: 1941 – 1987   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série que congrega todos os documentos relativos ao registo das actas das reuniões do Conselho 

Fiscal e Consultivo da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 003 / 00001  

Título: Actas das reuniões  

Datas: 1941 – 1956 [24-01-1941 a 10-09-1956] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro de registo das actas do Conselho Fiscal e consultivo da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos 24 de Janeiro de 1941. O Presidente do Conselho Fiscal […]”. 

Termo de encerramento: “Este livro contem 100 (cem) folhas numeradas por página de 1 a 100 e rubricadas com a 

rubrica […]. Reguengos, 24 de Janeiro de 1941. O Presidente do Conselho Fiscal […]”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (202 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 003 / 00002  

Título: Actas das reuniões  

Datas: 1956 – 1987 [31-08-1956 a 10-01-1987] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 21 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para registo de actas do Conselho Fiscal e Consultivo da Sociedade 

Artística Reguenguense, com sede em Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e 



por mim rubricadas com a rubrica Sona que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 31 

de Agosto de 1956. O Presidente do Conselho Fiscal e Consultivo. Eduardo Coelho Sona”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 31 de Agosto de 1956. O Presidente do Conselho Fiscal e Consultivo. Eduardo Coelho Sona”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (172 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 004 

Título: Actas de Comissões   

Datas: 1929 – 1950   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocámos vários documentos relativos ao registo de actas de várias comissões que se 

constituíram na Sociedade Artística Reguenguense: Comissão de colaboração, Comissão pro-sede e Comissão Recreativa. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 004 / 00001  

Título: Actas da Comissão de Colaboração da Direcção  

Datas: 1929 – 1932 [25-06-1929 a 21-03-1932] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Este livro tem cinquenta folhas de trinta e cinco linhas, numeradas e por mim devidamente 

rubricadas, servindo para nele serem exaradas todas as actas respeitantes às reuniões lavradas a efeito pela 

Comissão que trata o artigo 24 do artigo 26 a que se referem os estatutos desta Sociedade. Reguengos, 26 de Junho 

de 1929. O Presidente António Paulitos Godinho”. 

Termo de encerramento: “Este livro, que tem 49 folhas de 35 linhas e uma em branco devidamente numeradas e 

rubricadas com a minha rubrica, serve algumas para nele se registarem todas as actas da Comissão a que se refere o 

n.º 24 do art. 26 dos Estatutos desta Sociedade. Reguengos, 15/5/931. O Presidente da Comissão António Paulitos 

Godinho”. 

Nota: De acordo com os estatuto da Sociedade Artística Reguenguense competia à Direcção (art.26) “eleger no 

prazo de 15 dias depois de tomar posse vinte e um sócios que constituam uma comissão destinada a colaborar com 

a Direcção e em que ela poderá delegar parte das suas atribuições”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (18 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 004 / 00002  

Título: Actas da Comissão Recreativa   

Datas: 1943 – 1944 [05-03-1943 a 16-02-1944] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele serem exaradas as actas da Comissão Recreativa da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos, 5 de Março de 1943. Mário Rodrigues”. 



Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas que vão devidamente numeradas e rubricadas com a 

rubrica que uso M Rodrigues. Reguengos, 5 de Março de 1943. Mário Rodrigues”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (5 imagens)  

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / A / 004 / 00003  

Título: Actas da Comissão Pro-sede    

Datas: 1946 – 1950 [07-02-1946 A 14-03-1950] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: não tem 

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (18 imagens)  

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / B 

Título: Expediente 

Datas: 1908 – 1991   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 19 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Secção constituída pelos registos da correspondência enviada e expedida pela Direcção da Sociedade 

Artística Reguenguense no âmbito das suas funções. É formada pelas seguintes séries: Registo da correspondência expedida; 

Registo da correspondência expedida da Comissão de Colaboração da Direcção; Registo da correspondência recebida; Registo da 

correspondência da Assembleia-geral; Registo da correspondência do Conselho Fiscal e Consultivo; Protocolo da 

correspondência. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 

Título: Registo da correspondência expedida 

Datas: 1908 – 1959   

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 8 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pelos documentos de registo da correspondência expedida pela direcção da 

Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00001  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1908 – 1921 [01-03-1908 a 23-05-1921] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 48 folhas  

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se escrever toda a correspondência oficial da Direcção para 

com os sócios desta sociedade e particulares. Sala das sessões da Direcção a 1 de Março de 1908. O Presidente da 

Direcção Manuel Lopes Natário”. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (88 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00002  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1921 – 1928 [01-06-1921 a 04-04-1928] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Este livro tem cinquenta folhas, e só há-de servir para nele se escrever toda a correspondência 

oficial da Direcção para com os sócios desta Sociedade e particulares, e vai devidamente rubricado por mim. Sala 

das sessões da Direcção a 1 de Junho de 1921. Pelo Presidente. O secretário da Direcção José Serra Ventura”. 

Termo de encerramento: Não tem. 



Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (98 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00003  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1928 – 1932 [10-04-1928 a 03-12-1932] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Tem este livro cinquenta folhas e há-de servir para nele se escrever toda a correspondência da 

Sociedade Artística Reguenguense e que vão rubricadas e numeradas. Reguengos, 10 de Abril de 1928. Pelo 

Presidente. O Secretário José […] Vogado”. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00004  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1933 – 1944 [09-01-1933 a 19-06-1944] 

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 (195 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00005  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1944 – 1950 [19-06-1944 a 13-03-1950] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para ser registada toda a correspondência expedida da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos, 19 de Junho de 1944. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica que 

uso. Reguengos, 19 de Junho de 1944. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (200 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00006  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1950 – 1951 [18-03-1950 a 13-10-1951] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas  



Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar toda a correspondência expedida, da Sociedade 

Artística Reguenguense, e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a rubrica de que 

uso Manuel Luís Pinto. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, Março de 1950. O Presidente da Direcção 

Luís Manuel Pinto”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas Manuel Luís 

Pinto. Reguengos, Março de 1950. O Presidente da Direcção Luís Manuel Pinto”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00007  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1951 – 1953 [29-10-1951 a 16-02-1953] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar toda a correspondência expedida da Sociedade 

Artística Reguenguense, e todas as folhas vão seguidamente numeradas, por mim rubricadas com a rubrica de que 

uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, Novembro de 1951. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 

Novembro de 1951. O Presidente da Direcção”.  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 001 / 00008  

Título: Registo da correspondência enviada 

Datas: 1953 – 1959 [14-02-1953 a 31-12-1959] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 99 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para correspondência expedida da Sociedade Artística Reguenguense, 

vai numerado de 1 a 99 e por mim rubricado com a rubrica de que uso. Reguengos, 14 de Fevereiro de 1953. Pela 

Direcção. O Presidente”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas, todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 14 de Fevereiro 

de 1953. Pela Direcção. O Presidente”.  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (132 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 002 

Título: Registo da correspondência expedida da Comissão de Colaboração da Direcção  

Datas: 1929 – 1932  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pelos documentos de registo da correspondência expedida pela Comissão criada 

em 1929 para colaborar com a direcção da Sociedade Artística Reguenguense. 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 002 / 00001  

Título: Registo da correspondência expedida pela Comissão 

Datas: 1929 – 1932 [26-06-1929 a 22-03-1932] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Este livro tem cinquenta folhas de trinta e cinco linhas numeradas e por mim devidamente 

rubricadas, servindo para nele ser registada toda a correspondência respeitante às deliberações tomadas pela 

Comissão que trata o n.º 24 do artigo 26 a que se referem os estatutos desta Sociedade. Aos 26 de Junho de 1929. O 

Presidente António Ramalho Godinho ”. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (16 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 

Título: Registo da correspondência recebida  

Datas: 1938 – 1991  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Esta série engloba todos os documentos relacionados com o registo da correspondência recebida 

pela direcção da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 / 00001  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1938 – 1946 [28-01-1938 a 08-08-1946] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Serve este livro para registar toda a correspondência recebida na Sociedade Artística 

Reguenguense. Reguengos 28 de Janeiro de 1938. Pela Direcção. O Presidente Francisco António Lagareiro”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cem (100) folhas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica Lagareiro 

de que uso. Reguengos 28 de Janeiro de 1938. Pela Direcção. O Presidente Francisco António Lagareiro”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 / 00002  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1946 – 1950 [10-08-1946 a 07-03-1950] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele ser registada toda a correspondência recebida pela Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos, 10 de Agosto de 1946. O Presidente de Direcção”. 



Termo de encerramento: “Contém este livro 50 (cinquenta) folhas todas rubricadas por mim com a rubrica que uso. 

Reguengos 10 de Agosto de 1946. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 / 00003  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1950 – 1952 [08-03-1950 a 30-04-1952] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar toda a correspondência recebida da Sociedade 

Artística Reguenguense, e vão seguidamente todas numeradas e rubricadas com a rubrica […] que uso. Leva no fim 

o termo de encerramento. Reguengos, 8 de Março de 1950. Pela Direcção. O Presidente […]”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 8 de 

Março de 1950. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 / 00004  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1952 – 1954 [03-05-1952 a 12-01-1954] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 47 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar toda a correspondência recebida da Sociedade 

Artística Reguenguense, e vão seguidamente todas numeradas e rubricadas com a rubrica de Marcão Júnior que 

uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos 3 de Maio de 1952. Pela Direcção. O Presidente Manuel 

Fialho Marcão Júnior”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 47 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos 3 de 

Maio de 1952. O Presidente da Direcção Manuel Fialho Marcão Júnior”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (94 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 / 00005  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1954 – 1959 [12-01-1954 a 31-12-1959] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para correspondência recebida da Sociedade Artística Reguenguense, 

vai numerado de 1 a 50, e por mim rubricado com a Joaquim Morais que uso. Reguengos, 12 de Janeiro de 1954. O 

Presidente Joaquim Rosado Morais”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas todas numeradas e rubricadas. Reguengos 12 de Janeiro de 

1954. Joaquim Rosado Morais”. 



Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (93 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 003 / 00006  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1991 [10-05-1991 a 31-10-1991] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 99 folhas  

Termo de abertura: Não está preenchido 

Termo de encerramento: Não está preenchido 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (25 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 004 

Título: Registo da correspondência da Assembleia-geral  

Datas: 1942 – 1965  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pela documentação relativa à correspondência recebida e expedida pelos membros 

da Mesa da Assembleia-geral da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 004 / 00001  

Título: Registo da correspondência expedida 

Datas: 1942 – 1965 [19-01-1942 a 11-01-1965] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 49 folhas  

Termo de abertura: “Destina-se este livro para nele ser registada toda a correspondência expedida da Assembleia-

geral da Sociedade Artística Reguenguense. Reguengos, 19 de Janeiro de 1942. O Presidente da Assembleia-geral. 

