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I 
 

Resumo 
 
Atualmente os arquivos já não são vistos apenas como meros espaços de conservação e 

custódia de documentos mas sim como serviços responsáveis pela receção, organização, 

conservação, gestão e difusão do sistema ou sistemas de informação das instituições, 

constituídos por conjuntos de documentos produzidos organicamente pelas mesmas, no 

âmbito das suas competências ou funções, na longa duração. Sendo assim, o trabalho a 

desenvolver pelo profissional da informação num arquivo, deve refletir sempre a evolução 

orgânica de cada instituição, tendo em conta o princípio da ação estruturante, o princípio da 

integração dinâmica, o princípio da grandeza relativa e o princípio da pertinência. 

Sendo objeto de estudo deste trabalho o Sistema de Informação da Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira, abarcando os anos compreendidos entre 1514 e 1972, e tendo em conta 

o posicionamento teórico adotado pela Arquivística, enquanto disciplina aplicada no campo 

da Ciência da Informação, foi elaborado um estudo e análise aos vários elementos histórico-

institucionais da organização, que nos possibilitou consolidar os conhecimentos necessários à 

representação intelectual e gráfica do objeto de estudo. Todo o conhecimento gerado 

permitiu-nos, após o recenseamento da documentação, efetuar: a organização física e 

intelectual dos documentos, tendo em conta os princípios atrás enunciados; a sua descrição, 

segundo as normas internacionais para a descrição arquivística; e, por fim, sendo contudo o 

objetivo primordial, a criação de instrumentos de acesso à informação para que a mesma 

possa ser recuperada segundo a pertinência da estrutura organizacional da instituição. 

De todo este trabalho se pode depreender quais as operações essenciais a serem realizadas, 

quando o objeto de estudo é um sistema de informação e o objetivo é a criação de 

instrumentos de acesso/ recuperação dessa mesma informação. 
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Introdução  
 
Porque a memória dos homens é fraca inventou-se o remédio da escrita... 

Esta célebre «arenga de memória», usada em documentos produzidos durante a Idade Média, 

penso constituir o aforismo que melhor legitima a existência de diferentes sistemas de 

informação assim como a nossa missão de proceder à sua organização, descrição, difusão e 

preservação, sempre que se justifique, quer seja por razões históricas, legais, patrimoniais ou 

informacionais. 

O trabalho aqui realizado insere-se no âmbito do Mestrado em História e Património, no ramo de 

Arquivos Históricos e é o resultado de um estágio curricular realizado na biblioteca municipal, 

onde se encontra depositado o acervo histórico do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira. 

Consiste o presente relatório num percurso teórico que se foi construindo, ao longo de um ano, 

como forma de auxiliar a componente prática de organização e descrição do sistema de 

informação da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para o período compreendido entre os 

anos de 1514 a 1972. 

A escolha deste arquivo, e do seu acervo histórico em particular, como objeto de estudo surge, 

por um lado, do conhecimento relativamente às dificuldades de comunicabilidade do mesmo, 

tendo em conta a falta de recursos humanos qualificados e de instrumentos de descrição e acesso 

e, por outro, da necessidade institucional de se iniciar o processo de organização do sistema de 

informação da câmara municipal. 

Sendo a opção efetuar a organização de toda a documentação histórica que compõe esse sistema 

de informação e, tendo em conta o volume de documentação e as várias reformas operadas pelos 

diferentes regimes político-administrativos que vigoraram durante séculos, foi efetuado um 

levantamento das diferentes fontes de informação disponíveis, nomeadamente livros de atas das 

sessões da câmara, livros de acórdãos, códigos de posturas e regulamentos municipais, relatórios 

de gerência camarária, Ordenações, Diários do Governo, Diários da República, compilações de 

legislação, assim como vários estudos sobre municipalismo, estruturas administrativas e análise 

de sistemas de informação municipais. 

Tomando como ponto de partida que um arquivo é um sistema (semi)fechado de informação 

social materializada em qualquer tipo de suporte, configurado por dois fatores essenciais - a 

natureza orgânica (estrutura) e a natureza funcional (serviço/uso) a que se associa um terceiro 
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– a memória – imbricado nos anteriores1, considerei ser fundamental iniciar o meu trabalho, 

tendo em conta a existência de um recenseamento e inventário prévios segundo determinados 

critérios, pouco claros, por uma investigação acerca da origem do município e sua circunscrição 

territorial, assim como da evolução da sua estrutura administrativa ao longo dos séculos. Ou seja, 

identificar órgãos e serviços da administração local e a sua relação com outros órgãos da 

administração com os quais interagiu pois, na sua origem, este foi um concelho senhorial, 

mesmo comarca/ouvidoria, que abrangia uma vasta área territorial, tendo sofrido várias mutações 

ao longo dos séculos, levando à desanexação de freguesias para se constituírem novos concelhos. 

Foi durante esta fase da investigação que me inteirei de que era imprescindível efetuar um novo 

recenseamento à documentação pois era notório que muita dela, que se encontrava inventariada 

como pertencendo ao sistema de informação da câmara municipal, era na realidade oriunda de 

outras proveniências. Apesar de esta ter sido uma tarefa bastante morosa, tendo em conta o 

volume de documentação e a antiguidade de muitos dos documentos, revelou-se como essencial 

para a correta organização, classificação e descrição do sistema de informação da câmara 

municipal, tarefa a que nos propusemos. 

Toda a contextualização histórica e institucional que precedeu o novo recenseamento teve como 

propósito esclarecer ambiguidades relativamente à proveniência de determinados documentos; 

identificar órgãos, serviços, secções e ofícios assim como as suas competências e funções; 

percecionar a contextualização e dinâmica de produção da documentação e, por fim, sendo 

contudo o requisito essencial para a correta organização do sistema de informação, servir de 

suporte à elaboração de organigramas, quadros de contexto e de classificação para a 

documentação. 

O produto final deste trabalho consistiu na criação de um instrumento base de suporte à 

organização e descrição do Sistema de Informação, segundo a estrutura orgânico-funcional da 

instituição, com o intuito de se criar instrumentos de acesso à informação em suporte eletrónico. 

A tarefa de descrição da documentação e criação de pontos de acesso só agora foi iniciada 

devido à necessidade de aquisição e instalação de um sistema tecnológico de informação e de 

formação para utilização e gestão do mesmo. 

                                                             
1 SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. 2ª ed. Vol. 1. Porto: 

Edições Afrontamento, 1998. (Biblioteca das Ciências do Homem. Série Plural; 2). p. 214. 
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1.  Arquivística: considerações gerais e conceções teóricas 

Os arquivos têm uma existência muito anterior à da denominada disciplina Arquivística. Os 

sistemas de arquivo e a prática arquivística surgiram e foram evoluindo, de forma natural, desde 

o aparecimento da escrita até ao final do antigo regime, de acordo com as necessidades dos 

organismos produtores e dos utilizadores dessa informação2. 

O aparecimento da Arquivística como uma disciplina tem os seus antecedentes, assim como 

muitas outras mudanças que se operaram no mundo contemporâneo, num marco histórico que foi 

a Revolução Francesa de 1789. Os arquivos surgem deste contexto como serviços direcionados 

para a recolha, organização e disponibilização de documentos de interesse patrimonial, 

essenciais aos estudos historiográficos, liberalizando-se de forma genérica o acesso aos arquivos. 

Remonta no entanto à segunda metade do século XIX o aparecimento da Arquivística como uma 

área profissional e uma disciplina ligada à Paleografia e à Diplomática dentro do campo da 

Ciência Histórica. Por esta altura começaram a desenvolver-se, de forma artificial, serviços 

especializados em incorporar documentação, avaliada como de valor e interesse histórico, com a 

função de preservar e disponibilizar a documentação custodiada. Estes serviços, se, por um lado, 

privilegiavam o acesso através da produção de instrumentos de pesquisa (transcrições, índices, 

inventários, catálogos), por outro lado, afastavam a documentação do contexto em que a mesma 

havia sido produzida. Daí começarem a surgir alguns princípios orientadores da prática 

arquivística tal como o princípio do “respeito pelos fundos “e “respeito pela ordem original” dos 

documentos3. 

É já no final do século XIX e início do século XX que, com a publicação do manual holandês de 

S. Muller, J. H. Feith e R. Fruin, em 1898, se dá início a um novo período na Arquivística, 

caraterizado por uma forte predominância na vertente tecnicista, que irá permitir a esta disciplina 

uma autonomização gradual face à sua dependência das conceções historiográficas. Ao longo da 

primeira metade do século XX, com a industrialização, a complexificação burocrática e o 

aumento exponencial da produção documental começam a surgir novos desafios à Arquivística, 

nomeadamente a nível de gestão dos arquivos, tendo-se generalizado o conceito que ficou 

conhecido como ” teoria das três idades do arquivo” que, apesar de enunciar um ciclo de vida 

contínuo para os documentos, acabou por dar origem a algo avesso ao seu propósito com a 

criação de serviços de depósito de documentação que acabariam em muitos casos por provocar a 

                                                             
2 RIBEIRO, Fernanda - A arquivística como disciplina aplicada no campo da ciência da informação. Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento. Paraíba. Vol. 1, Nº. 1 (2011), p. 59-60. 
3 Ibidem. p. 61. 
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desagregação natural das unidades sistémicas produzidas4. 

Na década de 70 do século XX, com a evolução tecnológica e o aparecimento de novos suportes 

documentais, começam a surgir as primeiras preocupações com a fundamentação teórica da 

disciplina arquivística assim como da informação enquanto objeto de análise da mesma. Esta 

preocupação com as bases teóricas da Arquivística levou a que durante os anos 80 se 

desenvolvessem e publicassem, em diferentes países da América e da Europa, vários estudos que 

visavam a definição do objeto e método da Arquivística, a criação de conceitos e a clarificação 

dos fundamentos teóricos para uma nova ciência arquivística. 

Durante os anos 80 e 90, o Concelho Internacional de Arquivos (C. I. A.), criado em 1948, e 

reunindo arquivistas de todo o mundo, veio proporcionar um debate mais alargado sobre os 

fundamentos da disciplina arquivística tendo ainda um papel preponderante no que diz respeito à 

uniformização da descrição arquivística com a publicação das normas internacionais ISAD(G)5, 

com princípios orientadores para a descrição arquivística e a ISAAR(CPF)6 orientada para a 

criação de registo de autoridades7. Mais recentemente, em 2008, surgem as normas 

internacionais ISDIAH8, para a descrição de entidades detentoras de arquivo e a ISDF9, para a 

descrição de funções dos produtores de informação. 

Com a inserção da Arquivística dentro das Ciências Sociais, mais especificamente no campo da 

Ciência da Informação, dá-se início a uma nova fase, designada por “era pós custodial”. O 

posicionamento teórico-metodológico adotado nesta nova fase, por força da revolução 

tecnológica e social, transporta-nos do tradicional modelo custodial, historicista, patrimonialista 

e tecnicista, onde a ênfase era dada à proteção e custódia dos documentos, a um paradigma 

informacional e científico acentuando a importância dada à informação, como objeto de estudo; 

interpretada e explicada com o recurso à Teoria Sistémica10; enquadrada e orientada por um 

                                                             
4 Ibidem. 
5 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G) : Norma geral internacional de descrição arquivística. 2ª ed. 

Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 
6 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAAR(CPF) : Norma internacional de registo de autoridade 

arquivística para pessoas colectivas, pessoa singulares e famílias. 2ª ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 

7 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, 2003. Vol. 1. p. 36-43. RIBEIRO, Fernanda - A arquivística como disciplina aplicada... Op. Cit.. p. 61. 

8 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISDIAH : Norma internacional para descrição de instituições com 
acervo arquivístico. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009. 

9 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISDF : Norma internacional para descrição de funções. Rio de Janeiro : 
Arquivo Nacional, 2008. 

10 Teoria Geral dos Sistemas é uma doutrina científica aplicável a todos os sistemas em geral, formulada por Bertalanffy, 
Emery, Rapport, Einberg e outros, segundo a qual a classificação dos sistemas depende do critério. Á luz desta teoria os 
sistemas podem ser considerados físicos ou abstratos quando as relações são mesuráveis fisicamente ou não; e naturais e 
artificiais quando derivam ou não de um ato consciente do homem. Metodologicamente podem ser classificados como 
sistemas abertos, quando o seu comportamento não depende da influência de variáveis externas, ou fechados, quando apesar 
de dinâmicos e interativos não interagem com o exterior. Ver SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística… Op. 
Cit.. p. 37-38. 
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dispositivo metodológico de investigação, o Método Quadripolar11, desenvolvido no âmbito das 

Ciências Sociais12. 

Este novo posicionamento assume, pois, a Arquivística como uma disciplina aplicada no campo 

da Ciência da Informação que estuda os arquivos (sistemas de informação (semi)-fechados), 

quer na sua estruturação interna e dinâmica própria, quer na interacção com os outros sistemas 

correlativos que coexistem no contexto envolvente, incidindo a mesma sobre a produção, 

organização, fluxo, recuperação e uso, armazenamento e preservação da informação, de 

diferentes tipos, feita e recebida por organizações públicas e privadas13. 

De acordo com a teoria sistémica o arquivo é visto como um sistema (semi-)fechado de 

informação social materializada em qualquer tipo de suporte, configurado por dois factores 

essenciais: - a natureza orgânica (estrutura) e a natureza funcional (serviço/uso)-  a que se 

associa um terceiro –a  memória -  imbricado nos anteriores14. 

Considera-se pois o arquivo um sistema (semi-)fechado porque, apesar de o sistema de 

informação ser produzido num quadro orgânico como um sistema fechado, há que ter em conta 

um outro fator, a funcionalidade (uso interno e externo), que em muitos casos sofre influências 

de variáveis externas e contribui em grande parte para que estes sistemas evoluam gradualmente 

para a abertura15. 

Sendo que a noção de arquivo se configura num conceito que gera bastante ambiguidade, uma 

outra aceção é também aceite relativamente a este termo, sendo o arquivo um serviço criado 

organicamente numa determinada entidade e/ou uma instituição cultural (arquivo de âmbito 

nacional, distrital ou municipal, público ou privado) destinada a incorporar e tornar acessível 

informação produzida/recebida por terceiros16. 

Para não gerar ambiguidades relativamente às duas aceções aceites para o conceito de arquivo, 

será sempre utilizado o termo sistema de informação quando nos reportarmos ao acervo 

documental produto da atividade do organismo, câmara municipal, e arquivo quando nos 

referirmos ao serviço ou instituição criado organicamente dentro do mesmo organismo.
                                                             

11 O Método Quadripolar, proposto em 1974 por P. de Bruyne, J. Herman e M. de Schoutheete, é um modelo de investigação 
mais adequado à fenomenalidade informacional, onde a dinâmica investigativa resulta da interação entre quatro pólos ou 
etapas, através do qual se identifica o problema (pólo epistemológico), se formulam hipóteses, se adotam teorias e/ou 
modelos (pólo teórico) e se comprovam as mesmas através de procedimentos técnicos (pólo técnico) e por último se 
formaliza o resultado final (pólo morfológico). Ver SILVA, Armando Malheiro de – A Informação: da compreensão do 
fenómeno e construção do objeto científico. Porto: Afrontamento; CETAC, 2006. (Comunicação, Artes, Informação; 1). p. 29 
e 154. 

12 RIBEIRO, Fernanda – Da arquivística técnica à arquivística científica: a mudança de paradigma. – Revista da Faculdade de 
Letras: Ciências e Técnicas do Património. Porto. Série 1, Vol. 1 (2002). p. 107-108.  

13 SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística… Op. Cit.. p. 214. SILVA, Armando Malheiro de – A Informação… 
Op. Cit.. p. 137-138. 

14 Ibidem 
15 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Op. Cit.. Vol. 1. p. 45. 
16 SILVA, Armando Malheiro de – A Informação… Op. Cit.. p. 154. 
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2. Objeto de estudo 

Expostos alguns conceitos teóricos da disciplina Arquivística passamos à identificação e 

caraterização do objeto de estudo deste trabalho, o Sistema de Informação e Arquivo. 

Tendo sido introduzido anteriormente o conceito de arquivo como um sistema (semi)-fechado de 

informação social torna-se essencial perceber o que se entende por Informação e o que constitui 

e caracteriza um Sistema de Informação. 

A informação pode ser entendida como um fenómeno humano e social […] infocomunicacional, 

e pode definir-se como um conjunto estruturado de representações mentais codificadas (signos e 

símbolos), modeladas com/pela interacção social, passível de serem registada num qualquer 

suporte material (papel, filme, disco magnético, óptico, etc.), e, portanto comunicada de forma 

assíncrona e multidireccionada17. 

Um sistema de informação é pois constituído pelos diferentes tipos de informação, registada ou 

não externamente ao sujeito (o que cada pessoa possui em sua memória é informação do 

sistema), não importa qual o suporte (material e tecnológico), de acordo com uma estrutura 

(entidade produtora/receptora) prolongada pela ação na linha do tempo18. 

A noção de estrutura é essencial para a definição de um sistema sendo a sua identificação 

efetuada através da observação e análise orgânico funcional, enquadradas dentro do pólo técnico 

do Método Quadripolar, descrito no capítulo seguinte deste trabalho. 

A estrutura de um sistema de informação deve ser sempre efetuada de acordo com o nível de 

complexidade da entidade produtora devendo ser considerado todo o acervo a descrever para 

que, através da descrição dos documentos ou séries, nos seja possível percecionar a forma como 

essa informação foi e é produzida dentro da instituição a que pertence, ao longo do tempo19. 

A compreensão da interação entre os fatores natureza orgânica (estrutura) e natureza funcional 

(serviço/uso) é uma aspeto chave na caraterização de um sistema de informação, pois a 

informação que neste flui, existe com a função de ser recuperada mas, ao mesmo tempo, é 

moldada pela estrutura da organização que a produz. 

Considerando apenas o fator estrutura orgânica um arquivo, sistema (semi-)fechado de 

informação, pode assumir duas configurações: a unicelular, que assenta numa estrutura 

organizacional de reduzida dimensão e sem divisões sectoriais; a pluricelular, que assenta numa 

estrutura organizacional de média ou grande dimensões, dividida em dois ou mais setores 
                                                             

17 SILVA, Armando Malheiro de – A Informação… Op. Cit.. p. 150-151. 
18 Ibidem. p. 162-163. 
19 RIBEIRO, Fernanda – Indexação e controlo de autoridade em Arquivos. Porto: Câmara Municipal do Porto, Departamento 

de Arquivos, 1996. p. 13. 
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funcionais, e de onde podem surgir subsistemas dotados de certa autonomia orgânico-funcional. 

No entanto, estas configurações, por si só, não são suficientes para que possamos ter um sistema 

de informação, por isso há que a articular com a estrutura do fator serviço/ uso caraterizando 

como: Centralizado todo o sistema (unicelular ou pluricelular) que opera o controlo da sua 

informação através de um único centro, baseando o tratamento da mesma em critérios 

funcionais, ideográficos ou outros, que determinam a organização dos documentos e a 

elaboração de instrumentos de acesso; Descentralizado todo o sistema pluricelular que, para 

obter maior eficácia, opta por um controlo da sua informação através da atribuição de autonomia 

aos vários setores orgânico-funcionais e aos subsistemas, quando existem, com um tratamento 

documental ajustado à descentralização praticada. Tendo em conta que existe ainda um outro 

fator, a memória, o sistema pode ainda ser visto como: Ativo quando existe um regular 

funcionamento ou atividade da respetiva entidade produtora. No entanto o arquivo tanto pode 

estar no seu local de origem como pode ter sido desmembrado fisicamente, com base na teoria 

das três idades, permanecendo a documentação corrente nos próprios serviços, servindo quase 

exclusivamente as necessidades informacionais da entidade produtora, e a documentação mais 

antiga, por já ter perdido o seu valor administrativo, ser deslocada para outro arquivo; 

Desativado quando a entidade produtora do arquivo cessou a sua atividade ou foi extinta, pelo 

que o sistema ficou encerrado ou estático. No entanto estes devem permanecer como entidades 

individualizáveis, mantendo a sua identidade e organicidade.20 

O estudo de caso, que diz respeito ao Sistema de Informação da Câmara Municipal, pode ser 

caraterizado como um sistema de informação ativo, assente numa estrutura orgânica pluricelular, 

funcionalmente descentralizada. É produzido e constitui-se como o produto de uma entidade que 

possui uma atividade regular, organicamente dividida por vários setores funcionais, dotados de 

alguma autonomia no que concerne ao controlo da informação produzida pelos mesmos, e um 

subsistema com uma estrutura orgânico-funcional “semiautónoma”, os Serviços Municipalizados 

de Água e Eletricidade, atualmente desativados. No entanto, ao longo dos séculos, este sistema 

interagiu diretamente com outros sistemas de informação igualmente autónomos21, alguns deles 

desativados, o que originou a que no arquivo municipal se centralizassem acervos documentais 

de diferentes proveniências dificultando por vezes a delimitação e individualização da estrutura 

do próprio sistema municipal. 

                                                             
20 RIBEIRO, Fernanda - A arquivística como disciplina aplicada... Op. Cit.. p. 70-71. 
21 Como exemplos, os Sistemas de Informação da Administração do Concelho, dos Condes da Feira, da Casa do Infantado, do 

Tribunal Judicial da Comarca, da Repartição de Finança, entre outros, que integram o acervo histórico do arquivo municipal. 
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3. Método de investigação 

O método utilizado no presente trabalho insere-se na abordagem de investigação qualitativa, 

designada por Método Quadripolar em que a dinâmica de investigação se articula em volta de 

quatro pólos, ou etapas metodológicas – pólos epistemológico, teórico, técnico e morfológico22. 

A preferência por este dispositivo metodológico prende-se com a natureza do objeto de estudo 

que, numa perspetiva trans e interdisciplinar, dentro de um paradigma científico-informacional, 

exige uma abordagem científica que vai muito além da tradicional visão meramente tecnicista 

e/ou tecnológica23. 

A componente epistemológica é a primeira etapa metodológica desta investigação de tipo 

retrospetivo, que desenvolvemos com o intuito de construção de um objeto científico de estudo e 

delimitação da problemática em análise, encontrando-se a mesma presente ao longo de todo o 

trabalho de investigação como garante da necessária objetividade do processo de investigação; a 

componente teórica é uma etapa fundamental que se manifesta através da capacidade racional do 

sujeito sobre o objeto24, pois é necessária uma forma de se perceber e conceber a realidade, bem 

como da postulação de leis e princípios25, formulação de conceitos, hipóteses, teorias e sua 

verificação ou refutação; a componente técnica é onde se toma contacto com a realidade 

objetivada e se procede à seleção e construção de operações técnicas de recolha de dados,  tendo 

em conta os objetivos definidos e os limites epistemológicos, e encontra-se presente neste 

trabalho através de duas operações essenciais: a observação indireta de caso26 e a 

análise/avaliação retrospetiva27; a componente metodológica refere-se à análise dos dados 

                                                             
22 SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística… Op. Cit.. p. 220-221 
23 Ibidem 
24 Existindo várias teorias e modelos que sustentam a forma de percecionar o fenómeno/processo informacional foi assumida a 

preferência pela Teoria Sistémica, abordada anteriormente, desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy, nos anos 20 do século 
passado, por a mesma congregar uma visão holística onde se procura um entendimento integral de todos os 
fenomenos/aspectos envolvidos no universo da Informação. 

25 O conjunto de leis e princípios a que nos referimos são: o princípio da ação estruturante segundo o qual todo o Arquivo 
resulta de um ato fundador que molda a sua estrutura organizacional e a sua especificidade funcional em evolução dinâmica; 
o princípio da integração dinâmica onde todo o arquivo integra e é integrado pelo universo sistémico que o envolve; o 
princípio da grandeza relativa em que todo o Arquivo se desenvolve como estrutura orgânica simples ou complexa; o 
princípio da pertinência segundo o qual todo o Arquivo disponibiliza informação que pode ser recuperada segundo a 
pertinência da estrutura organizacional. Ver SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística… Op. Cit.. p. 222. 
RIBEIRO, Fernanda - A arquivística como disciplina aplicada... Op. Cit.. p. 71-72. 

26 Esta operação diz respeito à recolha de elementos histórico-institucionais, normativos e reguladores e descrição da natureza e 
funcionamento interno do Sistema de Informação, através de várias técnicas ou procedimentos concebidos como forma de 
reunir todos os elementos pertinentes para o conhecimento do sistema. Ver SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – 
Arquivística… Op. Cit.. p. 223. RIBEIRO, Fernanda - A arquivística como disciplina aplicada... Op. Cit.. p. 68. 

27 Esta operação implica sujeitar os resultados da observação a um exame rigoroso que permita revelar e tipificar o essencial da 
estrutura do arquivo quer no que diz respeito ao contexto orgânico (produção) quer na sua orientação funcional (serviço), ou 
seja, a rede de circuitos por onde transita a informação e os diversos instrumentos que permitem transferi-la, recuperá-la e 
difundi-la e que implicam outras operações essenciais tais como a descrição, a análise de conteúdo e indexação e o controlo 
de autoridade, operações estas, que contribuem para colocar em evidência o processo e as propriedades intrínsecas da 
Informação. Ver SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística… Op. Cit.. p. 222. RIBEIRO, Fernanda - A 
arquivística como disciplina aplicada... Op. Cit.. p. 69. 
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recolhidos e exposição dos resultados obtidos, devidamente fundamentados no pólo teórico e 

objetivados no pólo epistemológico. 

A investigação e o trabalho desenvolvidos, tendo em conta a problemática em estudo, passaram 

por diferentes fase que foram orientadas da seguinte forma: 

 Pesquisa, seleção e estudo de trabalhos científicos no campo da Ciência da Informação e da 

Arquivística como disciplina aplicada da mesma, que suportam o posicionamento teórico 

adotado e norteiam todo o processo de investigação. 

 Pesquisa, seleção e estudo de elementos histórico-institucionais, normativos e reguladores 

que possibilitassem o enquadramento, contextualização e descrição da natureza e funcionamento 

interno do Sistema de Informação. 

 Caraterização interna do objeto de estudo, sistema de informação e arquivo, essencial ao 

desenvolvimento de um trabalho científico, onde se definem tipologias e terminologias adotadas 

que permitem uma representação teórica e gráfica do objeto e que convocam a aplicação do 

método científico para a identificação e delimitação da sua estrutura. 

 Recenseamento da documentação. 

 Análise das diferentes fontes de informação disponíveis e levantamento das estruturas 

orgânico-funcionais do município, através da identificação dos diferentes órgãos, serviços, 

secções e ofícios, assim como a descrição das suas competências e funções. 

 Elaboração de organigramas e quadros de contexto. 

 Tratamento técnico com a elaboração planos de classificação, descrição arquivística ao nível 

de órgãos, secções e séries, com base nos referenciais normativos da ISAD(G) e ISAAR(CPF); 

criação de pontos de acesso utilizando as normas portuguesas NP 371528 e a NP 403629. 

 Elaboração do relatório. 

Ao longo de todo este processo de investigação foram vários os problemas com que nos 

deparámos, para aos quais nem sempre foi possível obter respostas muito objetivas dos 

elementos histórico-institucionais recolhidos. O trabalho retrospetivo de reconstituição de um 

sistema de informação assim como o de interpretação/explicação da dinâmica informacional, não 

sendo possível efetuar por observação direta, implicou que em alguns casos tenham sido tomadas 

determinadas opções que a seu tempo poderão ter que ser revistas. Todo o processo 

metodológico e dinâmica de investigação, presente neste trabalho retrospetivo de reconstituição 

do sistema de informação, encontra-se adiante descrito no capítulo Estudo de Caso. 
                                                             

28 PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade. Comissão Técnica 7 – Norma Portuguesa 3715: documentação: método 
para a análise de documentos, determinação do seu conteúdo e selecção de termos de indexação. Lisboa: I.P.Q., 1989. 

29 PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade. Comissão Técnica 7 – Norma Portuguesa 4036: documentação: tesauros 
monolingues: directivas para a sua construção e desenvolvimento. Lisboa: I.P.Q., 1993. 
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4. Estudo orgânico-funcional da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (1514-1972) 

 
4.1 As origens: a vila, o castelo e a Terra de Santa Maria  

Os vestígios arqueológicos existentes no concelho da Feira, castros, estações Luso-Romanas, 

estradas, pontes, etc., não deixam margem de dúvida de que esta é uma região de ocupação 

humana bastante antiga. No entanto, a primeira vez que a Feira é citada em documentos 

históricos como uma vila, e não como o local onde se fazia a feira (no castelo), é numa carta de 

concessão do couto de Ossela, efetuada por D. Teresa, em novembro da Era de 1155 (ano de 

1117)30. 

A Vila da Feira era uma das povoações pertencentes a um espaço mais amplo designado por 

Terra de Santa Maria, circunscrição administrativa criada por D. Afonso III das Astúrias (866-

910), por volta do século IX, tendo centrado a sua defesa na fortaleza militar ali existente, o 

castelo ou civitas de Santa Maria. Esta Terra terá funcionado desde então, e até aos anos 60 do 

século XI, como uma fronteira entre o Cristianismo e o Islão dentro do território ocidental de 

entre Douro e Mondego, constituindo-se como um importante elo de ligação estratégico entre o 

burgo do Porto e o burgo de Coimbra. As primeiras referências existentes quanto aos limites da 

Terra de Santa Maria datam do século XII, altura em que o Bispo D. Hugo (1112-1136), senhor 

do burgo do Porto (desde 1120), a quem D. Teresa havia doado esta Terra, reclama como 

pertencentes à sua diocese as igrejas situadas nesta circunscrição territorial, também disputadas 

pela diocese de Coimbra. Os limites territoriais desta Terra estão bem presentes nas bulas papais 

de 1115 (Pascoal II) e 1120 (Calisto II) onde se delimita a fronteira norte através do curso do rio 

Douro, para interior, desde a foz do rio Arda até ao monte Codal, onde nasce o rio Antuã, e para 

norte, seguindo o curso deste rio até ao mar. O território abrangeria ainda um espaço que ia do 

rio Antuã ao Vouga e a Vale de Cambra, que parece ter feito parte da circunscrição territorial 

primitiva da Terra de Santa Maria, autonomizando-se nos finais do séc. XI devido a mutações 

político-administrativas e territoriais, relacionadas com o reforço militar das regiões fronteiriças 

sob a pressão islâmica31. 

O castelo de Santa Maria, como inicialmente era designado, tem uma existência anterior à da 

formação da monarquia portuguesa, fazendo parte da tradição oral e escrita que o mesmo terá 

sido construído pelos Mouros. Pese embora esta tradição, a referência documental mais antiga 

quanto à existência deste castelo aparece na Chronica Gothorum, com a data de 10 de abril da 

                                                             
30 FERREIRA, Henrique Vaz - Feira: a vila, o concelho e o castelo da Feira (onde nasceu Portugal). Santa Maria da Feira: 

Câmara Municipal. Biblioteca Municipal; 1989. Vol. 1. p. 25-26. 
31 MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia – O castelo e a Feira: a terra de Santa Maria nos séculos XI a XIII. 

Lisboa: Editorial Estampa, 1989. p. 32-34. 
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Era de 1083 (1045) e refere-se à vitória contra os mouros, obtida pelo rei D. Bermudo III de 

Leão, na vila de Cesar, território do castelo de Santa Maria. Contudo esta data não é correta, pois 

D. Bermudo faleceu na Era de 1075 (1037), na batalha de Tamaron, nas margens do Carrion32. 

Na obra Études historiques sur la Galice et le Portugal du XIe ao XIIIe siécle a vitória deste 

monarca sobre as hostes islâmicas, perto da vila e castro de Cesar, deu-se no ano de 103533. 

Na baixa do Castelo, aos poucos, foi-se fixando um povoado em redor do local onde se realizava 

uma feira periódica que acabaria por dar o nome ao povoado ali existente, passando este a ser 

designado por Vila da Feira. Pouco se sabe sobre a existência de uma feira periódica para os 

anos anteriores à sua refundação, por carta de D. João I, a 27 de junho de 1407. Existe, no 

entanto, um documento de 23 de agosto de 1315 onde se informa que o dia da feira coincidiu 

com o dia da reunião do conselho. De certo modo, esta deveria ser uma feira anual, à semelhança 

de outras, realizada provavelmente no mês de agosto, que tinha como ponto alto as celebrações 

Marianas de 15 de agosto. Funcionaria a Vila da Feira, durante o século XIII e inícios do século 

XIV, como um dos principais pontos de confluência do comércio da Terra de Santa Maria34. 

