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Apresentação 

 

Os instrumentos de descrição arquivística são uma ferramenta indispensável num 
arquivo que tenha como principal missão a divulgação e difusão dos seus fundos 
documentais. O Arquivo Municipal de Faro disponibiliza os inventários dos seus 34 
fundos documentais no portal do Município de Faro.  

 

Para facilitar a consulta dos inventários disponibilizamos este guia, onde é possível 
identificar o nome da entidade produtora, datas extremas, dimensão (metros 
lineares), código de referência, nível de descrição e história administrativa. 

 

Importa referir que o inventário do fundo da Câmara Municipal de Faro (fundo aberto) 
pode ser alvo de actualizações, pelo que convêm ter em atenção a versão para 
perceber se ocorreu alguma actualização recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local de consulta: 

Arquivo Distrital de Faro  
Rua Coronel António Santos Fonseca, 
8000-257, Sé, Faro, Portugal 

Telefone: +351 289 810 640; +351 289 870 870 

Horários. De segunda-feira a sexta-feira. Atendimento: 09h15 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30. 
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Administração de Concelho de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/ACF 

Datas extremas: 1607 – 1946 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 9,00 metros lineares 

 

História administrativa: 

Em 16 de Maio de 1832, iniciou-se em Portugal uma reforma administrativa com a 

publicação do Decreto n.º 23, da autoria de Mouzinho da Silveira. 

Surgiram, assim, as províncias, as comarcas e os concelhos. Os concelhos eram 

administrados por um provedor, ao qual competiam uma série de funções, entre as 

quais: obedecer às diretivas do perfeito, executar as deliberações da Câmara 

Municipal; realizar as operações de registo civil; exercer funções de polícia e de 

manutenção da ordem pública; realizar a superintendência das escolas e assegurar o 

recrutamento de mancebos para o exército. 

Entre as suas atribuições, contavam-se ainda, a direção dos trabalhos públicos não 

financiados pela autarquia, a superintendência de quanto respeitasse à saúde pública, 

polícia preventiva e pesos e medidas, o controle dos jogos ilícitos, passaportes e armas 

de fogo, a manutenção do registo civil de nascimentos, casamentos e óbitos, o registo 

dos testamentos e o cumprimento dos legados pios.  

A figura do Administrador do Concelho foi suprimida pelo decreto n.º 9:356, de 8 de 

Janeiro de 1924 e restabelecida logo no ano seguinte, pela portaria n.º 4:529, de 23 de 

Novembro. 

A extinção das Administrações dos Concelhos decorre de modo gradual; em 1926 

foram extintas as administrações dos concelhos sede de distrito, à exceção de Lisboa e 

Porto, transitando as funções dos administradores para os comissários de Polícia. As 

administrações dos restantes concelhos, como é o caso do Concelho de Faro, foram 

extintas pelo decreto-lei n.º 14:812 de 31 de Dezembro de 1927, passando a ser 

desempenhadas nas secretarias das Câmaras Municipais, as atribuições que, nos 

termos da legislação vigente, competiam aos Administradores de Concelho. 
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Manteve-se, contudo, a figura do Administrador do Concelho até à publicação do 

Código Administrativo de 1936. 

O fundo documental da Administração de Concelho de Faro apresenta as datas 

extremas de 1607 a 1946, provando que esta organização subsistiu mesmo após a sua 

extinção legal, assim como foram integrados documentos produzidos por outras 

instituições e de outros concelhos, com data anterior à criação da figura do 

administrador de concelho.  

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. 
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Associação de Bombeiros Voluntários de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/ABVF 

Datas extremas: 1853 – 1925 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,70 metros lineares 

 

História administrativa: 

A Associação de Bombeiros Voluntários de Faro foi fundada no dia 29 de novembro de 

1882, dia em que os estatutos desta associação foram reconhecidos pelo Governo 

Civil, através de alvará. Foi dissolvida no dia 10 de setembro de 1920, de acordo com a 

ata da sessão da Câmara Municipal de Faro do mesmo dia. 