Heitor Alves Durão”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro quarenta e nove folhas, as quais vão todas numeradas e por mim 

rubricadas com a rubrica Durão de que uso. Reguengos, 19 de Janeiro de 1942. O Presidente da Assembleia-geral. 

Heitor Alves Durão”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (70 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 004 / 00002  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1964 – 1965 [17-02-1964 a 07-01-1965] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: Não tem. 



Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (1 imagem) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 005 

Título: Registo da correspondência do Conselho Fiscal e Consultivo  

Datas: 1945 – 1964  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pela documentação relativa à correspondência recebida e expedida pelos membros 

do Conselho Fiscal e Consultivo da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 005 / 00001  

Título: Registo da correspondência expedida 

Datas: 1945 – 1964 [30-01-1945 a 20-04-1964] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 21 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Registo da Correspondência Expedida da Sociedade Artística 

Reguenguense, com sede em Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim 

rubricadas com a Ortiz que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 30 de Janeiro de 

1945. Raul dos Santos Ortiz”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 30 de Janeiro de 1945. Raul dos Santos Ortiz”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (25 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 005 / 00002  

Título: Registo da correspondência recebida 

Datas: 1945 – 1964 [30-01-1945 a 01-02-1964] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 21 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Registo da Correspondência Recebida da Sociedade Artística 

Reguenguense, com sede em Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim 

rubricadas com a Ortiz que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 30 de Janeiro de 

1945. Raul dos Santos Ortiz”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 30 de Janeiro de 1945. Raul dos Santos Ortiz”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (22 imagens) 

 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 006 

Título: Protocolo da correspondência  

Datas: 1981 – 1984  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Esta série foi constituída para integrar os protocolos da correspondência da Sociedade Artística 

Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / B / 006 / 00001  

Título: Registo do protocolo da correspondência 

Datas: 1981 – 1984 [10-04-1981 a 11-10-1984] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 22 x 16 / Livro / 25 folhas  

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (9 imagens) 

 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / C 

Título: Contabilidade 

Datas: 1907 – 1987   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 50 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta secção colocámos todos os documentos que foram utilizados pela Sociedade Artística Reguenguense 

para gestão financeira e contabilística do clube. É constituída pelas seguintes séries: Diário do Razão; Registo do balancete do 

Razão; Registo do Diário; Registo do Diário Central; Livro-caixa; Livro-caixa da Comissão Pró-sede; Conta corrente; Registo da 

Receita; Registo da receita e da despesa; Registo das despesas; Registo de pagamentos; Registo da receita eventual; Operações 

diversas. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 001 

Título: Diário do Razão  

Datas: 1944 – 1987  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída para aglutinar os documentos relativos ao registo diário do Razão da Sociedade 

Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 001 / 00001  

Título: Diário do Razão 

Datas: 1944 – 1951 [01-01-1944 a 30-11-1951] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (28 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 001 / 00002  

Título: Diário do Razão 

Datas: 1952 – 1964 [01-01-1952 a 31-12-1964] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Razão da Sociedade Artística Reguenguense com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas de 1 a 100 vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica Marcão J. que uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos, 1 de Janeiro de 1952. O Presidente da 

Direcção, Manuel Fialho Marcão Júnior”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 1 

de Janeiro de 1952. O Presidente da Direcção, Manuel Fialho Marcão Júnior”. 



Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 001 / 00003   

Título: Diário do Razão 

Datas: 1965 – 1982 [01-01-1965 a 31-03-1982] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Razão da Sociedade Artística Reguenguense com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas de 1 a 100 vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica […] que uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos, 1 de Janeiro de 1965. O Presidente da 

Direcção, […]”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 1 

de Janeiro de 1964. O Presidente da Direcção, […]”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (100 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 001 / 00004  

Título: Diário do Razão 

Datas: 1981 – 1987 [31-12-1981 a 01-01-1987] 

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 (37 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 002 

Título: Registo do balancete do Razão  

Datas: 1952 – 1986  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Todos os documentos relativos ao registo dos balancetes da Razão da Sociedade Artística 

Reguenguense constituem esta série. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 002 / 00001  

Título: Registo do balancete do Razão 

Datas: 1952 – 1959 [31-01-1952 a 28-02-1959] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 48 folhas   



Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Balancetes da Sociedade Artística Reguenguense com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas de 1 a 48 vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica Marcão Júnior que uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 31 de Janeiro de 

1952. O Presidente da Direcção Manuel Fialho Marcão Júnior”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 48 folhas, as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 31 de Janeiro de 1952. O Presidente da Direcção Manuel Fialho Marcão Júnior”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (49 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 002 / 00002  

Título: Registo do balancete do Razão 

Datas: 1959 – 1974 [31-03-1959 a 31-05-1974] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Balancetes do Razão da Sociedade Artística Reguenguense com 

sede em Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica […] que uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 31 de Março de 1959. O 

Presidente da Direcção […]”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas, as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 31 de Março de 1959. O Presidente da Direcção […]”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (101 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 002 / 00003  

Título: Registo do balancete do Razão 

Datas: 1974 – 1986 [02-06-1974 a 31-12-1986] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Balancetes do Razão da Sociedade Artística Reguenguense com 

sede em Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica que uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 2 de Junho de 1974. O Presidente 

da Direcção”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas, as quais vão toda s numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 2 de Junho de 1974. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (66 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 003 