 Durante largos anos a Vila da Feira foi crescendo na sombra do castelo de Santa Maria, pois a 

cabeça da Terra de Santa Maria era, mais especificamente, o castelo, por ser a residência do 

Senhor, sede do comando da região, e local onde todos os vassalos se dirigiam, quer fosse para 

comercializar os seus produtos, no dito mercado, quer para vir efetuar o pagamento de foros, 

rendas e outras taxas, cobrados nos terrenos senhoriais, quer para convívio social com os 

clérigos, cavaleiros, funcionários régios e homens do concelho35. 

Com o tempo, a vila foi-se tornando cada vez mais relevante do ponto vista político-

administrativo, passando o castelo a ser denominado pelo próprio nome da vila, como se pode 

verificar pela carta de D. Fernando para Diogo Gonçalves, alcaide do Castelo da Feira, 30 de 

julho de 1420 (1382)36, ou Castelo na «Terra da Feira», tal como consta num registo de doação 

do castelo feita por D. Afonso V37, a Fernão Pereira, a 19 de novembro de 1448. 

Esteve a Terra de Santa Maria na posse de descendentes dos Soares de Grijó, dos Moniz e dos 

Marnel, entre outros, desde o tempo do conde D. Henrique até D. Afonso Henriques, pese 

embora, durante a regência de D. Teresa, figurar um Pedro Gonçalves como tenens da Terra 
                                                             

32 TAVORA, Fernando de Tavares e - O Castelo da Feira sua descrição, sua historia e noticia sobre os condes da Feira. Porto: 
Officinas de O Commercio do Porto, 1927. p. 44-45. 

33 DAVID, Pierre - Études historiques sur la Galice et le Portugal du XIe au XIIIe siècle. Lisboa : Portugália, 1947. Citado por : 
MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia - O castelo e a Feira… Op. Cit.. p. 125. 

34 MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia – O castelo e a Feira… Op. Cit.. p. 99-100. Toma-se como exemplo a 
feira de Gaia instituída por D. Dinis em 1302. 

35 Ibidem.  
36 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelaria de D. Fernando. Livro 3º, fl. 84. Citada por FERREIRA, 

Henrique Vaz – Feira: a vila… Op. Cit.. p. 26. 
37 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Leitura Nova. Livro 29, fl. 105-106v. (Livro 13º da Estremadura). 
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(carta do couto de Ossela). Posteriormente, instituído já o Reino de Portugal, esta terra passa a 

figurar como dote de algumas das rainhas38. 

Nas Inquirições de D. Afonso III, efetuadas em agosto da Era de 1289 (1251), a tenência da 

Terra de Santa Maria pertencia a D. Mafalda, que se encontrava recolhida no Convento de 

Arouca39.  

D. Fernando, por carta de 10 de fevereiro da Era de 1410 (1372)40, doa a Terra de Santa Maria a 

João Afonso Telo, irmão de sua mulher D. Leonor Teles. Mais tarde, por carta de 27 de janeiro 

da Era de 1420 (1382), o mesmo monarca renova a dita doação ao seu cunhado, já com o título 

de D. João Afonso Telo, conde de Barcelos41. 

D. João I, por carta de doação de 8 de abril da Era de 1423 (1385)42, atribui o senhorio desta terra 

ao seu marechal Álvaro Rodrigues Pereira, 1º senhor da Terra de Santa Maria. O senhorio da 

Terra de Santa Maria concedido ao seu marechal incluía, além desta Terra, as de Cabanões 

(Ovar), a Terra de Cambra e a de Refojos de Riba d’Ave. 

Desta doação não consta o Castelo da Feira, pois D. João I atribui a João Rodrigues de Sá (o das 

galés) a alcaidaria do mesmo. Só mais tarde, 1448, D Afonso V faz a doação do castelo a Fernão 

Pereira, filho maior e herdeiro de João Álvares Pereira, 2º senhor da Terra de Santa Maria (carta 

de D. João I, dada no Porto, 19 de agosto de 1424), com o compromisso de este, às suas custas, o 

correger e proceder a obras de reparação do mesmo. Foi então este D. Fernão Pereira o 1º senhor 

do Castelo da Feira (carta do Conselho de El-Rei, de 19 de novembro de 1448), 3º senhor da 

Terra de Santa Maria (carta de posse dada por D. Afonso V, em Évora, a 6 de abril de 1453) e 

pai de Rui Pereira, 4º senhor da Terra de Santa Maria e 1º conde da Feira43. 

Como muitas terras não possuíam qualquer foral e, como tal, eram pouco percetíveis quais os 

direitos reais que eram cobrados pelos donatários das terras alguns monarcas ordenaram, de uma 

forma mais ou menos arbitrária, que se procedesse a inquirição de testemunhas em várias regiões 

do país e que os magistrados fixassem quais os tributos devidos e quem tinha direito a eles. 

Consistiam as inquirições num levantamento dos direitos e deveres que uns e outros possuíam 

nas ditas Terras e constituem um importantíssimo contributo para se entender qual a estrutura 
                                                             

38 MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia – O castelo e a Feira… Op. Cit.. p. 145, 152, 157 
39 OLIVEIRA, Miguel A. de – Inquirições de D. Afonso III na Terra de Santa Maria. In Lusitânia Sacra. Lisboa. 1ª Série, tomo 

VII (1964-1966). p. 96. 
40 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelaria de D. Fernando. Livro 1º, fl. 94v. Citada por 

FERREIRA, Henrique Vaz - Feira: a vila… Op. Cit.. p. 26. 
41 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelaria de D. Fernando. Livro 3º, fl. 59v. Citada por 

FERREIRA, Henrique Vaz - Feira: a vila… Op. Cit.. p. 26 
42 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelaria de D. João I. Livro 1º, fl. 128. Citada por FERREIRA, 

Henrique Vaz - Feira: a vila… Op. Cit.. p. 26 
43 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelaria de D. Manuel I. Livro 15, fl. 133. Carta de confirmação 

da doação do castelo da Feira a D. Manuel Pereira, filho de D. Diogo Pereira, neto de Rui Pereira e bisneto de Fernão Pereira. 
Por esta carta se confirmam as sucessivas doações do castelo da Feira desde o tempo de João de Sá. 
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interna das mesmas. 

No século XIII, nas inquirições de D. Afonso II (ca 1220), embora não haja certeza que as 

mesmas se tenham realizado na Terra de Santa Maria, é de supor que sim, pois existe uma 

extensa lista de cerca de 60 topónimos desta Terra de entre o rol de propriedades dos mosteiros e 

ordens religiosas existentes em vários julgados da diocese do Porto44. 

Nas Inquirições de D. Afonso III na Terra de Santa Maria, efetuadas em agosto da Era de 1289 

(1251), a que muitos chamam de “Foral velho da Feira”, a circunscrição administrativa tomada 

como base para as inquirições é a organização religiosa local (freguesias, paróquias ou igrejas) e 

começam as mesmas pela Vila da Feira, embora a lista de jurados de Gaia (do burgo de Porto), e 

Cabanões apareçam presididos por um juiz, o que leva a supor que os mesmos já pudessem 

constituir julgados distintos, embora ainda pertencentes à Terra de Santa Maria45. Constam deste 

rol 188 topónimos com nomes de vilas, casais, lugares, rios, quintas, mosteiros, pertencentes aos 

atuais concelhos de Santa Maria da Feira, Arouca, Espinho, Estarreja, Murtosa, Oliveira de 

Azeméis, Ovar, São João da Madeira, Vale de Cambra, Vila Nova de Gaia. 

No século XIV, nas inquirições de D. Dinis, ordenadas por carta de 9 de agosto de 1324, e das 

quais foi encarregado D. Pedro Afonso, conde de Barcelos e alferes do rei, aparecem separadas 

por rubricas um total de 94 freguesias ou paróquias, pertencentes aos julgados de Gaia, da Feira 

de Terra de Santa Maria, Cabanões, Figueiredo del Rey, Fermedo, Cambra. Como pertencentes 

ao julgado da Feira aparecem 57 paróquias, todas elas identificadas com o seu orago, assim 

como diversos lugares, aldeias, quintas, etc., pertencentes a essas povoações46. 

As principais divisões do território eram a judicial (comarcas e julgados), a religiosa (bispados e 

paróquias), a fiscal (almoxarifados), a militar e a administrativa. A Terra de Santa Maria era 

então constituída por julgados sob a administração de um magistrado. A nível local os assuntos 

eram usualmente regulados pelos designados de “Homens Bons” assim como muitos párocos 

que, habitualmente, também serviam como jurados nas inquirições efetuadas nas suas freguesias, 

paróquias ou igrejas. Os bens de domínio pleno da coroa eram designados de Reguengos e 

aqueles em que o rei apenas usufruía de alguns direitos chamavam-se Foreiros; os encargos 

fiscais (dinheiro, géneros, ou serviços) eram designados por Foros ficando a sua cobrança a 

cargo dos mordomos. Existia o mordomo-mor, responsável pelas propriedades foreiras, o 

mordomo-menor, responsável por receber os foros e direitos senhoriais nas freguesias, e os 

                                                             
44 OLIVEIRA, Miguel A. de - Inquirições de D. Afonso II na Terra de Santa Maria. - Arquivo do Distrito de Aveiro. Aveiro. 

Vol. 2 (1936), nº 5, p. 71-74. 
45 OLIVEIRA, Miguel A. de – Inquirições de D. Afonso III … Op. Cit.. p. 97. 
46 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Leitura Nova. Livro 50. fl. 11, coluna 2 a fl. 49 v, coluna 1. (Livro 3 

de Inquirições da Beira e Além-Douro).  
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serviçais, que auxiliavam na arrecadação das rendas e impostos e no transporte dos géneros para 

os celeiros determinados. A população dividia-se entre aqueles que possuía terras hereditatores e 

os que as arrendavam populatores sendo denominados de reguengueiros os que trabalhavam as 

terras do Rei. Existiam casais despovoados ou ermos que apesar de cultivados não tinham 

moradores e os Cabaneiros que eram homens livres que viviam em cabanas fora dos casais 

agrícolas, trabalhando na terra como jornaleiros ou exercendo outras atividades como oficiais de 

mesteres. As modalidades de rendas que se pagavam pela exploração agrícola abrangiam, em 

geral, um quarto ou um quinto de todos os géneros produzidos; outra modalidade era constituída 

por um encargo fixo permanente, designado por direituras ou forragens, que frequentemente 

eram pagas em dinheiro. Dentro desta segunda modalidade existiam ainda determinadas 

prestações que consistiam em uma porção de alimentos destinados ao sustento do Rei e da Corte 

quando andavam pelas terras (colheita ou jantar), ao rico-homem ou ao prestameiro (parada), ao 

mordomo ou a outros ministros inferiores (vida). Os encargos dos hereditatores consistiam na 

fossadeira, imposto pela isenção de integrar a expedição militar designada de fossado, e a 

lutuosa que consistia na entrega ao Senhor da Terra de algum objeto ou pensão por morte do 

enfiteuta47. 

Esta era uma região agrícola de produção de pão e vinho cultivando-se trigo, cevada, milho, 

centeio e aveia, fruta, linho e vinho. A nível pecuário refere-se a criação de porcos, gado ovino, 

caprino, galináceos e algum gado bovino, cavalos e bestas de carga. A nível de transformação de 

matérias-primas, para além da tecelagem de linho e, provavelmente lã, existia ainda a produção 

de leite e manteiga, pescado seco e fumado, sal, cal, cera, mel, peles, cerâmica de barro e 

ferrarias48. 

Durante o século XIII e XIV formam-se na Terra de Santa Maria dois grandes centros: o de 

Gaia, após o foral de 1255, e o da Feira pela centralidade territorial, pelo castelo, pelos paços 

régios e, provavelmente, pelo mercado que ali existia. Não é fácil perceber quando é que a terra 

de Santa Maria passou a identificar-se com o território pertencente ao julgado da Feira, uma vez 

que são inúmeras e variadas as designações dadas a esta terra, nos documentos, a partir do século 

XIII. Da designação inicial de civitas Santa Maria para Terra de Santa Maria, território extenso 

de entre Douro e Vouga, passamos a designações diversas como «Julgado da Feira da Terra de 

Santa Maria» ou «Santa Maria da Terra da Feira» ou «Vila da Feira de Santa Maria», entre 

outras, usadas de forma confusa e imprecisa49. 

                                                             
47OLIVEIRA, Miguel A. de – Inquirições de D. Afonso III… Op. Cit.. p. 96-99. 
48 MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia – O castelo e a Feira… Op. Cit.. p. 99. 
49 DUARTE, Luís Miguel – A feira da Vila (1407-2007). Santa Maria da Feira: Câmara Municipal, 2007. p. 56-58. 
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Neste contexto, os concelhos eram para a Coroa importantes veículos que permitiam e ofereciam 

grandes vantagens no que diz respeito à organização da vida local com especial incidência na 

administração da justiça, arrecadação de impostos, serviço militar, reparação de fortalezas assim 

como de outros serviços de utilidade pública, isto tudo, sem que o rei perdesse a sua autoridade 

régia ou rendimento fiscal. Durante a Idade Média, após a reconquista, os municípios 

proliferaram através da concessão de forais que, na sua essência, eram documentos onde se 

registavam as normas pelas quais se deveria reger a administração local, competências dos 

magistrados, os direitos e deveres da população, impostos, a definição de crimes e enumeração 

de penas, o regime agrícolas dos terrenos, os privilégios, sendo cada foral restrito ao município a 

que era dado50. 

 

                                                             
50 PINTO, Aires de Jesus Ferreira - O município português (séculos XIX e XX). Coimbra: CEFA, 1996. p. 19-20. 
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4.2 A administração de 1514 a 1833 

 
4.2.1 O foral de 1514 

Na realidade não foi o foral que criou o concelho da Feira, pois é certo que o mesmo já existia, 

mas confirmou e privilegiou esta instituição municipal como organismo mediador relativamente 

ao cumprimento das disposições nele emanadas para a Feira e toda a Terra de Santa Maria. 

Foral é uma palavra que se foi generalizando ao longo do século XIV, para se referir aquilo que 

em linguagem diplomática, do século XI ao século XIII, era designado em Portugal por foro ou 

carta de foro. Nas últimas décadas do século XV, quando se começa a falar da sua reforma, o 

vocábulo com o qual se designam tais documentos é o termo ‘Forais’. Esta reforma apesar de 

anunciada por D. João II, através da carta circular de 15 de dezembro de 1481, que ordena a 

recolha de todos os forais, só viria a ser realizada durante o reinado de D. Manuel, ficando 

conhecida pela designação de Forais Novos ou Forais Manuelinos51. 

O Foral dado por D. Manuel I à Vila da Feira e Terra de Santa Maria a 10 de fevereiro de 

1514, elaborado sob a responsabilidade de Fernão Pina, do qual foram feitos três exemplares: um 

para a câmara da Feira, um para o senhor da Feira e outro para a Torre do Tombo, faz já 

referência a ter sido transcrito de um Tombo Antigo “decraramos aqui primeiramente os direitos 

particulares da Feira por seer cabeça da terra de Santa Maria e assy estar nos Tombos antigos 

tirados da torre do tombo […]”52. Segundo o estudo de O Foral da Feira e Terra de Santa 

Maria (1514),53 nas Memórias para servir de índice os Forais das terras do Reino de Portugal e 

seus domínios,54 refere-se um foral antigo declarado nas inquirições tiradas do mês de agosto de 

1251 e, em Portugal Antigo e Moderno55, fala-se de um foral dado em 1109 pelo conde D. 

Henrique e de outro em 1270 por D. Afonso III. 

No acervo histórico do Município de Santa Maria da Feira existe uma cópia manuscrita do 

denominado “Foral antigo da Feira”, tirada na Torre do Tombo em 1938. Contém este livro a 

transcrição de uma carta de 15 de fevereiro de 1509, de um alvará de 4 de fevereiro do mesmo 

ano, e da cópia que foi feita a 12 de março de 1355 (1317) do registo das Inquirições de agosto 

                                                             
51 REIS, António Matos – Origens dos municípios Portuguese. Lisboa: Livros do Horizonte, 1991. p. 298-200 
52 SILVA, Francisco Ribeiro da, introd. - Foral dado por D. Manuel I à Vila da Feira e Terra de Santa Maria a 10 de 

Fevereiro de 1514. Santa Maria da Feira: Câmara Municipal da Feira, (1989). Fls.1. Fac-símile do original com introdução e 
estudo. 

53 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Foral da Feira e Terra de Santa Maria (1514). Revista de História. Porto: Centro de 
História da Universidade do Porto. Vol. 11 (, 1991.), p. 95-130. 

54 FRANKLIM, Francisco Nunes - Memórias para servir de índice dos Forais das terras do Reino de Portugal e seus domínios. 
Citado por SILVA, Francisco Ribeiro da – Op. Cit.. p. 104. 

55 LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho - Portugal Antigo e Moderno: dicionário geographico, estatístico, 
chorographico […]. Vol. III. Lisboa: Cota d'Armas, 1990. p. 155. 
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da Era de 1289 (ano de 1251). A certidão deste “Foral velho da Terra de Santa Maria”, não 

existindo original, é na realidade um conjunto de inquirições mandadas fazer por D. Afonso III, 

não existindo referência alguma a anterior diploma da mesma natureza. Este conjunto de 

Inquirições apenas refere em alguns pontos o castelo da Feira e palácio do Rei e os serviços que 

os habitantes desta Terra lhe haviam de prestar e a quem competiam. A título de exemplo, refere 

que sempre que viessem grandes madeiras para o castelo que os seus portadores não as metessem 

dentro do castelo, competia aos habitantes da Vila da Feira fazê-lo; aos do reguengo de 

Milheirós competia trabalhar no castelo e palácio quando fosse necessário56. 

O diploma, Foral da Feira e Terra de Santa Maria, 1514, contém direitos particulares da Vila da 

Feira, cabeça da Terra de Santa Maria, com algumas disposições penais e fiscais específicas 

(pena de sangue e arma, forças, tabeliães, gado de vento, dízimos, sentenças, montados, etc.). 

Estabelece normas relativamente a matérias que haviam dado origem a contendas e demandas 

entre moradores e o senhorio (maninhos, lutuosas, direitos senhoriais). Fixam-se foros e pensões 

sobre casais e terras da Terra de Santa Maria, com indicação das freguesias e lugares e indicação 

nominal dos enfiteutas. Declaram-se princípios e normas tributárias de direitos de portagem 

sobre bens imóveis e de consumo, artigos onerados e isentos assim como de pessoas 

privilegiadas57. 

 

4.2.2 A Casa, o condado e o concelho da Feira 

O concelho da Feira era um dos que integrava o património da Casa da Feira e esteve na posse 

dos condes da Feira, na família dos Pereiras, até à morte do 8º conde da Feira, D. Fernando 

Forjaz Pereira Pimentel, que faleceu a 15 de janeiro de 1700, sem deixar descendência legal. 

O título de conde da Feira diz-se ter sido criado por D. Afonso V, rei de Portugal, provavelmente 

em 1472, para agraciar D. Rui Pereira pela sua colaboração na tomada de Arzila, ao lado do rei, 

a 21 de agosto de 1471. Foi D. Rui Pereira (ca 1428/31-1486) 1º conde da Feira, senhor do 

castelo e Terra de Santa Maria, por carta do rei Afonso V, de 12 de janeiro de 1472. Era este 

filho de Fernão Pereira, 1º senhor do Castelo da Feira (carta de 19 de novembro de 1448) e 3º 

senhor da Terra de Santa Maria (carta de posse passada em Évora por D. Afonso V a 6 de abril 

de 1453)58. 

                                                             
56 TAVORA, Fernando de Tavares e – O castelo da Feira… Op. Cit.. p. 46-48. 
57 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Foral da Feira … Op. Cit.. p. 107-108. 
58 TAVORA, Fernando de Tavares e – O castelo da Feira… Op. Cit.. p. 55-56. 
      FERREIRA, Henrique Vaz - Princípio do condado da Feira. Arquivo do Distrito de Aveiro. - Vol. 11, nº 42 (1945), p. 45-46. 

Segundo o autor o alvará de 16 de maio de 1481, registado na chancelaria de D. João II, livro 3º, fl. 43 já se referia ao conde 
D. Rodrigo Pereira ainda em vida do rei D. Afonso V, falecendo este rei em agosto desse ano. Segundo este autor, Dom 
Rodrigo Pereira terá sido o nome adotado por Rui Vaz Pereira, que, ao ser elevado a conde, conforme costume da época, 
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Herdou D. Rui Pereira de seu pai a Terra de Santa Maria da Feira com seus julgados e termos, de 

Cabanões d’Ovar, da Terra de Cambra com seus julgados e termos e da Terra de Refojos (Riba 

de Ave) por carta de confirmação, dada em Santarém, a 21 de dezembro de 1467 (chancelaria de 

D. João II, livro 8º, f. 226v). Casou Rui Pereira com D. Leonor Barredo, donzela da rainha D. 

Isabel, em 1456 (chancelaria de D. Afonso V, livro 13º, f. 71v). Depois de viúva a 1ª condessa da 

Feira entrou para o Convento de Jesus em Aveiro onde professou e morreu em 149759. 

O 2º conde da Feira foi D. Diogo Pereira, filho de D. Rui Pereira e de D. Leonor Barredo. Casou 

D. Diogo Pereira com D. Brites ou Beatris de Meneses e Castro Noronha em dezembro de 1486 

após o contrato matrimonial aprovado a 5 de dezembro de 1486 (chancelaria de D. João II, livro 

8º, f. 115). Mais tarde, D. Manuel cria o condado, em 2 de Janeiro de 1515, a favor de D. Diogo 

Pereira, senhor de Besteiros e alcaide-mor da vila da Feira, ficando então o título pertencendo 

aos alcaides-mores, por serem donatários da referida vila60. 

D. Diogo Pereira (ca 1457/61-1509) já era conde da Feira, pelo menos desde 25 de outubro de 

1502, altura em que foi notificado por uma sentença do rei D. Manuel no Castelo da Feira.61 D. 

Diogo Pereira obteve a confirmação das terras e praças concedidas ao seu pai “como as o dicto 

conde seu pay avia” por carta régia de 7 de dezembro de 148662. O castelo da Feira foi-lhe 

confirmado por carta da mesma data, registada junto da anterior. Outro facto é que D. Diogo, 2º 

conde da Feira, faleceu a 17 de agosto de 150963. 

Quem foi feito 3º conde da Feira a 2 de janeiro de 1515, depois de em 1514 o rei D. Manuel dar 

Foral à Feira e Terra de Santa Maria, foi D. Manuel Pereira (ca 1488-1552) (chancelaria de D. 

Manuel, livro 24º, f. 8). Era D. Manuel Pereira filho de D. Diogo Pereira e de D. Brites de 

Meneses e teve carta de confirmação das doações do Castelo e Casa da Feira por carta de 10 e 16 

de abril de 1511 (chancelaria de Manuel I, livro 5º, fls. 133 e 134 e livro 13º da Estremadura, f. 

106v). A este conde concedeu D. João III, logo no primeiro ano do seu reinado, por carta de 11 

de fevereiro de 1522, muitos privilégios para a sua Terra e para os seus ouvidores. Esta carta 

veio posteriormente a ser confirmada por uma outra de 10 de maio de 153564. Casou D. Manuel 

                                                                                                                                                                                                    
adotou o Dom e “modernizou o nome”. O filho deste D. Rodrigo Pereira de nome D. Diogo foi o segundo conde da Feira. 

59 FERREIRA, Henrique Vaz – Condes da Feira. In A vila, o concelho e o castelo da Feira. Vol. 2. cap. 3. p. 349-362. 
Coletânea de estudos do Dr. Henrique Vaz Ferreira sobre o concelho da Feira, composta de 3 volumes, divididos por 6 
capítulos, parcialmente publicada em alguns livros ou sob a forma de artigos em revistas e jornais. 

60 Condes da Feira. In Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e 
Artístico. Lisboa: João Romano Torres Editor, 1912. Volume III, p. 327-328. 

61 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Gavetas. Gav. 10, mç 12, nº 16. Citada por FERREIRA, Henrique Vaz 
- Princípio do condado...Op. Cit.. p. 45 

62 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelaria de D. João II. Livro 8º, f. 115. Livro 13º da Estremadura, 
f. 106 v a 108. Citada por FERREIRA, Henrique Vaz - Princípio do condado da Feira. Op. Cit.. p. 45 

63 FERREIRA, Henrique Vaz – Princípio do condado... Op. Cit.. p. 46-47. 
64 SANTA MARIA DA FEIRA. Almoxarifado da Casa do Infantado na Feira – Foral dado à Vila da Feira […] e Doações e 

regalias do condado da Feira, como anexo à Casa do Infantado. ca. 1795. f. 119-120. 
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Pereira em primeiras núpcias com D. Isabel de Castro, falecida em 1522, e em segundas núpcias, 

nos finais de 1524 inícios de 1525, com D. Francisca Henriques. Faleceu este conde a 4 de 

outubro de 155265. 

O 4º conde da Feira foi D. Diogo Forjaz Pereira (ca 1514-1578), filho de D. Manuel Pereira e de 

D. Isabel de Castro. Herdou este a Casa da Feira, por morte do seu pai, e é certo que já se 

encontrava na posse da mesma a 10 de agosto de 1553, data em que D. João III lhe concedeu 

carta com certos privilégios (confirmações gerais, livro 4º, f. 120). O primeiro nome usado por 

este foi o de D. Diogo Pereira, tendo-lhe sido dado o apelido Forjaz apenas depois de ser feito 

conde (chancelaria de D. João III, livro 59º, f. 131v). Casou D. Diogo a 8 de julho de 1536 com 

D. Ana de Meneses, sua prima e donzela da rainha D. Catarina. Faleceu este conde entre 

novembro de 1578 e 10 de junho de 1579, uma vez que, foi nesta data que se mandou pagar ao 

seu neto D. Diogo Forjaz Pereira de Meneses a tença que lhe pertencia. Foram estes condes 

responsáveis pela edificação do Convento e Igreja dos Lóios cuja primeira pedra foi colocada em 

6 de maio de 156066. 

Por haver falecido em Santarém, D. Manuel Pereira (ca 1537- 157-?), primogénito do 4º conde 

da Feira, ainda em vida do seu pai, ficou como herdeiro da casa de seu avô D. Diogo Forjaz 

Pereira de Meneses (ca 1562-1587/95), filho de D. Manuel Pereira com D. Joana da Silva. Este 

D. Diogo herdou a Casa da Feira em 13 de novembro de 1581 (doações de D. Sebastião e D. 

Henrique, livro 31º, f. 161v) mas acabaria por ser assassinado em Madrid, sem deixar 

descendentes, antes de lhe ser confirmado o título de conde. Foi este D. Diogo casado com D. 

Iria de Brito e tiveram um filho, que faleceu pouco depois de ter nascido, e do qual nem consta 

registo de nome67. 

Quem veio a receber o título de 5º conde da Feira foi o seu irmão D. João Forjaz Pereira (ca 

1563-1608), segundo filho de D. Manuel Pereira e D. Joana da Silva. Obteve este os bens da 

Casa da Feira por alvará de 21 de julho de 1595, confirmado por carta de 16 de fevereiro de 1596 

e o título de conde da Feira por carta de 20 de abril de 1596. Era D. João Forjaz Pereira general 

da armada do consulado e faleceu no ano de 1618, durante uma viagem para Índia, depois de ter 

sido empossado por Filipe II como Vice-Rei. Casou este conde com D. Maria de Gusmão que 

viria a ser administradora da Casa da Feira, durante a menoridade da sua filha, D. Joana Forjaz 

Pereira de Meneses e Silva, e depois de esta casar e ter ido viver com o marido na Flandres68. 

A filha única de D. João Forjaz Pereira e D. Maria de Gusmão, D. Joana Forjaz Pereira de 
                                                             

65 FERREIRA, Henrique Vaz – Condes da Feira. Op. Cit.. p. 370-382. 
66 Ibidem. p. 382-388. 
67 Ibidem. p. 382, 396. 
68 Ibidem. p. 396-398. 
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Meneses e Silva (1607-16--) herdou a Casa da Feira, por dispensa da Lei Mental concedida pelo 

alvará de 26 de janeiro de 1605 e carta de 14 de março de 1608. O 6º conde da Feira foi a 

condessa D. Joana, título conferido pelo alvará e carta citados, e confirmada por D. Filipe II a 14 

de outubro de 1620. Casou a condessa com D. Manuel de Pimentel, que recebeu o título de 

conde, por doação de Filipe III, por carta de 14 de outubro de 1628. Deste casamento nasceram 

dois filhos, D. João Forjaz Pereira Pimentel e D. Fernando Forjaz Pereira Pimentel. Viveram os 

condes da Feira na Flandres até à morte de D. Manuel Pimental (julho de 1647). Deu entrada em 

Portugal a condessa com os seus filhos a 12 de abril de 164869. 

D. João Forjaz Pereira Pimentel (1628-1660) foi 7º conde da Feira, por morte do seu pai, D. 

Manuel de Pimentel, embora se reconhecesse que a senhora sua mãe era diretamente a Senhora 

do condado. Foi este conde governador de armas do partido de Ribacoa. Foi casado D. João 

Forjaz Pereira Pimentel com D. Maria de Faro, 8ª condessa de Odemira, mas acabaria por 

falecer, em Lisboa, a 4 de junho de 1660, sem deixar descendência. Sucedeu-lhe no condado o 

irmão, D. Fernando Forjaz Pereira Pimentel (1629-1700)70. 

D. Fernando Forjaz Pereira Pimentel (1629-1700), 2º filho da condessa D. Joana e de D. Manuel 

Pimentel, havia sido destinado à vida sacerdotal tendo começado por substituir a sua mãe como 

provedor da Misericórdia da Feira em 1654. Foi eleito prior da Colegiada de Guimarães em 18 

de maio de 1648, embora poucos dias depois herdasse o condado da Feira, por morte de seu 

irmão primogénito, abandonando o cargo. Casou D. Fernando com D. Vicência Luísa Henriques, 

dama da rainha D. Luísa de Gusmão, a 6 de setembro de 1664. Deste casamento não houve 

qualquer descendência, tendo o conde falecido, em Lisboa, a 15 de janeiro de 177071. 

Após a morte de D. Fernando Forjaz Pereira Pimentel, considerou D. Pedro II que a Casa da 

Feira ficava então vaga para a Coroa e dela dispôs no seu testamento a favor do irmão de D. 

João, o Infante D. Francisco, integrando-a na Casa do Infantado. 

Eram bens da Casa da Feira administrados pelos condes da Feira, por volta de 1700, a Vila da 

Feira e seu termo que, segundo descrição da Corografia Portuguesa, possuía 75 paróquias, com 

cerca de 11.200 vizinho, às quais se juntava a vila de Ovar (1269 vizinho), a vila de Cambra (450 

vizinhos), a vila de Castanheira (160 vizinhos) e a vila de Pereira Jusã (520 vizinhos) onde o 

ouvidor do conde também entrava em correição. Pertencia a comarca e ouvidoria da Feira à 

provedoria de Esgueira72. 

                                                             
69 Ibidem. p. 398-400. 
70 Ibidem. p. 401-402. 
71 Ibidem. p. 402-406. 
72 COSTA, António Carvalho da – Da Comarca & Ouvidoria da Feira. In Corografia Portugueza descripçam topografica do 

famoso reyno de Portugal […]. Lisboa: na Officina de Valentim da Costa Deslandes, 1708. Tomo II, tratado IV, cap. I-VI.  
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4.2.3 A Feira: do condado à Casa do Infantado 

“He esta villa Titulo de Condes, que andava nos Illustríssimos Forjazes, e Pereyras athe que se 

unio a Serenissima caza do Infantado, por falta de Suceção daquela Illustrissima família, e hoje 

tem a posse desta terra e Titulo o Sereníssimo Senhor Infante Dom Pedro”73. 