Esta associação recebia apoio material e um subsídio da Câmara Municipal de Faro, 

que lhe permitia assegurar o socorro a incêndios que era competência do município. 

No início do século XX, com a instabilidade criada pela implantação da República e com 

o início da Primeira Grande Guerra, surgiram dificuldades financeiras e falta de 

pessoal, situação que levou ao fim desta associação de voluntários e criação do Corpo 

Municipal de Bombeiros, no dia 26 de outubro de 1921.  

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. 
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Bispado do Algarve 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/BA 

Datas extremas: 1827 – 1851 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,25 metros lineares 

 

História Administrativa: 

O Bispado do Algarve esteve sediado em Silves, entre o ano de 1189 e 1577.  

Com o declínio da cidade de Silves, motivada pela sua localização no interior algarvio e 

pelo assoreamento do rio Arade, o prelado pediu ao Rei e ao Papa que a Sé fosse 

transferido para Faro, autorização que seria concedida, através de uma Bula em 1539. 

Esta transferência só se viria a realizar em 1577, já depois do Rei D. João III ter elevado 

a vila de Faro a Cidade. 

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. 
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Câmara Municipal de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/CMFAR 

Datas extremas: 1645 – 2009  

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 364,5 metros lineares (fundo aberto) 

 

História administrativa: 

Os primeiros vestígios da atual cidade de Faro remontam ao século IV a.C, ao período 

da colonização fenícia do Mediterrâneo Ocidental, período em que era designada por 

Ossonoba. No entanto a documentação mais antiga, existente neste arquivo, não vai 

além do início do século XVII. 

Sendo esta uma cidade tão rica em termos históricos é estranho não existir 

documentação anterior ao século XVII, presumindo-se que alguns acontecimentos 

historicamente marcantes poderão ter levado à destruição de parte do património 

documental: 

- O saque e incêndio provocados pelas tropas inglesas lideradas pelo Conde de Essex 

no ano de 1596; 

- O terramoto de 1755, em que a cidade de Faro sofreu danos generalizados no 

património eclesiástico, desde igrejas, conventos e até o próprio Paço Episcopal; 

- Invasões francesas em 1808, embora não existam registos de grande destruição 

patrimonial em Faro, durante estas invasões; 

Estes eventos associados ao facto de nunca ter existido instalações próprias para o 

arquivo municipal levaram a que muita documentação tenha desaparecido ou sido 

irremediavelmente destruída. No entanto, é possível verificar que em 1929, o espólio 

do arquivo municipal foi alvo de uma inventariação, de acordo com uma numeração 

antiga que alguns documentos apresentam, embora não tenhamos conhecimento da 

forma como estava organizado esse instrumento de descrição. 

Em 1956 a documentação pertencente a este arquivo foi transferida dos Paços do 

Município para o primeiro piso do antigo Mercado Municipal, tendo ficado nesse 

espaço sem quaisquer condições de conservação e segurança até ao ano de 1987, 

altura em que se iniciou o primeiro processo de organização e inventariação do 

arquivo histórico e que culminaria com a publicação do Inventário do Arquivo Histórico 

Municipal de Faro, da autoria do Dr. Salustiano Lopes de Brito, em 1998.  
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Círculo Cultural do Algarve 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/CCA  

Datas extremas: 1941 – 1983 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Círculo Cultural do Algarve (CCA), era uma sociedade criada no seguimento das 

comemorações dos Centenários, nos anos 40 do sec. XX. Inicialmente designou-se por 

Círculo Cultural Camões, mas de acordo com ata da Assembleia Geral de 04 de 

novembro de 1941, passou a designar-se por Círculo Cultural do Algarve. 

Esta organização dedicava-se à organização de atividades culturais em várias 

vertentes, pintura, teatro, música e muitas outras. De acordo com a documentação 

que possuímos, esta organização teve atividade até ao ano de 1983, no entanto temos 

conhecimento que existiram atividades organizadas pelo CCA, pelo menos até 1984. 
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Comissão Inspetora de Exames de Instrução Primária do Concelho de 
Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/CIEIPCF 

Datas extremas: 1889 – 1891 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

 Esta comissão foi criada com base no disposto no decreto de 16 de agosto de 1870, do 

Ministério dos Negócios e Instrução Primária, que desta forma pretendia garantir a 

qualidade do ensino em Portugal.  

