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Descrição do fundo 

 

 
Código de referência: PT / MRM / JFC  

 

Datas extremas: 1841 – 2002 

 

Dimensão e suporte: 27 Livros, 2 Cadernos, 4 Documentos simples e 1 Maço - papel 

 

Nível de descrição: fundo 

 

Nome do Produtor: Junta de Freguesia de Corval 

 

História Administrativa: À rede concelhia sobrepunha-se uma outra, que cobria igualmente todo o território, mas que era mais 

antiga, muito mais densa e que, além disso, dependia de outros vínculos e hierarquias: as paróquias eclesiásticas. A sua origem 

remota era bem anterior à fundação da nossa monarquia portuguesa. A quantidade de freguesias eclesiásticas existentes no 

continente português (4.092 em 1801-1802) era muito superior à dos concelhos, pois havia em média quase cinco paróquias por 

cada município. O quadro paroquial encontrava-se, assim, muito mais próximo das pequenas colectividades locais do que o 

municipal e possuía obrigatoriamente, ao contrário daquele, um intermediário cultural qualificado: o pároco, qualquer que fosse 

o seu título, a sua forma de nomeação e o seu estatuto remuneratório. A prática eclesial decorrente do Concílio de Trento 

(1545-1563), com a obrigatoriedade dos registos paroquiais, com a multiplicação dos manuais de confessores e da tratadística 

moral, apesar da sua desigual aplicação no tempo e no espaço, dotara os párocos de um conjunto singular de dispositivos de 

controlo das populações. A confissão, as prédicas dominicais, os róis de confessados e os registos paroquiais de baptismo, 

casamentos e óbitos faziam do pároco um intermediário quase incontornável para muitos efeitos. A administração central da 

coroa, que não tutelava directamente nenhum corpo político local abaixo das câmaras (as freguesias civis só foram criadas pelos 

liberais em 1836), seria assim conduzida, com maior frequência sobretudo nos finais do Antigo Regime, a recorrer à estrutura 

paroquial. Até mesmo para o lançamento de impostos novos (com a décima), embora sem a intermediação dos párocos, se 

recorria à divisão paroquial, pois que a uma escala restrita aquela era, em regra, a mais consolidada e conhecida. Prática que, de 

resto, teria longa continuidade no liberalismo através do projecto, que acabou por triunfar, de integrar a estrutura eclesiástica 

paroquial no sistema político. Um sector de diferenciação entre as várias paróquias e, em certos contextos, dos mais relevantes, 

era o destino dos dízimos eclesiásticos, prestação que correspondia, em princípio, a um décimo da produção agrícola bruta e se 

destinava, na sua origem remota, à manutenção do culto. Na verdade, se parte dos párocos auferia uma parcela de rendimentos 

dos dízimos, certo é que muitos não gozavam de nenhuma quota dos mesmos, recebendo, sim, para além de uma côngrua, 

muitas vezes reduzida, os rendimentos de bens próprios da respectiva igreja (passais, forais e outros) e as taxas cobradas aos 

paroquianos pelos actos do culto (pé-de-altar). Contudo, as instâncias mais ou menos formalizadas da vida paroquial não se 

restringiam aos clérigos. Estendiam-se também aos leigos que se organizavam para a realização dos actos de culto ou para a 

administração das alfaias paroquiais (fábrica da igreja). Boa parte destas actividades, eram enquadradas no âmbito das 

confrarias. Por fim, é de sublinhar que a vida paroquial estava sujeita, geral mas não obrigatoriamente, à hierarquia da sua 

diocese e do seu prelado, sendo abrangida periodicamente pela fiscalização das visitações. 
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Âmbito e conteúdo: Fundo composto por documentação produzida pela Junta de Paróquia de Corval e, posteriormente, pela 

Junta de Freguesia de Corval. De dimensões reduzidas, foi, como se pode constatar, bastante delapidado pelas vicissitudes 

físicas em que esteve acondicionado durante anos. Apesar disso, possui ainda documentação de relevo – actas, contas e 

inventários de bens – do início do século XIX. 

