
 

 

 

Código de referência: PT / MRM / CMRM / A 

Título: Constituição e regulamentação do município 

Datas: 1643 – 1901  

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 11 Livros e 2 Documentos simples – papel e pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Nesta secção inserimos documentação relacionada com a constituição e regulamentação dos municípios, 

nomeadamente ordens, alvarás, provisões, mercês, leis e cartas régias enviadas do rei ou dos seus ministérios. É constituída pelas 

seguintes séries: Livro das ordenações; Registo de ordens, alvarás, provisões, mercês e cartas régias; Provisões régias; Cartas régias. 

 

 

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

Título: Livro das ordenações 

Datas: 1643 – 1696 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Livros – papel 

 

00001 (1643-1696)  

00002 (1643-1696) 

 

 

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

Título: Registo de ordens, alvarás, provisões, mercês e cartas régias 

Datas: 1757 – 1901  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Livros – papel 

 

00001 (1757-1808) 

00002 (1765-1774) 

00003 (1773-1777) 

00004 (1777-1797) Com documentos traslados a partir de 1758 

00005 (1790) Com documentos traslados de 1547 a 1697 – Tomo I 

00006 (1790) Com documentos traslados de 1571 a 1746 – Tomo II 



 

 

 

00007 (1790) Com documentos traslados de 1740 a 1767 – Tomo III 

00008 (1825-1860) 

00009 (1861-1901) 
 

 

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

Título: Provisões régias 

Datas: 1804 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Documento simples – papel 

 

00001 (1804) Provisão régia de D. João IV ordenando que os habitantes de Monsaraz não vendessem vinho de fora do concelho de 

Monsaraz. 
 

 

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

Título: Cartas régias 

Datas: 1840 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Documento simples – pergaminho  

 

00001 (1840) Carta régia de D. Maria II elevando a aldeia de Reguengos à categoria de vila com a designação de Vila Nova dos 

Reguengos. 
 

 

 

 


