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Juízo de Paz das Freguesias da Conceição e Estoi 

 

Historia Custodial: 

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. 

Âmbito e conteúdo: 

Este fundo é constituído apenas por dois autos de conciliação. 

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: 1834 - 1837 

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 – Autos Cíveis 

  

Inventário 

 

Secção: A – Autos Cíveis 

Série: 001 – Autos de conciliação, não conciliação e obrigação, das freguesias da Conceição e 

Estoi, 1834 - 1837. (2 Lv.) 

Código de referência Data Inicial Data Final Cota de 

Localização 

Notas 

PT/MFAR/JPFCE/A/001/0001 1834 1836 D4.1-E124-P5 Freguesia de Estoi e Conceição. 

PT/MFAR/JPFCE/A/001/0002 1836 1837 D4.1-E124-P5 Freguesia da Conceição. 

 