Título: Registo do Diário  

Datas: 1952 – 1987  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Livros – papel 



Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se os documentos relacionados com o registo do diário da contabilidade da 

Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 003 / 00001  

Título: Registo do Diário 

Datas: 1952 – 1963 [01-01-1952 a 31-01-1963] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Diário da Sociedade Artística Reguenguense, com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas de 1 a 200 vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica Marcão Júnior que uso. Leva no fim o termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 1 de Janeiro de 

1952. O Presidente da Direcção Manuel Fialho Marcão Júnior”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 200 folhas, as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 1 de Janeiro de 1952. O Presidente da Direcção Manuel Fialho Marcão Júnior”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (101 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 003 / 00002  

Título: Registo do Diário 

Datas: 1963 – 1969 [28-02-1963 a 31-12-1969] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Diário da Sociedade Artística Reguenguense, com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica […] que uso. 

Reguengos de Monsaraz, 28 de Fevereiro de 1963. O Presidente da Direcção […]”. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (51 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 003 / 00003  

Título: Registo do Diário 

Datas: 1970 – 1978 [01-01-01970 a 31-05-1978] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Diário da Sociedade Artística Reguenguense, com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica Ventura que uso. 

Reguengos de Monsaraz, 1 de Janeiro de 1970. O Presidente da Direcção João Prego Ventura”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas, as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 1 de Janeiro de 1970. O Presidente da Direcção João Prego Ventura”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (51 imagens) 

 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 003 / 00004 

Título: Registo do Diário 

Datas: 1978 – 1987 [01-07-1978 a 31-01-1987] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Diário da Sociedade Artística Reguenguense, com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão numeradas e por mim rubricadas com a rubrica que uso. Reguengos 

de Monsaraz, 1 de Junho de 1978. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas, as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 1 de Junho de 1978. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (39 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 004 

Título: Registo do Diário Central 

Datas: 1951 – 1983  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se os documentos relacionados com o registo do diário central da 

contabilidade da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 004 / 00001  

Título: Registo do Diário Central  

Datas: 1951 – 1983 [31-12-1951 a 31-12-1983] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 99 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (88 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 

Título: Livro-caixa 

Datas: 1907 – 1987  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 16 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se os documentos relacionados com o registo do diário da receita e da 

despesa (livro-caixa) da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00001  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1907 – 1908 [25-07-1907 a 24-01-1908] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 10 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar a conta corrente com o tesoureiro. Reguengos 25 

de Julho de 1907. O Presidente da Direcção Joaquim Marques”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro dez folhas as quais estão todas numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica de que uso que é Marques. Reguengos 25 de Julho de 1907. O Presidente da Direcção Joaquim Marques”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (12 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00002  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1907 – 1911 [11-12-1907 a 10-03-1911] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 49 folhas   

Termo de abertura: “Tem este livro … folhas todas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica de que uso que é 

Marques. E há-de servir para nele se registar toda a receita na página esquerda e toda a despesa na página direita; 

esta escrituração far-se-á em conformidade com as epígrafes nas referidas páginas, fechando-se a conta 

mensalmente, reservando-se o saldo para o mês seguinte, se o houver. Reguengos, 11 de Dezembro de 1907. O 

Presidente da Direcção Joaquim Marques”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (47 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00003  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1910 – 1913 [01-01-1910 a 30-09-1913] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Tem este livro 50 folhas todas numeradas por mim rubricadas com a rubrica que uso que é 

Natário. E há-de servir para nele se registar toda a despesa e receita a cargo do tesoureiro. Reguengos, 1 de Janeiro 

de 1910. O Presidente da Direcção Manuel Lopes Natário”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (50 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00004  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1913 – 1916 [30-09-1913 a 30-09-1916] 

Nível de descrição: documento 



Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Tem este livro cinquenta folhas, todas numeradas por mim rubricadas com a rubrica que uso 

que é … E há-de servir para nele se registar toda a receita e despesa a cargo do tesoureiro. Reguengos, 30 de 

Setembro de 1913. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (49 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00005  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1916 – 1920 [01-11-1916 a 17-01-1920] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 50 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 / SAR / C / 005 / 00006  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1920 – 1927 [26-01-1920 a 31-12-1927] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 79 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (158 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00007  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1928 – 1934 [31-10-1928 a 31-11-1934] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 79 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (145 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00008  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1934 – 1941 [27-12-1934 a 31-12-1941] 

Nível de descrição: documento  



Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 200 folhas   

Termo de abertura: “Este livro é para servir a caixa do tesoureiro desta Sociedade Artística Reguenguense, no qual 

vou rubricar todas as folhas do mesmo com a rubrica que uso. Sociedade Artística Reguenguense, 27 de Dezembro 

de 1934”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (81 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00009  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1941 – 1950 [30-01-1941 a 28-02-1950] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Caixa da Sociedade Artística Reguenguense, com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a rubrica de F 

Sousa que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 30 de Janeiro de 1941. O Presidente 

da Direcção Francisco Joaquim de Sousa”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 30 de Janeiro de 1941. O Presidente da Direcção Francisco Joaquim de Sousa”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (101 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00010  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1950 – 1955 [28-02-1950 a 30-09-1955] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para Caixa da Sociedade Artística Reguenguense, com sede em 