Após a morte do 8º conde da Feira, D. Fernando Forjaz Pereira Pimentel de Meneses e Silva, a 

15 de janeiro de 1700, considerou o rei D. Pedro II que a Casa da Feira ficava então vaga para a 

Coroa e dela dispôs no seu testamento a favor do seu filho, o Infante D. Francisco, integrando-a 

na Casa do Infantado. A primeira medida tomada por D. Pedro II relativamente aos bens da Casa 

da Feira, foi a de nomear juiz do tombo do condado e Casa da Feira, o Dr. António da Rocha 

Manrique (resolução de 12 de outubro de 1701 e alvará de 14 de fevereiro de 1703) para que o 

mesmo efetuasse o tombo dos bens desta Casa e condado, para que não começassem a resultar 

abusos e usurpações. Era tão extenso o território pertencente à Casa da Feira que, ao fim de 50 

anos, os ditos Tombos ainda não estavam completos, tal como se pode constatar pelos vários 

juízes de fora e do tombo que colaboraram na sua elaboração. 

Falecido o rei, o seu filho D. João V, por carta de 10 de fevereiro de 1708, acaba por confirmar a 

disposição testamentária de seu pai e concede a seu irmão, Infante D. Francisco, Senhor do 

Infantado, a posse dos bens da Casa da Feira, pese embora o processo jurídico74 que decorria 

sobre um alegado descendente, de nome D. Miguel Pereira Coutinho75. Este alegado descendente 

acabaria por falecer antes de a causa judicial terminar, tendo esta sido julgada e sentenciada, 

posteriormente, contra o seu filho Álvaro Pereira Forjaz Coutinho. Coincidência ou certamente 

não, um bisneto deste alegado descendente, de nome D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto 

de Sá e Resende, por decreto de 13 de maio de 1820, veio a receber o título honorífico de 9º 

conde da Feira76.  

A Casa do Infantado havia sido criada no reinado de D. João IV, por carta régia de 11 de agosto 

de 1654, e era destinada aos filhos segundos dos monarcas, sendo composta pela Casa (estrutura 

senhorial e corte do Infante), e pelo Estado (domínio do património atribuído de onde provinham 

as rendas para a seu manutenção) e, em pouco tempo, tornou-se a segunda maior casa senhorial 
                                                             

73 COSTA, Eduardo Alberto da - Memórias Paroquiais do Século XVIII: freguesia de S. Nicolau da Vila da Feira. Arquivo do 
Distrito de Aveiro. Vol. 36, nº 143 (1970). p. 198. 

74 CONCEIÇÃO, Pedro da - Allegaçam practica e juridica sobre a posse e sucessam do titulo e casa da Feyra […]. Lisboa: 
Officina de Mathias Pereyra da Silva e Joam Antunes Pedrozo, 1720. Esta alegação foi considerada pelo Dr. Freire 
Bramcamp, com a exceção das certidões contidas nas fls. 130 e 132, como uma fraude e uma das mais audazes coleções de 
documentos falso jamais vista. O estudo feito a esta documentação por Anselmo Braancamp Freire, foi publicados no 
Boletim da Segunda Classe da Academia de Sciencias de Lisboa, vol. XII (1917-1918). p. 754 a 760. 

75 TAVORA, Fernando de Tavares e – O castelo da Feira… Op. Cit.. p. 103. Segundo o autor, D. Miguel Pereira Coutinho era 
representante de D. João Pereira (o mulato) filho bastardo legitimado pelo 1º conde da Feira. 

76 Ibidem. p. 103-104. 
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em Portugal.77 

 Foi este senhorio do Infantado constituído, em grande parte, ao longo dos tempos, por bens de 

casas nobres confiscados ou a partir da integração de bens cujos donatários não tinham deixado 

descendência. Era objetivo da criação desta Casa assegurar a sucessão da Coroa, aumentar áreas 

senhoriais que favorecessem a centralização régia e estabelecer uma maior uniformidade dentro 

da Casa Real, provendo receitas e rendimentos próprios aos filhos segundos do rei, assegurando 

assim a sua independência e permanência no reino 78. 

Desde 1699 a casa também possuía uma Junta, mas a sua administração ficou a cargo do 

Conselho da Fazenda até 1748. A partir desta data, a Junta começou a exercer as suas funções 

tendo ficado definido, por decreto de 28 de novembro de 1749, que usaria o regimento da Casa 

de Bragança. Por decreto de 1 de dezembro de 1749, as rendas da Casa que estavam sob 

administração do Conselho da Fazenda passaram para a Junta da Casa e Estado do Infantado.79 

Esta Junta possuía chancelaria, registo de mercês, cartório e secretaria, oficiais desembargadores, 

procuradores e solicitadores. Contava ainda com órgãos centrais, ligados à fazenda, como a 

ouvidoria, com o ouvidor dos feitos da Fazenda e juiz das justificações da Casa, o enqueredor e o 

escrivão; o Tesouro com tesoureiro, escrivães e fiel; os Contos com o contador, escrivães e 

porteiro. Para efetuar a coleta da Fazenda, existiam ainda os almoxarifes e os contadores da 

Fazenda, de entre outros. Os oficiais ligados às justiças senhoriais, os ouvidores e os juízes de 

fora eram providos pela Casa, que também podia prover as justiças locais: vereadores, juízes 

ordinários e procuradores e dispunha ainda do privilégio de apresentar os alcaides-mores e 

postos das milícias.80 

Pela carta de doação de 10 de fevereiro de 1708, à Casa do Infantado ficaram a pertencer: a Vila 

da Feira, a vila de Ovar, a vila de Macieira de Cambra, a vila de Castanheira do Vouga, a vila de 

Pereira Jusã e o couto de Cortegaça. Pertencentes à comarca da Feira, mas não à Casa do 

Infantado, existiam ainda administradas por outros senhorios, o couto de Cucujães, do qual eram 

donatários o Convento dos Beneditinos de Cucujães, o couto de Sandim, do qual eram donatárias 

as Freiras Beneditinas do Porto, e couto de Crestuma, cujos donatários eram a Mitra do Porto. 

No entanto, estes coutos utilizavam como oficiais da justiça e fazenda os oficiais da Vila da 

Feira, exceção dos juízes ordinários que eram da nomeação dos respetivos donatários, providos 

                                                             
77 LOURENÇO, Maria Paula Marçal – A Casa e o Estado do Infantado 1654-1706 : formas e práticas administrativas de um 

património senhorial. – Lisboa : Junta Nacional de Investigação Científica ; Centro de História da Universidade de Lisboa, 
1995. p. 72-75. 

78 Ibidem. p. 51. 
79 PORTUGAL. Arquivo Nacional/Torre do Tombo – Casa do Infantado [em linha]. Acedido a 10 de janeiro de 2003. 

Disponível em: http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3910382. 
80 LOURENÇO, Maria Paula Marçal - A Casa e o Estado do Infantado 1654-1706… Op. Cit.. p. 116-170. 
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pela Casa do Infantado. Até à extinção definitiva dos Coutos e Honras, feita através da Lei de 19 

de julho de 1790, estes eram da jurisdição crime do conde da Feira e, quando a Casa da Feira foi 

incorporada na Casa do Infantado, toda a jurisdição crime do senhorio passou para a Casa do 

Infantado mesmo que a jurisdição cível fosse de outro donatário81. 

A tomada de posse dos bens da Casa da Feira, por ser conveniente ao Estado da Casa do 

Infantado, foi efetuada por procuração dada ao provedor de Esgueira, Manuel Rodrigues de 

Figueiredo, pelo Infante D. Francisco. Nos autos de posse que foram redigidos, nomeadamente 

no de posse do Senhor Infante, através das testemunhas declaradas, ficaram bem patentes quais 

eram as autoridades locais com assento na vila, que assistiram e testemunharam a tomada de 

posse do novo senhor, nos Paços do Concelho. Marcaram presença neste ato protocolar o juiz 

ordinário, três vereadores, o procurador do concelho, o juiz dos direitos reais do condado e seu 

escrivão, o juiz dos órfãos e seu escrivão, o meirinho da correição da vila, três tabeliães do 

público da vila, o escrivão da Siza, o escrivão da almotaçaria, o enqueredor, o alcaide e seu 

escrivão, o capitão-mor e sargento-mor de propriedade do condado da Feira; doze capitães e 

onze alferes da Vila da Feira e concelho, o procurador do tombo da Casa da Feira, o rendeiro das 

rendas da Casa, entre outras autoridades dos concelhos e coutos que integravam os bens da Casa 

da Feira. A 19 de maio de 1708, o mesmo provedor, tomou posse do castelo da Feira e, a 21 de 

maio da capela-mor do convento da vila82. 

Foram senhores do Infantado D. Pedro de Bragança (1683-1706), depois D. Pedro II; D. 

Francisco de Bragança (1691-1742); D. Pedro de Bragança (1717-1786), depois D. Pedro III; D. 

João de Bragança (1767-1826), depois D. João IV; por fim, D. Miguel de Bragança (1802-1866) 

depois D. Miguel I, por ter usurpado o trono à sua sobrinha D. Maria II. A Casa do Infantado 

acabaria por ser extinta por D. Pedro IV, através do decreto de 18 de março de 1834, sendo os 

seus bens integrados na Fazenda Nacional. 

 

4.2.4 Circunscrição territorial 

O Foral da Feira e Terra de Santa Maria, como se referiu atrás, contempla duas secções uma para 

a Feira, por ser cabeça desta Terra, e outra para a Terra de Santa Maria. Esta distinção mantém- 

-se registada em diferentes fontes históricas, que nos apontam para uma progressiva delimitação 

da circunscrição do concelho da Feira. Um exemplo é o “numeramento” da população de 1527, 
                                                             

81 AMORIM, Inês – Descrição da Comarca da Feira – 1801 feita pelo desembargador corregedor Columbano Pinto Ribeiro de 
Castro. Revista da Faculdade de Letras. Porto : Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2ª Serie, nº 11 (1994). p. 234-
235 e 280-282. 

82 SANTA MARIA DA FEIRA. Almoxarifado da Casa da Feira - Auto de Posse do Senhor Infante D. Francisco da Casa da 
Feira. In Foral dado à Vila da Feira […] e Doações e regalias do condado da Feira, como anexo à Casa do Infantado 
[manuscrito]. ca. 1795. p. 139 e 147. 
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que indica a Vila da Feira como pertencendo aos condes da Feira, estando a mesma situada na 

comarca da Extremadura. Foi este numeramento, iniciado em Coimbra no ano de Nosso Senhor 

Jesus Cristo de 1527, efetuado por Jorge Fernandes, escrivão da chancelaria da dita comarca, e 

assinou o livro Eitor Lopez de Almeida, escrivão dos órfãos e procurador na dita vila: Fui eu 

escrivãom a Vila da Feira, que he do Conde da Feira, e por nõ achar ai juiz ne pessoa com que 

tomase eformação do que Sua Alteza mandava, me fui ao logar dArrifana, termo dela, he ahi 

soube o seginte […]83. 

Esta vila tem de termo desde a vila da Bemposta até ao termo da Feira, quatro léguas. Tem como 

limites a vila de Aveiro, a vila da Bemposta e o couto de Grijó, que é da comarca de Entre Douro 

e Minho. Tem a Vila da Feira e seu termo como moradores 2683 vizinhos divididos por 60 

freguesias e 3 coutos84. 

Também na sequência dos inquéritos paroquiais de 1758, ordenados no reinado de D. José, a 

resposta da paróquia de São Nicolau da Vila da Feira indica que era esta vila cabeça de comarca, 

pertencia à provedoria de Esgueira e era uma das nove comarcas da província da Beira cujo 

termo continha 76 freguesias85. Ou seja, a Vila da Feira inseria-se num espaço administrativo 

mais alargado, o da provedoria que abrangia as comarcas de Esgueira/Aveiro, a ouvidoria 

/comarca da Feira, algumas terras da comarca de Barcelos (desde 1680), e ainda a comarca de 

Mira (desde 1770). A ouvidoria/comarca da Feira era, de todas, a que se constituía como um 

espaço mais homogéneo, excetuando a vila de Castanheira que se situava já na comarca de 

Aveiro. 

 "a villa da Feira he a Capital da Comarca que fica central a todas as Villas e Coutos de que se 

compõem as quaes lhe estão em boa proporção a excepção da Castanheira que dista nove 
                                                             

83 FREIRE, Anselmo Braamcamp, prop., ed. - Povoação da Estremadura no XVI século. Vila da Feira. Archivo Histórico 
Portuguez. Lisboa: Of. Tip. Calçada do Cabra 7, 1908. vol. VI (jul. 1908). p. 276. 

84Da soma dos vizinhos que constam desta transcrição obtive como moradores na Vila da Feira e seu termo 2692 vizinhos 
divididos por 63 freguesias ou lugares, a saber: Vila da Feyra cõ  sua freguesia, Aldea de Campos cõ  sua freguesia, Aldea de 
Fornos, Aldea dEspargo, Aldea de Sanfinz cõ  sua freguesia, Aldea de Sam Joam de ver e sua freguesia, Aldea dEscapães e 
sua freguesia, Aldea de Travanca e sua freguesia, Aldea dAruda e  freguesia, Aldea e freguesia do Souto, Aldea de Pruzelhe e 
sua freguesia, Aldea de Maceda, Aldea dEsmoriz, Aldea de Paramos e sua freguesia, Aldea de Lourosa, Aldea dArrifana co 
sua freguesia, Aldea de Paços de Brandão, Aldea de Lamas e freguesia, Aldea de Sam Martinho de Mozelos e freguesia, 
Aldea de Mogueira da Regedoura e freguesia, Aldea da Gandara, Aldea de Sylvalde, Aldea dOleiros, Aldea dAmta, Aldea de 
Rio Meão, Aldea dOsela, Aldea de Sam Martinho de Vermoi, Aldea de Pimdelo cõ sua freguesia, Aldea e freguesia de 
Nogeira, Aldea de Sam Joam da Madeira cõ sua freguesia, Aldea e freguesia de Milheiros de Poiares, Aldea de Macieira de 
Carnez, Aldea de Duas Igrejas, Aldea de Samtiago dUll, Aldea de Pigeiros, Aldea e freguesia de Cezar, Aldea e freguesia de 
Romariz, Aldea de Carregosa, Aldeã de Chamqe e freguesia de Sam Jorge, Aldea de Madayll e freguesia, Aldea e freguesia 
de Fyaes, Aldea dEscariz e sua freguesia, Aldea e freguesia de Fagoes, Aldea e freguesia de Maçores, Aldeã de Gizamde  e 
sua freguesia, Aldea dOliveira dAzemés, Aldea de Macinhata e sua freguesia, Aldea de Sam Viçete de Vila Seca, Aldea de 
Giãom e sua freguesia, Aldea de Lobãom e sua freguesia, Aldea do Valle e sua freguesia, Aldea de Vila Maior e sua 
freguesia, Aldea de Samgedo e sua freguesia, Aldea de Canedo e sua freguesia, Aldea de Lever e sua freguesia, Aldea de 
Sam Viçete Pereira, Aldea de Sam Martinho da Gandara, Aldea de Sam Martinho dArgoncilhe e sua freguesia, Aldea do 
Couto de Vila Cova de Samdim, Aldea do Couto de Crestuma que he do Bispo do Porto, Couto do Mosteiro de Cucugaes, 
Aldea de Degarey, Aldea de Vila Chaam e sua freguesia. Ver FREIRE, Anselmo Braamcamp, prop., ed. - Povoação da 
Estremadura no XVI século. Vila da Feira … Op. Cit.. 

85 COSTA, Eduardo Alberto da – Memórias Paroquiais … Op. Cit.. p. 199. 
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légoas entrexassadas nas Comarcas de Aveiro, e Vizeu, confina esta Comarca pelo Nascente 

com a do Porto, e Rio Douro, Norte com Lamego, Sul Aveiro, e Poente com o Mar"86. 

Já segundo a Descrição da Comarca da Feira em 1801, pertenciam à comarca da Feira os 

concelhos da Vila da Feira (38 freguesias), Cambra (9 freguesias), Castanheira (1 vila), 

Cortegaça (1 couto), Cucujães (1 couto), Crestuma (1 couto), Pereira Juzã (1 vila), Sandim (1 

couto), Oliveira (20 freguesias) e Ovar (1 freguesia) num total de 74 freguesias87. 

Os contornos e limites territoriais administrativos apresentavam algumas particularidades, 

porque as freguesias de Avanca, Escariz, Romariz e Vale eram meeiras da comarca de Aveiro. 

Avanca pertencia ao termo da vila de Estarreja, na comarca de Aveiro, e ao termo da Vila da 

Feira, até 1799, depois ao de Oliveira de Azeméis. Escariz, Romariz e Vale, encontravam-se 

quer no concelho de Fermedo, na comarca de Aveiro, quer na comarca da Feira88. 

A vila de Pereira Jusã abrangia partes das freguesias de Ovar, S. Vicente Pereira e Válega, 

possuía juiz ordinário89. 

Existiam ainda outras freguesias que se repartiam por vários termos como é o caso de Olival, 

dividida entre a Feira e coutos de Crestuma e Sandim90, e a vila de Castanheira, um enclave na 

comarca de Aveiro.  

Ao concelho da Feira, até 1799, pertenciam 58 freguesias e, partir de 1801, apenas 38 pela 

desanexação de 20 freguesias para constituir o concelho de Oliveira de Azeméis91. 

As 38 freguesias do concelho da Vila da Feira, com 25.927 almas, e 6.196 fogos eram92: Anta, 

Arada, Canedo, Duas Igrejas, Escapães, Esmoriz, Espargo, Fiães, Fornos, Gião, Guisande, 

Lamas, Lever, Lobão, Lourosa, Maceda, Milheirós, Mosteiro, Mozelos, Nogueira da Regedoura, 

Oleiros, Paramos, Passos de Brandão, Pigeiros, Rio meão, Romariz, Santa Maria do Vale, 

Sanfins, Sanguedo, São João de Vêr, São Jorge, São Martinho de Argoncilhe, São Vicente de 

Louredo, Silvalde, Souto, Travanca, Vila da Feira, Vila Maior. 

As 20 freguesias, com 16.487, e 3.856 fogos, desanexadas do concelho da Vila da Feira para se 

                                                             
86 AMORIM, Inês - Descrição da comarca da Feira... Op. Cit.. p. 265. 
87 Ibidem. p. 259-260. 
88 AMORIM, Inês - Aveiro e sua provedoria no séc. XVIII: 1690-1814: estudo económico de um espaço histórico. Porto, 1989. 

p. 38. 
89 OLIVEIRA, Miguel de - Válega, memória histórica e descritiva. Ovar: Câmara Municipal, 1981. p. 119. Citado por 

AMORIM, Inês - Aveiro e sua provedoria… Op. Cit.. p. 38. Tornou-se comum confundir Pereira Jusã com a antiga freguesia 
de São Vicente da Pereira; ora Pereira Jusã foi sempre um lugar da freguesia de Válega, enquanto São Vicente da Pereira, só 
em parte, teria sido do seu termo.  

90 AMORIM, Inês - Aveiro e sua provedoria… Op. Cit.. p. 38. Parte da freguesia de Sandim era ainda do termo do Porto, por 
entrar no Couto de Pedroso, como revela a respetiva M.P., ANTT, v. 26, f.153. 

91 O concelho de Oliveira de Azeméis foi constituído a partir de 20 freguesias que se desanexaram do concelho da Vila da Feira 
por ordem do príncipe regente D. João, depois D. João VI, por alvará de 5 de Janeiro de 1799 mas, como só figuravam 18 
freguesias e 1 couto o decreto de 27 de setembro de 1801 anexou ao concelho de Oliveira as freguesias de Arrifana e São 
João da Madeira do concelho da Feira. 

92 AMORIM, Inês – Descrição da comarca… Op. Cit.. p. 266-277. Anexo com mapa da população da Vila da Feira.   
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constituir o concelho de Oliveira de Azeméis93, por ordem do príncipe regente D. João, depois D. 

João VI, por alvará de 5 de janeiro de 1799 e depois por decreto de 27 de setembro de 1801 

foram: Avanca, Carregosa, Cesar, Escariz, Fajões, Macieira de Sarnes, Nogueira do Cravo, 

Macinhata da Seixa, Madail, Oliveira, Santiago de Riba-Ul, Santa Cristina de Mansores, Santa 

Maria de Arrifana, São João da Madeira, São Martinho da Gandra, São Pedro de Vila Chã, São 

Vicente Pereira, Ossela, Pindelo, Válega. 

 

4.2.5 Organização administrativa 

Apesar de os forais não focarem explicitamente as instituições municipais e o seu 

funcionamento, o perfil político-administrativo do concelho da Feira nos séculos XVI e XVII é 

um caso de coexistência de um senhorio com um município, passível de dificuldade em 

distinguir competências, funções e funcionários. A sua organização desenvolve-se num quadro 

jurídico onde se denota um certo esbatimento do poder real, apesar de a Coroa não ceder os seus 

direitos fundamentais sobre o território. A administração do concelho estruturava-se, até 1700, 

entre a Coroa, os condes da Feira e a nobreza local. A sua regência efetuava-se, de forma 

genérica, pelas disposições do Foral, tendo em conta as Ordenações Manuelinas94 e, 

posteriormente, a partir de 1603, as Ordenações Filipinas95, de entre outras legislações 

complementares, sendo que todas as doações e privilégios que eram concedidos pelo Rei não 

excluíam nem alienavam o seu poder soberano96. 

Quanto à estrutura administrativa deste concelho é de supor que a mesma seria idêntica à de 

outros municípios submetidos à jurisdição senhorial pois, ser senhor de um concelho 

proporcionava a muitos nobres um considerável aumento de património, mas sobretudo o 

exercício de um poder muito próprio que se entrepunha, de forma legal, entre a Coroa e as 

comunidades locais garantindo a esses senhores uma maior capacidade de intervenção no 

território97. 

Na vila, e para defender os interesses da coroa, residia um procurador da Coroa e um porteiro 

dos direitos reais, pois ao rei pertenciam, entre outros tributos e impostos, as sisas e a terça régia, 

normalmente aplicada na manutenção de estruturas como muros ou fortaleza. 

                                                             
93 Ibidem. p. 272-273. Anexo com mapa da população da Vila de Oliveira. 
94 Ordenações Manuelinas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. Vol. 1. Reprodução fac-simile da edição feita na 

Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1797. 
95 Ordenações Filipinas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. Vol. 1. Reprodução fac-simile da edição feita por 

Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 1870.  
96 SILVA, Francisco Ribeiro da – Estrutura administrativa do condado da Feira no século XVII. Revista de Ciências Históricas. 

Porto: Universidade Portucalense, 1989. Vol. 4, p. 255-256. 
97 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – A sociedade local e os seus protagonistas. Os senhorios. In Oliveira, Cesar, dir. - História dos 

Municípios e do Poder Local, dos Finais da Idade Média à União Europeia. Lisboa: Círculo de Leitores, 1996. p. 50. 
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A jurisdição da terra, em primeira instância, cabia sempre aos juízes ordinários que presidiam as 

respetivas câmaras. No concelho da Feira essa jurisdição foi primeiramente presidida por dois 

juízes ordinários; a jurisdição senhorial, uma jurisdição em segunda instância, era delegada pelo 

conde no ouvidor; existia ainda, quase sempre, o recurso para o tribunal superior da coroa98. 

A correição era uma competência que, por lei, cabia aos magistrados régios das comarcas, os 

corregedores, mas em alguns casos, por doação régia, os senhores podiam exercer esse direito 

real nas terras das quais eram donatários. Neste concelho, a correição era um privilégio 

concedido ao senhor do condado que, por sua vez, o delegava nas mãos do ouvidor do concelho. 

No entanto, as suas decisões não estavam isentas de intervenção dos agentes régios quer a nível 

judicial, quer mesmo em matérias de administração99. 

O ouvidor, embora não fazendo parte da câmara municipal, interferia frequentemente na 

administração municipal; o meirinho era outro agente, que embora não dependendo da câmara 

municipal, interferia como acusador e beneficiário das coimas por esta decretadas; relativamente 

às aldeias e freguesias, os encarregados da justiça eram os vintaneiros, jurados e quadrilheiros, 

todos de nomeação municipal, após indicação dos nomes através de uma eleição local100. 

No concelho da Feira, a jurisdição dos condes da Feira para além do direito a diversas rendas 

pensões, foros, etc., passava pelas áreas judicial, administrativa e militar, pois era também da sua 

alçada a constituição das Companhias de Milícias.  

Ao conde da Feira pertenceria, segundo manuscrito tardio, de finais do séc. XVIII, o privilégio 

de provir os cargos de ouvidor e seu escrivão, juiz dos órfãos e seu escrivão, distribuidores, 

enqueredores, contadores das custas, juízes ordinários (servirão por carta do conde/ouvidor 

devendo cumprir o regimento de acordo com o que está nas Ordenações), o meirinho, o alcaide 

pequeno ou carcereiro, o tabelião do público judicial e notas e o ofício de escrivão da câmara101. 

Alguns destes cargos, como é o caso do tabelião e do escrivão, poderiam mesmo ser adquiridos 

por compra, atribuindo aos compradores a propriedade do ofício, apesar de o mesmo ser proibido 

pela Ordenações102, ou ser concedido aos descendentes de um dito proprietário, que dele podia 

dispor. 

Estando presente Manuel Pinto de Carvalho, Ouvidor deste Condado, e os oficiais da dita 

camara aí por Manuel Borges da Costa foi apresentado um Provimento do Doutor Provedor da 

Comarca da Esgueira para lhe deferir o ofício de Tabelião público judicial e notas da vila de 
                                                             

98 SILVA, Francisco Ribeiro – Estrutura administrativa… Op. Cit.. p. 257. 
99 Ibidem. p. 265. 
100 SILVA, Francisco Ribeiro da – O Foral da Feira … Op. Cit.. p. 127. 
101 SANTA MARIA DA FEIRA. Almoxarifado da Casa da Feira – Foral dado à Vila da Feira […]. Doações… Op. Cit.. p. 

119-120. 
102 VIDIGAL, Luís – O Municipalismo em Portugal no século XVIII. Lisboa: Livros Horizonte, 1989. p. 68. 
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que é proprietária Hieronima Coelho de Aguiar. E que visto por ele Ouvidor lhe foi dado 

ajuramento103. 

Era aos vereadores que competia, mais especificamente, o governo local estando-lhes limitada a 

intervenção no campo judicial, que era da competência dos juízes ordinários ou juiz de fora, este 

último funcionando como representante do poder central, sendo nomeado sempre pelo Rei104. 

Especificamente, no que diz respeito ao concelho da Feira, e pelo menos até 1790, altura em que 

se extinguiram as ouvidorias105, a organização administrativa deste espaço era encabeçada pelo 

ouvidor, com assento na Vila da Feira. O governo civil da vila era composto por um juiz de fora, 

três vereadores, um procurador do concelho, escrivão da câmara, um juiz dos órfãos com um 

escrivão e porteiro, para além de quatro tabeliães do judicial e notas, distribuidor, inquiridor, 

contador, juiz do tombo e seu escrivão, juiz dos direitos reais, um meirinho e um alcaide todos 

de apresentação dos condes e hoje do Sereníssimo Senhor Infante D. Pedro106. A mesma 

estrutura é referida posteriormente, num documento elaborado por desembargador/corregedor 

Columbano Pinto Ribeiro de Castro, apenas com uma pequena alteração, a supressão da figura 

do ouvidor e introdução da figura do corregedor, que tem basicamente as mesmas competências, 

mas nomeado pelo rei, e reflete apenas a reforma introduzida pela Carta de Lei de 19 julho 

1790107. 

A Casa do Infantado tinha o poder de prover todos os ofícios ligados à justiça senhorial, 

procuradores, ouvidores, juízes de fora, assim como de nomear todos os ofícios ligados às 

justiças locais vereadores, juízes ordinários e procuradores e dispunha, ainda, do privilégio de 

apresentar os alcaides-mores e os postos de polícia. As terras doadas a esta Casa estavam isentas 

da correição real, sendo a mesma feita, nestas terras, pelos ouvidores da Casa do Infantado, que 

dispunham da mesma jurisdição que a Casa de Bragança (ordinária em 1ª e 2ª instância, 

correição, imunidade aos funcionários régios, atribuição de ofícios e cartas de seguro). A nível 

militar era governada por um capitão-mor e sargento-mor e composta por doze Companhias de 

Ordenanças referentes à vila e ao seu termo108. 

                                                             
103 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Livro de Acórdãos, 1673-1683. Conferência de 13?-06-1683. 
104 VIDIGAL, Luís – O Municipalismo… Op. Cit.. p. 59-61. O Alvará de 5 de Setembro de 1774 proíbe aos vereadores mais 

velhos, juízes pela ordenação, o final conhecimento das coisas cíveis e criminais, mesmo na ausência de juízes de fora. 
105 A Carta de lei de 19 Julho 1790, no sentido de avançar com a reforma das comarcas/ouvidorias e dos concelhos, impunha a 

supressão das ouvidorias, existentes nas terras dos donatários, sendo estas substituídas por comarcas dirigidas por 
corregedores. Determinava ainda esta lei a reforma de alguns territórios destas comarcas da coroa que eram excessivamente 
extensos, o que impedia os corregedores de cumprirem devidamente as suas funções e o povo de ter a justiça que lhe era 
devida SILVA, Ana Cristina Nogueira - As reformas de 1970-1972. In OLIVEIRA, Cesar, dir. - História dos Municípios e do 
Poder Local, dos Finais da Idade Média à União Europeia. O Central, o local e o inexistente regional. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1996. p. 92-93 

106 COSTA, Eduardo Alberto da - Memórias Paroquiais… Op. Cit.. p. 198-210. 
107 AMORIM, Inês – Descrição da comarca…Op. Cit.. p. 267. 
108 PORTUGAL. Arquivo Nacional Torre do Tombo - Casa do Infantado, n. 235, doc. c., fl. 5 e segs. Citado por AMORIM, 
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Nos primeiros vinte anos do século XIX, parece não ter havido grandes alterações nas estruturas 

administrativas municipais salvo, em 1808, a primeira tentativa de implantar em Portugal os 

princípios administrativos napoleónicos materializada através da nomeação dos corregedores-

mores109.  

Esta foi mais uma medida para reforçar o poder central junto da administração local, 

administração essa que, por esta altura, já se encontrava submetida a uma crise política e social 

que se abatia sobre o país, além de despojada da maior parte dos seus poderes e “autonomia”110. 

Com a revolução de 1820, instalados os Liberais no poder, iniciou-se uma ação de reforma para 

levantar, segundo os princípios liberais defendiam, o país da desorganização em que o mesmo se 

encontrava. Relativamente aos municípios, a primeira reforma consagrou-se na Lei de 20 de 

julho de 1822, ainda antes da Constituição da Monarquia Portuguesa de 1822 que, elaborada 

segundo o arquétipo político-administrativo francês proclamava os princípios da separação de 

poderes, da soberania nacional, da liberdade política. Relativamente à administração pública, a 

reforma administrativa contemplava a separação dos poderes administrativo e judicial e a eleição 

de procuradores e vereadores por forma direta, através dos votos dados em escrutínio secreto em 

assembleia pública. Os procuradores e vereadores eleitos num ano não poderiam ser reeleitos nos 

anos seguintes e contemplava ainda a nomeação de um escrivão pela câmara. No entanto, esta foi 

uma reforma de curta duração, não chegando o período de vigência desta legislação a atingir um 

ano (setembro 1822 a julho de 1823) pois a contrarrevolução de 1823 não permitiu que estas 

ideias reformistas fossem avante. Em 1826, D. Pedro IV outorga uma nova constituição, no 

entanto, devido ao clima de Guerra Civil que se vivia (1828-1934), não foi possível, durante 

alguns anos, a publicação da legislação necessária para regulamentação das câmaras municipais 

tal como vinha enunciado no Capítulo II, tit. VII, dedicado aos municípios111. 

Entre os anos de 1830 e meados de 1833, data em que na Câmara Municipal da Vila da Feira foi 

aclamada a rainha D. Maria II e a regência de D. Pedro, duque de Bragança112, a estrutura 

administrativa vigente é sensivelmente idêntica à existente no final do Antigo Regime.  