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. 
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Comissão Venatória Concelhia de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/CVCF 

Datas extremas: 1925 – 1974 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

Pelas leis de 15/07/1913 e 26/05/1967, Portaria n.º 24395, de 30/10/1969 e de 

Decreto-Lei n.º 354-A/74, de 14 de Agosto é promulgado e regulamentado o regime de 

caça. As Comissões Venatórias Concelhias mantinham informadas as comissões 

regionais e estabeleciam o elo de ligação entre estas e as câmaras municipais. Os 

presidentes destas chegaram a ser presidentes natos das Comissões, embora quase 

sempre apenas colaborassem na escolha e eleição de caçadores legalmente 

habilitados e no apoio administrativo e fiscal da Câmara. As suas funções 

prolongavam-se por três anos e o Distrito de Faro dependia da Zona Venatória de 

Lisboa. 

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. 
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Corregedoria da Comarca de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/CCF 

Datas extremas: 1776 – 1830 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Corregedor representava o Rei na vida local. Atuava como inspetor de administração 

e percorria toda a área da sua alçada corrigindo algumas injustiças praticadas pelos 

juízes locais. 

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. 
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Décima Circunscrição Escolar de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/DCEF 

Datas extremas: 1884 – 1888 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

Pela Lei de 02/05/1878, no seu art.º 59º, previa-se a realização de Conferências 

Pedagógicas anuais de professores do ensino primário. Esta lei, bem como, a de 11 de 

junho de 1880, foram consideradas pelo regulamento, para a sua execução, datado de 

27 de julho de 1881. 

O presidente da Décima Circunscrição Escolar presidia à Assembleia Pedagógica que, 

por sua vez, pedia pareceres e propostas às Conferências Pedagógicas. 

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. 
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Delegação de Faro dos Serviços de Censura à Imprensa 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/DFSCI 

Datas extremas: 1937 - 1946 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,70 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Estado Novo iniciou-se em 1933, altura em que a  Censura foi instituída legalmente, 

quer através da própria Constituição quer através do Decreto-lei n.º22469, de 11 de 

Abril de 1933, tendo esta sido uma peça central da estrutura orgânica do Estado Novo. 

O papel de fiscalização da Direção dos Serviços de Censura era encarado como o 

exercício de controlo sobre a orientação política da imprensa, assegurava a 

subordinação do aparelho, da homogeneidade ideológica e de funcionamento dos 

serviços e um elemento instrumental decisivo na adoção de medidas de penalização 

da imprensa, quer a anti situacionista quer a afeta ao Estado  

No início de 1934 o Diretor-Geral dá indicações relativamente às principais matérias a 

neutralizar nos jornais, como por exemplo, a luta de classes, a moral sexual, as 

doutrinas internacionalistas sobre a guerra, o desrespeito pelo princípio da autoridade 

como o agente de serviço público, o Professor, o Juiz, a desmoralização da família por 

via de conceitos de feminismo não integrados numa moral sã, a propaganda da 

organização política e social dos Estados comunistas ou das pessoas dos seus agentes 

propugnadores, entre outras.  

Em 14 de Maio de 1936 foi publicado o Decreto-lei nº 26589 de modo a regular a 

imprensa que circulava em Portugal, ele estabelecia “que não se permita a fundação 

de jornais sem que à sua frente se encontrem pessoas de reconhecida idoneidade 

intelectual e moral, e sem que a respetiva empresa mostre possuir os meios 

financeiros indispensáveis”, bem como o número de páginas que cada jornal poderia 
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publicar num determinado período. Com este decreto foi realizada a classificação dos 

jornais colocando-os no rol dos jornais favoráveis, neutros ou de oposição, cuja 

consequência imediata, para os que não estavam de acordo com o Regime, seria a sua 

não inclusão na relação dos jornais autorizados pelo estado a publicar anúncios 

oficiais.  