Reguengos de Monsaraz e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a rubrica de […] 

que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos de Monsaraz, 28 de Fevereiro de 1950. O Presidente da 

Direcção […]”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 28 de Fevereiro de 1950. O Presidente da Direcção […]”.  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (101 imagens)   

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00011  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1955 – 1961 [30-09-1955 a 31-05-1961] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 



Termo de encerramento: Não tem  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (99 imagens)   

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00012  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1961 – 1966 [31-05-1961 a 31-05-1966] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (99 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00013  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1966 – 1973 [30-06-1966 a 31-12-1973] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 21 x 31 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (194 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00014 

Título: Livro-caixa  

Datas: 1974 – 1984 [30-01-1974 a 31-07-1984] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 23 x 34 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (198 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00015  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1977 – 1981 [21-01-1977 a 31-03-1981] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 22 x 16 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (14 imagens) 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 005 / 00016  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1984– 1987 [31-08-1984 a 31-03-1987] 

Nível de descrição: documento  

Dimensão e suporte: 21 x 31 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (74 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 006 

Título: Livro-caixa da Comissão Pró-sede 

Datas: 1946 – 1950  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se os documentos relacionados com o registo do diário da receita e da 

despesa (livro-caixa) da Comissão Pró-sede da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 006 / 00001  

Título: Livro-caixa  

Datas: 1946 – 1950 [01-03-1946 a 30-04-1950] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 49 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele ser escriturada toda a receita e despesa da Comissão Pró-

sede. Reguengos, 1 de Março de 1946. O Presidente da Comissão”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 49 folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso. 

Reguengos, 1 de Março de 1946. O Presidente da Comissão”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (12 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 

Título: Conta corrente 

Datas: 1911 – 1963  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 8 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Esta série servirá para agrupar todos os documentos relativos às contas correntes da Sociedade 

Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00001  



Título: Registo da conta corrente  

Datas: 1911 – 1928 [23-01-1911 a 29-02-1928] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 45 x 34 / Livro / 197 folhas   

Termo de abertura: “Tem este livro … folhas todas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso que é B. Ourrico. 

Há-de servir para nele se registar toda a receita e despesa da Sociedade Artística Reguenguense a contar do dia 23 

do mês de Janeiro do ano de 1911 até que esteja todas as folhas cheias. A escrituração far-se-á em conformidade 

com as epígrafes, fechando-se a conta mensalmente e reservando-se o saldo para o mês seguinte se o houver”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (391 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00002  

Título: Registo da conta corrente  

Datas: 1929 – 1934 [25-01-1929 a 01-05-1934] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Tem este livro … folhas rubricadas e numeradas com a rubrica de que uso que é Miguel Caeiro 

Quintas. Há-de servir para nele se registar toda a receita e despesa da Sociedade Artística Reguenguense a contar do 

dia 25 do mês de Janeiro de 1929 até que estejam as folhas preenchidas. A escrituração fazer-se-á em conformidade 

com as epígrafes, fechando-se a conta mensalmente e reservando-se o saldo para o mês seguinte se o houver”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (73 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00003  

Título: Registo da conta corrente  

Datas: 1934 – 1941 [01-01-1934 a 28-02-1941] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar toda a receita e despesa da Sociedade Artística 

Reguenguense no qual vou rubricar todas as folhas com a rubrica que uso que é F Tapum. Sociedade Artística 

Reguenguense, 1 de Janeiro de 1934”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (92 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00004  

Título: Registo da conta corrente com o tesoureiro 

Datas: 1941 [31-01-1941 a 31-12-1941] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 50 folhas   



Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (10 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00005  

Título: Registo da conta corrente com o contínuo 

Datas: 1941 – 1944 [30-01-1941 a 31-05-1944] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para conta corrente do contínuo da Sociedade Artística Reguenguense, 

com sede em Reguengos de Monsaraz, e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a 

rubrica de Sousa que uso. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, 30 de Janeiro de 1941. O Presidente da 

Direcção Francisco Joaquim de Sousa”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 50 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos, 30 

de Janeiro de 1941. O Presidente da Direcção Francisco Joaquim de Sousa”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (51 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00006  

Título: Registo da conta corrente  

Datas: 1941 – 1946 [30-01-1941 a 31-12-1946] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para contas correntes da Sociedade Artística Reguenguense, com sede 

em Reguengos de Monsaraz, e todas as folhas vão seguidamente numeradas e por mim rubricadas com a rubrica de 

Sousa que uso. Reguengos de Monsaraz, 30 de Janeiro de 1941. O Presidente da Direcção Francisco Joaquim de 

Sousa”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro 100 folhas as quais vão todas numeradas e rubricadas. Reguengos de 

Monsaraz, 30 de Janeiro de 1941. O Presidente da Direcção Francisco Joaquim de Sousa”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (41 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00007  

Título: Registo da conta corrente dos impostos de jogos 

Datas: 1946 – 1952 [01-04-1946 a 01-01-1952] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 22 x 17 / Livro / 48 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as contas correntes com os cobradores de impostos sobre jogos na 

sede desta Colectividade. Reguengos de Monsaraz, 1 de Abril de 1946. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (33 imagens) 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 007 / 00008  

Título: Registo da conta corrente dos impostos de jogos 

Datas: 1956 – 1963 [01-04-1956 a 31-07-1963] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 23 x 16 / Livro / 48 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (39 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 008 

Título: Registo da receita 

Datas: 1909 – 1927  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída para englobar todos os documentos relativos ao registo da receita da Sociedade 

Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 008 / 00001  

Título: Registo da receita do bilhar  

Datas: 1909 – 1911 [13-02-1909 a 30-11-1911] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (50 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 008 / 00002  

Título: Registo da receita do bilhar  

Datas: 1911 – 1914 [05-12-1911 a 26-08-1914] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 48 folhas   

Termo de abertura: “Este livro contém 50 folhas e serve para nele se inscrever as contribuições de jogos de bilhar. 

