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História Custodial: 

A função judicial sempre existiu em Portugal embora só depois do século XIX, é que 

existiu a separação, entre o poder judicial e os restantes, e surge o Procurador-Geral 

da Coroa e Fazenda, que tinha funções semelhantes às do Procurador-Geral da 

República, que é o cargo máximo do existente no Magistério Público. 

Com a implantação do regime republicano, o modelo orgânico manteve-se, mas a 

designação dos cargos foi alterada para Procurador-Geral da República, Procurador da 

República e Delegado e Subdelegado do Procurador da República. 

Os Delegados são a figura que representa o Ministério Público nas comarcas onde só 

existem Tribunais de 1.ª instância. 

A organização e inventariação deste fundo documental iniciou-se em 1987 e concluiu-

se com a publicação do Inventário do Arquivo Histórico Municipal de Faro, em 1998 da 

autoria do Dr. Salustiano Lopes de Brito. 

Âmbito e conteúdo: 

Este fundo é constituído por correspondência recebida. 

Nota do arquivista: 

Entre o ano 1998 até 2015, houve necessidade de realizar algumas correções em 

relação às designações das séries e datas, assim como foram criados os campos 

obrigatórios de preenchimento definidos pelas normas internacionais ISAD (G). Estas 

alterações levaram à produção deste inventário pelo arquivista municipal Tiago Barão 

e que serve para atualizar o anteriormente publicado. 

 

Datas extremas: 1911 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

Fonte imediata de aquisição ou transferência: Incorporação direta. 

Sistema de organização: A documentação está organizada cronologicamente.  
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Siglas e abreviaturas: 

art.º = artigo 
Cd. = caderno (s) 
Cp. = capilha (s) 
Dec. = Decreto 
Freg. = freguesia (s) 
Lv. = livro (s) 
Mç = maço(s) 
St.ª = Santa 
St.º = Santo 
[s.d.] = sem data 
séc. = século 
V. = ver 
 

 

Quadro de Classificação 

 

Secções e Subsecções 

 A – Expediente  

Inventário 

 

Secção: A – Expediente 

Série: 001 – Correspondência recebida, 1911. (1 Mç.) 

Código de referência Data Inicial Data Final Cota de 

Localização 

Notas 

PT/MFAR/DPRCF/A/001/0001 1911 1911 D4.1-E122-P5  

 

 