Em Novembro de 1936 é elaborado o Regulamento dos Serviços de Censura, 

documento que não foi publicado no Diário do Governo, que permitia maior 

arbitrariedade ao serviço de censura e vai servir de suporte à sua atuação em Portugal. 

Este vai organizar e atualizar aspetos do trabalho diário da censura e da publicação 

regular de circulares, informações e regulamentos pela Direcção-Geral para as 

comissões e delegações. Neste regulamento vai-se consagrar aquela que é uma regra 

básica da censura politica, não permitir a existência de espaços em branco, 

esmagamentos, intercalação de desenhos ou anúncios, ou qualquer outra indicação de 

que pudesse deduzir-se uma ação da Censura, esta pretendia a invisibilidade.  

Também é determinado no regulamento que a localização e distribuição das 

delegações poderão ser alteradas em atenção à exigência do serviço, bem como a 

distribuição das publicações a elas afetas. Em 1936, as únicas delegações cuja 

localização não coincidia com a sede de distrito eram as de Chaves, Lamego e Lagos, 

situação que tende a extinguir-se, e a maioria das instalações destinadas ao Serviço da 

Censura estavam situadas em quartéis ou em edifícios públicos, situação que não 

agradava à direção. O que levaria a que, em 1940, e de acordo com o ofício nº983/D16 

da Direção dos Serviços de Censura, o delegado censor de Faro seja questionado 

acerca da conveniência de transferência da censura dos jornais de Lagos para essa 

delegação, promovendo deste modo a centralização de todas as publicações do 

distrito de Faro a um só delegado.   

A documentação existente neste fundo documental tem como datas extremas 1937 a 

1946, período em que esta delegação funcionou em Faro.  

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. 
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Delegação da Junta de Saúde Pública de Tavira 

 
 

Código de referência: PT/MFAR/DJSPT 

Datas extremas: 1817 - 1820 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

As Delegações das Juntas de Saúde Pública, era representantes locais das Juntas da 

Saúde, que foram criadas por Portaria de 28 de Agosto de 1813, e eram assistidas pelo 

provedor-mor da Saúde da Corte e Reino. O regimento da Junta, estabeleceu que as 

consultas da Junta ao Rei seriam feitas através da Secretaria de Estado da Marinha, 

incumbindo-a de receber notícias dos guardas-mores dos diferentes portos e cônsules 

portugueses sobre o estado de saúde dos portos; regular a espécie de quarentena que 

convinha a cada navio e precauções na descarga das mercadorias; projetar um 

lazareto; conhecer o estado de saúde pública no interior do Reino; conhecer os óbitos 

e suas causas; informar sobre a limpeza pública, melhorar a salubridade do ar nas 

prisões e promover o estabelecimento dos cemitérios fora das igrejas. 

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. 
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Delegação da Procuradoria da República na Comarca de Faro 

 
 

Código de referência: PT/MFAR/DPRCF 

Datas extremas: 1911 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

 

História Administrativa: 

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. 
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Delegação de Saúde do Concelho de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/DSCF 

Datas extremas: 1927 - 1944 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,40 metros lineares 

 

História administrativa: 

As Delegações das Juntas de Saúde Pública, era representantes locais das Juntas da 

Saúde, que foram criadas por Portaria de 28 de Agosto de 1813, e eram assistidas pelo 

provedor-mor da Saúde da Corte e Reino. O regimento da Junta, estabeleceu que as 

consultas da Junta ao Rei seriam feitas através da Secretaria de Estado da Marinha, 

incumbindo-a de receber notícias dos guardas-mores dos diferentes portos e cônsules 

portugueses sobre o estado de saúde dos portos; regular a espécie de quarentena que 

convinha a cada navio e precauções na descarga das mercadorias; projetar um 

lazareto; conhecer o estado de saúde pública no interior do Reino; conhecer os óbitos 

e suas causas; informar-se sobre a limpeza pública, melhorar a salubridade do ar nas 

prisões, e promover o estabelecimento dos cemitérios fora das igrejas. 