 

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 Corval) 

 

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 – Actas das sessões da Junta de Paróquia (1841-1869) 

 

Doc. 00002 – Actas das sessões da Junta de Freguesia (1947-1967) 

 

Doc. 00003 – Actas das sessões da Junta de Freguesia (1963-1989) 

 

Doc. 00004 – Actas das sessões da Junta de Freguesia (1990-1997) 

 

Doc. 00005 – Actas da Assembleia de Freguesia (1977-1998) 

 

Doc. 00006 – Conta anual da receita e da despesa (1841-1873) 

 

Doc. 00007 – Conta anual da receita e da despesa (1933-1960) 

 

Doc. 00008 – Conta anual da receita e da despesa (1933-1961) 

 

Doc. 00009 – Registo de orçamentos (1885-1897) 

 

Doc. 00010 – Registo da conta da responsabilidade do tesoureiro em dinheiro, documentos de cobrança, receita eventual e 

documentos de despesa (1947) 

 

Doc. 00011 – Livro-caixa (1992) 

 

Doc. 00012 – Livro-caixa (1993-1994) 

 

Doc. 00013 – Livro-caixa (1995-1997) 

 

Doc. 00014 – Livro-caixa (1998) 

 

Doc. 00015 – Livro-caixa (1999) 

 

Doc. 00016 – Livro da conta corrente com as despesas orçamentais (1986-1992) 

 

Doc. 00017 – Livro da conta corrente com as despesas orçamentais (1993) 

 

Doc. 00018 – Livro para registo das ordens de pagamento (1987-1993) 
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Doc. 00019 – Livro para registo das ordens de pagamento (1994) 

 

Doc. 00020 – Livro da conta corrente da Junta de Paróquia com o cemitério (1886-1895) 

 

Doc. 00021 – Livro dos inventários dos bens da Fábrica da Paróquia de São Pedro (1843-1867) 

 

Doc. 00022 – Livro dos contratos de arrendamento da Junta de Freguesia de São Pedro do Corval (1920-1964) 

 

Doc. 00023 – Registo da contribuição paroquial directa (1887) 

 

Doc. 00024 – Registo dos terrenos municipais em cada Junta de Paróquia (1914) 

 

Doc. 00025 – Recenseamento dos indigentes residentes na freguesia de São Pedro do Corval (1937) 

 

Doc. 00026 – Cadastro dos pobres e indigentes da freguesia de São Pedro do Corval (1942) 

 

Doc. 00027 – Registo das folhas de pagamento do pessoal das obras de vedação dos edifícios escolares (1950) 

 

Doc. 00028 – Traslado de uma escritura de reconhecimento de foros (1873) 

 

Doc. 00029 – Traslado de uma escritura de reconhecimento de um foro de 500 réis (1874) 

 

Doc. 00030 – Livro copiador da correspondência expedida (1936-1947) 

 

Doc. 00031 – Livro de registo da correspondência expedida (1983-2002) 

 

Doc. 00032 – Livro de registo da correspondência recebida (1989-1994) 

 

Doc. 00033 – Livro de registo da correspondência recebida (1995-2001) 

 

Doc. 00034 – Livro de registo de atestados (1987-1991) 
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Descrição dos documentos 

 

 
Código de referência: PT / MRM / JFC / 00001 

Título: Actas das sessões da Junta de Paróquia 

Datas: 1841 – 1869 [01-03-1841 a 15-12-1869] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 20,5 / Livro / 48 folhas 

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem as actas das sessões da Junta de Paróquia desta freguesia de 

Santo António, digo, de São Pedro do Corval. O Presidente da Junta António Gaspar Pinheiro”; 

Termo de encerramento: “Numerei e rubriquei este livro, desde folha três em diante pelo acha-se somente numerado e 

rubricado até folha duas, o qual serve de se lançarem nele as actas das sessões da Junta de Paróquia desta freguesia de São 

