Código de referência: PT / MRM / CMRM / D
Título: Património
Datas: 1746 – 1966
Nível de descrição: secção
Dimensão e suporte: 74 Livros, 20 Cadernos, 17 Documentos simples, 1 Processo e 6 Maços – papel
Âmbito e conteúdo: Nesta secção inserimos documentação relacionada com a gestão do património móvel e imóvel da Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz. De realçar a série de registo de tombos que contém os autos de medição, demarcação dos
bens do extinto concelho de Monsaraz. Contém as seguintes séries: Registo de tombos; Autos de arrematação; Partilhas de baldios;
Mapas de Baldios; Listagem de foros à venda; Registo de enfiteutas e foreiros; Inventários de bens; Cadastro de propriedades e
foros; Registo das transacções de prédios foreiros à Câmara; Termos de reconhecimento de foreiros; Escrituras de reconhecimento
de foreiros; Escrituras de aforamento; Documentos auxiliares de escrituras de aforamento; Listas de foros para remissão; Remissão
de foros.

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 001
Título: Registo de tombos
Datas: 1746 – 1836
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 6 Livros – papel
00001

(1746) Autos de medição, demarcação e tombos dos bens do concelho de Monsaraz – I

00002

(1746-1754) Autos de medição, demarcação e tombos dos foros do concelho de Monsaraz – II

00003

(1746-1754) Autos de medição, demarcação e tombos dos foros do concelho de Monsaraz – III

00004

(1746-1754) Autos de medição, demarcação e tombos dos foros do concelho de Monsaraz – IV

00005

(1749) Livro de medição e tombo das courelas da Herdade do Morgado

00006

(1814-1836) Tombo dos foros do concelho de Monsaraz

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 002
Título: Autos de arrematação
Datas: 1783 – 1960
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 13 Livros – papel

00001

(1783-1825) Autos de arrematação dos bens da Câmara Municipal

00002

(1825-1826) Autos de arrematação dos bens e rendas da Câmara Municipal

00003

(1825-1837) Autos de arrematação dos bens da Câmara Municipal

00004

(1826-1835) Autos de arrematação das fazendas arrendadas pela Câmara

00005

(1838-1845) Autos de arrematação dos bens e rendas da Câmara Municipal

00006

(1844) Autos de arrematação das rendas da Câmara

00007

(1845-1846) Autos de arrematação das fazendas e terrenos da Câmara

00008

(1845-1848) Autos de arrematação dos bens e rendas da Câmara Municipal

00009

(1846-1848) Autos de arrematação das fazendas arrendadas pela Câmara

00010

(1848-1851) Autos de arrematação das fazendas e terrenos da Câmara

00011

(1848-1859) Autos de arrematação dos bens da Câmara Municipal

00012

(1936-1950) Autos de arrematação dos bens da Câmara Municipal

00013

(1951-1960) Autos de arrematação dos bens da Câmara Municipal

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 003
Título: Partilhas de baldios
Datas: 1842 – 1879
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Livro e 1 Documento simples – papel
00001

(1842-1851)

00002 (1878-1879) Repartição dos baldios de São Marcos, São Romão, Caldeiras e Machoa

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 004
Título: Mapas de baldios
Datas: 1850 – 1881
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 5 Cadernos – papel

00001 (1850) Mapa das courelas do baldio de São Romão
00002 (1871) Mapa de medição e confrontação do baldio das Caldeiras
00003

(1872) Mapa da divisão, confrontação e medição do Baldio de São Marcos do Campo

00004

(1874) Mapa de medição e confrontação do baldio da Machoa

00005

(1881) Mapa da confrontação do baldio de Casa Novas de Mares

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 005
Título: Listagem de foros à venda
Datas: 1890 – 1916
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 4 Livros e 11 Cadernos – papel
00001 (1890)
00002 (1891-1892)
00003 (1892)
00004 (1893)
00005 (1894)
00006 (1895-1896)
00007 (1896-1897)
00008 (1897-1898)
00009 (1898)
00010 (1899)
00011 (1912)
00012 (1913)
00013 (1914)
00014 (1915)
00015 (1916)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 006
Título: Registo de enfiteutas e foreiros
Datas: 1850 – 1886
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Livro, 3 Documentos simples e 4 Cadernos – papel
00001