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. 
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Depósito Geral das Sisas de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/DGSF 

Datas extremas: 1814 - 1836 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

A sisa era, no séc. XIV, um imposto municipal destinado a subsidiar despesas 

extraordinárias. Recaía sobre todas as mercadorias, expecto ouro, prata, pão cozido, 

cavalos e armas. Constituía o maior montante entre as receitas arrecadadas. Foi 

abolida com Mouzinho da Silveira, como forma de estimular o maior comércio, em 

1834. Contudo a sisa passou, então, a incidir sobre a transmissão onerosa de bens 

imóveis. 

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. 
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Estação de Saúde do Porto de Faro 

 
 

Código de referência: PT/MFAR/ESPF 

Datas extremas: 1845 - 1856 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

Historia administrativa: 

As estações de saúde dos portos eram chefiadas por um guarda-mor e tinham como 

função prestar informações sobre o estado de saúde dos portos às Juntas de Saúde, 

regular a espécie de quarentena que convinha a cada navio e precauções na descarga 

das mercadorias. 

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. 
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Federação de Municípios do Distrito de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/FMDF 

Datas extremas: 1972 - 1988 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 1,00 metro linear 

 

História administrativa: 

A Federação de Municípios do Distrito de Faro foi constituída através do Decreto - Lei 

n.º 5/72, de 5 de janeiro, e tinha como objetivo implementar em toda a região a 

pequena distribuição de energia elétrica continua. Através destas Federações, que 

existiam um pouco por todo o país, o Governo pretendia criar as condições técnicas e 

económicas com vista à expansão da rede elétrica nacional e da eletrificação do 

território. 

Esta Federação resultou da associação das Câmaras Municipais de Albufeira, Faro, 

Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel, Silves, Tavira a e Vila Real de Santo António, com o 

objetivo de implementar e explorar o serviço de distribuição de energia elétrica. O seu 

processo de extinção iniciou-se e 1 de junho de 1985, embora exista documentação 

produzida até ao ano de 1988. 

A documentação da Federação de Municípios do Distrito de Faro, foi integrada no 

Arquivo Histórico Municipal de Faro, no ano 2010, após ter sido entregue ao Município 

de Faro pelo Engenheiro Eletrotécnico Osvaldo Baptista Bagarrão, antigo Diretor 

Delegado do Conselho de Administração desta instituição. 
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Juízo de Direito da Comarca de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JDCF 

Datas extremas: 1841 - 1961 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,20 metros lineares 

 

História administrativa: 

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. A documentação existente 

neste fundo foi produzida nesse âmbito pelo Juízo da Comarca de Faro. 

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. 
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Juízo dos Direitos Reais de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JDRF 

Datas extremas: 1768 - 1824 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Juízo dos Direitos Reais de Faro, este magistrado tinha como função julgar todas as 

situações relacionadas com o pagamento, ou sua falta, dos direitos reais no concelho. 

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. 
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Juízo do Geral de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JGF 

Datas extremas: 1785 - 1832 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,20 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Juízo do Geral de Faro, este magistrado congregava competências em várias áreas, 

como era o caso dos direitos reais, órfãos, paz e sisas, no entanto a maior parte da 

documentação produzida nesse âmbito ficou enquadrada nos fundos respetivos. 

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. 
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Juízo dos Órfãos de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JOF 

Datas extremas: 1688 – 1885 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 5,40 metros lineares 

 

História administrativa: 

Competia ao juiz dos órfãos mandar proceder rapidamente à elaboração do inventário 

de todos os bens dos órfãos e ao depósito integral de todas as quantias pertencentes a 

estes numa arca, especialmente construída para o efeito, da qual seria depositário 

uma pessoa abonada da respetiva vila ou lugar. Para além do dinheiro, seriam também 

guardados na arca "dois livros, um para receita, outro para despesa do dinheiro que se 

houver de meter e tirar dela". Esses livros seriam assinados pelo provedor da comarca 

e só poderiam ser tirados da arca quando fosse necessário escrever neles 

A estrutura judicial do Liberalismo, decorrente da aplicação do Decreto nº 22, de 16 de 

Maio de 1832, cometia a novos magistrados, os "juízes de paz", com uma circunscrição 

territorial precisa, as antigas funções que competiam aos juízes dos órfãos.  