Reguengos, aos 5 de Dezembro de 1911. Do Presidente da Direcção Braz Ourrico, o vice Frederico Casco, o 

secretário José Dias Ramalho e o tesoureiro José da Rosa Canhota”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (49 imagens) 

 

 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 008 / 00003  

Título: Registo da receita do bilhar  

Datas: 1914 – 1916 [29-08-1914 a 04-07-1916] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (51 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 008 / 00004  

Título: Registo da receita do bilhar  

Datas: 1921 – 1922 [01-02-1921 a 09-08-1922] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 35 folhas   

Termo de abertura: “Este livro tem 50 folhas e serve para se lançar toda a receita proveniente do jogo de bilhar. 

Sala das sessões da Direcção, a 1 de Fevereiro de 1921. O Presidente da Direcção Braz Ourrico”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (34 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 008 / 00005  

Título: Registo da receita dos jogos  

Datas: 1926 – 1927 [16-01-1926 a 31-01-1927] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 22 x 16 / Livro / 92 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (63 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 009 

Título: Registo da receita e da despesa 

Datas: 1943 – 1981  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída para englobar todos os documentos relativos ao registo da receita e da despesa da 

Sociedade Artística Reguenguense e da Comissão Recreativa. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 009 / 00001  



Título: Registo da receita e da despesa da Comissão Recreativa  

Datas: 1943 – 1944 [01-03-1943 a 22-05-1944] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registarem todas as receitas e despesas da Comissão 

Recreativa da Sociedade Artística Reguenguense. Reguengos, 1 de Março de 1943. O Presidente da Comissão”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica de que 

uso. Reguengos, 1 de Março de 1943. O Presidente da Comissão”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (4 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 009 / 00002  

Título: Registo da receita e da despesa da Sociedade Artística Reguenguense  

Datas: 1957 – 1981 [31-01-1957 a 31-12-1981] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 22 x 16 / Livro / 99 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 / SAR / C / 010 

Título: Registo das despesas 

Datas: 1944 – 1983  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série integramos todos os documentos relativos ao controlo das despesas efectuadas pela 

Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 010 / 00001 

Título: Registo dos gastos gerais da Sociedade Artística Reguenguense  

Datas: 1944 – 1947 [31-01-1944 a 31-12-1947] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (32 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 010 / 00002  

Título: Registo dos gastos com obras no edifício da sede  



Datas: 1948 [21-11-1948 a 27-12-1948] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (10 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 010 / 00003  

Título: Registo dos gastos gerais da Sociedade Artística Reguenguense  

Datas: 1957 – 1965 [31-01-1957 a 31-12-1965] 

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 (99 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 010 / 00004  

Título: Registo dos gastos gerais da Sociedade Artística Reguenguense  

Datas: 1966 – 1983 [31-01-1966 a 31-12-1983] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (44 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 011 

Título: Registo de pagamentos 

Datas: 1916 – 1918  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série foram colocados os documentos relativos ao registo de pagamentos da Sociedade 

Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 011 / 00001  

Título: Registo de pagamentos  

Datas: 1916 – 1918 [14-04-1916 a 07-07-1918] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas   



Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (50 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 012 

Título: Registo da receita eventual 

Datas: 1944 – 1946  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série foram colocados os documentos relativos ao registo da receita eventual da Sociedade 

Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 012 / 00001  

Título: Registo da receita eventual  

Datas: 1944 – 1946 [01-06-1944 a 01-05-1946] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (31 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 013 

Título: Operações diversas 

Datas: 1984 – 1986  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída para integrar documentos relativos a diversas operações efectuadas pela 

contabilidade da Sociedade Artística Reguenguense 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / C / 013 / 00001  

Título: Registo das operações diversas  

Datas: 1984 – 1986 [31-01-1984 a 31-12-1986] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 23 x 34 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (36 imagens) 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / D 

Título: Património 

Datas: 1909 – 1944   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 3 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta secção inserimos todos os documentos relativos à gestão do património móvel e imóvel da 

Sociedade Artística Reguenguense. É constituída pela seguinte série: Inventário de bens. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / D / 001 

Título: Inventário de bens  

Datas: 1909 – 1944  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série formada com os documentos relativos aos inventários produzidos no âmbito do controlo dos 

bens da Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / D / 001 / 00001  

Título: Inventário dos livros da biblioteca 

Datas: s/d 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 45 folhas   

Termo de abertura: Não tem. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (32 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / D / 001 / 00002  

Título: Inventário dos bens da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1909 – 1921 [02-05-1909 a 01-08-1921] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 25 folhas   

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para cronologicamente nele se registarem os inventários da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos, 2 de Maio de 1909. O Presidente da Direcção Manuel Lopes Natário”. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (37 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / D / 001 / 00003  

Título: Inventário dos bens da Sociedade Artística Reguenguense 

Datas: 1927 – 1944 [21-01-1927 a 01-01-1944] 



Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 20 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para cronologicamente nele se registarem os inventários da Sociedade 

Artística Reguenguense. Reguengos, 21 de Janeiro de 1927. O Presidente da Direcção José da Costa Estanilau”. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (30 imagens) 



Código de referência: PT / MRM / SAR / E 

Título: Gestão de pessoal 

Datas: 1907 – 1992  

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 21 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Secção constituída para integrar todos os documentos referentes à gestão de sócios e funcionários da 

Sociedade Artística Reguenguense. É formada pelas seguintes séries: Registo da matrícula de sócios; Propostas para sócios; 

Registo de visitantes; Registo de penalidades; Autos de posse; Pagamento de jóias; Pagamento de cotas. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 001 

Título: Registo da matrícula de sócios  

Datas: 1907 – 1958  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se todos os documentos relativos à matrícula de novos sócios na 

colectividade. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 001 / 00001  

Título: Registo da matrícula de sócios 

Datas: 1907 – 1925 [20-11-1907 a 14-02-1925] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 106 folhas   

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se matricularem todos os indivíduos que desejarem ser sócios 

(se forem admitidos) da Sociedade Artística de Recreio Instrução e Beneficência Reguenguense. Reguengos, 20 de 

Novembro de 1907. O Presidente da Direcção Joaquim Marques”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cento e seis folhas as quais estão todas numeradas e por mim rubricadas 

com a rubrica de que uso que é Marques. Reguengos, o Presidente da Direcção Joaquim Marques”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (97 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 001 / 00002  

Título: Registo da matrícula de sócios 

Datas: 1924 – 1944 [31-10-1924 a 10-01-1944] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem. 

Termo de encerramento: Não tem. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (56 imagens) 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 001 / 00003 

Título: Registo da matrícula de sócios extraordinários 

Datas: 1928 – 1941 [19-01-1928 a 12-08-1941] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para a matrícula de sócios extraordinários da Sociedade Artística 

Reguenguense. Leva no fim termo de encerramento. Reguengos, 19 de Janeiro de 1928. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas por mim numeradas e rubricadas com a o meu apelido 

de que uso. Reguengos, 19 de Janeiro de 1928. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (5 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 001 / 00004  

Título: Registo da matrícula de sócios extraordinários 

Datas: 1950 – 1958 [13-05-1950 a 14-01-1958] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 49 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (1 imagem) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 002 

Título: Propostas para sócios  

Datas: 1918 – 1971  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se todos os documentos relativos às propostas de novos sócios para a 

colectividade. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 002 / 00001 

Título: Registo de propostas para novos sócios 

Datas: 1918 – 1951 [21-01-1918 a 22-02-1951] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 25 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (44 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 002 / 00002  



Título: Registo de propostas para novos sócios 

Datas: 1951 – 1971 [06-05-1951 a 16-02-1971] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 25 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (49 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 

Título: Registo de visitantes  

Datas: 1910 – 1992 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída por todos os documentos relativos ao registo de visitantes da Sociedade Artística 

Reguenguense 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00001  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1910 – 1917 [09-06-1910 a 13-10-1917] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 10 folhas   

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se registar o nome e profissão dos visitantes desta Sociedade. 

Reguengos 9 de Junho de 1910. O Presidente da Direcção Manuel Lopes Natário”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (10 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00002  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1918 – 1923 [31-01-1918 a 18-01-1923] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 26 folhas   

Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se inscreverem todos os visitantes desta Sociedade. 

Reguengos 31 de Janeiro de 1918. O Presidente da Direcção”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (17 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00003  

Título: Registo de visitantes 



Datas: 1924 – 1926 [05-09-1924 a 01-01-1926] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 93 folhas   

Termo de abertura: “Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (14 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00004  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1926 – 1932 [05-02-1926 a 25-12-1932] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 22 x 16 / Livro / 95 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (90 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00005  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1933 – 1938 [23-01-1933 a 15-01-1938] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 23 x 16 / Livro / 95 folhas   

Termo de abertura: “Este livro que tem … folhas deve servir para nele se registarem o nome de todos os forasteiros 

visitantes da Sociedade Artística Reguenguense. Todas as folhas levam devidamente registada a rubrica de que uso 

A. Godinho. Reguengos 23/1/1933. O Presidente da Direcção António Paulitos Godinho”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (36 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00006  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1933 – 1938 [23-01-1933 a 15-01-1938] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 22 x 16 / Livro / 49 folhas   

Termo de abertura: “Este livro contém noventa e oito páginas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso F. 

Lagareiro, o qual serve para nele se registar todos os indivíduos apresentados à Sociedade Artística Reguenguense. 

Reguengos 25 de Janeiro de 1938. O Presidente da Direcção Francisco António Lagareiro”. 

Termo de encerramento: “Encerro este livro que contém noventa e oito páginas por mim numeradas e rubricadas 

com a rubrica de que uso F. Lagareiro. Reguengos 25 de Janeiro de 1938. O Presidente da Direcção Francisco 

António Lagareiro”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (35 imagens) 



 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00007  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1946 – 1963 [21-04-1946 a 24-02-1963] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 46 folhas   

Termo de abertura: “Há-de este livro servir para se inscreverem os indivíduos apresentados pelos sócios nos termos 

do n.º 6 e seus parágrafos do artigo 6º dos Estatutos da Sociedade Artística Reguenguense aos 2 de Março de 1946. 