Pedro do Corval, tem quarenta e oito folhas todas rubricadas e numeradas. Sacristia da Igreja de São Pedro do Corval em Aldeia 

do Mato 8 de Março de 1841. O Presidente da Junta de Paróquia desta freguesia que fiz este termo e assinei. Manuel Lopes 

Borrego ”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (76 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00002  

Título: Actas das sessões da Junta de Freguesia 

Datas: 1947 – 1967 [08-07-1947 a 31-03-1967] 

Nível de descrição: documento 

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

Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se inscreverem as actas das reuniões deste Junta de Freguesia. Contém 

cem folhas devidamente numeradas e rubricadas com a rubrica de que faço uso. Aldeia do Mato e sede da Junta de Freguesia de 

Corval, 8 de Julho de 1947. O Presidente da Junta Jacinto Gaspar Pinheiro”; 

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (83 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00003 

Título: Actas das sessões da Junta de Freguesia 

Datas: 1963 – 1989 [23-10-1963 a 30-12-1989] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 48 folhas 

Termo de abertura: não tem 

Termo de encerramento: “Serviu este livro desde o dia 23 de Outubro de 1966 até ao dia 30 de Dezembro de 1989 para nele 

serem escritas todas as actas de reuniões ou sessões ordinárias e extraordinárias da Junta de Freguesia de Corval. Nem sempre 
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teve as ideias transcritas de todos os que por cá passaram, mas certamente servirá de consulta a outros que demonstrem 

interesse em conhecer algo do que se pretendeu fazer por esta freguesia. São Pedro do Corval, 30 de Dezembro de 1990. Leonel 

Fialho Janeiro”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (95 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00004 

Título: Actas das sessões da Junta de Freguesia 

Datas: 1990 – 1997 [01-01-1990 a 30-12-1997] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 30 folhas 

Termo de abertura: “Vai este livro servir para nele serem escrituradas todas as actas de reuniões do executivo da Junta de 

Freguesia de Corval, a começar em 1 de Janeiro de 1990. Elas deverão ser o mais transparente possível, transmitir com 

exactidão as decisões, veiculando simultaneamente a sua consulta para decisões posteriores. Ele é composto por 30 folhas por 

mim rubricadas. São Pedro do Corval, 1 de Janeiro de 1990. O Presidente da Junta de Freguesia. Leonel Fialho Janeiro”.  

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (54 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00005 

Título: Actas das sessões da Assembleia da Junta de Freguesia 

Datas: 1977 – 1998 [25-01-1977 a 04-01-1998] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32,5 x 22 / Livro / 98 folhas 

Termo de abertura: “Há-de servir este livro de actas com o número um para o registo das actas da assembleia de Freguesia de 

Corval e pertence à Junta de Freguesia de Corval. É lavrado na data de quatro de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 

por há data de abertura do mesmo não ter sido assinado pelo então presidente da assembleia Teófilo Conde Fialho. O 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Corval António José Polido Ramalho”.  

Termo de encerramento: “Tem este livro noventa e oito folhas, todas elas numeradas e rubricadas por mim com a rubrica 

Ramalho que uso. Encontra-se ainda exposto nos mesmos a rubrica do antigo presidente desta assembleia Teófilo Conde Fialho. 

Freguesia de Corval 4 de Janeiro de 1994. O Presidente da Assembleia de Freguesia de Corval António José Polido Ramalho”.  