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. 
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Juízo da Ouvidoria das Terras e Estado da Rainha, de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JOTERF 

Datas extremas: 1785 - 1787 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Juízo da Ouvidoria das terras e estado da Rainha, era magistrado que tinha como 

função ouvir as partes envolvidas nos processos, apurar provas e apresentar o caso à 

decisão do senhor, e mais tarde passou a poder julgar por delegação. 

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. 
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Juízo de Paz das Freguesias da Conceição e Estoi 

 
 

Código administrativo: PT/MFAR/JPFCE 

Datas extremas: 1834 - 1837 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

Foi a Carta Constitucional de 1826 que introduziu os tribunais ou julgados de paz, 

essencialmente destinados a tentarem a conciliação entre pessoas desavindas, para 

evitar que se envolvessem em questões judiciais a que pelas demoras, gastos e outros 

incómodos que acarretam, só se devem recorrer depois de esgotada a possibilidade de 

uma solução pacífica. 

Aos Juízes de Paz cabiam inúmeras e importantes tarefas inerentes à sua condição de 

apaziguadores e garantes da paz e tranquilidade públicas. Tinham de conciliar e 

compor as partes, separar e apaziguar ajuntamentos e motins, obrigar vadios, 

mendigos, turbulentos, bêbados e meretrizes a assinarem termo de bem viver, mandar 

fazer exame em casos de morte, ferimento e agressão física, informar o Juiz dos Órfãos 

ou o Juiz de Direito sobre quem eram os órfãos, que bens possuíam, quem havia 

falecido, com ou sem testamento, com ou sem herdeiros.  

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. 
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Juízo das Sisas de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JSF 

Datas extremas: 1755 - 1831 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 1,00 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Juízo das Sisas de Faro, este magistrado tinha como função julgar todas as situações 

relacionadas com o pagamento, ou sua falta, das Sisas no concelho. 

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. 
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Julgado de Saúde do Porto de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JSPF 

Datas extremas: 1800 - 1837 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

O Julgado de Saúde do Porto de Faro, tinha a função de agir judicialmente sobre as 

situações que eram observadas pela Estação de Saúde do Porto, salvaguardando assim 

o princípio da separação de poderes. 

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. 
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Junta de Freguesia de S. Pedro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JFSP 

Datas extremas: 1836 - 1984 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 1,50 metros lineares 

 

História administrativa: 

As Juntas de Paróquia foram criadas em 1830, pelo Governo Provisório e pouco depois, 

em 29 de Outubro de 1840, uma nova lei altera alguns aspetos desta divisão 

administrativa: o regedor de Freguesia passa, a ser nomeado pelo governo, sem 

intervenção local. Em 1942 surge novo Código Administrativo que institui o pároco 

como presidente das Juntas de Paróquia. Em 6 de Maio de 1878, surge uma nova 

alteração ao Código Administrativo que volta a defender uma certa descentralização: 

nas freguesias são mantidos os Regedores de Paróquia, nomeados pelo Governo Civil, 

e as Juntas de Paróquia, eleitas diretamente. Em 6 de Agosto de 1892 é publicado um 

novo decreto que retira competências às Juntas de Paróquia, transferindo-as para as 

Câmaras Municipais. 

Com a publicação do Código Administrativo de 1895, o presidente das Juntas de 

Paróquia passa novamente a ser o pároco. Em 1910, com a Implantação da Republica e 

a Constituição de 1911 (art.ª6), são estabelecidos grandes princípios de 

descentralização. Em 1913, a Lei nº 88, de 7 de Agosto, prevê a nível de Freguesia, que 

esta se passe a designar Junta de Paróquia Civil. Que passados três anos passariam a 

ser designadas por Freguesia, de acordo com a lei n.º 621, de 23 de junho de 1916. 

O movimento militar do 25 de Abril de 1974 veio criar em Portugal condições para que 

se iniciasse um período de grande autonomia local. A Constituição de 1976 vem 

definir: "as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações 

respetivas". Quanto aos órgãos das várias autarquias, a Constituição determina: " na 
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freguesia são a Assembleia de Freguesia, eleita diretamente, e a Junta de Freguesia 

eleita por aquela, de entre os seus membros." 