Na câmara da Feira tomou posse, a 28 de junho de 1830, um novo corregedor da comarca, por 

três anos, pois era em simultâneo, até então, o juiz de fora e presidente da câmara que servia 

                                                                                                                                                                                                    
Inês – Descrição da comarca… Op. Cit.. p. 235. 

109 MANIQUE, António Pedro - Junot e as influências francesas na reforma da administração pública em Portugal – O papel 
dos corregedores-mores. Ler História. Lisboa: ISCTE. Nº 60, junho 2011. 

110 PINTO, Aires de Jesus Ferreira – O município português (séculos XIX e XX). Op. Cit.. p. 31. 
111 PINTO, Aires de Jesus Ferreira - O município português (séculos XIX e XX). Op. Cit.. p. 32-33. 
112 A esta cerimónia presidiu o tenente-coronel do regimento de milícias de Aveiro Manuel Maria da Rocha Colmieiro, 

deputado do ajudante general Morgado de Ovar. 
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interinamente como corregedor da comarca, pelo menos desde 1829113. A eleição dos vereadores 

era provavelmente a questão mais polémica durante estes anos, sendo sucessivos os pedidos de 

substituição, porque os vereadores nomeados exerciam já funções em outros cargos públicos, 

depreendendo-se que não eram muitos os elegíveis. Existia um corregedor com assento na vila, 

um juiz de fora e presidente, três vereados, um procurador, um depositário do cofre, capitão-mor, 

monteiro-mor, tudo de nomeação e confirmação de sua majestade Senhor Real. Existia ainda um 

tesoureiro, um escrivão da câmara com um ajudante e um escriturário, cirurgião, médico e o 

carcereiro. 

 

4.2.5.1 Administração periférica 

A abordagem deste aspeto da administração pública justifica-se, no caso em estudo, pelo facto de 

o concelho e Vila da Feira ter sido cabeça de uma ouvidoria, depois corregedoria, e de ser ainda 

visitado pelo funcionário régio nomeado pelo rei, com funções de análise das finanças e bens 

régios. Era o caso do provedor (como vimos atrás de Coimbra/Esgueira/Aveiro, consoante a 

evolução da sede da provedoria) a quem cabia a administração financeira, vigiando os interesses 

económicos da Coroa e as finanças locais. Tinha a seu cargo a cobrança dos rendimentos da 

Coroa e a receção de vários impostos como o Subsídio Literário, o Real d’ Água e as Terças do 

Concelho, entrando ainda nas terras da Casa da Rainha como contador da Fazenda Real. 

Competia-lhe ainda controlar a assistência pública, supervisionando hospitais e as misericórdias; 

fazer a execução dos testamentos e legados pios das confrarias, capelas e estabelecimentos 

religiosos. Funcionavam ainda como juízes pois as “apelações sobre coimas” eram da sua 

competência114. 

Por seu lado, o corregedor era o principal delegado régio, dotado de vastos poderes 

jurisdicionais. Até à legislação de 1790, nas terras de donatários era o ouvidor, a figura 

equivalente, embora com poderes mais reduzidos. Como se referiu atrás, com assento na Vila da 

Feira, desde 1790, passou a haver um corregedor que nomeava por alvará, e pelo prazo de um 

ano, vereadores e procuradores, tendo em conta os ciclos trienais das eleições que se efetuavam 

nas terras. Também nomeavam os oficiais da Justiça e Fazenda da sua administração, exceto 

para os ofícios de sisas e alfândega. Proviam todos os postos de ordenança referentes a capitães-

mores, sargentos-mores, capitães, alferes e ajudantes115. 

Tal significa que, até 1790, a jurisdição senhorial neste concelho era exercida por intermédio do 
                                                             

113 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das Sessões. 1829-1834. f. 30v.  
114 VIDIGAL, Luís – O municipalismo… Op. Cit.. p. 41-42. 
115 PORTUGAL. Arquivo Nacional Torre do Tombo – Casa do Infantado, nº 235, doc. c., fl. 5 e segs. Citado por AMORIM, 

Inês – Descrição da comarca… Op. Cit.. p. 235. 
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ouvidor, nomeado pelos senhores do condado, por um período de 3 anos, findo o qual era 

submetido, tal como outros agente régios, ao juízo de residência. A posse do cargo de ouvidor 

era dada pelo mais velho dos juízes ordinários nos Paços do Concelho, após nomeação do conde. 

Dentro das suas competências, o ouvidor tinha o direito de conhecer as sentenças proferidas por 

juízes locais, com algumas restrições, e julgar em segunda instância; presidir às eleições trienais 

dos autarcas do concelho; superintender o processo de tirada do pelouro do cofre onde se 

guardava o rol dos elegíveis que, em cada ano, serviam na administração como juízes ordinários, 

vereadores e procurador do concelho; substituir temporariamente qualquer um dos autarcas, 

convocando e dirigindo a eleição de substituto caso fosse necessário; uma vez por ano deveria 

percorrer o concelho e efetuar a audiência geral e correição, na sala dos Paços do Concelho, para 

a qual eram chamadas as pessoas da governança. Desta audiência era redigida uma ata pelo 

escrivão da ouvidoria que era posteriormente publicada, por duas vezes no ano, pelo pregoeiro. 

Não competia ao ouvidor impor obrigações, mas era seu dever exigir aos vereadores, 

nomeadamente com ameaça de penas pecuniárias ou de prisão, que executassem as suas 

diretrizes116. 

 

4.2.5.2 Administração local 

A administração concelhia passava pelas mãos da nobreza local e era dirigida colegialmente por 

dois juízes ordinários, posteriormente, por um juiz de fora, três vereadores e um procurador do 

concelho, todos eleitos localmente, sendo os juízes ordinários e os vereadores escolhidos entre a 

nobreza local. Os juízes de fora eram escolhidos quer pelas grandes casas senhoriais, nas terras 

de donatários, quer pela coroa, através de uma lista de três bacharéis, pela Universidade de 

Coimbra, elaborada pelo Desembargo do Paço. Estes juízes julgavam em 1ª instância no cível e 

no crime, podiam ainda acumular funções como juízes dos órfãos, alfândegas e direitos reais, 

sendo os responsáveis pela coleta das sisas nas localidades mais pequenas, onde residiam uma 

parte do ano, apesar de terem um mandato de três anos117. Eram ainda da sua competência, 

segundo as Ordenações118, verificar o trabalho dos juízes que antes dele serviram, bem como o 

de todos aqueles que detinham poderes particulares no âmbito local; oficiais das câmaras, 

vereadores, juízes de órfãos e de Sisas, escrivães, procuradores, almoxarifes, recebedores, 

almotacés, alcaides. 

Por sua vez, as eleições dos vereadores eram realizadas de três em três anos, por convocação oral 

                                                             
116 SILVA, Francisco Ribeiro – Estrutura administrativa... Op. Cit.. p. 259-260. 
117  VIDIGAL, Luís – O municipalismo… Op. Cit.. p. 43. 
118 Ordenações Filipinas. Livro I, Tit. 65. 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

32 
 

do porteiro, e presididas pelo ouvidor119. Ao senhor da terra cabia o direito de confirmar os 

eleitos e este fazia-o através da presença do ouvidor/corregedor ou por documento escrito. O 

colégio eleitoral era composto por homens da nobreza e homens da governança que já tivessem 

exercido ofícios concelhios. A aceitação dos cargos, para os quais eram eleitos, era obrigatória, 

salvo casos de doença grave ou falecimento, entre outros, sendo sempre decidida a validade de 

dispensa pelo ouvidor. O reduzido número de membros deste grupo fazia com que a nobreza 

dominasse a administração local e, apesar de os oficiais da câmara não poderem ser parentes até 

quarto grau, não restavam alternativas, tendo mesmo que ser admitidos vereadores e juízes 

aparentados durante o mesmo mandato120. 

Os juízes ordinários, enquanto imbuídos deste estatuto, eram igualmente oficiais eleitos, embora 

muitas vezes não letrados. Administravam a justiça aos povos tendo em conta o Direito 

Costumeiro. Podiam ser substituídos por um dos vereadores mais velhos em idade. Deveriam 

cuidar da manutenção da ordem pública; assistir aos vereadores e aos almotacés e inquiri-los 

sobre todos os ofícios; deveriam defender a jurisdição real; efetuar o policiamento de estalagem 

e batidas aos lobos121. 

Aos vereadores competia o verdadeiro governo local e, pelas Ordenações “pertencia-lhes ter 

carrego de todo o Regimento da Terra, e das Obras do Concelho, e de tudo o que puderem 

saber, e entender, porque a Terra, e aos moradores della possão viver, e nisto hão de 

trabalhar”122. Competia-lhes eleger diversos funcionários e oficiais; promulgar posturas 

municipais com o preço dos produtos de consumo diário e conjuntamente com os almotacés 

provir o seu abastecimento e qualidade; eram responsáveis pela execução das obras públicas 

necessárias à vida dos vassalos (caminhos, pontes, fonte, etc.). 

Elegiam e davam posse os oficias da câmara, de entre outros, a almotacés, a recebedores mores 

da décima (1675-02?-15), depositário dos bem de raiz (1677-01-22), tesoureiros da décima 

(1681-08-04), recebedor do cabeção (sisas) (1682-01-09), repartidores das sisas (1682-11-27), 

juízes espadâneos (1674-01-12), tesoureiro do real da igreja (1683-03-23)123. 

O procurador do concelho, também designado por syndico nas Ordenações, deveria trabalhar 

junto dos escrivães de almotaçaria assim como de outros oficiais do concelho, fazendo 

inquirições após a coleta de impostos e enviando para o concelho, em justiça, as coimas que não 

tivessem sido demandadas em tempo devido pelos rendeiros. Eram também responsáveis por 
                                                             

119 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Livro de Acórdãos. 1673-1683. A sessão de 28 de dezembro de 1682 
descreve o processo da tirada dos pelouros e seus intervenientes e, a de 8 e 9 de janeiro de 1683 o juramento dos oficiais. 

120 SILVA, Francisco Ribeiro – Estrutura administrativa… Op. Cit.. p. 262-265. 
121 Ordenações Filipinas. Livro I, Tit. 65º. p. 134-144. 
122 VIDIGAL, Luís – O municipalismo… Op. Cit.. p. 61-63. 
123 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Livro de Acórdãos. 1673-1683. 
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propor a realização de obras consideradas necessárias em casas, pontes, caminhos, chafarizes, 

etc.124. Era um membro da câmara municipal eleito tal como os vereadores, responsável pela 

cobrança das rendas da câmara e representante do concelho nas assembleias magnas (cortes) 

pedidas pelo rei.  

 

4.2.5.3 Ofícios concelhios 

Aquilo que atualmente se denomina por funcionalismo correspondia, no Antigo Regime, a um 

conjunto de cargos, em muitos casos dependentes da concessão régia ou senhorial. No século 

XVIII era frequente a nomeação régia para cargos concelhios sem qualquer interferência das 

vereações. Com o reforço do aparelho do Estado, os cargos públicos perdem a conceção 

patrimonial e honorífica dos ofícios, passando o mesmo a ter um caráter revogável, dando-se 

prioridade à sua funcionalidade. A ocupação desses cargos poderia ser feita por designação do 

soberano, compra ou eleição e o seu provimento, por vezes, misturava várias dessas esferas, tais 

como, eleição com nomeação de acordo com as instâncias que regulavam a atribuição do cargo. 

Mesmo a compra de ofícios, proibida pelas Ordenações, encontrava formas de se efetivar. 

Muitas vezes, estes cargos serviam como forma de dote, garantindo-se a sua transmissibilidade 

entre familiares (filhos, genros, cunhados). Em casos extremos, até as próprias câmaras vendiam 

lugares da sua esfera de competências. No entanto, uma grande parte dos cargos dependia da 

nomeação régia ou senhorial, ou necessitavam da sua confirmação, tais como oficiais de justiça 

(meirinhos e alcaides) ou os de responsáveis pelo registo dos atos jurídicos (tabeliães e 

escrivães)125.  

Ao escrivão da câmara competia efetuar a escrituração das rendas arrecadadas no município e 

despesas feitas pelo tesoureiro ou por quem desempenhasse essa função, escriturar o expediente 

da vereação, guardar uma das chaves da arca do concelho sendo que, por vezes, também 

acumulava o cargo de escrivão da almotaçaria escrivão das sisas, dos órfãos e do judicial e 

notas126. 

O tesoureiro estava incumbido de receber todas as rendas do concelho e efetuar as despesa que 

fossem ordenadas pelos vereadores. Tanto as receitas como as despesas deveriam ser efetuadas 

na presença do escrivão da câmara, que as registava em livro próprio. As despesas, depois de 

registadas no livro, tinham de ser assinadas pelos vereadores que as requeressem127. 

Os almotacés eram juízes responsáveis pela inspeção dos mercados; pelo garante do 
                                                             

124 VIDIGAL, Luís – O municipalismo… Op. Cit.. p. 64. 
125 Ibidem. p. 67-70. 
126 Ordenações Filipinas. Livro I, Tit. 71º. p. 164-165. 
127 Ibidem. Tit. 70º. p. 163-164. 
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abastecimento público; pela verificação de pesos e medidas; pela fiscalização das posturas sobre 

mercados e regimentos de outros estabelecimentos artesanais; limpeza e regulamentação 

urbanística; justiça no que respeita a coimas e julgamentos sobre limitação de propriedade 

urbana entre vizinhos128. 

O escrivão da almotaçaria era responsável pelo registo de todos os infratores punidos com 

coimas por não observarem nem cumprirem as posturas do concelho sobre os mercados e 

regimentos de instalações artesanais e, em cada mês, transmiti-las aos almotacés. Também estava 

incumbido de assentar as penas dos almotacés que não cumprissem com as funções do seu 

ofício129. 

Os quadrilheiros eram oficiais inferiores de justiça, nomeados pelas câmaras, para servirem 

durante 3 anos. Cada quadrilheiro possuía 20 homens na sua quadrilha e todos eram obrigados a 

possuir arma de defesa (lança), sob pena de serem multados, a favor do meirinho que os 

acusasse. Eram responsáveis pela detenção dos malfeitores; deveriam possuir arma; deveriam 

informar-se, dentro da sua quadrilha, de modo informal, sobre os crimes cometidos e quais os 

responsáveis, para posteriormente o transmitir ao corregedor ou juízes130. 

O alcaide-pequeno ou carcereiro era um oficial de justiça, escolhido pelos vereadores da câmara 

e juízes, de entre três homens bons da cidade ou vila, que eram apresentados pelo alcaide-mor, 

embora pudessem ser de escolha do concelho, sem intervenção do alcaide-mor, nos lugares em 

que assim o determinasse o foral. Eram suas funções proceder a diligência em defesa da 

autoridade judicial; reprimir a violência dos indivíduos em casos de penhoras, embargos, prisões, 

etc., assim como a sua execução, quando demandadas por juiz, almoxarife ou outra pessoa com 

autoridade para tal; guardar as cidades e as vilas com os homens jurados que lhe fossem dados 

pelos oficiais do concelho, naturais ou moradores; deveria fazer-se acompanhar por um tabelião 

designado pelo juiz, quando não existisse escrivão próprio, para dar fé e testemunho das coisas; 

cumprir ou dar ordem de prisão ou levar os presos perante o juiz131. 

O porteiro ou pregoeiro era o responsável pelas relações entre o município, a população e outras 

entidades, sendo o oficial que lançava os pregões relativos às sessões da câmara alargadas, às 

posturas municipais, etc. 

O guarda-mor da saúde era o responsável pela defesa sanitária contra as epidemias, sendo a 

única profilaxia conhecida, para evitar as contaminações, o recurso ao isolamento. Para 

conseguir efetuar este procedimento foi entregue às câmaras a responsabilidade pela salubridade 
                                                             

128 Ibidem. Tit. 68º. p. 157-162. 
129 Ibidem. Tit. 72º. p. 165-166. 
130 Ibidem. Tit. 73º. p. 166-167. 
131 Ibidem. Tit. 75º. p. 172- 176. 
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local, pelo isolamento das pessoas e das terras, pela vigilância dos caminhos, pela circulação de 

mercadorias e pelos viajantes que circulavam a pé. Para o cumprimento desta tarefa as câmaras 

nomeavam um guarda-mor da saúde132. 

O(s) médico(s) do partido era um cargo autorizado por instância régia e as suas atribuições eram 

as de cuidar dos enfermos e tratar os pobres gratuitamente. Eram pagos com as sobras dos 

cabeções das sisas e, caso não chegasse, por derramas entre o povo. O lugar de médico existia 

juntamente com o de cirurgião sendo que, quando as verbas eram poucas, apenas se admitia um 

cirurgião (um prático) que seria substituído por um médico, formado nos hospitais de Lisboa, 

logo que houvesse um maior desafogo económico no concelho133.  

 

4.2.5.4 Funções  

4.2.5.4.1 O governo económico e financeiro 

A governação económica local era efetuada com base numa combinação de leis gerais com 

costumes locais, vulgarmente fixados nos códigos de posturas, elaborado por cada município. 

Uma das regras básicas da governação concelhia consistia em garantir o abastecimento às 

populações e controlo da distribuição dos géneros. Os almotacés eram os agentes responsáveis 

por esta tarefa, funcionando como uma espécie de entidade reguladora que efetuava a vigilância 

mensal dos preços dos produtos, estabelecidos em câmara, garantindo assim o fluxo entre 

produtores e consumidores, através de um forte controlo do mercado municipal. 

O tabelamento de salários e dos preços dos artefactos e géneros era efetuado pelas câmaras 

através dos códigos de Posturas, que detalhavam os rendimentos coletados quer pelos oficiais 

mecânicos quer pelos vendedores e estabeleciam, ainda, penas para os infratores nomeadamente 

através do pagamento de multa e a restituição do que haviam cobrado a mais. Este tabelamento 

de preços dos géneros era sempre efetuado de acordo com a produção anual, sendo os preços 

mais altos, quando fosse escassa a produção (ou constasse que o era) e mais baixo quando a 

mesma abundava, segundo o princípio do interesse do abastecimento local. 

Os pesos e medidas que os vendedores e comerciantes usavam estavam marcados pelos padrões 

do concelho, devendo ser submetidos, semestralmente, a conferição. Cabia às vereações vigiar o 

trabalho dos aferidores. 

Relativamente a produtos alimentares, era proibido aos vendedores comprá-los aos produtores, 
                                                             

132SILVA, Francisco Ribeiro da – Temores do homem portuense do primeiro quartel XVII. A doença e a peste. Aspectos 
sanitários. Revista de História. Porto: Faculdade de Letras. Vol. I (1978), 108-211. MAGALHÃES, Joaquim Romero – O 
Algarve económico, 1600-1773. Lisboa: Estampa, 1988. p. 68-70. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero - As 
estruturas sociais de enquadramento da economia portuguesa do Antigo Regime: os concelhos. Notas Económicas, Nº 4 (dez. 
1994), p. 35. 

133 VIDIGAL, Luís – O municipalismo… Op. Cit.. p. 69. 
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ou a fazê-lo sob a vigilância da câmara. 

As feiras, realizadas normalmente no fim do verão, reuniam produtores, artesãos, almocreves, 

mercadores, etc., e eram essenciais na centralização da distribuição dos produtos, estando as 

mesmas sujeitas a pagamento de portagens, sisas e terrados. 

No que concerne à gestão financeira, a administração dos bens concelhios e a cobrança de 

impostos são os campos de ação mais notados dos atos praticados pelas vereações. No entanto, 

este é um campo bastante complexo onde se combinam procedimentos económicos e 

institucionais de caráter concelhio e régio, dando origem a condutas distintas e particularismos 

locais. 

Segundo as Ordenações, as vereações, logo que começassem a servir, haveriam de se inteirar de 

todos os bens dos concelhos (propriedades, herdades, casas, foros) e se os mesmos estivessem 

bem aproveitados e, no caso de não estarem, deveriam proceder de modo a que os mesmos se 

tornassem rentáveis. O poder régio possuía sérias preocupações com a administração dos bens 

concelhios, porque parte destes rendimentos, a terça parte, lhe pertenciam. O Regimento sobre as 

contas dos bens e rendas do concelho, aprovado em 17 de maio de 1612134, prevê já 

determinados mecanismos de controlo, tais como o pagamento adiantado das rendas concelhias e 

a imposição de coimas aplicadas por almotacés, juízes de vintena e rendeiros do verde, sendo 

renovados pelo decreto de 16 de junho e pelo alvará de 23 de julho de 1766, onde se estipulava, 

ainda, a forma de se efetuar os aforamentos de baldios e bens concelhios135. 

A administração financeira dos concelhos era supervisionada pelo provedor, que analisava os 

livros de contas, fossem as receitas ou as despesas que deveriam ser cobertas pelas rendas 

concelhias. Aos vereadores competia colocar os bens concelhios em pregão, proceder à sua 

arrematação, efetuar contratos com rendeiros e receber as fianças. 

Nos fins do Antigo Regime, genericamente, os orçamentos municipais eram escassos e as 

receitas camarárias reduzidas, pese embora, se desconheça se as despesas eram ou não elevadas.  

Constituíam, de forma genérica, despesas dos municípios: expediente camarário, incluindo 

gastos com festividades, procissões, correios e ordenados do pessoal ao serviço das câmaras; 

despesas com a saúde pública (médicos, cirurgiões e boticários); manutenção das cadeias e 

pagamento a carcereiros e capelães a seu serviço; reparação e conservação dos edifícios 

públicos; sustentação dos expostos ou enjeitados, pois eram da responsabilidades das câmaras a 

                                                             
134 Regimento sobre as contas dos bens e rendas do concelho. In Silva, José Justino de Andrade e, compil. – Collecção 

Chronológica de legislação portugueza: 1603-1612. Lisboa: Imprensa de J.J. A. Silva, 1854. p. 360-363. 
135 VIDIGAL, Luís – O municipalismo… Op. Cit.. p. 76. 
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manutenção das Rodas e o pagamento às amas que criavam as crianças abandonadas136. 

Entre as principais receitas municipais, encontram-se alguns foros de bens próprios do concelho; 

rendimento do aluguer e aferição de pesos e medidas; multas ou comais por violação das 

posturas municipais; rendimentos de almotaçaria; rendas de fangagens, portagens e terreiros 

onde se efetuassem vendas137. 

Alguns municípios gozavam ainda do privilégio e autorização régia que permitia a arrecadação 

de receitas extraordinárias provenientes do Real d’água138, por vezes doado para cobrir 

determinadas despesas do município; cobrança de impostos indiretos sobre bens de consumo 

(carne, vinho, circulação de carros). Os rendimentos camarários raramente cobriam as despesas, 

sendo os gastos mais importantes cobertos pelos sobejos das sisas. As sisas constituíam um 

tributo central que, passou a ser pago através de um imposto fixo encabeçado no concelho, 

contratualizado entre o Estado e as câmaras, sendo deixado a estas, a liberdade de cobrança e 

administração. A cobrança das receitas, abrangendo todo o território, era arrendada a rendeiros 

como forma de garantia do quantitativo contratualizado, sendo estes vistos pela população 

(vejam-se as Cortes de 1481-1482) como gente que lhes bebe o sangue, e quebram os ossos139. 

Devido a estas queixas, nas Cortes de 1525, o rei prefere encabeçar as sisas transformando-as 

numa verba fixa, arrecadada em cada concelho mas sem intermediação de rendeiros, e, ao 

engano, o povo aceita tomar as sisas para sempre ficando encarregue, através deste tributo, de 

sustentar o real Estado, o governo da justiça, paz e a sustentação da terra, sendo a sua repartição 

feita pelos próprios concelhos sem interferência de oficiais do rei.140 Com todos os avanços e 

recuos, a Fazenda Real revê o seu regime e, em 1564, a cobrança volta a ser encabeçada com 

legislação, posteriormente aperfeiçoada nos anos de 1565 e 1574, que procura melhorar o seu 

mecanismo141.A verba fixada era normalmente designada por Património Real, Avença ou 

Cabeção142 e paga anualmente a agentes financeiros da Coroa. Quando as receitas deste imposto 

                                                             
136 MANIQUE, António Pedro - Liberalismo e finanças municipais da extinção das sisas à proliferação dos tributos concelhios. 

Penélope. Fazer e Desfazer História. Lisboa. Nº3 (jun.1989), p. 22. 
137 Ibidem. p. 23 
138 MANIQUE, António Pedro – Liberalismo e finanças… Op. Cit.. p. 42. O real d’água era na sua origem um tributo municipal 

mas acabou por ser transformado num imposto do Estado, sendo cobrado como tal no final do Antigo Regime. No entanto, 
certos municípios obtinham, por provisão régia, a capacidade de dispor de parte ou mesmo da totalidade o montante 
recolhido, para aplicação em determinadas despesas municipais. 

139 OLIVEIRA, António de – A vida económica e social de Coimbra de 1537 a 1640. Coimbra: Faculdade de Letras, 1971-
1972. Vol. I, p. 299-300. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero - As estruturas sociais… Op. Cit.. p. 32. 

140 BARBARICA, José da Silveira Moraes – Noticias da origem, e progresso do tributo das sisas em Portugal. Comprovada 
com os documentos que se acham no Real Archivo da Torre do Tombo, manuscrito nº 260 C da sala dos índices do Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo. 1790. fl. 7. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero- As estruturas sociais … Op. Cit. 

141 OLIVEIRA, António de – A vida económica e social … Op. Cit.. Vol II. p. 301-303. Citado por MAGALHÃES, Joaquim 
Romero - As estruturas sociais… Op. Cit. 

142 O termo «cabeção» era utilizado nos fins do Antigo Regime, com significados diversos. Designava geralmente, a verba 
necessária ao preenchimento do Património Real, quando este não era coberto pelas receitas normais das sisas, mas certos 
autores utilizam-no também para designar o montante global que cada município era obrigado a pagar, ou ainda a área de 
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eram inferiores à verba estipulada, os municípios faziam o lançamento de uma Finta 

extraordinário, designada por Sisa do Cabeção ou Ferrolho para completar o montante a 

entregar. A autonomia camarária em relação ao valor das fintas gerava frequentemente protestos 

da população, pois os critérios usados não eram equitativos e variavam de concelho para 

concelho. A liberdade concelhia, relativamente à cobrança das sisas, faz destas a sua principal 

fonte de receita sendo os «sobejos das Sisas» a verba que permitia aos órgão concelhios 

equilibrar os orçamentos e custear as despesas mais importantes como criação dos expostos, 

ordenados dos secretários, médicos e cirurgiões, manutenção de espaços e obras públicas do 

concelho143. 

Entre as despesas sublinhem-se as que resultavam de uma das incumbências da câmara que se 

inscreve nas Ordenações Manuelinas144, e fazendo fé na documentação produzida pela Câmara 

Municipal da Vila da Feira, desde 1747, referindo em certos registos terem sido transcritos do 

livro antigo, era a de providenciar o sustento dos expostos, até aos 7 anos de idade, para os quais 

a câmara lançava anualmente fintas sobre a população de forma obter verbas para a sua 

criação145. Uma ordem emanada pela Intendência Geral da Polícia, Ordem de 10 de maio de 

1783, determinava que em todas as vilas do Reino, onde não existissem instituições para acolher 

as crianças enjeitada, se criasse uma casa munida por uma roda onde as mesmas pudessem ser 

expostas. Desta forma criou-se uma vasta rede de estabelecimentos vocacionados, sobretudo, 

para a assistência às crianças abandonadas. Assim, no seguimento desta ordem, nasceram, pelas 

várias vilas do Reino, as denominadas Casas da Roda em grande parte administradas pelas 

misericórdias e financiadas pelas câmaras municipais. Posteriormente, pela Lei de 3 de fevereiro 

de 1823, os concelhos passam a ser responsabilizados pela administração das mesmas.  

Neste elenco de delegações camarárias refira-se que com a Restauração, em 1641, aparece mais 

um tributo de caráter extraordinário, a décima, devidamente regulamentado e perfeiçoado nos 

anos de 1642 e 1654146 e, como tantos outros, veio para ficar. A décima era um tributo de 10 % 

sobre rendas e rendimentos de ofícios que só poderiam ser lançados por quem possuía 

conhecimento da realidade local e, embora na lei a sua execução fosse feita apenas por ministros 

                                                                                                                                                                                                    
cobrança do mesmo, geralmente coincidente com a do concelho (Cf. MENEZES, Caros Alberto – Plano de reforma dos 
foras e direitos bannaes. Lisboa, 1825. p. 171 e seguintes). Da mesma forma, «Património Real» podia designar, em sentido 
lato, o montante global a receber pela coroa do conjunto de municípios, ou, em sentido mais restrito, a verba fixada para cada 
conselho (Cf. Relatório do decreto de 19 de abril de 1832). Cit. por MANIQUE, António Pedro – Liberalismo e finanças… 
Op. Cit.. p. 42. 

143 MANIQUE, António Pedro - Liberalismo e finanças… Op. Cit.. p. 23-24. 
144 Ordenações Manuelina. Livro I, Tit. LXVII, § 10. 
145 SANTA MARIA DA FEIRA. Administração dos Expostos - Livro das Fintas e despezas dos ingeitados. 1747. 
146 Colecção chronológica de legislação portuguesa. Compilada por José Justino de Andrade e Silva. Lisboa: Imprensa de F. X. 

de Sousa; Imprensa de J. J. de A. e Silva, 1854-1857. 5 de setembro de 1641 e 9 de maio de 1654. 
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letrados acabou por ser lançada através das câmaras por falta de magistrados letrados147. 

Conforme se tratasse de um período normal ou de guerra, a décima poderia manter-se no 10% ou 

baixar para os 4,5%, no entanto, a sua pouca flexibilidade e desenquadramento da vida 

económica levou a que o marquês do Pombal as retirasse às câmaras e atribuísse ao 

funcionalismo, através da Reforma da Fazenda, com a criação do Erário Régio em 1761 e a 

reforma das décimas em 1762.148 Esta nova conceção do Estado, assente em outros pressupostos, 

olhava para os privilégios como entraves à sua própria estrutura149 tomando o complexo sistema 

fiscal concelhio como o responsável pela divisão do país e pela difícil circulação de mercadorias. 

Outra delegação do poder régio nos concelhos era a organização dos homens para a guerra. Em 

Portugal, o Estado Moderno levou algum tempo até conseguir uma organização militar sem 

necessitar da mediação dos senhores das terras. D. João III, a 7 de agosto de 1549, em 

consequência do abandono das Praças em África, determina a obrigatoriedade do serviço militar 

para todos os homens entre os 20 e os 65 anos de idade. O armamento dos homens é obrigatório 

e devidamente controlado por lei, segundo um princípio de desigualdade e privilégio, onde a 

riqueza de cada um (bens de raiz, móveis e moventes, dinheiro, valia dos ofícios de justiça e 

fazenda) fazia com que os homens pudessem ter armas e cavalos, só armas ou apenas certo tipo 

de armas. 

Até maio de 1550, eram os corregedores ou os ouvidores, alcaides-mores, juízes de fora ou 

ordinários que cuidavam do cumprimento da lei fazendo-se o registo dos militares em livros 

próprios nas câmaras. 

Como forma de atrair os homens para o serviço militar, a Lei das Ordenanças sobre cavalos e 

armas de 1549 reformula assim o princípio da militarização da sociedade e o respeito pelos 

privilégios dando acesso, a quem não os possuísse de origem, a entrar no mundo de quem não 

podia ser castigado com pena vil,150 concedendo-lhes, desta forma, a possibilidade um futuro 

enobrecimento. 

Esta não era uma tarefa fácil de cumprir pois D. João III não definia cadeias de comando, as 

                                                             
147MAGALHÃES, Joaquim Romero – O Algarve económico, 1600-1773. Lisboa: Estampa, 1988. p. 343. Citado por 

MAGALHÃES, Joaquim Romero - As estruturas sociais … Op. Cit.. p. 32. 
148SILVA, António Delgado – Colleção de legislação portuguesa desde a última compilação das Ordenações. Lisboa: 

Typografia Maigrense, 1829. p. 882-883. MACEDO, Jorge Borges de – Problemas de história da indústria portuguesa no 
século XVIII. 2ª ed. Lisboa: Querco, 1982. p. 78-80. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero - As estruturas sociais … 
Op. Cit.. p. 33. 