(1850-1851) Registo dos rendeiros que pagam rendas à Câmara

00002

(1870) Relação dos enfiteutas do Baldio de São Romão

00003

(1871) Relação dos enfiteutas aos quais foram aforados o Baldio das Caldeiras

00004

(1873) Relação dos enfiteutas do baldio de São Marcos que faltam lavrar escrituras

00005

(1873) Relação dos foros do Baldio das Caldeiras em São Pedro do Corval

00006

(1874) Relação dos enfiteutas pelos quais foram divididos o Baldio e a Coutada de Monsaraz

00007

(1878) Relação dos foreiros à Câmara que possuem foros nos baldios de São Marcos, Caldeiras e São Romão

00008

(1886) Relação das alterações de enfiteutas na freguesia de São Marcos do Campo

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 007
Título: Inventários de bens
Datas: 1911 – 1966
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 7 Livros – papel
00001

(1911) Inventário dos bens das igrejas de Santo António e Caridade

00002

(1933) Inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

00003

(1950) Inventário dos bens móveis, do património imobiliário e dos foros, censos e pensões

00004

(1957) Inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

00005

(1966) Inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz – 1

00006

(1966) Inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz – 2

00007

(1966) Inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz – 3

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 008
Título: Cadastro de propriedades e foros
Datas: 1845 – 1945
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 19 Livros – papel
00001

[1800-1899] Cadastro dos foros de São Marcos do Campo

00002

[1800-1899] Cadastro dos foros da freguesia de Santa Maria em Monsaraz

00003

(1845-1846) Registo de foros situados na freguesia de São Marcos do Campo e no Campinho

00004

(1847-1848) Registo de foros situados na freguesia de São Marcos do Campo e no Campinho

00005

(1852) Registo de foros situados na freguesia de São Marcos do Campo

00006

(1855) Relação dos foros miúdos do concelho de Reguengos

00007

(1878) Cadastro dos foros miúdos da freguesia da Caridade

00008 (1879-1906) Cadastro dos foros miúdos da freguesia de Santa Maria da Lagoa em Monsaraz
00009

(1879) Índice do cadastro dos foros miúdos da freguesia de Santa Maria da Lagoa em Monsaraz

00010

(1879) Cadastro do baldio de São Marcos

00011

(1880) Cadastro do Baldio das Caldeiras na freguesia de São Pedro do Corval

00012

(1880-1907) Cadastro da coutada de Monsaraz

00013

(1880-1915) Cadastro do antigo baldio da Machoa na freguesia de Monsaraz

00014

(1881-1882) Cadastro da Defesa dos Pombinhos na freguesia de São Marcos do Campo

00015

(1881-1928) Cadastro do Baldio de São Romão na freguesia da Caridade

00016

(1882-1937) Cadastro do Baldio de Casas Novas de Mares

00017

(1890-1914) Cadastro dos foros impostos na freguesia de São Marcos do Campo

00018

(1919-1945) Cadastro dos foros miúdos da freguesia de Monsaraz

00019

(1929) Cadastro de foros do Alborro

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 009
Título: Registo das transacções de prédios foreiros à Câmara
Datas: 1878 – 1946

Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 4 Livros – papel
00001

(1878-1926) Freguesia de São Pedro do Corval e freguesia de São Tiago do Alandroal

00002

(1903-1946) Freguesia de São Pedro do Corval

00003

(1903) Freguesia de São Tiago do Alandroal

00004

(1905) Freguesia de São Marcos do Campo

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 010
Título: Termos de reconhecimento de foreiros
Datas: 1871 – 1878
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 11 Livros – papel
00001