Mais recentemente a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procedeu à 

reorganização administrativa do território das freguesias, através da criação de 

freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais, levou à extinção da 

Freguesia de S. Pedro e integração na nova União de Freguesias de Faro (Sé e S. 

Pedro).  

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. 
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Junta de Freguesia da Sé 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/JFS 

Datas extremas: 1946 - 1987 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 1,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

As Juntas de Paróquia foram criadas em 1830, pelo Governo Provisório e pouco depois, 

em 29 de Outubro de 1840, uma nova lei altera alguns aspetos desta divisão 

administrativa: o regedor de Freguesia passa, a ser nomeado pelo governo, sem 

intervenção local. Em 1942 surge novo Código Administrativo que institui o pároco 

como presidente das Juntas de Paróquia. Em 6 de Maio de 1878, surge uma nova 

alteração ao Código Administrativo que volta a defender uma certa descentralização: 

nas freguesias são mantidos os Regedores de Paróquia, nomeados pelo Governo Civil, 

e as Juntas de Paróquia, eleitas diretamente. Em 6 de Agosto de 1892 é publicado um 

novo decreto que retira competências às Juntas de Paróquia, transferindo-as para as 

Câmaras Municipais. 

Com a publicação do Código Administrativo de 1895, o presidente das Juntas de 

Paróquia passa novamente a ser o pároco. Em 1910, com a Implantação da Republica e 

a Constituição de 1911 (art.ª6), são estabelecidos grandes princípios de 

descentralização. Em 1913, a Lei nº 88, de 7 de Agosto, prevê a nível de Freguesia, que 

esta se passe a designar Junta de Paróquia Civil. Que passados três anos passariam a 

ser designadas por Freguesia, de acordo com a lei n.º 621, de 23 de junho de 1916. 

O movimento militar do 25 de Abril de 1974 veio criar em Portugal condições para que 

se iniciasse um período de grande autonomia local. A Constituição de 1976 vem 

definir: "as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações 

respetivas". Quanto aos órgãos das várias autarquias, a Constituição determina: " na 
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freguesia são a Assembleia de Freguesia, eleita diretamente, e a Junta de Freguesia 

eleita por aquela, de entre os seus membros." 

Mais recentemente a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procedeu à 

reorganização administrativa do território das freguesias, através da criação de 

freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais, levou à extinção da 

Freguesia da Sé e integração na nova União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro).  

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. 

  



35 
Guia Geral dos Fundos Documentais do Arquivo Municipal de Faro 
 

Provedoria da Comarca de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/PCF 

Datas extremas: 1794 - 1833 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,20 metros lineares 

 

História administrativa: 

Os provedores eram magistrados nomeados pelo Rei e possuíam competências 

administrativas, judiciais e fiscais. O desenrolar histórico desta atividade pautou-se por 

sucessivas “colagens” aos ofícios de corregedor e contador. Contudo, a área da sua 

jurisdição era mais vasta, podendo incluir duas ou três comarcas e abranger as terras 

dos donatários nelas situadas.  

As competências foram definidas pelas Ordenações Filipinas e as Ordenações da 

Fazenda das por D. Manuel. Segundo as primeiras, competia-lhes: acompanhar o 

processo de execução de testamentos e agir sobre os testamenteiros faltosos; 

superintender nos juízes dos órfãos e nos tutores de menores; apreciar a legitimidade 

dos pedidos de transmissão de bens de ausentes; examinar as contas dos mordomos e 

administradores de capelas, hospitais, albergarias e confrarias; tomar a terça parte dos 

rendimentos dos concelhos (terças) e aplicá-la em reparações dos lugares; tomar as 

contas dos dois terços dos concelhos e verificar se tinham sido gastos em benefício do 

mesmo; superintender o processo de lançamento e recolha do imposto das fintas; 

entre outras. 