149TOMAZ, Luís Filipe Ferreira Reis – Estrutura política e administrativa do Estado da India no século XVI. In 
ALBUQUERQUE, Luís; GUERREIRO, Inácio – ATAS DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA INDO-
PORTUGUESA, Lisboa, 1985. p. 355-360. MANSUY-DINIS SILVA, Andrée – L’année 1789 vue de Turin par un 
diplomate portugais, Dix-Huitième siècle, 20. Paris: PUF, 1988. p. 296. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero - As 
estruturas sociais … Op. Cit.. p. 34. 

150 GODINHO, Vitorino Magalhães – A estrutura da antiga sociedade portuguesa. 2ª ed. Lisboa: Arcadia, 1975. p. 75-78. 
Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero- As estruturas sociais … Op. Cit.. p. 34. 
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autoridades de fiscalização tinham poucos recursos, restando apenas a obrigatoriedade do seu 

registo nos livros da câmara151. Por necessidade de defesa da costa contra corsários e piratas, a 

partir de 1551, além das armadas de guarda da costa e do estreito de Gibraltar exige-se a guarda 

militar local para vigiar as praias e os portos152. A Lei de 1569 reafirma, de modo genérico, o 

disposto na lei anterior, no entanto, a novidade está na lei que se lhe segue e com a qual se deve 

articular O Regimento dos capitães-mores & mais capitães, de 1570. Á obrigatoriedade da posse 

de armas vem juntar-se agora a obrigatoriedade de integrar um corpo militar com uma posição 

específica. Na coordenação de uma parcela de território, próxima do concelhio, existe um 

capitão-mor auxiliado por um sargento-mor; o capitão-mor é, por inerência, o alcaide-mor ou o 

senhor da terra quando nela resida, nos casos em que isto não acontecesse a câmara deveria 

eleger os capitães-mores e os capitães tendo em conta que na eleição dos capitães, especialmente 

dos mores, terão sempre respeito que se elejam pessoas principais das terras e que tenham 

partes e qualidades para os ditos cargos153. 

D. Sebastião aproveita a já existente rede de poder que lhe está subordinada e concede-lhes as 

tarefas de enquadrar a organização militar no território. Com grandes repercussões na estrutura 

social e no ordenamento dos poderes locais e dos espaços, ele cria redes de influência e 

dependência onde os capitães-mores e os capitães das companhias locais ficam com a atribuição 

de fazer o levantamento dos homens aptos e não-aptos para o serviço militar e para a guerra. 

As câmaras recebem então uma autoridade local da qual, até à data, dispunham apenas os 

senhores de vassalos, alcaides-mores e anadéis-mores, estes ligados à estrutura concelhia que 

perdera autonomia no campo militar face à realeza e senhores.154 A esta autoridade recebida, e 

presente na lei, as câmaras juntam ainda um instrumento de nobilitação como chamariz e pera 

que os capitães das companhias, & os alferes & sargentos delas folguem mais de servir os ditos 

cargos, & por lhe fazer mercê, hei por bem, que cada um deles goze & use do privilégio de 

cavaleiro, posto que o não seja. A escolha dos oficiais das Ordenanças deve recair sobre pessoas 

da governança o que vem reforçar os governos municipais concedendo-lhes uma nova força e 

poder efetivo de autoridade. As honras públicas e a renovação que esta componente militar 

introduz nos municípios contribuem em tudo para um maior controlo efetivo das populações. A 

opção do rei revelou-se acertada, pois deu o poder de execução da lei a quem dispunha dos 

                                                             
151 SOUSA, Frei Luís de – Anais de D. João III, Manuel da Lapa, ed. Tomo II. Lisboa: Sá da Costa, 1938. p. 303. 
152 MAGALHÃES, Joaquim Romero – O Algarve económico… Op. Cit.. p. 25-26. Citado por MAGALHÃES, Joaquim 

Romero - As estruturas sociais … Op. Cit.. p. 34. 
153 Leys e provisões que el-rei Dom Sebastião nosso Senhor fez depois que começou a governar. Lisboa: Francisco Corrêa, 

1570. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero- As estruturas sociais … Op. Cit.. p. 35. 
154 MARQUES, A. H. de Oliveira – Portugal na crise dos séculos XIV e XV. In Nova História de Portugal. Vol. IV. Lisboa, 

Editorial Presença, [s.d.]. Citado por: MAGALHÃES, Joaquim Romero- As estruturas sociais … Op. Cit.. p. 35. 
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meios necessários para a sua efetivação, pondo a funcionar uma estrutura social abrangendo todo 

o território, ligada ao rei e mediatizada pelas câmaras. 

Tinha terminado assim o papel histórico dos senhores como defensores do território e 

responsáveis pelo recrutamento de homens, a pedido do rei, dando lugar a uma tropa de milícia 

ligada às câmaras. No entanto, a distribuição dos altos cargos militares continuava a ser feita 

pelos fidalgos, assim como o pedido de soldados de entre os seus vassalos, mas o rei já não 

dependia deles. Ficou assim provada o quão eficaz foi o recurso à utilização de uma rede de 

poder, que reconhecia a autoridade régia, tendo esta organização militar sido confirmada em 

1709, com pequenas alterações, em 1764 e 1796 e, assim continuaram as Ordenanças, com 

algumas alterações nos exércitos de linha, até à reorganização de 1806155.

                                                             
155 SELVAGEM, Carlos – Portugal militar. Compêndio de história militar e naval de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 

[s.d.]. p. 450. Citado por: MAGALHÃES, Joaquim Romero - As estruturas sociais … Op. Cit.. p. 35. 
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4.3 A administração de 1834 a 1937 

O século XIX é por excelência um século onde se operaram grandes reformas político-

administrativas no nosso país, tendo sido instituída uma nova administração centralizada e 

hierarquizada, a nível do poder local, como forma de obter um maior controlo do território a 

nível nacional. Para o Liberalismo tornava-se incompatível a universalidade de direito com 

privilégios de grupos sociais e territoriais fixados por lei. Confrontam-se distinções de 

nascimento com habilitações para prover lugares concelhios. Se no Antigo Regime os vereadores 

tinham de ser nobres, agora essa condição apenas os tornava elegíveis, com base na sua riqueza, 

e cada vez mais na formação académica, e não por nascimento ou privilégio156. A transformação 

da sociedade portuguesa do Liberalismo não se fez apenas pela reforma da administração 

municipal, sendo necessária a implementação de um conjunto de medidas articuladas, de onde se 

destaca a abolição dos forais e dos dízimos. Através da abolição dos forais, os senhorios e 

concelhos perdem parte dos seus poderes e, com abolição dos dízimos e extinção dos conventos 

origina-se uma profunda transformação do património da Igreja. O propósito Liberal de 

uniformização legislativa acaba com a multiplicidade de leis locais, sendo esta uniformização 

uma condição desejável essencial, sem a qual nada seria transformável. As Cortes Constituintes 

procederam à reforma das câmaras, mas também acabaram com as Ordenanças e os capitães-

mores, vistos como símbolos da opressão sobre os camponeses157. 

A extinção das Ordenanças, em 18 de agosto de 1821, foi mais fácil que a reforma das câmaras, 

aprovada apenas a 20 de julho de 1822, isto porque os deputados, muitos deles provenientes 

desse estatuto especial de gente nobre da governança, envolveram-se numa tentativa de escolher 

processos alternativos para acabar com esse mesmo estatuto, em tudo contrário à inspiração 

napoleónica adotada158. 

Os capitães-mores voltariam em força com o Miguelismo sendo-lhes atribuídas várias 

perseguições da guerra civil159. Ao mesmo tempo, também as câmaras voltaram para as mãos da 

nobreza local, refazendo-se as pautas e as velhas normas de eleição.  

 Os decretos da regência de 26, 27 e 29 de novembro de 1831 enunciam o princípio da separação 

de poderes judicial e municipal, assim como a criação de juntas de paróquia. O Estado Liberal 

                                                             
156 SILVEIRA, Mouzinho – Obras. Estudos e manuscrito. Miriam Halper Pereira, ed. Tomo I. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1989. p. 345. Vol. II, p. 1553. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero – As estruturas sociais … Op. Cit.. 
p. 30-47. 

157 Memória (A) económico-politica da Província da Estremadura de José de Abreu Bacelar Chichorro publicada com 
introdução e notas de Moses Bensabat Amzalak. Lisboa: [s.n.], 1943. p. 95-96. Citado por MAGALHÃES, Joaquim Romero 
– As estruturas sociais… Op Cit. 

158 CAETANO, Marcello – Estudos de História da Administração Publica Portuguesa. Organização de Diogo Freitas do 
Amaral. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p. 95-96. Citado por: MAGALHÃES, Joaquim Romero – As estruturas sociais … 
Op Cit. 

159 COSTA, M. Gonçalves da – Lutas liberais e miguelistas em Lamego (documentos inéditos). Lamego: [s.n.], 1975. 
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necessita então de criar um funcionalismo político diretamente dependente do governo central 

não necessitando mais desses mecanismos de delegação de poderes. A partir de então, o poder 

alcançado pelos “influentes” locais não será o mesmo que cabia à gente nobre da governança. 

As constituições liberais (1822, 1826, 1838) e, mais especificamente no período de 1830-1850, 

foram introduzindo várias reformas e alterações estruturais no poder local, sob a matriz da 

reforma político-administrativa de Mouzinho da Silveira entre 1832-1834160 que originou a 

legislação de 1835161, o Código Administrativo de 1836162, o decreto de 6 de novembro de 

1836163 que reduz o número de concelhos, poderes e competências (nomeadamente no plano 

judicial) e, posteriormente, o Código Administrativo de 1842164 que vigorou até 1878165. 

Ainda no período liberal, várias outras reformas se processaram entre os anos de 1878-1900, pois 

nesta fase foram efetuadas cinco reformas (1878, 1886, 1892, 1895 e 1900) da administração 

local, assim como cinco novos Código Administrativo (1878, 1886, 1895, 1896 e 1900). A 

reforma descentralizadora de Rodrigues Sampaio (1875-1890), interrompida pela crise 

económica e financeira de 1890, é a que produz maiores desenvolvimentos na vida municipal 

portuguesa e servirá de base ao ideário Republicano que após a implantação da República em 

1910 irá repor o seu código descentralizador166. 

Com a Primeira República seria de pensar que iria ser devolvida aos municípios a autonomia 

perdida com as reformas de Mouzinho da Silveira. No entanto, e apesar do programa de 

descentralização e municipalização da administração e territórios, não foram muitas as 

alterações, porque viviam-se tempos de grande instabilidade. A produção legislativa mais 

significativa para este período, para além da Constituição da República Portuguesa de 1911, é a 

das Leis nº 88 de 7 de agosto de 1913 e nº 621 de 1916, dado que apesar de existir um projeto, 

nunca foi elaborado um novo Código Administrativo, vigorando o de Rodrigues Sampaio de 

1878 com algumas alterações introduzidas pelas leis citadas167. 

A revolução de 28 de maio de 1926, feita contra a República implantada em outubro de 1910 e 

contra a instabilidade parlamentar que se instituíra, levou ao estabelecimento de uma ditadura 
                                                             

160 Decreto nº 23 de 16 de maio de 1832. Implantação do sistema administrativo 
161 Decreto de 18 de julho de 1835. Organização administrativa 
162 Código Administrativo Portuguez, aprovado por decreto de 31 de dezembro de 1836. Lisboa: Imprensa da Rua de São Julião 

nº 5, 1937. 
163 Diário do Governo n.º 283, de 29 de novembro de 1836, pág. 1321. 
164 Código Administrativo, promulgado em 18 de março de 1842. Lisboa: Imprensa Nacional, 1842. 
165 OLIVEIRA, César, dir. – Os municípios no liberalismo monárquico. In História dos municípios e do poder local [dos finais 

da Idade Média à União Europeia]. [Lisboa]: Círculo de Leitores, 1996. p. 179-184. 
166 CAPELA, José Viriato – Administração local e municipal português do seculo XVIII às reformas Liberais. In Os municípios 

no Portugal Modero: dos forais manuelinos às reformas Liberais. Mafalda Soares da Cunha, Teresa Fonseca, ed. [Lisboa]: 
Edições Colibri; Évora: Universidade de Évora. Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade, 2005. p. 40. 

167 OLIVEIRA, César, dir. – A República e centralismo administrativo mitigado. In História dos municípios e do poder local 
[dos finais da Idade Média à União Europeia]. A República e os municípios. [Lisboa]: Círculo de Leitores, 1996. p. 259-
264. 
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militar que acabaria por criar as bases necessárias à consolidação de uma nova organização 

política, a União Nacional, criada em junho de 1930. Os anos de 1930 a 1936 tornar-se-iam 

“anos-chave” no processo de criação e consolidação do Estado Novo, nomeadamente com a 

aprovação da Constituição Portuguesa em 1933 e com a publicação do Código Administrativo de 

1936, que vigorou durante 4 anos em regime experimental até à publicação da versão definitiva 

em 1940. 

 

4.3.1 Circunscrição territorial 

O Decreto nº 23 de 16 de maio de 1832 cria novas circunscrições administrativas (província, 

comarca e concelho), embora as designações de distrito, concelho e freguesia/paróquia, presentes 

no decreto de 18 de julho de 1835, só se fixam com o Código Administrativo de 1836. 

O concelho da Feira era constituído em 1834 por 38 freguesias. Até 1832 pertenceu o concelho 

da Feira, à comarca da Feira, na província da Beira, sendo que, com a reforma de 1832, passou a 

pertencer à província do Douro e, em 1835, ao distrito de Aveiro na província do Douro. Pelo 

Código Administrativo de 1836 o país passa a dividir-se em distritos administrativo, que se 

subdividem em concelhos, que por sua vez se compõem de uma ou mais freguesias, tendo o 

mapa da divisão territorial sido publicado pelo Decreto de 6 de novembro de 1836. Segundo o 

mapa da divisão administrativa do território, anexo ao Código Administrativo de 1842, situava-

se o concelho da Feira no distrito administrativo de Aveiro e possuía 9.021 fogos. Pelo Decreto 

de 31 de dezembro de 1853 são estabelecidas novas divisões para as comarcas, julgados e 

concelhos. Pelo mapa dos círculos eleitorais, publicado com o Código Administrativo de 1878, 

pertenciam à Feira 8.219 fogos, pois já o julgado de Esmoriz, pertencente ao concelho da Feira, 

com 1071 fogos, integrava o círculo de Ovar. 

Pertenciam ao concelho da Feira em 1834 as freguesias de Anta, Arada, Argoncilhe, Canedo, 

Duas Igrejas, Escapães, Esmoriz, Espargo, Feira, Fiães, Fornos, Gião, Guisande, Lever, Lobão, 

Louredo, Lourosa, Maceda, Milheirós de Poiares, Mosteirô, Mozelos, Nogueira da Regedoura, 

Oleiros, Paços de Brandão, Paramos, Pigeiros, Rio Meão, Romariz, Sanfins, Sanguedo Santa 

Maria de Lamas, São João de Ver, São Jorge, Silvalde, Souto, Travanca, Vale e Vila Maior168. 

A freguesia de Duas Igrejas a 14 de abril de 1835 foi anexada à freguesia de Pigeiros mas, a 7 de 

julho de 1835, sai de Pigeiros para a freguesia de Romariz. 

A freguesia de Arrifana, que havia sido desanexada da Feira para o concelho de Oliveira de 

Azeméis, por Decreto de 27 de setembro de 1801, voltou novamente para o concelho da Feira, 
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por Decreto de 31 de março de 1835. 

Pela reforma territorial de 6 de novembro de 1836, a freguesia de Argoncilhe passara para o 

concelho de Gaia mas, a 10 de novembro de 1837, voltou, novamente, para a Feira. 

A freguesia do Vale é desanexada do extinto concelho de Fermedo a 24 de outubro de 1855 e 

integrada no concelho da Feira. 

Saíram do concelho da Feira para o concelho de Ovar, por Decreto de 31 de dezembro de 1853, a 

freguesia de Arada e, por Carta de Lei de 21 de junho de 1879, as freguesias de Esmoriz, Maceda 

e Cortegaça, embora já pertencessem as mesmas à comarca de Ovar pelo Decreto de 23 de 

dezembro de 1875. 

A freguesia de Espinho foi desmembrada da de Anta por Decreto de 30 de dezembro de 1890 e 

integrada no concelho da Feira. Foi Espinho elevado a concelho por Carta de Lei de 7 de agosto 

de 1899, sendo que a sua instalação só de seu a 21 de setembro de 1899. 

Pelo Decreto nº 12457 de 11 de outubro de 1926 foram desanexadas do concelho da Feira para o 

de Espinho as freguesias de Anta, Nogueira da Regedoura, Silvalde, São Paio de Oleiros. Para o 

concelho de Gaia a freguesia de Lever. Para o concelho de Ovar a freguesia do Souto. 

O Decreto nº 15395 de 14 de Abril de 1928 veio devolver ao concelho da Feira as freguesias de 

Nogueira da Regedoura, São Paio de Oleiros e Souto. 

Só em 1928 parecem ter ficado definidos os limites do concelho e o número de 31 freguesias.  

 

4.3.2 Organização administrativa 

No ano de 1833, a 24 de agosto169, após aclamação da rainha D. Maria II na Câmara Municipal 

da Feira, é nomeada nova gerência para a câmara municipal, sendo esta constituída segundo os 

moldes antigos por um juiz de fora e presidente, três vereadores e um procurador. No entanto, e 

pelo que consta das atas das sessões, apenas se reunirão uma vez, em sessão no dia 31 de agosto 

de 1833, sendo que a ata da sessão seguinte, a 18 de abril de 1834, é já a de nomeação da 

Comissão Municipal.  

A disposição relativa ao número de vereadores foi revogada pelo decreto de 9 de janeiro de 

1834, que estabelecia números fixos: três vereadores para os concelhos com menos de mil fogos, 

cinco para os que compreendiam entre mil e três mil, e sete para os restantes. 

Pelo que se pode subentender, pelas atas da câmara, a reforma neste concelho começou no ano 

de 1833, com a nomeação de uma nova administração. Em 18 de abril de 1834170 repetiu-se a 

aclamação tendo sido nomeado, pelo juiz de fora, um provedor do concelho que, em 1835, 
                                                             

169 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das Sessões. 1829-1834. fls. 202v a 204v. 
170 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das Sessões. 1829-1834. fls. 206 a 208. 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

47 
 

passou a administrador do concelho e, para a gestão do município, uma comissão municipal 

constituída por um presidente, um procurador fiscal, quatro vogais e dois substitutos (22 de maio 

de 1834)171. Durante o período de funções desta comissão são nomeados juízes de paz e 

pedâneos, assim como seus escrivães, comissários e cabos de polícia e foi efetuado o 

recenseamento geral da Guarda Nacional e daqueles que tinham voto na eleição da câmara.  

A câmara municipal entraria em posse a 24 de setembro de 1834172 sendo constituída pelo 

presidente, um procurador fiscal, três vereadores e dois substitutos que acabariam, ambos, por 

entrar em funções, um para substituir o procurador fiscal, que era o único médico da vila, e o 

outro para substituir um dos vereadores, que servia como provedor interino do concelho. A 21 de 

janeiro de 1835173 tomou posse nova administração constituída agora pelo presidente, procurador 

fiscal, cinco vereadores e um substituto. A 7 de outubro de 1835 a câmara municipal, em 

conformidade com o artigo 1º da Carta de Lei 25 de abril de 1835, nomeia as juntas de freguesia, 

as mesmas que já existiam, só que anexa Sanfins a Escapães, Milheiros de Poiares a Pigeiros e, 

Duas Igrejas a Romariz, visto as mesmas não possuírem mais de cem vizinhos, isoladamente, 

necessários para o lançamento da décima e impostos174. 

A Carta de Lei de 25 de abril de 1835, posteriormente regulamentada pelo decreto de 18 de julho 

de 1835, estabelece as bases do novo sistema administrativo, divide o território em distritos e 

concelhos, prevendo ainda a possibilidade de uma junta de paróquia em cada freguesia. Por este 

mesmo decreto é criada a figura do administrador do concelho, enquanto magistrado 

administrativo, substituindo os antigos provedores, criados pelo Decreto-Lei n.º 23, de 16 de 

maio de 1832.  

Segundo o Código Administrativo de 1836, haveria em cada distrito um magistrado 

administrativo designado por administrador geral e um grupo de cidadãos eleitos pelos povos, 

designado por junta administrativa do distrito, em cada concelho um administrador do concelho 

e a câmara municipal e, em cada freguesia, um regedor da paróquia e a junta de paróquia. Para 

além dos magistrados e corpos administrativos, existia na capital de cada distrito um conselho de 

distrito175. 

Em cada concelho havia uma câmara municipal, no caso da Feira, composta de nove vereadores 

(por ter de 6.000 fogos até 12.000 fogos). Para cada vereador haveria um substituto. O presidente 

da câmara seria eleito pela pluralidade de votos pelos vereadores e o procurador fiscal seria 
                                                             

171 FERREIRA, Vaz – Gerências do Município da Feira de 1833 a 1939. In SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - 
Relatório da gerência camarária [...]. Santa Maria da Feira: Câmara Municipal, 1942. p. 238-297. 

172 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das Sessões. 1834-1836, fls. 7 a 8v. 
173 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das Sessões. 1834-1836, fls. 37v a 38. 
174 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das Sessões. 1834-1836, fls. 107v, 108, 135v a 140v. 
175 Código Administrativo de 1836. Art. 6º a 8º. 
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escolhido pela câmara de entre os vereadores. Eram competências da câmara municipal, de 

forma genérica, cuidar, na parte que lhes tocava, à arrecadação da Fazenda Nacional (impostos e 

taxas), segundo as leis e regulamentos vigentes, nomeadamente as Instruções do Tesouro de 31 

de julho de 1836 e 21 de julho de 1835; nomear cabos de polícia (segurança pública) em 

conformidade com o decreto de 19 de dezembro de 1833; determinar e estabelecer o registo das 

declarações em virtude do artigo 1º da Carta de Lei de 22 de dezembro de 1834; conhecer dos 

recursos entrepostos sobre o arbitramento das côngruas aos paroquianos, nos termos do artigo 3º 

do decreto de 19 de setembro de 1836176. 

No Código Administrativo de 1842 as circunscrições administrativas eram o distrito, 

administrado por um governador civil e o concelho administrado pelo administrador do 

concelho. Junto de cada magistrado administrativo existia um corpo de cidadãos eleitos pelos 

povos que eram, junto do governador civil, a junta geral e, junto do administrador do concelho, a 

câmara municipal177.  

Em cada concelho havia uma câmara municipal, no caso da Feira, composta de 7 vereadores (por 

se incluir em concelhos com mais de 3.000 fogos) desde 4 de abril de 1841. A câmara era eleita 

pelas assembleias dos eleitores municipais, por um período de 2 anos, no mês de novembro178. O 

presidente da câmara era o vereador que tivesse obtido maior número de votos. A câmara 

possuía um escrivão e um tesoureiro nomeado pela mesma e, a funcionar junto dela, um 

conselho municipal composto de tantos vogais quantos fossem os vereadores eleitos179. 

Uma das figuras que compunha o corpo administrativo da câmara municipal e que só aparece 

formalmente instituída no Código Administrativo de 1878 é o vice-presidente180. No entanto, no 

concelho da Feira, este oficial exerceu funções nas câmaras dos anos de 1840 a 1842, 1847 e, a 

partir de 1856, era figura assídua de todas as câmaras eleitas. Pelo mesmo Código 

Administrativo passaram as câmaras a serem constituídas pelo número fixo de 7 vereadores, 

sendo suprimida a figura do procurador fiscal ou apenas fiscal181. 

Com o Código Administrativo de 1886, os concelhos passam a ser classificados em concelhos de 

1ª, 2ª e 3ª ordem. A Câmara da Feira passou então a ser classificada como um concelho de 2ª 

ordem, composto de 7 vereadores, tal como estipulado na lei para os concelhos que não fossem 

capitais de distrito, que tivessem entre 15.000 e 40.000 habitantes182. Os corpos administrativos 

                                                             
176 Ibidem. Art. 249º a 252º. 
177 Código Administrativo de 1842. Art. 3º e 4º. 
178 Ibidem. Art. 47º. 
179 Ibidem. Art. 6º a 12º. 
180 Código Administrativo aprovado por carta de lei de 6 de maio de 1878. Porto: Livraria Portuense, 1878. Art. 13º. 
181 Ibidem. Art. 98º. 
182 Código Administrativo aprovado por decreto de 17 de julho de 1886. Porto: Liv. Cruz Coutinho, 1886. Art. 100º, 101º e 4º. 
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eleitos serviam por 3 anos civis. 

Com o Código Administrativo de 1896 passaram os concelhos a ser classificados em concelhos 

de 1ª e 2ª ordem183. No caso do concelho da Feira manteve-se como concelho de 2ª ordem, e a 

sua câmara composta por 7 vereadores. 

De uma forma genérica, e segundo o Código Administrativo de 1842, as câmaras eram eleitas 

anualmente pelos cidadãos residentes no concelho que estivessem no gozo dos seus direitos e 

tivessem rendimento anual de 100.000 réis; os que pagassem 10.000 réis de décima de juros, 

foros, pensões ou de rendimentos provenientes de empregos em câmara municipais, hospitais e 

misericórdias; os que pagassem 5.000 réis de décima de prédios rústicos e urbanos arrendados: 

os que pagassem anualmente 1.000 réis de décima de prédios rústicos e urbanos não arrendados 

ou de rendimentos provenientes da indústria. Não podiam votar, de forma genérica, os menores 

de 25 anos, os estrangeiros não naturalizados e todos os que não estivessem no gozo dos seus 

direitos civis e políticos184. 

Só podiam ser eleitos vereadores, nos concelhos com mais de 6.000 fogos, os cidadãos que 

tivessem um ordenado ou pensão anual de 400.000 réis; os que pagassem 40.000 réis anualmente 

de décima de juro, foros, pensões ou de rendimentos provenientes de empregos em câmara 

municipais, hospitais e misericórdias; os que pagassem 20.000 réis anuais de décima de prédios 

rústicos e urbanos arrendados: os que pagassem anualmente 4.000 réis de décima de prédios 

rústicos e urbanos não arrendados ou de rendimentos provenientes da indústria185. 

 Eram elegíveis como vereadores, de forma genérica, todos os cidadãos eleitores, à exceção dos 

menores de 25 anos, os estrangeiros não naturalizados, todos os que não estivessem no gozo dos 

seus direitos civis e políticos, empregados públicos, magistrados, militares do exército e da 

armada (em serviço efetivo) e os clérigos de ordens186. 

O recenseamento de eleitores e elegíveis era efetuado pela câmara municipal assistindo ao 

mesmo o administrador do concelho, com voto consultivo, os recebedores do concelho, com o 

registo do último lançamento da décima e os regedores de paróquia, como informadores. 

As eleições das câmaras municipais eram feitas de 2 em 2 anos187, no mês de novembro, em dia 

a designar pelo conselho do distrito. As assembleias eleitorais era convocadas por alvará do 

governador civil e comunicadas ao presidente da câmara, que mandava publicar por editais, nas 

portas das igrejas das paróquias ou em outros locais, o dia o local e a hora da reunião da 
                                                             

183 Código Administrativo de 1896, aprovado por lei de 4 de maio de 1896. Art. 2º. 
184 Código Administrativo de 1842. Art. 13º e 14º. 
185 Ibidem. Art. 15º. 
186 MANIQUE, António Pedro – Liberalismo e Instituições Municipais: 1822-1910. In ENCONTRO NACIONAL DE 

ARQUIVOS MUNICIPAIS, 2.º, Montemor-o-Novo, 1988 – Actas. Lisboa: BAD, 1988. p. 67. 
187 Com o Código Administrativo de 1886, art. 4º, passam a ser em ciclos trienais. 
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assembleia. Todas as despesas decorrentes do processo de recenseamento corriam por conta da 

câmara municipal188. 

A câmara eleita entrava em funções a 2 de janeiro e antes de entrar em funções prestavam 

juramento às mãos do último presidente da câmara. A câmara realizaria uma sessão por semana e 

o presidente poderia convocar sessões extraordinárias, sempre que o serviço o exigisse ou 

quando fosse determinado por autoridade superior. O administrador do concelho tinha presença e 

voto consultivo em todas as reuniões, quer esta deliberasse só ou com o conselho municipal. De 

todas as sessões seriam lavradas atas, em livro numerado e rubricado pelo governador civil, 

sendo cada ata de cada sessão assinada pelos respetivos vereadores que estivessem presentes. As 

deliberações da câmara só seriam válidas se estivesse presente, pelo menos, mais de metade dos 

vereadores. Os negócios só seriam efetuados segundo a pluralidade absoluta de votos e, em caso 

de empate, decidiria o voto do presidente189. 

À câmara municipal competia fazer posturas e regulamentos municipais, nos termos da lei e 

regulamentos do governo; consultar ou ser consultada por autoridades superiores e dar opinião 

acerca de assuntos do interesse do concelho; regular o modo de administração dos bens e rendas 

do concelho; regular o modo de administração de todos os estabelecimentos municipais mantidos 

com fundos do concelho; regular a gestão de bens, pastos e outros frutos do logradouro comum 

dos vizinhos do concelho190. Era obrigação da câmara possuir um livro do tombo de todos os 

seus bens assim como a descrição exata de todos os terrenos, baldios, arvoredos ou matas que 

forem de logradouro comum do concelho191. 

A câmara fazia posturas e regulamentos, em geral, para regular os objetos da polícia municipal 

tanto urbana como rural. Para regular a ordem e polícia do embarque e desembarque de pessoas e 

géneros nos cais; para regular a polícia dos vendilhões, fossem eles ambulantes ou fixos; para 

regular o depósito e guarda de combustíveis e a limpeza de chaminés e fornos; para impedir a 

deambulação de animais pelas ruas, nocivos à saúde pública e asseio das calçadas; para proibir a 

instalação de estabelecimentos insalubres; para regular o aspeto de edifícios dentro das 

povoações; para a demolição de edifícios arruinados que ameacem a segurança de indivíduos e 

propriedade procedendo a vistoria e às devidas formalidades legais. Todas as decisões da 

câmara, acerca de posturas e regulamentos, só seriam válidas depois de enviadas pelo presidente 

ao governador civil e aprovadas pelo conselho do distrito192. 

                                                             
188 Código Administrativo de 1842. Art. 47º, 48º, 50º, 89º. 
189 Ibidem. Art. 94º a 100º. 
190 Ibidem. Art. 116º a 118º. 
191 Ibidem. Art. 119º. 
192 Ibidem. Art. 120º e 121º. 
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Pese embora a câmara deliberar sobre muitas coisas, eram várias as matérias que, para serem 

executadas, necessitavam de aprovação da junta geral do distrito193. 

A câmara era obrigada a pagar todas as gratificações ao administrador do concelho e os 

ordenados do escrivão, amanuenses e oficiais de diligência da administração do concelho; pagar 

todos os ordenados aos funcionários da câmara e de outros estabelecimentos municipais; custear 

as despesas de expediente da administração do concelho, quando os seus emolumentos não 

fossem suficientes; ceder acomodação nos Paços do Concelho ou em outro edifício para o 

funcionamento da secretaria da administração. À câmara competia ainda as funções especiais, 

que as leis e regulamentos do Governo determinarem, relativamente à repartição das 

contribuições diretas do estado; recrutamento para o exército; alistamento da Guarda Nacional; 

administração dos expostos; recenseamentos eleitorais; e outros objetivos pelos quais fossem 

incumbidos pelas ditas leis e regulamentos. Enfim, à câmara competia deliberar e ao seu 

presidente a execução das deliberações194. 

O conselho municipal era constituído, de modo genérico, pelos eleitores que pagassem maior 

contribuição de décima no concelho, soubessem ler, escrever e contar e não podiam ter laços de 

consanguinidade com vereadores da câmara ou outros vogais do conselho municipal. Os quadros 

de vogais seriam formados pela câmara cessante, numa das suas últimas sessões, com a 

assistência do administrador do concelho, segundo o recenseamento e o último lançamento da 

décima195. No concelho da Feira não aparecem conselhos municipais nomeadas para os anos 

compreendidos ente 1879 até 1937. Também em nenhum dos códigos administrativos 

posteriores ao de 1842, que vigorou até 1878, se encontrou qualquer referência a este órgão. 