O Presidente da Direcção Luís Rusga Natário”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro … folhas datadas, numeradas e por mim rubricadas com a rubrica que 

uso. Sociedade Artística Reguenguense aos 2 de Março de 1946. O Presidente da Direcção”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (45 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00008  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1969 – 1979 [15-02-1969 a 25-12-1979] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (50 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 003 / 00009  

Título: Registo de visitantes 

Datas: 1979 – 1992 [31-12-1979 a 31-12-1992] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (66 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 004 

Título: Registo de penalidades  

Datas: 1930 – 1948 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se os documentos relativos à aplicação de penalidades aos sócios da 

Sociedade Artística Reguenguense. 



 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 004 / 00001  

Título: Registo de penalidades aplicadas aos sócios da colectividade 

Datas: 1930 – 1948 [04-03-1930 a 04-12-1948] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 25 folhas   

Termo de abertura: “Serve este livro para nele serem registados os nomes dos sócios que lhe tenha sido aplicada a 

penalidade de suspensão ou expulsão. Sala das sessões da Sociedade Artística Reguenguense, aos 4 dias do mês de 

Março de 1930. O Presidente Manuel Serra Ventura”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (10 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 005 

Título: Autos de posse  

Datas: 1942 – 1974 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série inseriram-se documentos relativos aos autos de posse dos membros directivos da 

Sociedade Artística Reguenguense. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 005 / 00001  

Título: Autos de posse dos membros da Assembleia-geral 

Datas: 1942 – 1974 [25-01-1942 a 21-01-1974] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 21 / Livro / 47 folhas   

Termo de abertura: “Destina-se este livro para nele serem lavrados os autos de posse dos corpos gerentes da 

Sociedade Artística Reguenguense. Reguengos, 25 de Janeiro de 1942. O Presidente da Assembleia Geral Heitor 

Alves Durão”. 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas, as quais vão todas numeradas e por mim rubricadas com 

a rubrica H. Durão que uso. Reguengos, 25 de Janeiro de 1942. Reguengos, 25 de Janeiro de 1942. O Presidente da 

Assembleia Geral Heitor Alves Durão”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (47 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 006 

Título: Pagamento de jóias  

Datas: 1907 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Livro – papel 



Âmbito e conteúdo: Nesta série inseriram-se documentos relativos ao pagamento de jóias dos novos sócios da Sociedade 

Artística Reguenguense 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 006 / 00001 

Título: Registo dos pagamentos de jóias dos novos sócios 

Datas: 1907  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 13 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (9 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 007 

Título: Pagamento de cotas  

Datas: 1944 – 1984  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série inseriram-se documentos relativos ao pagamento de cotas dos sócios da Sociedade 

Artística Reguenguense 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 007 / 00001  

Título: Registo dos pagamentos de cotas dos sócios 

Datas: 1944 – 1965 [01-06-1944 a 31-11-1965]  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (49 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 007 / 00002  

Título: Registo dos pagamentos de cotas da biblioteca 

Datas: 1954 – 1959 [Janeiro-1944 a Dezembro-1959]  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (32 imagens) 

 



 

Código de referência: PT / MRM / SAR / E / 007 / 00001  

Título: Registo dos pagamentos de cotas dos sócios 

Datas: 1965 – 1984 [30-11-1965 a 31-03-1984]  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 23 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (26 imagens) 



Código de referência: PT / MRM / SAR / F 

Título: Actividades recreativas 

Datas: 1907 – 1997  

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 4 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta secção colocaram-se toda a documentação respeitante às actividades recreativas promovidas pela 

Sociedade Artística Reguenguense no âmbito dos seus estatutos. É formada pelas seguintes séries: Actividades promovidas pela 

colectividade. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / F / 001 

Título: Actividades promovidas pela colectividade  

Datas: 1907 – 1997  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Livros – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocaram-se todos os documentos relativos às actividades promovidas quer pela 

Sociedade Artística Reguenguense quer pelas diversas secções que surgiram. 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / F / 001 / 00001  

Título: Livro do Bazar  

Datas: 1914 – 1924  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Livro / 48 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (97 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / F / 001 / 00002  

Título: Registo da receita e da despesa do Grupo Recreativo de Teatro  

Datas: 1915 – 1916 [07-07-1915 a 03-06-1916]  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: “Este livro tem cinquenta páginas e há-de servir para nele se lançar toda a receita e despesa 

que digam respeito ao Grupo Recreativo da Sociedade Artística Reguenguense assim como guarda roupas, etc. 

Reguengos, 7 de Abril de 1915. A Comissão Organizadora. Joaquim Quintas Caeiro, Joaquim Fialho Belo, António 

Fialho Marcão, José Rosado Moleiro Júnior”. 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (11 imagens) 

 

 



Código de referência: PT / MRM / SAR / F / 001 / 00003  

Título: Registo da exploração do bufete  

Datas: 1958 [10-02-1958 a 31-12-1958]  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (17 imagens) 

 

 

Código de referência: PT / MRM / SAR / F / 001 / 00004  

Título: Registo de entradas nos bailes  

Datas: 1993 – 1997 [21-02-1993 a 31-12-1997]  

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 33 x 22 / Livro / 50 folhas   

Termo de abertura: Não tem 

Termo de encerramento: Não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (15 imagens) 

 

 

 

 

 

 

 


	Fundo: PT / MRM / SAR