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (113 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00006 

Título: Conta anual da receita e da despesa 

Datas: 1841 – 1873 [03-02-1841 a 15-11-1873] 

Nível de descrição: documento 
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Dimensão e suporte: 31 x 20,5 / Livro / 48 folhas 

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem anualmente as contas da receita e da despesa respectiva a 

esta paróquia de São Pedro do Corval, concelho de Reguengos. Aldeia do Mato em 3 de Fevereiro de 1841. O Presidente da 

Paróquia António Gaspar Pinheiro”; 

Termo de encerramento: “Contém este livro quarenta e oito folhas, que em seguida foram numeradas e rubricadas com a nota 

Pinheiro de que uso, nome e apelido. Aldeia do Mato, 3 de Fevereiro de 1841. O Presidente da Junta de Paróquia. António 

Gaspar Pinheiro”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (95 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00007 

Título: Conta anual da receita e da despesa 

Datas: 1933 – 1960 [31-07-1933 a 28-09-1960] 

Nível de descrição: documento 

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

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem todas as contas da receita e despesa desta Junta de Freguesia 

do Corval – Aldeia do Mato. Tem cinquenta folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica Bernardo que uso. Tem no fim 

termo de encerramento. O Presidente Manuel Bernardo”; 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas as quais numerei e rubriquei com a rubrica Bernardo que uso. E para 

constar mandei fazer este termo que assino. O Presidente Manuel Bernardo”. 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00008 

Título: Conta anual da receita e da despesa 

Datas: 1933 – 1961 [31-07-1933 a 31-08-1961] 

Nível de descrição: documento 

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

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem todas as contas da receita e despesa desta Junta de Freguesia 

do Corval – Aldeia do Mato. Tem cinquenta folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica Bernardo que uso. Tem no fim 

termo de encerramento. O Presidente Manuel Bernardo”; 

Termo de encerramento: “Tem este livro cinquenta folhas as quais numerei e rubriquei com a rubrica Bernardo que uso. E para 

constar mandei fazer este termo que assino. O Presidente Manuel Bernardo”. 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00009 

Título: Registo de orçamentos 
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Datas: 1885 – 1897 [01-07-1885 a 25-11-1896] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 20,5 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele serem lançados os orçamentos da Junta de Paróquia da freguesia de São 

Pedro do Corval – Aldeia do Mato – e leva no fim termo de encerramento. Reguengos, 2 de Agosto de 1886 e seis. O 

Administrador interino do Concelho Francisco de Paula Durão”; 

Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas, contando esta e a do termo de abertura, as quais vão todas 

numeradas e rubricadas com a rubrica de que uso. Administração do Concelho de Reguengos, 2 de Agosto de 1886. O 

Administrador interino do Concelho Francisco de Paula Durão”; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (69 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00010 

Título: Registo da conta da responsabilidade do tesoureiro em dinheiro, documentos de cobrança, receita eventual e 

documentos de despesa 

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

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 34 x 22 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registarem as contas da responsabilidade do tesoureiro em conta de 

dinheiro, documentos de cobrança, receita eventual e documentos de despesa no ano económico de [1947]. O Presidente José 

Garcia da Costa”; 

Termo de encerramento: não está preenchido; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (26 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00011  

Título: Livro-caixa 

Datas: 1992 [16-01-1992 a 31-12-1992] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22,5 / Livro / 100 folhas 

Termo de abertura: não tem; 

Termo de encerramento: não tem; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (76 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00012 

Título: Livro-caixa 

Datas: 1993 – 1994 [11-01-1993 a 31-12-1994] 
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Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30,5 x 22 / Livro / 100 folhas 

Termo de abertura: não tem; 

Termo de encerramento: não tem; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (142 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00013  

Título: Livro-caixa 

Datas: 1995 – 1997 [20-01-1995 a 31-12-1997] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Livro / 43 folhas  

 Termo de abertura: não tem; 

Termo de encerramento: não tem; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (82 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00014 

Título: Livro-caixa 

Datas: 1998 [05-01-1998 a 31-12-1998] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22,5 / Livro / 40 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 / JFC / 00015 

Título: Livro-caixa 

Datas: 1999 [07-01-1999 a 31-12-1999] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31,5 x 22 / Livro / 40 folhas 

Termo de abertura: não tem; 

Termo de encerramento: não tem; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (38 imagens) 
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Código de referência: PT / MRM / JFC / 00016 

Título: Livro da conta corrente com as despesas orçamentais 

Datas: 1986 – 1992 [03-01-1986 a 31-12-1992] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30,5 x 21 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os pagamentos em conta corrente com as despesas 

orçamentais. São Pedro do Corval, de Janeiro de 1986”. 