A câmara possuía um escrivão e um tesoureiro nomeados pela própria câmara. O ofício de 

escrivão era vitalício, embora a sua nomeação necessitasse de confirmação régia e, a sua 

demissão, só pudesse ser efetuada pelo Governo. O ofício de escrivão da câmara e escrivão da 

administração podiam, se necessário, ser exercido pelo mesmo indivíduo196. 

O ofício do tesoureiro era de livre nomeação, sendo este obrigado a prestar uma fiança à câmara, 

de acordo com a receita que arrecadasse. O valor dessa fiança era regulado pela câmara, com a 

aprovação do conselho de distrito. O seu vencimento nunca poderia exceder 2% da receita total 

do concelho197.  

Apesar de não especificar quaisquer competências relativamente a outros funcionários 

                                                             
193  Ibidem. Art. 124 a 126º. 
194 Ibidem. Art. 128 a 130º. 
195 Ibidem. Art. 165º a 168º. 
196 Ibidem. Art. 173º, 174º. 
197 Ibidem. Art. 178º, 180º. 
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municipais, para além do escrivão e tesoureiro, a câmara podia ainda nomear os zeladores da 

câmara, guardas rurais, todos os outros empregados da câmara e dos diversos estabelecimentos 

municipais, médicos, cirurgiões e boticários do partido, assim como proceder a todas as demais 

nomeações que lhes fossem incumbidas por disposição legal198. 

Previsto, também neste código, está a existência de uma secretaria e seus empregados para provir 

as necessidades do serviço municipal, sob a direção do escrivão da câmara199. 

Pelo Código Administrativo de 1878, o escrivão passava a ser nomeado pela câmara, precedendo 

de concurso, tal como determinado em regulamento do Governo200.  

No Código Administrativo de 1886, para além dos já referidos empregados, especifica que de 

entre os outros empregados que a câmara podia nomear se encontravam os carcereiros das 

cadeias a cargo das câmaras. Também é neste código que, pela primeira vez, se encontram 

enunciadas as competências dos facultativos do partido e dos zeladores municipais e guardas 

campestres, sendo que, estes últimos deveriam ser providos por militares, ainda que os mesmos 

estivessem licenciados na reserva (deveriam saber ler e escrever e não ter mais de 40 anos)201. 

No Código Administrativo de 1894 aparece o ofício de agentes de polícia municipal, 

desempenhado pelos zeladores municipais e guardas campestre202. 

O código de posturas municipais do concelho da Feira, elaborado e aprovado em sessão de 29 de 

maio de 1883 e aprovado pela comissão distrital a 8 de agosto de 1883, refere ainda, para além 

dos zeladores municipais, a existência de arrematantes dos impostos municipais e de agentes da 

fiscalização municipal203. 

Logo após a implantação da Republica, a 5 de outubro de 1910, foi promulgado um decreto que 

repunha o Código Administrativo de 1878, até que fosse elaborado um novo Código 

Administrativo. No entanto, este não passou a ser o único código em vigor pois a jurisprudência 

e os tribunais serviam-se do Código Administrativo de 1896. Na realidade, seria de supor que 

iria suceder ao centralismo político-administrativo monárquico uma descentralização 

administrativa reforçando-se a autonomia dos municípios, perdida com a reforma de Mouzinho 

da Silveira. No entanto, o que se sucedeu foi na realidade um igual centralismo, só que 

republicano, sendo um dos primeiros atos do novo Governo, o da nomeação de governadores 

                                                             
198Ibidem. Art. 127º. 
199 Ibidem. Art. 176º. 
200 Código Administrativo de 1878. Art. 147º. 
201 Código Administrativo de 1886. Art. 179º, 173º, 176º e 177º. 
202 Código Administrativo de 1894. Decreto de 2 de março de 1894. Porto: Livraria Portuense, 1895. Art. 127º 
203 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Código de Postura do Concelho da Feira. Villa da Feira: Typographia 

do Jornal da Feira, 1883. Art. 153º. 
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civis e administradores do concelho204. 

Relativamente ao período da Primeira República, as Leis nº 88 de 7 de agosto de 1913205 e nº 

621 de 23 de junho de 1916206 não contemplam qualquer capítulo com referência específica aos 

funcionários municipais, sendo de supor que se continuasse a aplicar o disposto no Código 

Administrativo de 1878 ou o disposto na Lei nº 88 relativamente aos funcionários distritais. O 

que se pode concluir da análise dos documentos produzido nesta época é que, a partir de 1914, o 

secretário da câmara passou a subscrever os documentos com a designação de chefe de 

secretaria, enunciado na Lei nº 88 de 1913. 

A grande mudança efetuada durante a vigência deste período Republicano foi a de os corpos 

administrativos municipais passarem a ser constituídos por duas comissões, uma como órgão 

deliberativo (Senado Municipal) e outra como órgão executivo (Comissão Executiva), eleitas 

anualmente pelo Senado207. Segundo a Lei nº 88, nos concelhos de 2ª ordem, as câmaras 

deveriam ser constituídas por 24 vereadores, e nos de 3ª ordem por 16. Tinham quatro sessões 

ordinárias por ano e as suas funções eras essencialmente deliberativas. As funções executivas 

pertencem às comissões executivas eleitas pelas câmaras208. As comissões executivas eram 

compostas por 7 vereadores nos concelhos de 2ª ordem e por 5 nos de 3ª ordem. Tinha a 

comissão executiva como funções executar as deliberações da câmara municipal; administrar os 

bens municipais; dirigir todas as obras e serviços a cargo da câmara; autorizar despesas; prestar 

contas da sua administração perante a câmara e outras funções como autoridades policiais209. 

Na Vila da Feira tomou posse, em 13 de outubro de 1910, uma comissão administrativa 

composta por 1 presidente, 1 vice-presidente, 5 vogais e 7 substitutos. A posse foi dada pelo 

presidente da anterior vereação. Até finais de 1913 foi a câmara gerida por comissões 

administrativas. As primeiras deliberações desta comissão administrativa, amplamente 

divulgadas num jornal local, que tomou posse a 13 de outubro de 1910, foram de corte com o 

passado monárquico: mandar retirar os quadros com imagens da realeza que decoravam a sala de 

sessões dos Paços do Concelho; trocar o nome do Largo D. Manuel II para Praça da República; 

trocar o nome da Avenida 23 de Novembro (dia da visita do rei à vila) por Avenida 5 de 

Outubro; mandar retirar as armas reais, em pedra, que existiam no frontispício da secretaria 

                                                             
204 OLIVEIRA, César – A República e os municípios. In História dos Municípios e do Poder Local… Op. Cit.. p. 243, 260. 
205 Código Administrativo: disposições aprovadas na sessão parlamentar de 1912-1913 e postas em execução por virtude da lei 

publicada em 7 de agosto de 1913. 8ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1916. 
206 Código Administrativo: lei nº 621, alterando algumas disposições aprovadas na sessão parlamentar de 1912-1913 e postas 

em execução por virtude da lei publicada em 7 de agosto de 1913. 2ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1916. Diário do 
Governo nº 126, 1ª série, 23 de junho de 1916. 

207 OLIVEIRA, César – A República e os municípios… Op. Cit.. p. 271. 
208 Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913. Art. 88º, 89º e 91º. 
209 Ibidem. Art. 98º, 100º, 102º. 
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municipal. Estariam mesmo a pensar abolir também a História de Portugal anterior ao 5 de 

Outubro?210. A primeira câmara municipal deste período entrou em funções a 2 de janeiro de 

1914. O senado era constituído por 12 elementos; 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 secretário, 1 

vice-secretário, 8 vereadores. A comissão executiva era composta por 7 elementos; 1 presidente, 

1 vice-presidente, 1 secretário, 1 vice-secretário, 3 vogais. Por Alvará do Governador Civil de 19 

de abril de 1915 a câmara foi dissolvida e nomeada uma comissão administrativa composta por 

13 elementos. No entanto, esta câmara volta a assumir funções a 17 de maio de 1915 e a 

comissão é dissolvida. 

Pela Lei nº 621 de 1916 nos concelhos de 2ª ordem, as câmaras deveriam ser constituídas por 16 

vereadores. Acontece que o número de elementos que integram as comissões executivas e/ou 

administrativas é regular (7 ou 9 elementos) mas os dos senados, após este período, é muitíssimo 

irregular (variam ente 9 a 15 elementos) não se entendendo qual a razão para não se cumprir o 

número de elementos disposto na lei211. 

Após a revolução de maio de 1926, o Governo Civil de Aveiro, por Alvará de 4 de junho de 

1926, nomeou uma comissão administrativa. A mesma entidade, por Alvará nº 106 de 20 de 

julho de 1926 nomeou uma nova comissão administrativa, que exerceu funções até 1937. 

Um dos primeiros atos legislativos deste novo governo saído da revolução de 1926 foi o Decreto 

com força de Lei nº 12073, de 9 de agosto de 1926, definindo e resolvendo as dúvidas sobre 

quais as matérias a que se aplicava o Código Administrativo de 1878 e quais as que continuavam 

a reger-se pelo Código Administrativo de 1896, até promulgação de novo código212. 

Entre 1926 e 1937 a comissão administrativa era composta por um 1 presidente, 1 vice-

presidente, 5 vogais. O administrador do concelho passou a fazer parte da comissão 

administrativa entre 1933-1934. Eram estas comissões compostas por 1 presidente, 1 vice-

presidente, 1 secretário, 4 vogais e 1 administrador. De dezembro de 1934 a julho de 1937 o 

presidente da comissão acumulou o cargo de administrador do concelho. O último administrador 

nomeado exerceu como vogal da comissão administrativa de julho até dezembro de 1937 (tendo 

sido formalmente extinto o cargo). Apesar de extinto o cargo, algumas das funções, 

nomeadamente de polícia, continuaram a ser exercidas pelo vice-presidente da câmara, até 1942, 

estando as mesmas registadas nos livros desta administração. 

 

4.3.2.1 Administração periférica 
                                                             

210 Excesso. In Gazeta Feirense. Villa da Feira. Ano II, nº 101 (15 de outubro de 1910). 
211 Lei nº 621 de 23 de junho de 1916. Art. 13º. 
212 PORTUGAL. Ministério do Interior. Direcção Geral de Administração Politica e Civil – Decreto nº 12:073 de 9 de 1926. 

Diário do Governo. I série. 173. p. 967-968. 
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O governador civil era o chefe superior de toda a administração no seu distrito213. 

O administrador do concelho foi um magistrado criado pela Carta de Lei de 25 de abril de 1835, 

posteriormente regulamentada pelo decreto de 18 de julho de 1835. Este magistrado sucedeu ao 

provedor do concelho da legislação de 1832 e as suas competências foram definidas e 

regulamentadas pelo Código Administrativo de 1836. A nomeação do administrador do concelho 

e do seu substituto era efetuada pelo Governo, a partir de uma lista com três ou cinco nomes 

indicados pela câmara municipal, sendo que, estes administradores, não auferiam de 

remuneração fixa mas sim de uma gratificação paga pelos rendimentos do concelho e aprovada 

pela câmara municipal. O seu mandato era por dois anos, com possibilidade de reeleição, as suas 

funções só poderiam ser suspensas pelo governador civil e a sua demissão só poderia ser 

efetivada por Decreto Real. As suas competências, que ao longo dos tempos foram variando, 

compreendiam a inspeção e a fiscalização das leis e regulamentos da administração concelhia 

incluindo lançamentos e cobranças das contribuições diretas, o policiamento privativo, o 

apuramento do recrutamento militar e o alistamento para a guarda nacional, a organização dos 

mapas gerais da população do concelho, o controlo da mendicidade, dos costumes e moral 

pública, a inspeção das escolas, a inspeção de prisões assim como o sustento dos presos, a 

emissão de passaportes, o registo civil, a superintendência das irmandades e confrarias, a 

emissão de licenças de diversa ordem, o registo de testamentos, o controlo dos bens e 

rendimentos da Fazenda Pública, etc.214. Contava com um escrivão, por ele proposto, e nomeado 

pelo governador civil, teria os amanuenses necessários para o expediente do serviço e os oficiais 

de diligências necessários que serviriam também como zeladores da câmara215. 

 

4.3.2.2 Administração local 

À câmara, segundo o Código Administrativo de 1842, competia deliberar, de acordo com as leis 

e regulamento, sobre: contrair empréstimos; contrato com empresas para obras do interesse 

concelhio; construção e reparação de caminhos, pontes, fontes, aquedutos concelhios; projetos de 

abertura ou alinhamento de ruas e praças do concelho; projetos de construção, reconstrução ou 

demolição por conta do concelho; aquisição, alienação e troca de propriedades do concelho e 

bens municipais; aceitação de donativos, doações ou legados feitos ao concelho; sobre as 

cláusulas e condições das arrematações do concelho; intentar ou defender algum pleito para 

interesse do município; criação ou encerramento de bens municipais; criação ou eliminação de 

                                                             
213 Código Administrativo de 1842. Art. 221º. 
214 Código Administrativo de 1836. Art. 114º a 131º. 
215 Código Administrativo de 1842. Art. 260º a 264º. 
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partidos médicos e seus ordenados; sobre a criação ou encerramento de escolas municipais e 

ordenados dos professores; criação ou eliminação de empregos pagos pelo município assim 

como os seus ordenados; sobre a criação, eliminação ou mudança de feira e mercados216. 

O presidente da câmara era encarregado da execução de todas as deliberações; da publicação de 

posturas e regulamentos municipais; da polícia municipal de acordo com as leis e regulamentos; 

das propostas de orçamento municipal; das ordens de despesas de acordo com o orçamento; da 

inspeção sobre a contabilidade municipal; da conservação e administração das propriedades do 

concelho; da direção das obras municipais; de efetuar todos os atos de compra, venda, alienação, 

arrendamento ou arrematação assim como as respetivas escrituras e obrigações para as quais 

esteja autorizado pela câmara; de representar o concelho em Juízo seja como autor ou como réu; 

da inspeção aos estabelecimentos municipais; de dirigir a correspondência da câmara e os 

trabalhos da sua secretaria; de vigiar no modo para que os funcionários municipais 

desempenhassem as suas funções217. 

Ao conselho municipal competia discutir e resolver, conjuntamente com a câmara municipal, 

sobre contrair empréstimos e estabelecer hipotecas; lançar dentro dos limites do concelho 

contribuições municipais diretas e indiretas para acorrer às suas despesas; votar o orçamento de 

receitas e despesas para o futuro ano económico, proposto pelo presidente e adotado em 

vereação. O conselho não pode deliberar sem ser em conjunto com os vereadores da câmara e 

sob a direção do presidente, em sessão pública218. 

 

4.3.2.3 Ofícios concelhios 

Era incumbido ao escrivão da câmara assistir às sessões da câmara e conselho municipal; redigir 

as atas e todo o serviço de expediente que lhe fosse ordenado; subscrever todos os atos legais da 

câmara e exercer todas as demais funções que lhe fossem atribuídas pelas posturas ou ordenadas 

pelo presidente. O escrivão da câmara era ainda o responsável pela guarda do arquivo e pela 

organização dos trabalhos da secretaria219. 

Pelo Código Administrativo de 1878, o escrivão era nomeado pela câmara, precedendo de 

concurso, tal como determinado em regulamento do Governo; exercia funções de tabelião em 

todos os atos e contratos em que a câmara fosse outorgante. A câmara teria os empregados de 

secretaria que fossem necessários ao seu serviço220. De referir que o decreto 18 de julho de 1835 

                                                             
216 Ibidem. Art. 123º.  
217 Ibidem. Art. 131º. 
218 Ibidem. Art. 170º a 172º º. 
219 Ibidem. Art. 175º a 176º . 
220 Código Administrativo de 1878. Art. 147º, § 3 do 146º, 149º. 
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já se referia à figura do secretário da câmara, embora nos códigos administrativos que se 

sucedem este apareça designado como escrivão.  

Pelo Código Administrativo de 1886 este oficial passou a designar-se por secretário e, para além 

das já referidas funções, era o responsável por dirigir todos os trabalhos da secretaria, em 

conformidade com as resoluções da câmara e ordens do presidente; pela conservação dos livros 

de recenseamento eleitoral, que lhe fossem enviados pelos secretários das comissões de 

recenseamento eleitoral, com a responsabilidade de mandar imprimir tantos exemplares quantos 

lhe fossem solicitados221. 

No Código Administrativo de 1894 e 1896 vem regulamentado que nos concelhos de 2ª ordem 

poderiam existir até 3 amanuenses e 1 contínuo para execução dos serviços de secretaria. 

Pelo Código Administrativo de 1900 é definido que competia ao secretário desempenhar todos 

os serviços que lhe fossem cometidos pelas Leis do Recenseamento Militar e outras leis 

especiais222. 

Na Lei nº 88 de 1913, no que diz respeito aos funcionários distritais, pois não existe qualquer 

referência aos funcionários municipais, a designação de secretário desaparece, sendo introduzida 

a de chefe de secretaria. A figura dos secretários e vice-secretários aparece diretamente ligada 

aos senados e às comissões executivas. 

O tesoureiro da câmara era responsável por receber e guardar os rendimentos municipais do 

concelho e pagar todas as despesas ordenadas. Segundo o artigo 79º do Código Administrativo 

de 1878 deveria o mesmo prestar contas semanalmente à câmara municipal do balanço do 

respetivo cofre223. 

Aos facultativos do partido (médicos, boticários, parteiras, etc.) competia curar gratuitamente os 

pobres, os expostos e demais crianças desvalidas e abandonadas, efetuar gratuitamente a 

vacinação da população, inspecionar as meretrizes de acordo com o regulamento, prestar 

aconselhamento e auxílio profissional à autoridade administrativa e policial sempre que fosse 

necessário ao bom desempenho das suas funções224.  

Os zeladores da câmara e guardas rurais tinham a seu cargo fiscalizar o cumprimento das 

posturas e regulamentos de polícia municipal e distrital, rural e urbana, e os demais serviços 

municipais que lhe fossem encarregados pela câmara. Podiam ainda, se fosse conveniente ao 

concelho, exercer funções de polícia geral, civil e judiciária, sendo que nesse caso ficariam 

                                                             
221 Código Administrativo de 1886. Art. 160º. 
222 Código Administrativo de 1890. Art. 155º. 
223 Código Administrativo de 1878. Art. 150º. 
224 Código Administrativo de 1886. Art. 173º. 
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subordinados à administração do concelho225. 

 

4.3.2.4 Funções 

4.3.2.4.1 Governo económico e financeiro 

Sob a égide das reformas de Mouzinho da Silveira de 1832-1834 foram várias as alterações 

introduzidas nos municípios, tanto a nível político e institucional como a nível económico, 

gerando grandes conflituosidades entre administração central e a administração local. A primeira 

destas reformas deu-se pelo Decreto nº 13 de 19 de abril de 1832226, através da extinção das sisas 

gerais, exceto para venda ou troca de bens de raiz, estabelecendo-se para todo o país a taxa de    

5 % sobre o valor de transação ou troca destes bens, pagos no ato. Por este Decreto, que entrou 

em vigor a 1 de janeiro de 1833, extinguiu-se uma das grandes fontes de receita dos municípios, 

assim como as portagens, forais, posturas, licenças camarárias para importação e exportação, 

etc., em nome do livre comércio dento do país. Determinava ainda o mesmo decreto que as 

despesas que se faziam pelos sobejos das sisas passariam a ser feitas pelas receitas dos bens do 

concelho e, não sendo suficiente, por fintas e derramas lançadas pelos povos. Pelo Decreto nº 23 

de 16 de maio de 1832, as fintas ou derramas lançadas pelas câmaras municipais necessitavam 

de autorização do Perfeito, autoridade administrativa provincial, se estas ultrapassassem o valor 

300 réis por cada chefe de família227. 

Em consequência desta medida, as receitas municipais diminuíram drasticamente e as despesas 

aumentaram enormemente, ao ponto de as câmaras serem obrigadas a recorrer à contratação de 

empréstimos para fazer face às despesas228. 

Com efeito, o Código Administrativo de 1836 veio atribuir às câmaras municipais a 

possibilidade de lançarem anualmente, dentro dos concelhos, fintas, derramas e contribuições 

diretas, indiretas e mistas para ocorrer aos encargos do concelho229, sendo a forma do seu 

lançamento a prescrita na Lei 4 de fevereiro de 1836. Esta situação deu origem a uma 

proliferação local de novos tributos, em substituição dos antigos, tornando a situação económica 

das populações insustentável. Era crítica não só a situação financeira dos municípios como a dos 

munícipes, pois o governo continuou, até 1860, a terçar os rendimentos municipais e os 

habitantes continuaram a pagar a décima e impostos anexos, o real d’água sobre a carne e o 
                                                             

225 Ibidem. Art. 177º, 178º. 
226 Decreto nº 13 de 19 de abril de 1832. In Collecção de decretos e regulamentos publicados durante o Governo da Regência 

do Reino na Ilha Terceira desde 15 de junho de 1829 até 28 de fevereiro de 1932. Segunda edição augmentada de muitos 
diplomas. Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1836. Segunda Série, ano de 1836. p. 28-29. 

227 Decreto nº 23 de 16 de maio de 1832. Tit. I, cap. VI, art. 28º nº 4. Collecção de decretos e regulamentos publicados durante 
o Governo da Regência do Reino na Ilha Terceira… Op. Cit.. p. 78-90. 

228 MANIQUE, António Pedro – Liberalismo e finanças… Op. Cit.. p. 27-28. 
229 Código Administrativo de 1836, art. 82º. 
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vinho, o subsídio literário, a contribuição para as universidades, os direitos sobre barcos de 

pesca, para além das novas contribuições que as câmaras poderiam lançar anualmente230. 

O Código Administrativo de 1842 tentou impor alguma ordem no problema das finanças 

municipais, regulamentando os orçamentos concelhios e criando mecanismos de controlo para a 

sua execução. As câmaras continuavam autorizadas a lançar contribuições diretas e indiretas; os 

orçamentos eram propostos pelo presidente e discutidos e aprovados pela câmara e pelo conselho 

municipal; as contas de gerência eram analisadas pelos conselhos de distrito. No entanto, estes 

mecanismos legais, aprovados em 1842 e 1843, parecem não ter sido devidamente cumpridos231. 

No entanto, pelo menos por parte do Governo, de algum modo os mecanismos de fiscalização 

iam funcionando, como se pode comprovar por uma Portaria do Ministério dos Negócios do 

Reino, de 14 de outubro de 1874, que mandava devolver ao Governo Civil de Aveiro o 

orçamento da Câmara da Feira para esta o reformar devido a várias irregularidades na sua 

elaboração232. 

Relativamente à Fazenda municipal constituíam despesas municipais obrigatórias233: as despesas 

com os Paços do Concelho, tribunais e outras repartições públicas; a aposentadoria e residência 

de juízes e pagamento de agentes do ministério público e oficiais de Justiça que os acompanhem 

em diligência; os ordenados e vencimentos de empregados e despesas com o serviço municipal; 

os partidos municipais, empregados administrativos e despesas com serviços administrativos; a 

aquisição de material e expediente com recenseamento da população, eleitoral e eleições; 

despesas com polícia e segurança pública do concelho e com prisões, nos termos da lei; a 

instrução primária; os hospícios de crianças abandonadas e outros estabelecimentos de 

beneficência a cargo do município bem como outros estabelecimentos administrados pela câmara 

ou a seu cargo; os vencimentos com aposentação de funcionários da câmara e administração do 

concelho; as despesas de reparação e conservação de propriedades municipais, alinhamento de 

ruas e praças, construção e conservação de estradas municipais e cemitérios; a iluminação das 

povoações; o serviço de extinção de incêndios; os livros e expediente do Registo Civil; o 

pagamento de dívidas; as cotas estabelecidas, pela Junta Geral, para as despesas do distrito; os 

impostos sobre propriedades e rendimentos municipais; as despesas com contratos autorizados; o 

custeamento e expediente da administração do concelho, quando não for suficiente os seus 

emolumentos, e mobília da sua secretaria. Ainda o saneamento das povoações e esgoto de 

                                                             
230 MANIQUE, António Pedro – Liberalismo e finanças… Op. Cit.. p. 34-36. 
231 Ibidem. 
232 PORTUGAL. Ministério do Reino. Direcção Geral de Administração Politica e Civil. 2ª Repartição – Portaria de 14 de 

outubro de 1874. 
233 Código Administrativo de 1878. Art. 127º, nºs 1º a 26º. 
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pântanos; despesas com os expostos, e crianças desvalidas ou abandonadas até à idade de 7 

anos234, arborização de baldios; serviço de vacinação e de inspeção sanitária; tratamento de 

doentes pobres; recenseamento militar235.  

Constituíam receitas ordinárias municipais236: o rendimento de bens próprios e de 

estabelecimentos municipais; os juros de créditos e de fundos consolidados assim como 

dividendos de ações de bancos e companhias; contribuições municipais, multas e outras 

condenações a favor do município; taxas policiais por licenças concedidas pela câmara; taxas do 

serviço de cemitérios municipais; taxas de aferição de pesos e medidas; aluguer de terrenos 

públicos. 

As contribuições/impostos municipais diretos237 consistiam numa percentagem adicional às 

contribuições diretas do estado (perdia, pessoal, industrial) e percentagem igual sobre os 

rendimentos isentos das ditas contribuições; contribuição geral do trabalho ou seu valor em 

dinheiro; impostos sobre veículos do concelho; licenças anuais de caça; licenças anuais de pesca; 

impostos sobre cães e animais de carga não coletados nas contribuições gerais do Estado, ou que 

por lei não forem isentos. Ainda taxas sobre bilhares e casas de recreio; taxas sobre vendedores 

ambulantes; derrama especial sobre os contribuintes de determinadas paróquias para serviços, 

melhoramentos ou estabelecimentos municipais da paróquia238. 

As contribuições/impostos municipais indiretos consistiam239 numa percentagem em dinheiro 

sobre o valor dos géneros consumidos no concelho ou expostos para venda, pese embora, alguns 

destes géneros, já estarem sujeitos ao imposto do real d’água como era o caso da carne e do 

vinho, entre outros. 

Constituíam receitas extraordinárias municipais heranças, legados e doações, produto de 

empréstimos, da alienação de bens e outras receitas acidentais240. E ainda subsídio do Estado, ou 

do distrito para melhoramentos municipais241. 

 

4.3.2.4.2 Os expostos 

Uma das grandes preocupações das câmaras era o sustento dos expostos. Após a Lei de 3 de 

fevereiro de 1823, já referida anteriormente, e a consequente extinção das sisas, as câmaras 

ficaram sem recursos para acudirem às despesas das Rodas. Esta foi uma situação que se arrastou 
                                                             

234 Código Administrativo de 1886. Art. 141º, nºs 29º e 30º. 
235 Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913. Art. 122º, nºs 10º, 11º, 13º e 18º.  
236 Código Administrativo de 1878. Art. 111º, nºs 1º a 10º. 
237 Ibidem. Art. 115º a 122º. 
238 Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913. Art. 108º, nºs 9º a 11º. 
239 Código Administrativo de 1878. Art. 123º. 
240 Ibidem. Art. 112º, nºs 1º a 4º. 
241 Código Administrativo de 1886. Art. 131º, § 2, nº 4. 
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até ter sido tomada uma providência legislativa com a publicação do Decreto de 19 de setembro 

de 1836242. Por este decreto a administração das Casas da Roda passou definitivamente para a 

tutela das câmaras municipais e as despesas das Rodas e criação dos expostos a efetuar-se por 

distritos administrativos, à custa das municipalidades de cada concelho. A administração da 

Roda da Feira é regulamentada desde 1845 por Regulamento da Junta Geral do Distrito de 

Aveiro, sendo o pagamento às amas efetuado por verbas provenientes do cofre do distrito. A 15 

de janeiro de 1853 é emitido um novo regulamento dando-se início a uma nova administração. 

De acordo com o mesmo regulamento passa a funcionar na dependência da Câmara Municipal 

da Feira uma nova administração, a Repartição dos Expostos, onde se incluía a gestão dos 

expostos da Roda da Feira e das Rodas do círculo da Feira composta pelos concelhos de Arouca, 

Bemposta, Castelo de Paiva, Fermedo, Macieira de Cambra, Oliveira de Azeméis e Ovar. 

Posteriormente, devido à falta de financiamento e acumulação de dívidas às amas, passa a 

administração dos expostos a ser incumbência exclusiva da Junta Geral de distrito243. Em 1886 

passa novamente para a competência das câmaras, constituindo uma despesa obrigatória das 

mesmas o sustento das crianças expostas até aos 7 anos de idade, sendo que, dos 7 aos 18 anos 

constituiria despesa e pertenceria a sua administração à Junta Geral de distrito244. No entanto, o 

que consta dos livros de correspondência da 4ª Repartição dos Expostos, a partir de 29 de 

setembro de 1886, é o seguinte: o registo dos expostos deve ser comunicado ao administrador do 

concelho, segundo o §1 do art. 4 do aditamento ao Regulamento dos Expostos do distrito de 

Aveiro. Pelo novo regulamento, na secretaria da câmara apenas se efetuava o registo de ofícios, e 

à câmara incumbia o pagamento dos expostos ou suas amas, regulados pelo registo em 

formulários específicos que eram enviados pela Repartição da Comissão Distrital; o registo das 

amas a que eram entregues os expostos era feito através de uma guia que acompanhava o 

enchoval e sello, que vinha de Aveiro; qualquer ocorrência como o falecimento, doença, etc., 

deveria pela câmara ser comunicada à comissão245. A apresentação da lista dos expostos deveria 

ser elaborada pelo administrador do concelho, enviada para o presidente da câmara municipal, de 

acordo com o art. 10º do Decreto de 5 de janeiro de 1888246, decreto esse que pretendia regular 

os serviços a cargo das Juntas Gerais de distrito voltando a confiar às mesmas à administração da 

criação dos exposto. Por Decreto de 6 de agosto de 1892, foram extintas as Juntas Gerais de 
                                                             

242 Decreto de 19 de Setembro de 1836. In Collecção de Leis e outros Documentos Officiaes Publicados desde 10 de Setembro 
até 31 de Dezembro de 1836 [em linha]. Sexta Série. Lisboa: Imprensa Nacional, 1837, p. 11-12. 

243 Código Administrativo de 1878. Art. 53, nº 4º. 
244 Código Administrativo de 1886. Art. 117º, nº 29. 
245 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal. Administração dos Expostos. Copiador de Correspondência da 4ª 

Repartição de Expostos 
246 Decreto n.º 15, de 19 de Janeiro de 1888 - Regulamento para o serviço dos expostos e menores desvalidos e abandonados. In 

Collecção official de Legislação Portugueza, anno de 1888. Lisboa: Imprensa Nacional, 1889.   
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distrito e atribuídas as suas funções às Comissões Distritais. Um Decreto de 24 de dezembro de 

1892247 passa para a tutela municipal a responsabilidade pela administração dos expostos, com 

mais de 7 anos, que estavam a cargo das extintas as Juntas Gerais, tendo como contrapartida um 

subsídio do Estado248. 

 

4.3.2.4.3 O ensino 

Segundo a Lei de 2 de maio de 1878 era obrigatória a instrução primária elementar desde os 6 

até aos 12 anos, salvo determinadas circunstâncias devidamente comprovadas; todas as escolas 

estavam sujeitas à inspeção das autoridades escolares249. Os professores e professoras das escolas 

de instrução primária eram nomeados pelas câmaras municipais, procedendo concurso 

documental e sob proposta da junta escolar. Havia anualmente nas cabeças de concelho exames 

públicos de instrução primária; os júris dos exames eram compostos por um inspetor primário ou 

professor por este designado, por um membro da junta escolar ou outro cidadão nomeado pela 

câmara, sob proposta da junta, um professor da escola complementar da sede de concelho e o 

professor dos alunos examinados; os resultados dos exames seriam lançados em livros especiais 

conservados no arquivo da câmara. Em cada cabeça de concelho a câmara municipal nomeava 

uma junta escolar composta de três vogais escolhidos de entre os vereadores ou outros cidadãos. 

