
Inventário do Fundo Documental da Delegação da Junta 

de Saúde Pública de Tavira 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

2017 



Delegação da Junta de Saúde Pública de Tavira 
 

História Custodial: 

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. 

Âmbito e conteúdo: 

Este fundo é constituído por um livro de registo de documentos expedidos. 

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: 1817 - 1820 

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.  

 

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 – Constituição e Gestão  

Inventário 

 

Secção: A – Constituição e Gestão 

Série: 001 – Registo de ofícios, portarias e mais ordens expedidas pela Junta de Saúde Pública, 

1817 - 1820. (1 Lv.) 

Código de referência Data Inicial Data Final Cota de 

Localização 

Notas 

PT/MFAR/DJSPT/A/001/0001 1817 1820 D4.1-E122-P4  

 