Termo de encerramento: não está preenchido; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (180 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00017 

Título: Livro da conta corrente com as despesas orçamentais 

Datas: 1993 [25-01-1993 a 31-12-1993] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30,5 x 21 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: não está preenchido 

Termo de encerramento: não está preenchido; 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00018 

Título: Livro para registo das ordens de pagamento 

Datas: 1987 – 1993 [02-01-1987 a 28-12-1993] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30,5 x 21 / Livro / 97 folhas 

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registarem cronologicamente as autorizações processadas nos Serviços 

de Contabilidade nesta Junta de Freguesia de Corval. São Pedro do Corval, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente”. 

Termo de encerramento: não está preenchido; 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00019 

Título: Livro para registo das ordens de pagamento 

Datas: 1994 [28-01-1994 a 30-12-1994] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30,5 x 21 / Livro / 97 folhas 
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Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registarem cronologicamente as autorizações processadas nos Serviços 

de Contabilidade nesta Junta de Freguesia de Corval. São Pedro do Corval, de Janeiro de 1994. O Presidente”. 

Termo de encerramento: não está preenchido; 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (23 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00020  

Título: Livro da conta corrente da Junta de Paróquia com o cemitério 

Datas: 1886 – 1895 [01-01-1886 a 30-07-1895] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20,5 / Livro / 22 folhas / incompleto 

Termo de abertura: não tem 

Termo de encerramento: não tem 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (42 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00021 

Título: Livro dos inventários dos bens da Fábrica da Paróquia de São Pedro 

Datas: 1843 – 1867 [16-05-1843 a 10-11-1867] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20,5 / Livro / 50 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este de relacionar todos os bens e utensílios ou alfaias pertencentes ao uso desta Paróquia 

constantes no Inventário da mesma a que se procedeu pela respectiva Junta em o dia dezasseis de Maio de mil oitocentos e 

quarenta e três e aqui inscrito; o qual numerei e rubriquei de minha presidência à mesma Junta desta Paróquia de São Pedro do 

Corval com a rubrica de que uso – Rosado. E de que fiz este termo para que conste. Aldeia do Mato, casa das sessões desta 

Junta de Paróquia, 16 de Maio de 1843. O Presidente Joaquim Rosado”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas que se acham rubricadas e numeradas com a minha rubrica usual. 

E para que conste fiz este termo que assino. Casa das sessões da Junta de Paróquia de São Pedro do Corval em Aldeia do Mato, 

16 de Maio de 1843. O Presidente Joaquim Rosado”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (35 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00022 

Título: Livro dos contratos de arrendamento da Junta de Freguesia 

Datas: 1920 – 1964 [01-01-1920 a 04-02-1964] 

Nível de descrição: documento 

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



13 

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele serem lançados todos os contratos desta Junta de Freguesia de São Pedro 

do Corval. Tem cinquenta folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica Borrego de que uso, e leva no fim termo de 

encerramento. O Presidente da Junta Manuel Carrilho Borrego”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro cinquenta folhas as quais numerei e rubriquei com a minha rubrica Borrego de que 

uso. E para constar fiz este termo que assino. O Presidente da Junta Manuel Carrilho Borrego”. 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00023 

Título: Registo da contribuição paroquial directa 

Datas: 1887 [31-05-1887 a 30-06-1887] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 21,5 / Caderno / 18 folhas 

Termo de abertura: “Há-de servir este caderno para nele se lançarem os nomes de todos os indivíduos e mapa de repartição da 

contribuição paroquial directa na Freguesia de São Pedro do Corval, concelho de Reguengos, de 3% adicionais às contribuições 

gerais do Estado predial, industrial, renda de casas e sumptuário vencido em 31 de Maio de 1887. Leva no fim termo de 

encerramento. Aldeia do Mato, 31 de Maio de 1887. O Presidente da Junta de Paróquia”. 