Estas juntas nomeadas por anos, serviam para auxiliar as câmaras municipais e os inspetores nas 

atribuições a seu cargo. Os vencimentos dos professores e ajudantes das escolas de instrução 

primária com ensino elementar e complementar eram encargo obrigatório da câmara 

municipal250. 

Posteriormente, pelo Decreto nº 5.787-B de 10 de maio de 1919, que procedeu à reorganização 

dos serviços de instrução primária, a administração das escolas de ensino primário e a assistência 

aos alunos passaram, dentro de cada concelho, para a competência da junta escolar, ficando 

também a seu cargo a administração do fundo escolar de cada concelho251. 

Pelo Decreto nº 9.223 de 6 de novembro de 1923252 as juntas escolares ficaram diretamente 

subordinadas à Direção Geral do Ensino Primário até à sua dissolução em 19 de maio de 1925.253 

                                                             
247 Instrução de 24 de Dezembro de 1892. Diário do Governo. 295. 1892-12-28.   
248 FONTE, Teodoro Afonso da - República, assistência e protecção social de menores em perigo moral. Estudos Regionais. 

Viana do Castelo: Centro de Estudos Regionais. II Série, n.º 4, 2011. p. 177-178. 
249 Lei sobre a Instrução Primária, publicada 2 de Maio de 1878. 
250 Ibidem. Art. 30º, 42º, 56º, 61º. 
251 Decreto-lei nº 5787-B de 10 de maio de 1919. Diário do Governo. I série. 98. 18 suplemento. Art. 40º e 46º. 
252 Decreto-lei nº 9223 de 6 de novembro de 1923. Diário do Governo. I série. 235. Artº 21º. 
253 Decreto-lei nº 10776 de 19 de maio de 1925. Diário do Governo. I série. 109. 
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4.4 A administração de 1938 a 1972 

Com a aprovação do novo Código Administrativo de 1936254, que funcionou durante 4 anos em 

regime experimental, até à sua promulgação definitiva a 31 de dezembro de 1940255, a estrutura 

administrativa municipal sofreu algumas alterações, tendo dado origem a um novo ciclo de 

reformas que obedecia a uma política de centralização administrativa, na qual os presidentes da 

câmara, assim como os regedores das freguesias, passaram a ser nomeados pelo poder central. 

Este cariz centralizador não se restringiu apenas à nomeação de representantes pois ele abrange, 

de igual modo, a tutela das finanças municipais. A autonomia financeira dos municípios do 

Estado Novo, fiscalizada e tutelada pelo Estado é uma autonomia relativa, já que muitas das 

deliberações camarárias relativamente a alienação de bens, obras públicas, empréstimos, posturas 

e regulamentos, etc., careciam, para se tornarem executórias, quer de autorização do conselho 

municipal quer do próprio Governo256. Na realidade, as instituições locais pareciam funcionar 

como órgãos de gestão e fiscalização das diretrizes emanadas pelo poder central, subsistindo em 

parte, devido à carência de recurso, à custa de comparticipações ministeriais. No que concerne ao 

concelho da Feira, e de forma genérica, durante o Estado Novo, as obras públicas locais, os 

serviços de abastecimento de água e eletricidade às povoações, a construção da rede viária, a 

construção de escolas e outros equipamentos sociais, parecem ter dependido tanto da influência e 

benemerência de personalidades locais provenientes das diversas freguesias do concelho como 

da autarquia em si. 

Pelo Decreto-Lei nº 35.927 de 1946 passa o concelho da Feira a ser classificado como um 

concelho rural de 1ª ordem, o que lhe permite aumentar o número de vereadores e o quadro de 

pessoal da secretaria para fazer face ao muito trabalho que se acumulava pelos poucos 

funcionários existentes257. Em 1959, o Decreto-Lei 42.536 veio reformar Código Administrativo 

de 1940 reforçando o poder e a autonomia administrativa do distrito, visto a província ter 

deixado de ser uma autarquia local258. 

Em 1964 o Decreto-Lei nº 46.139 deu uma nova redação ao artigo 458º do Código 

Administrativo de 1940 procedendo à revisão da classificação dos concelhos e freguesias do 

continente e ilhas adjacentes e regulando a situação dos funcionários dos corpos administrativos 

                                                             
254 Decreto-lei nº 27:424 de 31 de Dezembro de 1936. Aprovação do Código Administrativo. Diário do Governo. I série. 

306/36. 
255 Decreto-lei nº 31:095 de 31 de Dezembro de 1940. Aprovação do Código Administrativo. Diário do Governo. I série. 

303/40. 
256 Código Administrativo de 1940. Art. 668º e 55º. 
257 Decreto-lei nº 35927 de 1 de novembro de 1946. Alterações ao art. 6º do Código Administrativo. Diário do Governo. I série. 

248/46. 
258 Decreto-lei nº 42536 de 28 de setembro de 1959. Alterações ao Código Administrativo. Diário do Governo. I série. 223/59. 
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abrangidos pela revisão da citada classificação259. 

Em 1972 foram finalmente criados mais alguns lugares no quadro de pessoal reunindo-se assim 

as condições necessárias para se proceder à reorganização dos serviços de secretaria. É então 

aprovado pela Câmara Municipal da Feira, a 29 de novembro de 1972, o regulamento interno da 

secretaria, na qual se subdividem os serviços em secções, se determina quem deve assumir a 

chefia das mesmas e quais as funções especificas que a cada uma delas compete, tal como 

previsto no §2, art. 135º do Código Administrativo de 1940260. 

Durante este período a administração central impôs fortes mecanismos de centralização de poder 

no que se refere às autarquias: primeiramente porque o presidente era nomeado pelo Governo; 

depois porque este detinha o poder de dissolução; por fim porque era necessária a aprovação, por 

parte dos órgãos da administração central, para que determinadas deliberações municipais se 

tornassem executórias. Os governadores civis, apesar de o distrito não constituir, até 1959, uma 

«unidade autárquica», possuíam bastantes poderes no que concerne ao controlo e representação 

do poder central junto dos corpos administrativos. As províncias, neste contexto, parecem nunca 

se terem constituído como organismos operacionais261. 

 

4.4.1 Circunscrição Territorial 

A Constituição de 11 de abril de 1933, no título IV, estabelece que o território do continente se 

divida em concelhos, que se formam de freguesias e se agrupam em distritos e províncias, mais 

tarde suprimidas pela reforma de 1959262. Posteriormente, em 1969, o Decreto-Lei nº 48.905, 

divide o território em regiões de planeamento263. 

Pertencia o concelho da Feira, até 1959, ao distrito de Aveiro na província do Douro Litoral e, 

com a reforma de 1969 ao distrito de Aveiro, região centro, sub-região do Litoral. O município 

localiza-se no limite norte do distrito de Aveiro e confina a norte e nordeste com os municípios 

de Vila Nova de Gaia e Gondomar; a oeste com o de Espinho; a este com o de Arouca; a sul com 

o os de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis; a sudoeste com o de Ovar. O território do 

município abrange uma área de cerca de 215 km2 repartida por 31 freguesias, desde 1928, a 

saber: Argoncilhe, Arrifana, Canedo, Escapães, Espargo, Feira, Fiães, Fornos, Gião, Guisande, 

                                                             
259 Decreto-lei nº 46139 de 31 de dez de 1964. Alterações ao art. 458º do Código Administrativo. Diário do Governo. I série. 

305/64. Suplemento. 
260 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal. Actas das sessões. 1972. Livro 72, fls. 119- 130v. 
261 OLIVEIRA, César, dir. – O Estado Novo e os municípios corporativos. In História dos municípios e do poder local [dos 

finais da Idade Média à União Europeia]. [Lisboa]: Círculo de Leitores, 1996. p. 310-184. 
262 Lei nº 2100 de 29 de agosto de 1959. Revisão da Constituição Política da República Portuguesa. Diário do Governo. I série. 

198/59. Art. 27º a 31º. 
263 Decreto-lei nº 48905 de 11 de março de 1969. Orgânica administrativa para a realização do planeamento regional. Diário do 

Governo. I série. 59/69. 
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Lobão, Louredo, Lourosa, Milheirós de Poiares, Mosteirô, Mozelos, Nogueira da Regedoura, 

Oleiros, Paços de Brandão, Pigeiros, Rio Meão, Romariz, Sanfins, Sanguedo, Santa Maria de 

Lamas, São João de Ver, São Jorge, Souto, Travanca, Vale e Vila Maior. 

Com uma população que rondava cerca de 52.000 habitantes em 1930 passou, em 40 anos, para 

cerca 95.000. Segundo os censos de 1970, o concelho da Feira possuía 95.175 habitantes, mas 

residentes apenas 93.205264. De forma genérica, pode afirmar-se que o município da Feira ao 

longo do período analisado, com especial incidência após a 2ª década do século XX, demonstra 

uma dinâmica demográfica bastante acentuada tendo num espaço temporal de 50 anos (1920-

1970) duplicado o número de habitantes residentes, o que poderá anunciar alguma complexidade 

crescente da vida administrativa, com reflexos na documentação produzida, embora não se faça 

aqui qualquer avaliação comparativa com o que sucede noutros concelhos. 

 

4.4.2 Organização administrativa 

A primeira câmara municipal do Estado Novo tomou posse a 5 de dezembro de 1937, depois de 

ter sido eleita a 25 de novembro de 1937. A 29 de dezembro de 1937 e a 3 de janeiro de 1938 

tomaram posse o presidente e o presidente substituto que haviam sido nomeados por Despachos 

de 14 e 31 de dezembro de 1937, respetivamente. Era constituída a câmara municipal por um 

presidente, um presidente substituto com funções policiais, 3 vereadores e 4 substitutos tal como 

previsto no §2, do art. 58º, do Código Administrativo de 1936, relativamente ao número de 

pelouros em que se haviam de repartir os serviços da câmara, para os concelhos rurais de 2ª 

ordem. 

O último administrador do concelho tomou posse em 19 de julho de 1937 como vogal da 

comissão administrativa da câmara e exerceu o cargo de administrador do concelho até ao final 

do ano. Pese embora o cargo ter sido considerado extinto desde 1938, as suas competências 

permaneceram nos vice-presidentes da câmara, até 1944, tal como consta no copiador de editais 

e alvarás da administração do concelho. O presidente substituto intitulou-se como administrador 

do concelho, até janeiro de 1940, depois como delegado especial do Governo no concelho da 

Feira, até janeiro de 1941, posteriormente como vice-presidente, até dezembro 1944, altura em 

que termina a escrituração nos livros da mesma administração265. 

Eram órgãos da administração municipal o conselho municipal, a câmara municipal e o 

presidente da câmara. Junto de cada câmara funcionavam os órgãos consultivos criados por lei 
                                                             

264 PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Censos em Portugal de 1864 a 2001 [em linha]. Acedido a 10 de janeiro de 
2003. Disponível em: http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt.  

265 SANTA MARIA DA FEIRA. Administração do Concelho - Copiador para editais e alvarás passados pela Administração 
da Feira. Livro nº 4. 14 setembro de 1916 a 15 dezembro de 1944. 
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ou por deliberação camarária. 

O primeiro conselho municipal tomou posse a 15 de março de 1937. Posteriormente, a 25 de 

novembro de 1937 foi empossado um novo conselho municipal por um período de 4 anos. O 

conselho tinha um presidente, que era o presidente da câmara, dois secretários eleitos de entre os 

vogais efetivos que a compunham (juntas de freguesia, organismos corporativos, misericórdias) e 

era renovado quadrienalmente. O vice-presidente e os vereadores podiam assistir às sessões do 

conselho municipal, mas sem direito de voto. Este conselho tinha duas sessões ordinárias por 

ano, uma em fevereiro para discussão do relatório de gerência e outra em setembro para 

discussão do plano de atividades e bases do orçamento ordinário do ano seguinte e 

extraordinariamente sempre que o presidente o convocasse. As atas destas reunião eram 

subscritas pelo chefe de secretaria e pelo membros da mesa, sendo a ata da última reunião 

aprovada no final da reunião do conselho266. 

A câmara municipal era composta por um presidente e um vice-presidente, nomeados pelo 

governo, e vereadores efetivos e substitutos, em número igual, eleitos quadrienalmente. Nos 

concelhos de 2ª ordem eram eleitos 4 vereadores e nos de 1ª ordem, 6 vereadores. Eram 

atribuições das câmaras municipais a administração dos bens comuns e próprios do concelho; de 

fomento; de abastecimento; de cultura e assistência; de salubridade pública e de polícia267. Os 

serviços da Câmara Municipal da Feira foram divididos na primeira sessão do ano, a 3 de janeiro 

de 1938, em 5 pelouros268. Na competência do presidente ficou o pelouro das finanças, serviços 

municipais e obras municipais; no vice-presidente o pelouro de saúde pública, assistência e 

polícia, onde se inclui as caldas de São Jorge e o matadouro municipal; a 1 vereador os serviços 

elétricos, urbanização, cultura e turismo e, aos outros 2 vereadores, o pelouro do fomento que se 

dividia em duas zona de ação devido à extensa área do município269. 

A partir de 2 de janeiro de 1951, e refletindo já a passagem a concelho rural de 1ª ordem, a 

gerência do município passou a ser constituída por um presidente, um vice-presidente e 6 

vereadores efetivos, sendo a distribuição de pelouros a seguinte: ao presidente o pelouro de 

finanças, secretaria, tesouraria, polícia e abastecimento público; pelos vereadores o pelouro de 

eletricidade, urbanismo e turismo, o pelouro de obras públicas, o pelouro de salubridade pública 

e caldas de São Jorge, o pelouro da cultura e assistência e o pelouro do fomento, este último 

dividido por dois vereadores, ficando um com a zona nascente e o outro com a zona poente do 

                                                             
266 Código Administrativo de 1940. Art. 16º, 17º e 23º, 26º, 29º,30º e 33º. 
267 Código Administrativo de 1940. Art. 36º e 44º. 
268 Código Administrativo de 1940. Art. 58º. 
269SANTA MARIA DA FEIRA, Câmara Municipal – Relatório de gerência camarária […]: 1938. Cucujãis: Escola 

Tipográfica das Missões, 1940. p. 11. 
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concelho270. 

Nos concelhos de 1ª ordem as câmaras municipais reúnem-se ordinariamente uma vez por 

semana e, extraordinariamente, sempre que o presidente o solicitar por necessidade do serviço271. 

O presidente era também um órgão concelhio e deveria ser nomeado de entre os munícipes, 

preferencialmente vogais do conselho municipal, antigos vereadores, membros das comissões 

administrativas municipais ou diplomados com um curso superior. O presidente e o vice-

presidente eram nomeados por 8 anos, findos os quais poderiam ser reconduzidos por períodos 

iguais, e demitidos pelo governo. O presidente poderia ainda delegar no vice-presidente o 

exercício permanente ou parcial dos poderes que lhe eram conferidos como magistrado 

administrativo e autoridade policial do concelho272. Pelo menos de 1938 a 1942, altura em que 

finalmente se criou um posto da Guarda Republicana na Feira, pois não existia aqui polícia nem 

Guarda Republicana, a polícia administrativa ficava a cargo de um delegado de polícia, no caso 

da Feira o vice-presidente da câmara, auxiliado por vezes por agentes de investigação. 

Eram ainda órgãos consultivos do município diversas comissões, criadas quer por lei, quer por 

deliberação camarária, presididas por um vereador nomeado pelo presidente, entre outros 

elementos, que tinham como missão auxiliar a câmara nas atribuições a seu cargo273. No caso da 

Câmara da Feira os órgãos consultivos identificados, tendo por base a documentação do acervo 

histórico do município disponível, eram a Comissão Municipal de Higiene, a Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia, a Comissão Venatória Concelhia, a Comissão Municipal de 

Assistência, a Comissão Reguladora do Comércio e a Comissão de Julgamento em Falhas. 

Os serviços da câmara dividiam-se pelos serviços de secretaria e tesouraria e outros serviços 

especiais. A secretaria municipal era dirigida por um chefe de secretaria sobre a superintendência 

do presidente da câmara. Nesta corria todo o expediente que dizia respeito à execução das 

deliberações camarárias, despachos e ordens do presidente, sendo que podia ser dividida por 

secções ou serviços, devendo a divisão e competências de cada secção ou serviço ser 

estabelecida por meio de um regulamento municipal274. No que concerne à Vila da Feira, tendo 

em conta as várias ordens de serviço emitidas pelos chefes de secretaria entre os anos de 1950 e 

1966275, o serviço de expediente da secretaria dividia-se apenas de forma individual entre os 

funcionários que lá exerciam funções, recorrendo ainda ao auxílio dos fiscais de impostos, 

                                                             
270 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal. Actas das sessões. 1951. Livro 51. 
271 Código Administrativo de 1940. Art. 67º. 
272 Código Administrativo de 1940. Art. 71º a 73º, 81º. 
273 Ibidem. Art. 67º. 
274 Ibidem. Art. 134º a 136º e 138º. 
275 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Ordens de serviço da Câmara Municipal do concelho da Feira. 1947-

1995. 
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devido à escassez de pessoal e ao enorme volume de serviço. A divisão do serviço de secretaria 

em secções e subsecções parece ter acontecido apenas a partir de 29 de novembro de 1972, altura 

em que é aprovado em reunião de câmara o Regulamento Interno dos Serviços de Secretaria, 

passando os mesmos a ser divididos em 4 secções: secção central, secção de impostos, secção de 

contabilidade e secção de obras que, por sua vez, se subdividem em várias subsecções. 

O serviço de tesouraria da câmara estava a cargo de um tesoureiro, sob a fiscalização do chefe de 

secretaria e superintendência do presidente da câmara. Neste serviço procedia-se à arrecadação 

das receitas, pagamento de despesas, guarda de fundos e valores entre outros movimentos de 

dinheiro do município. Estava, ainda, prevista a existência de um proposto de tesoureiro276. Na 

Vila da Feira, desde 1940, devido ao grande volume de trabalho na tesouraria, para além do 

tesoureiro e do ajudante que lá exerciam funções foi nomeado pelo presidente um proposto de 

tesoureiro. 

Os serviços especiais da câmara incluíam os partidos médicos, os partidos veterinários, os 

serviços de incêndios, assim como outros partidos (agrónomos, enfermeiras, parteiras, etc.) que 

fossem autorizados por lei ou outros serviços criados por autorização da câmara277. 

Relativamente aos serviços da Câmara da Feira, para além de secretaria e tesouraria, e segundo 

os relatórios de gerência que agrupavam em serviços as diversas competências atribuídas às 

câmaras para melhor contabilizar receitas e despesas a seu cargo, identificam-se os seguintes278: 

Os serviços de saúde do qual faziam parte 5 médicos municipais repartidos pelas freguesias de 

Argoncilhe, Feira, Mozelos, São Jorge e Canedo sendo que um destes médicos exercia também o 

cargo de subdelegado de saúde e o outro a direção técnica das Termas de São Jorge. Em 1940 o 

partido médico de Canedo foi mudado para Sanguedo. 

Quanto aos serviços de incêndios, em 1938, existiam 2 corporações de bombeiros, uma na Feira 

e outra em Arrifana, mais tarde, em 1968, surge outra corporação na freguesia de Lourosa.  

O serviço de aferição de pesos e medidas, desempenhado pelo aferidor, encontrava-se 

administrativamente subordinado ao chefe da secretaria. 

Os serviços de eletricidade, responsáveis pela fiscalização, reparação e contratação da rede 

elétrica, eram orientados por um engenheiro eletrotécnico com o apoio de eletricistas, sendo que 

estes últimos serviam também como cobradores de taxas nas feiras e mercados. Por volta de 

1949 estes serviços unem-se com os serviços de abastecimentos de água até à municipalização 

dos serviços em 1957. A ata de instalação e primeira reunião do conselho de administração dos 

                                                             
276 Ibidem. Art. 139º a 140º e 142º. 
277 Ibidem. Art. 143º.  
278 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Relatórios de gerência camarária. 1938, 1939, 1940 e 1971-1972. 
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serviços municipalizados de água e eletricidade realizou-se a 2 de janeiro de 1958. 

Serviço de sanidade e pecuária sob a responsabilidade de 1 veterinário municipal que exercia 

igualmente funções como inspetor de sanidade pecuária do concelho.  

O serviço de polícia municipal até 1942, altura em que se criou um posto de Guarda Republicana 

na Feira, subdividia-se em polícia administrativa, polícia de segurança pública e polícia 

camarária, esta última exercida por fiscais de impostos e pelos zeladores municipais. 

Posteriormente passou a designar-se apenas por serviço de polícia e fiscalização. 

O serviço de vigilância das feiras e mercados era efetuado pelos fiscais de impostos e outro 

pessoal assalariado da câmara, recorrendo, por vezes, a cobradores externos ao serviço, para que 

se efetuasse a cobrança de taxas de utilização dos lugares de venda nas feiras. 

O serviço de obras municipais, também designado por repartição técnica, secção técnica ou 

serviços técnicos, sob a responsabilidade de um engenheiro, era assegurado por intermédio de 

capatazes de obras, cabos cantoneiros, cantoneiros e outros assalariados eventuais, sempre que 

era necessário para fazer face ao trabalho. 

O serviço de higiene e limpeza era exercido por um servente que limpava e reparava os mictórios 

públicos. 

O serviço de jardins e arborização era efetuado de início por um jardineiro, que também 

acumulava o cargo de coveiro, auxiliado por jornaleiros e podadores. Em 1951 era designado por 

serviço de conservação e arranjo de jardins municipais, tendo sido criado o lugar de vigilante de 

parques. 

O canil, construído em 1939, e o matadouro municipal, estando este último a cargo de 1 fiscal de 

impostos que procedia à fiscalização das carnes e cobrança do respetivo imposto indireto, sendo 

auxiliado por um guarda e magarefes. 

O estabelecimento termal, sob orientação técnica do partido médico das Caldas de São Jorge, 

possuía vários funcionários com diversas categorias tal como maquinista, duchista, bilheteiro, 

auxiliar de banhos, encarregado de bombas de pulverização, encarregados de inalação, de 

limpeza do parque, etc., essenciais ao funcionamento do estabelecimento na época balnear 

usualmente entre os meses de junho a outubro.  

O serviço de cultura, mais tarde instrução e cultura, onde se incluíam a gestão do parque escolar 

do município, a biblioteca e o museu municipais sob a direção de um diretor, passou a integrar, 

mais tarde, um vigilante da biblioteca. 
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4.4.2.1 Administração periférica 

As Províncias 

Correspondiam a um conjunto de concelhos com afinidades geográficas, económicas e sociais, 

dotadas de órgãos próprios como o conselho provincial e a junta provincial. Para além das 

câmaras e das juntas de freguesia só os conselhos da província eram considerados “corpos 

administrativos”279, substituídos pelas juntas de província pela Lei nº 1946 de 21 de dezembro de 

1936. 

O conselho era composto por um procurador eleito por cada uma das câmaras municipais da 

província; um eleito por cada federação de grémios ou sindicatos nacionais; três eleitos por 

provedores ou presidentes da administração de instituições de utilidade pública; dois 

procuradores eleitos pelo senado da universidade; um professor eleito pelos professores dos 

liceus e institutos secundários e outro pela das escolas de ensino técnico. A este conselho 

competia eleger, quadrienalmente, os vogais da junta de província; dar parecer sobre o plano de 

atividades da mesma; votar o orçamento ordinário e pronunciar-se sobre as deliberações da 

mesma280. 

A junta da província era composta pelo presidente e vice-presidente do conselho provincial e 3 

vogais eleitos de entre os procuradores. Eram atribuições da mesma deliberar sobre as estratégias 

de fomento e coordenação económica, cultural e assistência social da província281. 

Esta autarquia local, assim como os seus órgãos, foram suprimidas pelo Decreto-Lei nº 2.100, de 

29 de agosto de 1959, sendo grande parte as suas funções e órgãos absorvidos pela administração 

distrital. 

O Distrito 

Pelo Código Administrativo de 1940 era uma circunscrição onde exercia funções um magistrado 

administrativo, representante do governo, designado por governador civil assim como um 

substituto, ambos nomeados pelo Ministro do Interior. Eram competência do governador civil de 

forma genérica a administração do distrito e fiscalização dos corpos administrativos dentro do 

seu distrito. Entre outras funções o governador civil devia informar o Governo sobre assuntos de 

interesse público ou particular de importância para o Governo; enviar aos ministérios todas as 

petições, exposições e requerimentos entregues no governo civil; chamar a atenção dos 

presidentes das câmaras para leis e regulamentos e transmitir-lhes ordens superiores e instruções 

para a execução das mesmas; efetuar inspeções aos corpos administrativos no seu distrito; 

                                                             
279 Lei nº 1:940 de 3 de abril de 1936. Lei de bases da organização administrativa. 
280 Código Administrativo de 1940. Art. 284º, 285º, nºs 1 a 7 do 287º, 295º. 
281 Ibidem. Art. 304º e 331º. 
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aprovar estatutos de pessoas coletivas de utilidade pública e associações. Eram ainda autoridades 

policiais do distrito, exercendo fiscalização sobre estrangeiros residentes no distrito; concessão 

de passaportes; e de licenças que não fossem da atribuição do Governo, etc.282. 

Pelo Decreto-Lei nº 42.536 de 29 de agosto de 1959, passam a constituir órgãos de 

administração distrital o conselho distrital e a junta distrital, eleitos e compostos na mesma base 

corporativa com que se compunha o conselho provincial e a junta provincial, absorvendo 

competências de fomento, cultural e assistência social que haviam sido incumbidas a estas, agora 

numa base distrital283. 

 

4.4.2.2 Administração local 

Ao conselho municipal competia eleger quadrienalmente os vereadores ou revogar os seus 

mandatos; fiscalizar a atuação do presidente da câmara; dar parecer sobre o plano anual de 

atividades e discutir e votar os relatórios de gerência; discutir as bases do orçamento ordinário, 

apresentadas pelo presidente; pronunciar-se sobre deliberações da câmara que dependessem da 

sua aprovação para se tornar executórias284. 

À câmara municipal pertencia obrigatoriamente deliberar sobre tudo o que dissesse respeito à 

conservação, uso e fruição dos bens do concelho; construção, reparação e conservação de 

estradas, caminhos, pontes; inventário e propaganda das belezas naturais do concelho; instalação 

de geradores de energia elétrica; limpeza das povoações; conservação e criação de parques, 

jardins, etc.; exposições agrícolas; captação de águas e limpeza de fontes; construção de redes de 

distribuição de água; sobre a venda de carnes verdes; sobre localização e funcionamento de 

feiras e mercados; sobre construção, reparação ou aluguer de edifícios escolares; auxilio a 

estabelecimentos particulares de educação; criação e manutenção, nos termos da lei, de institutos 

secundários municipais; criação de bibliotecas, arquivos e museus; construção e administração 

de ginásios, piscinas e campos de jogo; instalação e exploração de cinemas e teatros educativos; 

assistência a mendigos; escolha e modificação do brasão de armas, selo e bandeira; publicação 

de documentos de história local; realização de festas populares; conservação de monumentos; 

auxílio para sustentação de expostos; internamento de doentes mentais; redes de esgoto; 

tratamento de lixos; administração de cemitérios na sede do concelho; construção de canil; 

segurança e comodidade do trânsito das ruas; fiscalização de pesos e medidas; descanso semanal; 

estabelecimento e manutenção de cadeias municipais; organização de serviços de extinção de 

                                                             
282 Ibidem. Art. 404º, 407º e 408º. 
283 Decreto-lei 42536 de 29 de agosto de 1959. Preâmbulo e Art. 284º, 285, 331º. 
284 Código Administrativo de 1940. Art. 27º. 
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incêndios; concessão de licenças de habitação e edificação; licenças policiais e fiscais; 

municipalizar serviços; aceitar heranças, legados e doações feitas ao município, etc.285. Os 

serviços das câmaras municipais podiam ser distribuídos em pelouros, geridos pelo presidente e 

pelos vereadores, pertencendo sempre ao pelouro da presidência os serviços de secretaria, 

tesouraria e polícia. Aos vereadores competia, nos pelouros que lhe fossem atribuídos, estudar os 

problemas relativos aos serviços e preparar a execução das deliberações camarárias que lhes 

dissessem respeito, sem prejuízo dos poderes do presidente da câmara286. 

O presidente da câmara era o magistrado administrativo do concelho que coordenava a ação 

municipal, superintendia na execução das deliberações da câmara, possuindo ainda poderes de 

tutela sobre as freguesias. Competia-lhe, de entre várias funções, convocar reuniões 

extraordinárias da câmara e do conselho municipal; dirigir trabalhos das reuniões da câmara e do 

conselho municipal; elaborar o relatório anual da gerência camarária; elaborar, de acordo com a 

vereação, o plano anual de atividades; preparar as bases do orçamento ordinário e a dos 

suplementares e submete-los à aprovação da câmara caso não carecessem de autorização do 

conselho municipal; autorizar despesas orçamentadas de acordo com as deliberações camarárias; 

publicar posturas, regulamentos e avisos e vigiar a sua execução; assinar correspondência 

expedida pela câmara; informar o governador civil sobre assuntos de interesse público que este 

devesse conhecer; exercer polícia sobre estrangeiros; conceder licenças para uso e porte de arma; 

fiscalizar casas de jogo, hospedarias, cafés, etc.; exercer as atribuições de polícia que lhe fossem 

confiadas pelo governo civil; lavrar termos de identidade e idoneidade ou justificação 

administrativa287. 

Previsto na lei estava também a existência de uma série de órgãos consultivos da administração 

municipal. Estes órgãos, designados por comissões ou conselhos consultivos, eram sempre 

constituídos por um vereador, que exercia as funções de presidente, e por outros elementos, tais 

como o engenheiro municipal, o veterinário, o inspetor de saúde, arqueólogo, professor, 

sacerdote, representante de associações locais, etc., de acordo com os fins para os quais eram 

criadas. Cada comissão tinha como competências dar pareceres e sugerir medidas à câmara ou ao 

presidente da câmara, sempre que fosse solicitado, com respeito ao exercício de determinadas 

atribuições municipais, dentro da especialidade que lhes competia. Previstas na lei, estavam as 

comissões municipais: de higiene; de arte e arqueologia, de turismo, comissão venatória 

concelhia e ainda grémios e sindicatos nacionais e outros organismos corporativos do concelho. 

                                                             
285 Código Administrativo de 1940. Art. 45º a 56º. 
286 Ibidem. Art. 76º a 80º 
287 Ibidem. Art. 76º 
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As câmaras poderiam ainda criar outras comissões ou conselhos caso o necessitassem, para o 

exercício das atribuições municipais288. 

 

4.4.2.3 Ofícios concelhios 

Tal como nos códigos administrativos anteriores definem-se no Código Administrativo de 1940 

competências para os serviços municipais de secretaria, tesouraria, e serviços especiais. 

A secretaria seria dirigida por um chefe de secretaria que dispunha de vários funcionários para 

dar prossecução às competências que lhe eram conferidas por lei. Competia ao chefe de 

secretaria, entre outras funções: assistir às reuniões do conselho municipal, da câmara municipal 

e do conselho de administração dos serviços municipalizados, redigindo e subscrevendo as 

respetivas atas; passar certidões dos atos constantes no arquivo municipal, mediante despacho do 

presidente; autenticar documentos e atos oficiais da câmara; preparar o expediente e as 

informações necessárias para as resoluções da câmara; dirigir os trabalhos da secretaria em 

conformidade com as deliberações da câmara e ordens do presidente, distribuindo o serviço 

pelos funcionários que nela exerciam funções de expediente geral e arquivo; conservar e guardar 

o arquivo municipal; organizar o cadastro do pessoal da câmara, centralizando as respetivas 

informações; organizar mapas de lançamento e contribuição de impostos; exercer funções de 

notário privado da câmara; fiscalizar a responsabilidade do tesoureiro; cumprir as disposições 

legais sobre contabilidade municipal; organizar as contas de gerência; remeter ao Ministério 

Público copias das atas do conselho e câmara municipais e serviços municipalizados; fazer o 

recenseamento militar e colaborar no recenseamento eleitoral; julgar reclamações contenciosas 

sobre lançamento e cobrança de impostos, taxas e outras receitas municipais; servir de juiz nas 

execuções fiscais289. 

