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Descrição do fundo

Código de referência: PT / MRM / JFCP – CPSMC

Datas extremas: 1946 – 1998

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel

Nível de descrição: fundo

Nome do Produtor: Casa do Povo de São Marcos do Campo

História Administrativa: As Casas do Povo foram criadas durante o período de vigência do Estado Novo, pelo decreto-lei 23051
de 23 de Setembro de 1933. Nele podemos ler que são autorizadas a criação, em todas as freguesias rurais, de organismos de
cooperação social, denominadas de Casa do Povo. A iniciativa para a sua criação, em cada freguesia, deveria estar a cargo de
particulares interessados, das juntas de freguesia ou de qualquer autoridade administrativa que funcionasse juridicamente a
nível da freguesia. O regime estipulou, de igual modo, os fins máximos destes organismos, que passavam por: a) Previdência e
assistência, de modo a assegurar a todos os sócios protecção e auxílios em caso de doença, desemprego e velhice; b) Instrução,
que passava por assegurar o ensino às crianças e adultos, bem como providenciar um conjunto alargado de actividades
desportivas e lúdicas; c) Progresso local, ou seja, estes organismos deviam cooperar nas obras de utilidade comum.

Âmbito e conteúdo: Fundo de pequenas dimensões que espelha as perdas que esta documentação sofreu ao longo dos anos.
Apenas restaram dois documentos da Casa do Povo de São Marcos do Campo: as actas da Assembleia-geral e os autos de posse
dos membros que constituíam a Assembleia-geral.

Sistema de organização: O carácter fragmentário da documentação obrigou-nos apenas à descrição dos documentos
individualmente, uma vez que a criação de várias séries, de acordo com as tipologias documentais presentes, não se justificava.
Razões de facilidade de acesso assim o determinaram, tendo em conta que outros critérios, eventualmente mais puristas do
ponto de vista arquivístico, não conseguiam resolver melhor os problemas próprios deste tipo de arquivo, resultando, pelo
contrário, em soluções menos transparentes ao utilizador.

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

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

Doc. 00001 – Registo das actas das sessões da Assembleia-geral da Casa do Povo (1946 – 1998)

Doc. 00002 – Registo dos autos de posse dos membros da Assembleia-geral da Casa do Povo (1947 – 1983)
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Descrição dos documentos

Código de referência: PT / MRM / JFCP / CPSMC / 00001
Título: Registo das actas das sessões da Assembleia-geral da Casa do Povo
Datas: 1946 – 1998 [23-12-1946 a 01-06-1998]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 100 folhas
Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele serem lavradas as actas da Assembleia-geral da Casa do Povo de São
Marcos do Campo. São Marcos do Campo, 8 de Agosto de 1971. O Presidente Domingos Rosado Falé”;
Termo de encerramento: “Contém este livro cem folhas todas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso Falé. O Presidente
Domingos Rosado Falé”.
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (167 imagens)

Código de referência: PT / MRM / JFCP / CPSMC / 00002
Título: Registo dos autos de posse dos membros da Assembleia-geral da Casa do Povo
Datas: 1947 – 1983 [20-01-1947 a 02-04-1983]
Nível de descrição: documento
Dimensão e suporte: 32 x 23 / Livro / 48 folhas
Termo de abertura: não tem
Termo de encerramento: não tem
Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (9 imagens)
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