(1871-1878) Reconhecimento dos foreiros do baldio de São Romão – 1

00002

(1871-1878) Reconhecimento dos foreiros do baldio de São Romão – 2

00003

(1871-1878) Reconhecimento dos foreiros do baldio das Caldeiras – 1

00004

(1871-1878) Reconhecimento dos foreiros do baldio das Caldeiras – 2

00005

(1872-1878) Reconhecimento dos foreiros do baldio das Caldeiras – 3

00006

(1872) Reconhecimento dos foreiros do baldio de São Marcos do Campo – 1

00007

(1872) Reconhecimento dos foreiros do baldio de São Marcos do Campo – 2

00008

(1872-1878) Reconhecimento dos foreiros do baldio de São Marcos do Campo – 3

00009

(1875) Reconhecimento dos foreiros do baldio da freguesia de Monsaraz – 1

00010

(1875) Reconhecimento dos foreiros do baldio da freguesia de Monsaraz – 2

00011

(1875) Reconhecimento dos foreiros do baldio das Caldeiras – 3

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 011
Título: Escrituras de reconhecimento de foreiros
Datas: 1853 – 1862

Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Maço – papel
00001

(1853-1862)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 012
Título: Escrituras de aforamento
Datas: 1794 – 1889
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 7 Livros – papel
00001

(1794-1832) Aforamento do Baldio de São Marcos do Campo; traslado elaborado em 1826.

00002

(1815-1822) Aforamento do Baldio de São Romão na Caridade; traslado elaborado em 1826.

00003

(1818-1848) Tombo dos foros de Monsaraz; traslado elaborado em 1826

00004

(1836-1889) Escrituras de aforamento da Defesa dos Pombinhos em São Marcos do Campo

00005

(1836-1838)

00006

(1839-1840)

00007

(1840-1841)

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 013
Título: Documentos auxiliares de escrituras de aforamento
Datas: 1870 – 1874
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Processo e 3 Documentos simples – papel
00001

(1870) Documentos do aforamento a José Rosado de uma porção de terreno em Casas Novas de Mares

00002

(1872) Relação dos requerentes que solicitam a isenção do aforamento da Coutada de Monsaraz

00003

(1872) Relação dos chefes de família para efeitos de distribuição de courelas da Coutada de Monsaraz

00004

(1874) Relação dos chefes de família para efeitos de distribuição de courelas da Coutada de Monsaraz

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 014
Título: Listas de foros para remissão
Datas: 1857 – 1947
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 9 Documentos simples – papel
00001

(1857) Lista de todos os enfiteutas que terão escritura de remissão

00002

(1881) Lista dos foros para remissão

00003

(1946) Listas de remissão do Baldio de São Marcos

00004

(1946) Listas de remissão da freguesia de São Tiago em Monsaraz

00005

(1946) Listas de remissão na freguesia da Caridade

00006

(1946) Listas de remissão na freguesia de Corval

00007

(1946) Listas de remissão na freguesia de Campo

00008

(1946) Listas de remissão na freguesia de Monsaraz

00009

(1946-1947) Listas de remissão no Baldio da Machoa e da Coutada de Monsaraz

Código de referência: PT / MRM / CMRM / D / 015
Título: Remissão de foros
Datas: 1902 – 1948
Nível de descrição: série
Dimensão e suporte: 1 Livro, 1 Documentos simples e 5 Maços – papel
00001

(1902-1903) Cópia de uma carta régia de remissão de um foro na Defesa dos Pombinhos

00002

(1920-1926) Requerimentos para remissão de foros – do livro n.º 14

00003

(1922-1935) Requerimentos para remissão de foros

00004

(1923-1925) Requerimentos para remissão de foros – do livro n.º 16

00005

(1926) Requerimentos para remissão de foros – do livro n.º 18

00006

(1946-1948) Registo de alvarás de remissão de foros

00007

(1946) Processos de remissão de foros