Termo de encerramento: não tem 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00024 

Título: Registo dos terrenos municipais em cada Junta de Paróquia 

Datas: 1914 [12-09-1914] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Documento simples / 3 folhas 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00025 

Título: Recenseamento dos indigentes residentes na freguesia de São Pedro do Corval 

Datas: 1937 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22 / Documento simples / 2 folhas 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (4 imagens) 
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Código de referência: PT / MRM / JFC / 00026 

Título: Cadastro dos pobres e indigentes da freguesia de São Pedro do Corval 

Datas: 1942 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / Documento simples / 5 folhas 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (8 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00027 

Título: Registo das folhas de pagamento do pessoal das obras de vedação dos edifícios escolares 

Datas: 1950 [31-07-1950 a 19-11-1950] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 21,5 / Documento simples / 14 documentos 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (17 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00028  

Título: Traslado de uma escritura de reconhecimento de foros 

Datas: 1873 [22-12-1873] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / documento simples  

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00029  

Título: Traslado de uma escritura de reconhecimento de um foro de 500 reis 

Datas: 1874 [29-05-1874] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30 x 20 / documento simples 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00030 

Título: Livro copiador da correspondência expedida 

Datas: 1936 – 1947 [30-03-1936 a 30-06-1947] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 32 x 22,5 / Livro / 98 folhas 
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Termo de abertura: “Vai servir este livro para nele ser copiada a correspondência expedida desta junta de freguesia do Corval – 

Aldeia do Mato. Tem noventa e oito folhas todas numeradas e rubricadas com a rubrica que uso Bernardo e leva no fim termo 

de encerramento. O Presidente Manuel Bernardo”. 

Termo de encerramento: “Contém este livro noventa e oito folhas as quais numerei e rubriquei com a minha rubrica Bernardo. 

E para constar mandei fazer este termo que assino. O Presidente Manuel Bernardo”. 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00031  

Título: Livro de registo da correspondência expedida 

Datas: 1983 – 2002 [06-01-1983 a 21-01-2002] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 30,5 x 21 / Livro / 100 folhas  

Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se registar a correspondência expedida. São Pedro do Corval, de Janeiro de 

1983. O Presidente”. 

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

São Pedro do Corval, 2 de Janeiro de 1983. O Presidente”. 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (177 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00032  

Título: Livro de registo da correspondência recebida 

Datas: 1989 – 1994 [29-12-1989 a 15-12-1994] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / Livro / 100 folhas 

Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência recebida nesta Junta de Freguesia. São 

Pedro do Corval, 2 de Janeiro de 1990. O Presidente Leonel Fialho Janeiro”. 

Termo de encerramento: não está preenchido 

Acessibilidade: disponível para consulta em formato digital (186 imagens) 

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00033  

Título: Livro de registo da correspondência recebida 

Datas: 1995 – 2001 [01-01-1995 a 19-10-2001] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas 

Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registar a correspondência. São Pedro do Corval, 1 de Janeiro de 1995. 

O Presidente”. 
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Termo de encerramento: não está preenchido 

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

 

 

 

Código de referência: PT / MRM / JFC / 00034 

Título: Livro de registo de atestados 

Datas: 1987 – 1991 [02-01-1987 a 27-11-1991] 

Nível de descrição: documento 

Dimensão e suporte: 31 x 22 / Livro / 100 folhas 

Termo de abertura: “Há-de este livro servir para nele se registarem os atestados passados nesta Junta de Freguesia. São Pedro 

do Corval, 2 de Janeiro de 1987. O Presidente da Junta Leonel Fialho Janeiro”. 

Termo de encerramento: não está preenchido 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