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. 
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Real Fazenda e Estado de Rainha 

 

Código de referência: PT/MFAR/RFER 

Datas extremas: 1816 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

Ainda que não se tenha encontrado uma definição exata sobre esta instituição, 

subentende-se que se tratava de uma identidade responsável pela gestão dos bens 

pertencentes à rainha nesta localidade. 

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. 
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Real Junta dos Foros 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/RJF 

Datas extremas: 1773 - 1778 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metros lineares 

 

História administrativa: 

Foro era como se designava o pagamento feito por quem explorava uma propriedade ao seu 

proprietário. Este pagamento poderia ser variável em valor e podia ser feito em dinheiro ou 

géneros. A Real Junta tinha por função reconhecer e legitimar os foros. 

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. 
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Repartição de Saúde do Porto de Faro 

 

 

Código administrativo: PT/MFAR/RSPF 

Datas extremas: 1816 - 1853 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,50 metros lineares 

 

História administrativa: 

As repartições do estado de saúde dos portos às Juntas de Saúde, regular a espécie de 

quarentena que convinha a cada navio e precauções na descarga das mercadorias. 

Estas repartições coexistiram com as estações de saúde, e tinham funções 

semelhantes. 

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. 
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Repartição da Sisa da Carregação 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/RSC 

Datas extremas: 1739 - 1831 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,60 metros lineares 

 

História administrativa: 

A sisa era, no séc. XIV, um imposto municipal destinado a subsidiar despesas 

extraordinárias. Recaía sobre todas as mercadorias, expecto ouro, prata, pão cozido, 

cavalos e armas. Constituía o maior montante entre as receitas arrecadadas. Foi 

abolida com Mouzinho da Silveira, como forma de estimular o maior comércio, em 

1834.  

A sisa da carregação era aquela que incidia sobre bens de menor valor e que 

facilmente podiam ser transportados, como era o caso do figo, das passas de uvas e de 

outros produtos agrícolas.  

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. 
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Repartição de Turismo do Secretariado Nacional da Informação, Cultura 
Popular e Turismo 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/RTSNICPT 

Datas extremas: 1946 - 1947 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,05metros lineares 

 

História administrativa: 

A Secretaria Nacional da Informação, Cultura popular e Turismo, foi criada através do 

Decreto n.º 34134, de 24 de Novembro de 1944, e tinha como principais funções 

informar no país e estrangeiro a exata compreensão dos fatos mais importantes da 

vida portuguesa, a nível da cultura popular, tinha como função estimular, coordenar e 

estimular todas as atividades que se destinam a elevar o nível moral e intelectual do 

povo português, no domínio do turismo tinha como função promover e favorecer a sua 

expansão, através da elaboração de planos gerais e coordenando esforços dos órgãos 

locais. Estas seriam a instituições que estariam na génese das atuais regiões de 

turismo. 

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. 

 

  



41 
Guia Geral dos Fundos Documentais do Arquivo Municipal de Faro 
 

Superintendência da Décima de Faro 

 

 

Código de referência: PT/MFAR/SDF 

Datas extremas: 1777 - 1826 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,30 metros lineares 

 

História administrativa: 

A décima foi um imposto criado no séc. XVII para prover as necessidades da defesa do 

reino. Os cidadãos das cidades e seu termo, pagavam 10% (décima), sobre o valor do 

rendimento líquido das propriedades rústicas ou urbanas. 

Este fundo contém documentos relacionados com o pagamento e envio da décima 

para o Real Erário Régio, assim como documentos relacionado com a falta de 

pagamento deste imposto. 

O Corregedor acumulava, geralmente, as funções de Provedor e de Superintendente-

Geral da Décima e era substituído nas suas faltas e ausências pelo Juiz de Fora. 

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. 

  



42 
Guia Geral dos Fundos Documentais do Arquivo Municipal de Faro 
 

Tribunal da Comarca de Vila Nova de Portimão 
 

 

Código de referência: PT/MFAR/TCVNP 

Datas extremas: 1822 - 1823 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,10 metro linear 

 

História administrativa: 

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. A documentação existente 

neste fundo foi produzida nesse âmbito pelo Tribunal da Comarca de Vila Nova de 

Portimão. 

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. 

 

 