O serviço de tesouraria da câmara estava a cargo de um tesoureiro sob a fiscalização do chefe de 

secretaria e superintendência do presidente. Ao serviço de tesouraria incumbia a arrecadação das 

receitas, a guarda de fundos de valor e o pagamento das despesas do município. Ao tesoureiro 

competia a arrecadação de receitas virtuais e eventuais; o envio de documentos de cobrança, a 

entrega do recibo aos contribuintes e a liquidação de juros de mora, quando os mesmos fossem 

devidos; efetuar o pagamento de todas as despesas devidamente autorizadas; a elaboração de 

balancetes diários da caixa para o chefe de secretaria; e cumprir todas as disposições legais e 

regulamentares sobre contabilidade municipal290. 

                                                             
288 Ibidem. Art. 110º. 
289 Ibidem. Art. 135º a 137º. 
290 Ibidem. Art. 139º a 141º. 
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Os serviços de orçamento, contabilidade e tesouraria da câmara municipal eram da 

responsabilidade do chefe de secretaria e do tesoureiro e cada um deles possuía competências 

específicas sendo que, a contabilidade municipal era efetuada quer pela secretaria quer pela 

tesouraria, em livros próprios, tal como estipulado pelo Decreto nº 22:521 de 13 de maio de 

1933291. 

Previa-se ainda no Código Administrativo de 1940 a criação, por parte das câmaras municipais, 

de outros serviços especiais que exigiam conhecimentos específicos dentro de determinadas 

ciências ou artes, devendo os mesmos ser dirigidos por diplomados com curso superior ou 

especial, e regulados por regulamentos elaborados pela câmara para que se estabelecessem as 

relações como os demais serviços municipais292. 

Aos médicos municipais cabia, entre outras funções, curar gratuitamente os pobres, os expostos, 

as crianças desvalidas e os presos; fazer a verificação de óbitos; vacinação; fiscalizar a higiene 

escolar; inspeção de estabelecimentos e lugares de venda de géneros alimentares; verificar e 

certificar a aptidão física das amas dos expostos; tomar parte nos exames, visitas e diligências 

sanitárias; auxiliar o delegado de saúde293. 

Aos veterinários municipais competia a inspeção sanitária dos matadouros municipais e outros 

estabelecimentos onde existissem produtos alimentares de origem animal; fiscalização de gado 

em feiras e mercados; vacinação de gado e animais caninos; colaborar com o intendente de 

pecuária do distrito294. 

Especifica-se ainda, dentro dos serviços especiais: os serviços de Aferição de pesos e medidas, 

exercido por aferidores, subordinados administrativamente e disciplinarmente ao chefe de 

secretaria; os serviços de polícia e fiscalização, exercidos por zeladores e guardas campestres, 

com a função de fiscalizar o comprimento das posturas e regulamentos policiais tendo os 

mesmos competência para levantar autos de transgressões de acordo com o disposto no Código 

do Processo Penal para os autos levantados por agentes de autoridade295. 

 

4.4.2.4 Funções 

4.4.2.4.1 Governo económico e financeiro 

No que concerne a bens municipais, e com algumas exceções, a sua alienação deveria ser sempre 

feita em hasta pública; as deliberações definitivas sobre contratos de empreitada e fornecimento 
                                                             

291 Decreto-lei nº 22521 de 13 de maio de 1933. Da competência e atribuições dos chefes de secretaria e tesoureiros das 
câmaras municipais. Da contabilidade nas secretarias e tesourarias. 

292 Código Administrativo de 1940. Art. 163º. 
293 Ibidem. Art. 150º. 
294 Ibidem. Art. 153º. 
295 Ibidem. Art. 163º, § 1 e 2.  
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só podiam ser tomadas após concurso público, pese embora a adjudicação direta fosse permitida 

em obras de baixo valor ou de elevado grau de urgência; a concessão de obras ou serviços, o 

programa e caderno de encargos estavam sempre sujeitos à aprovação das repartições técnicas do 

Estado. 

O Governo, por intermédio do Ministério do Interior e das Finanças, exercia a inspeção aos 

corpos administrativos para verificar o cumprimento das obrigações impostas por lei e se os 

serviços funcionam regularmente dentro do interesse público. Esta inspeção realizava-se sobre as 

possibilidades económicas e financeiras das autarquias locais, sobre as obras que elas 

realizavam, sobre as atribuições obrigatórios que estas deviam desempenhar, sobre a colaboração 

e cooperação inter instituições296. 

À câmara competia elaborar o inventário de todos os baldios do concelho, ao Governo verificar e 

regulamentar a sua utilização. Ao Governo competia a publicação dos regulamentos necessários 

ao processo de divisão de terrenos baldios, preferência, condições de aforamento, remissão de 

foros, direitos e obrigações dos enfiteutas, direito de concessão e transmissão, etc.297. 

As autarquias gozavam de autonomia financeira, fiscalizada e tutelada pelo Estado, exercida por 

intermédio da Inspeção Geral de Fianças no que dizia respeito a serviços de contabilidade, 

orçamento e tesouraria298. 

Constituíam despesas municipais obrigatórias299: os vencimentos e salários do pessoal; pensões 

de aposentação; encargos com empréstimos; encargos com elaboração de contratos; o pagamento 

de dívidas; litígios das câmaras; prémios de seguros; encargos com os bens próprios do concelho 

(impostos, foros, pensões, etc.); pagamento de emolumentos por julgamento de contas; dotação 

dos serviços municipais para desempenho das suas funções; despesas com os edifícios 

destinados a tribunais e repartições de finanças; despesas com edifícios, instalação e manutenção 

de escolas primárias; despesas com carcereiros; casas para os magistrados judiciais; transporte e 

internamento de doentes pobres; recenseamento eleitoral, militar e escolar; subsídios de amparo; 

cotas a associações. 

Já como receitas ordinárias municipais constavam300: adicionais às contribuições de impostos; 

impostos especiais e juros de mora; rendimento de bens próprios mobiliários e imobiliários; 

taxas e rendimentos dos serviços; multas por transgressão de posturas e regulamentos; cobrança 

de créditos vencidos; compensações e receitas recebidas pelo Estado; subsídios permanentes e 

                                                             
296 Ibidem. Art. 373º. 
297 Ibidem. Art. 392º e.§2, do 397º 
298 Ibidem. Art. 668º. 
299 Ibidem. Art. 75º a 756º, 756º. 
300 Ibidem. §1, nº 1 a 8 do art. 671º. 
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lucros dos serviços municipalizados; 

 Constituem receitas extraordinárias municipais301: heranças, legados donativos e subsídios 

eventuais; produto de empréstimos; produto de alienação de bens; subsídios eventuais do Estado; 

reembolso de capitais. 

Os impostos municipais dividiam-se entre diretos e indiretos. 

Constituíam impostos diretos302: os adicionais às contribuições e impostos do estado; os de 

prestação de trabalho; os empregues nos serviços de incêndios; os que incidem sobre bilhares, 

casinos e casas de recreio; licenças de estabelecimentos comerciais ou industriais; os de turismo; 

os de juro de mora; as câmaras podem também lançar uma percentagem adicional sobre: a coleta 

à contribuição predial e industrial, ao imposto profissional sobre profissões liberais, ao imposto 

proporcional de minas e águas minero-medicinais, imposto de trânsito e imposto sobre aplicação 

de capitais. 

Como impostos indiretos303surgem determinadas taxas lançadas sobre os gados, géneros 

alimentares e outros artigos vendidos no concelho para consumo. As câmaras podem cobrar taxa: 

pela aferição de pesos e medidas; pelo registo de licenças de cães; pela utilização de locais 

reservados em mercados e feiras; por licenças de vendedores ambulantes; pela utilização dos 

matadouros; pela utilização de instalações para espetáculos; pela publicidade e propaganda; pela 

prestação de serviços ao público pelas repartições ou funcionários municipais; pelo 

aproveitamento de bens do domínio público ou logradouro comum. 

                                                             
301 Ibidem. §2, nº 1 a 5, do art. 671º. 
302 Ibidem. Art. 704º e 705º. 
303 Ibidem. Art. 723º. 
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5. O Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira 

Embora só no século XIV apareçam as primeiras regulamentações destinadas aos cartórios 

municipais, a existência destes cartórios é anterior à sua regulamentação sendo, em muitos casos, 

tão antiga como a formação dos próprios concelhos304. A prática da utilização da «Arca» é já 

referida em séculos anteriores, sendo comum na Idade Média, em tempos em que as instituições 

eram bastante frágeis e as administrações itinerantes, o recurso ao uso de arcas surgia como 

forma de proteger e transportar os documentos. 

Os primeiros cartórios concelhios surgem ainda no século XIII, embora alguns municípios 

possuíssem documentos anteriores a esta data. Na Baixa Idade Média era já bastante frequente o 

uso de armários e gabinetes para o arquivo, no entanto, a setorização da administração leva a que 

os mesmos se encontrem repartidos por diversos funcionários especializados e, por vezes, em 

serviços independentes, fazendo com que essa documentação se dispersasse em diferentes 

locais305. 

Nas Ordenações Afonsina quando se referem os Corregedores das Comarcas e cousas que a seu 

officio pertencem menciona-se que houvesse uma arca em cada concelho onde se colocassem 

inquirições sendo que uma chave da arca deveria ficar com um dos juízes e a outra com um dos 

tabeliães, escolhidos de acordo com o que fosse mais conveniente ao corregedor306. 

De igual modo, no título referente aos Vereadores das cidades, e villas, e cousas, que a seu 

officio perteencem indica que todas as decisões acordadas pelos vereadores, ou pela maioria, 

deveriam ser logo escritas nos livros de vereação e acordada a sua execução307. 

 Relativamente aos Procuradores do Concelho, e cousas, que a seu officio pertencem, para além 

da informação relativamente ao registo obrigatório por parte do escrivão da câmara de tudo o que 

o procurador recebesse e gastasse, existem ainda determinações quanto à forma como deveriam 

ser redigidos esses registos. Numa parte do livro registavam-se as receitas, em outra parte as 

despesas, sendo que, os mandados e acordos para execução das decisões deveriam ser escritos 

nos livros de vereação e assinados por todos os que acordaram e, o procurador não deveria 

receber ou despender coisa alguma, sem ser na presença do escrivão, para que este logo o 

escrevesse308. 

No que concerne aos Almotacees, e cousas, que a seus Officios perteencem, era incumbida ao 

escrivão da almotaçaria a tarefa de escriturar todas as coimas e, a cada mês, era seu dever 

                                                             
304 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Op. Cit.. Vol.1. p. 224. 
305SILVA, Armando Malheiro de, [et al.] – Arquivística… Op. Cit.. p. 74-77. 
306 Ordenações Afonsinas. Livro I, Tít. XXIII, nº 11, p. 122-123. 
307 Idem. Livro I, Tít. XXVII, nº 3, p. 174-175.  
308 Idem. Livro I, Tít. XXVIIII, nºs 1 a 5, p. 187-189. 
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mostrá-las ao Almotacés309. 

Estas são basicamente as indicações dadas pelas Ordenações Afonsinas relativamente à 

organização dos cartórios municipais, ou seja, a existência de livros próprios destinados ao 

registo das atividades de cada um dos magistrados e a existência de uma arca para guardar o 

registo das inquirições310. 

Nas Ordenações Manuelinas são introduzidas novas disposições, ordenando-se que deveria ser 

guardado em uma arca todos os Forais, Tombos, Privilégios e outras escrituras pertencentes ao 

concelho tendo a dita arca duas fechaduras sendo uma chave destinada ao escrivão da câmara e a 

outra a um vereador. Refere ainda que as escrituras não poderão ser retiradas da arca, salvo se for 

necessário para ver ou transladar alguma e, sempre dentro da casa da câmara. Indicia ainda penas 

para o escrivão e vereador que possuírem a chave da arca se as mesmas determinações não 

fossem cumpridas311. 

No entanto, e apesar de todas esta deliberações, nem todos os municípios cumpriram a 

determinação do rei e talvez seja essa a razão pela qual muitos dos acervos arquivísticos de hoje 

em dia não possuem qualquer referência a documentação destes tempos mais antigos312. 

Nas Ordenações Filipinas todas estas determinações são novamente promulgadas, sendo de 

referir que já não se falava apenas de uma arca mas de cofres, arcas e armários. Dos Vereadores 

diz que os mesmos tinham a obrigação de guardar de maneira a que não se danificassem todas as 

dívidas recebidas que fossem devidas ao concelho devendo os mesmos mandar fazer cofre para 

as eleições e pelouros, e arcas e armários para a guardar a restante documentação. Não pode 

qualquer carta ser escrita em nome do concelho que não seja na casa da câmara acordada e 

assinadas pelos juízes, vereadores, procurador e “homens bons” que nela se reúnam. São ainda 

impostas multas para os oficiais que assinassem documentos ou escrevessem os mesmos em 

lugares que não a casa da câmara313. 

Embora não fazendo parte do governo municipal mas, sendo a figura de topo da rede de 

funcionários e desempenhando um papel imprescindível do ponto de vista político 

administrativo, encontra-se o escrivão da câmara. As funções do escrivão da câmara encontram-

se estabelecidas, quer nas Ordenações Manuelinas quer nas Ordenações Filipinas onde se 

registam como funções do dito escrivão assentar em livro próprio as receitas e as despesas do 

concelho; registar todos os mandatos e acordos, alvarás, termos de fiança ou outros similares; 

                                                             
309 Idem. Livro I, Tít. XXVIII, nº 22, p. 186-187. 
310 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Op. Cit.. Vol. 1. p. 228-229. 
311Ordenações Manuelina. Livro I, Tít. LXVI, nº 11, p. 327-328.   
312 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Vol. 1. Op. Cit.. Vol. 1. p. 229-230. 
313Ordenações Filipinas. Livro I, Tít. LXVI, nºs 9 e 15, p. 146-147.  



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

81 
 

anotar o movimento de gado e passar certidão dos requerimentos formulados aos membros da 

edilidade; redigir as atas dos elementos trienais dos agentes do governo local; registar os 

processos das injúrias verbais despachados em câmara e, na primeira vereação de cada mês, 

deveria ler aos oficiais da edilidade e aos almotacés os respetivos regimentos. Competia ainda ao 

escrivão a posse de uma das chaves da arca do concelho onde se depositavam as escrituras, 

tombos, privilégios e outra documentação importante314. Na realidade, as tarefas do escrivão da 

câmara ultrapassam em muito as aqui designadas. Este, para além do que foi dito, elaborava as 

atas das reuniões da câmara e outros atos públicos em que participassem elemento da 

governança; redigia os termos de tomada de posse de oficiais e funcionários camarários assim 

como dos juízes e outros escrivães; copiava ordens alvarás e provisões enviados das instâncias 

superiores assim como de correspondência endereçada ao município; atualizava o tombo dos 

bens concelhios; fazia escrituras notariais de arrendamento, compra ou venda de bens do 

município; organizava os processos de aforamento dos baldios; registava os atos de arrematação 

de cobranças das rendas régias e camarárias assim como do fornecimento de carne, azeite, vinho 

e outros produtos; redigia todo o tipo de determinações municipais como posturas, regimentos e 

tabelas de taxas, preços e salários; procedia a inquéritos de ordem económica e militar, entre 

outros; passava aos munícipes cartas, licenças e termos de juramento para o exercício de certas 

profissões; elaborava os manifestos do gado, pão, trigo, carne e outros produtos, passando guias 

e certidões; secretariava as vistorias e inspeções efetuadas. Para o cumprimento das suas funções 

poderiam sempre requerer ao Desembargo do Paço a nomeação de um escrevente ou ajudante 

para o auxiliar nas tarefas que não fossem de segredo de justiça ou matérias sigilosas. Por vezes, 

estes escrivães exerciam outros cargos públicos tal como: escrivães de almotaçaria, tabelião de 

notas, distribuidor, contador, inquiridor dos órfãos, etc.315. 

As primeiras referências quanto à existência do “arquivo municipal” encontram-se nos capítulos 

de correição316 onde a terceira pergunta padrão do corregedor/ouvidor quando andava em 

correição era Se havia casa da Câmara e se nela existia uma arca para os papéis e documentos 

mais importantes. Sem dúvida que esta pergunta se refere aquilo que hoje designamos por 

Arquivo Municipal317. Contudo, e apesar de não existir documentação no Arquivo Municipal de 

Santa Maria da Feira, anterior ao século XVII, para além do já referido Foral, cremos não ter 

sido a falta da arca que levou ao desaparecimento da mesma. 
                                                             

314Ordenações Filipinas. Livro I, Título LXXI, p. 164-165. 
315 FONSECA, Teresa – O funcionalismo camarário no Antigo Regime. Sociologia e práticas administrativas. In Os municípios 

no Portugal Modero…Op. Cit.. p. 75-82. 
316 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Capítulos de Correiçam. 1745-1766. 
317 SILVA, Francisco Ribeiro da - Corregedores/ouvidores e correições nos concelhos portugueses (um exemplo setecentista do 

condado da Feira). In Revista da Faculdade de Letras. História . Porto. Série III, vol. 8 (2007). p. 421-442. 
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Relativamente à pergunta do ouvidor, em corregedoria na Feira, no ano de 1745, se existia na 

Câmara uma arca para guardar os papéis, os vereadores da Câmara Municipal da Feira 

responderam que existia, fazendo referência a que a arca teria sido fechada depois de se recolher 

nela todos os documentos que pertenciam à câmara. Não tendo ficado convencido da resposta, o 

ouvidor ordenou que a mesma arca fosse entregue anualmente aos novos oficiais sempre na 

presença de dois tabeliães318. 

O assunto da arca volta a ser matéria de discussão, na correição de 1748, pois na câmara não se 

sabia que papéis haviam de ser guardados na arca e quais os que deviam permanecer em posse 

do escrivão da câmara. O ouvidor determina que os papéis a guardar na arca e que de forma 

alguma deveriam ser retirados ou usurpados eram: O foral da vila, o tombo dos bens do 

concelho, as provisões de mercês e outras graças que lhe foram concedidas, títulos, escrituras e 

outros quaisquer documentos de regalias do concelho. Ao cartório do escrivão da câmara 

pertenciam os livros de conferências e todos os mais em que se registam quotidianamente os 

actos judiciais e administrativos, pois desses por sua obrigação e juramento era obrigado a dar 

conta e a passar certidões às partes319. No ano de 1749 o ouvidor dá ordem para que se contrate 

um tabelião para se proceder ao inventário dos documentos arquivados. No entanto, nos anos de 

1750 e 1751 a resposta dada ao ouvidor é de que não existia inventário algum. No ano de 1752, 

em resposta à mesma pergunta, os vereadores disseram sim, que já havia inventário. Na verdade, 

os vereadores mentiram, porque no ano de 1753 o novo ouvidor, antes mesmo de efetuar a 

pergunta, intima os vereadores a fazerem o inventário sob pena de serem punidos320. 

Em 1758, nas memórias paroquiais referentes à freguesia de São Nicolau da Vila da Feira, 

também o “arquivo municipal” é citado, resumindo-se a uma simples frase proferida pelo 

Vigário José de S. Pedro Quintela: Mais nos consta que a cauza de se não acharem escritos os 

privilégios desta villa he por se ter queimado o Cartório de sua Camera321. 

Tendo em conta que a última vez que se fala do inventário à documentação é em 1753 e, 

referindo este pároco, em 1758, que o cartório da câmara havia ardido pode-se conjeturar que a 

ausência de referências ao dito inventário poderá ser uma consequência de a documentação ter 

ardido. No entanto, não existindo nenhuma referência documental relativa ao dito incêndio, 

torna-se difícil comprovar a veracidade dos factos. 

O grande incêndio do qual se encontram algumas referências foi o ocorrido, na noite de 15 para 
                                                             

318 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Capítulos de Correiçam, 1745-1766. fls. 2v e 3. Citado por SILVA, 
Francisco Ribeiro da - Corregedores/ouvidores e correições nos concelhos portugueses (um exemplo setecentista do condado 
da Feira). In Revista da Faculdade de Letras. História. Porto. Série III, vol. 8 (2007). p. 421-442. 

319 Ibidem. fls. 25v e 26. 
320 Ibidem. fls. 29v, 30, 34v, 39, 44, 48. 
321 COSTA, Eduardo Alberto da - Memórias Paroquiais do Século XVIII… Op. Cit.. p. 208. 
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16 de janeiro de 1722, no palácio dos condes da Feira. Segundo algumas memórias, terá sido o 

próprio rei a ordenar ao provedor de Esgueira que ateasse fogo ao palácio, para que o seu irmão 

D. Francisco, senhor do Infantado, não viesse morar no palácio da quinta do castelo. Diz ainda a 

dita lenda que o provedor procedeu tão desastrosamente que acabou por queimar todo o cartório 

da Casa. No entanto, numa outra memória diz que o provedor procedeu à retirada do arquivo 

antes de incendiar o palácio322. Parece ser mais verosímil esta segunda memória, uma vez que 

existem alguns tombos pertencentes à Casa da Feira no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 

assim como no acervo histórico do arquivo municipal no depósito da Biblioteca Municipal de 

Santa Maria da Feira. 

Os privilégios da vila, segundo determinação do ouvidor em 1748 deveriam estar junto com o 

Foral na arca. Porque terão ardido os privilégios e não terá ardido o Foral? Estaria o Foral fora da 

mesma arca, mesmo contra o que determinava a lei? 

Tal como atesta a correição de 1750, onde é ordenado ao juiz do tombo que entregue o foral que 

está em sua casa para guardar na dita arca, e, pelas determinações e imposições de penas, 

relativamente aos vereadores e escrivães, presentes nas Ordenações Manuelinas e Filipinas, 

parece-nos que era prática corrente, por estes séculos, que os responsáveis pela governação dos 

municípios possuíssem documentação da câmara, em suas próprias casas, dando expediente a 

partir de outros locais que não a câmara.  

Em 1796, faz-se referência em Observações históricas e criticas para servirem de memórias ao 

systema da Diplomática Portuguesa, do bem conhecido João Pedro Ribeiro, ao cartório dos 

condes da Feira onde consta o seguinte: “O cartório dos Condes da Feira se acha na mesma 

villa em huma total confusão. Nelle existem ainda bastantes documentos, alguns interessantes, e 

o mais antigo da Era de 1313”323. 

Tendo o autor deste trabalho visitado a Vila da Feira não se compreende não ter feito referência 

ao cartório da câmara uma vez que visitou várias câmaras para se inteirar da documentação 

existente nos seus arquivos e, em vez disso, faz referência ao cartório dos condes da Feira sendo 

que o último conde da Feira já havia falecido há quase 100 anos, muito provavelmente porque na 

sua aceção eram um só, não distinguindo câmara municipal de condado. 

Não sabendo contudo se o arquivo visitado por João Pedro Ribeiro foi mesmo o dos condes da 

Feira ou o da câmara municipal, certo é que os condes da Feira possuíam um cartório e que 

alguma dessa documentação se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo 

                                                             
322 FERREIRA, Henrique Vaz – O incêndio no castelo. In A vila, o concelho e o castelo da Feira. Vol. 2, cap. 4. p. 465-468. 
323RIBEIRO, João Pedro - Observações historicas e criticas para servirem de memorias ao systema da Diplomática 

Portuguesa. Real Aacdemia de Sciencias, 1796. Parte 1. Artigo VIII. p. 35. 
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Histórico do Ministério das Finanças (incorporado na Torre do Tombo) e no Arquivo Municipal 

de Santa Maria da Feira. 

Existe ainda na mesma obra referência à documentação da Congregação de São Evangelista do 

Convento de São Nicolau da Vila da Feira como não existindo qualquer documentação notável à 

exceção de um Rescripto de Innocencio III, do anno de 1210 dirigido ao bispo do Porto que 

teria vindo para a este convento, oriundo do arquivo do Cabido Porto, e servindo de embrulho 

aos títulos do padroado da igreja da vila.324 Quanto à existência desse documento de 1210 nada 

se sabe, mas o acervo deste convento encontra-se uma parte na Torre do Tombo e outra parte no 

Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira. 

Relativamente ao período liberal, o que se pode compilar relativamente ao arquivo municipal é o 

que se encontra escrito na legislação, sendo a guarda do archivo incumbência do escrivão da 

câmara325. No entanto, a preocupação com a segurança dos arquivos é anterior ao Código 

Administrativo de 1842 e, numa ordem enviada pelo governo aos administradores gerais pode 

ler-se o seguinte Constando neste Ministerio [i. e. Ministério do Reino], que alguns Secretários 

das Camaras Municipaes abusivamente conservam nas casas da sua residência os Cartórios 

pertencentes as mesmas Camaras; e convindo precaver as consequencias que de similhante 

abuso podem resultar, tanto pelo extravio de documentos importantes, como pelo risco em que 

se acham de serem roubados, e inutilisados por algum incendio, ou qualquer outro accidente 

por falta de segura arrecadação Manda Sua Magestade a Rainha (…) as mais terminantes 

ordens para que as Camaras dos Concelhos aonde se der aquelle caso, façam immediatamente 

recolher ao seu archivo em boa e segura arrecadação o Cartorio que lhes respeita (…) 26 de 

Março de 1841”326. 

No ano de 1938 foi criada por deliberação camarária a biblioteca museu tendo a mesma sido 

instalada na rua de Rolães, atual rua Dr. Vitorino de Sá. Quando foi constituída a biblioteca-

museu e, com o intuito de engrandecer o seu fundo documental, foi enviado alguma 

documentação de valor histórico do arquivo da câmara para a biblioteca-museu que dedicou duas 

secções na classificação provisória dos livros para esta documentação (arquivo do condado da 

Feira e arquivo do concelho). Devido ao esforço de sua excelência, Dr. Henrique Vaz Ferreira, 

conseguiu-se organizar nos últimos meses do ano, 1938, parte do arquivo da Câmara 

                                                             
324 RIBEIRO, João Pedro – Ibidem. Artigo III, p. 27. 
325 Código Administrativo de 1842. Art. 176º. Código Administrativo de 1878, no artº 146, nº 4. 
326 PORTUGAL. Secretaria de Estados dos Negócios do Reino - Ordem régia expedida pela Secretaria de Estados dos Negócios 

do Reino, em 26 de Março de 1841. Diário do Governo nº 75. 29 Mar. 1841. p. 347. Obra citada por: RIBEIRO, Fernanda - 
O acesso à informação nos arquivos. Op. Cit.. Vol. 1. p. 537. 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

85 
 

enriquecendo-se a biblioteca com 334 espécies compreendendo 450 volumes327. 

A incorporação no arquivo municipal, do remanescente do arquivo do condado da Feira que se 

encontrava na Repartição de Finanças de Aveiro, foi efetuada a 21 de outubro de 1939, pelo 

senhor diretor das Finanças, após solicitação da Câmara Municipal da Feira328. 

A incorporação dos documentos relativos aos bens do antigo Convento de São João Evangelista, 

provenientes da Repartição de Finanças de Aveiro, foi autorizada pelo Despacho Ministerial de 

11 de fevereiro de 1940. 

A 14 de Agosto de 1942, provenientes da Direção Geral da Fazenda Pública, foram incorporados 

no arquivo municipal os livros das matrizes provisórias da contribuição predial. Posteriormente 

foram também incorporadas os livros das matrizes prediais rústicas e urbanas do concelho. 

Entre os anos de 1939 e 1940 deram-se início ao registo e catalogação dos livros de atas e de 

registos da câmara, assim como os da administração do concelho que constituíam o arquivo. No 

ano de 1940 a biblioteca museu foi transferida para as salas do antigo edifício da secretaria da 

câmara e o arquivo ficou instalado na sala onde funcionava a biblioteca, na rua de Rolães.329 

Em 16 de maio de 1952, numa ordem de serviço do chefe de secretaria, refere-se que no ano de 

1945, data em que o mesmo entrou em funções, não havia, infelizmente, um arquivo 

devidamente organizado, nem tão pouco se encontrava em ordem, quer quanto à sua elaboração 

quer no que respeita a arrumação, e ainda que o mesmo era constituído por documentação a 

cargo de cada funcionário, dentro da secretaria, da secção técnica, do departamento de execuções 

fiscais e da oficina de aferições. Refere o dito documento que se procedeu entretanto à 

organização dos documentos, com maior interesse para a administração, ficando os mesmos 

guardados no último andar do edifício dos Paços do Concelho. No entanto, devido à falta de 

espaço, muitos documentos tiveram que ser reunidos numa dependência abarracada a poente do 

mesmo edifício. Tendo entretanto sido ampliado o edifício, e aumentada a capacidade do 

arquivo, foram recolhidos e colocados segundo um plano de sistematização toda a restante 

documentação que se encontrava espalhada pela sala de sessões e galeria da mesma330. 

No ano de 1986 o acervo histórico do arquivo municipal já se encontrava depositado nas 

instalações da biblioteca municipal, por questões de preservação, conservação e acesso, tendo 

sido efetuadas novas transferências de séries documentais, de valor histórico, provenientes do 

                                                             
327 SANTA MARI DA FEIRA. Câmara Municipal - Relatório da Gerência Camarária […] de 1938. Cucujãis : Escola Tip. das 

Missões, 1940. p. 126. 
328 SANTA MARI DA FEIRA. Câmara Municipal - Acta de vereação de 2 de setembro de 1939. Livro 49. fls. 8 e 33. 
329 SANTA MARI DA FEIRA. Câmara Municipal - Relatório da Gerência Camarária de 1940. Cucujãis :  Tip. Cardoso, 1944. 

p. 225. 
330 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Ordens de serviço da câmara municipal do concelho da Feira. 1947-

1995. 
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arquivo geral, situado na cave da parte nova do edifício dos Paços do Concelho, tendo a 

biblioteca municipal procedido à descrição dos títulos dos livros, pois não consta existir qualquer 

inventário dos mesmos. 

No ano de 1992 (junho e julho) o Arquivo Distrital de Aveiro e o Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, no âmbito do programa de Inventariação do Património Cultura Móvel procederam ao 

recenseamento da documentação histórica do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira 

referindo que, apesar da documentação perdida ou destruída, devida às más condições de 

instalação em que se encontrava e à falta de sensibilidade e cuidado com o património 

documental, era notável ter-se conservado tanto e tão variado material, fazendo com que este 

arquivo fosse um dos mais ricos do distrito331. 

O arquivo histórico encontrava-se então instalado na cave da biblioteca, em um armário-estante 

metálico ocupando cerca de 32 metros lineares, em estado bastante razoável de conservação, não 

existindo contudo qualquer instrumento descritivo, embora a maior parte dos livros possuíssem 

etiquetas que identificavam genericamente o conteúdo. 

Por este ano, o Arquivo Municipal encontrava-se em fase de instalação, não existindo quadro de 

pessoal específico, para além de uma auxiliar que prestava serviço no arquivo geral da câmara. O 

acervo histórico encontrava-se provisoriamente depositado na biblioteca municipal, na 

dependência hierárquica do vereador do pelouro do fomento, sendo encarregada da direção 

técnica do mesmo a diretora da biblioteca municipal. O arquivo geral da câmara situava-se na 

cave do edifício novo dos Paços do Concelho, na dependência do departamento dos serviços 

culturais e finanças, existindo também lá muita documentação de valor histórico. Após este 

recenseamento, a biblioteca procedeu à recolha da maior parte da documentação histórica que se 

encontrava no arquivo geral, tendo a mesma sido transferida para o acervo histórico à guarda da 

biblioteca municipal. 

No ano de 2000 foram iniciados os trabalhos de organização do acervo histórico do município e 

elaborado um inventário, em suporte papel, tendo por base o recenseamento breve feito em 1992, 

e o Quadro de Classificação do IPA (Instituto Português de Arquivo, organismo extinto). 

O acervo histórico do arquivo municipal é constituído por cerca de mil e quatrocentas unidades 

de instalação (livros, capas, pastas, maços, etc.), de diferentes tipologias, dentro de um espaço 

temporal que vai da primeira década do século XVI aos anos 70 do século XX sendo que, 

maioritariamente (cerca de 1.150), são parte integrante do sistema de informação da Câmara 
                                                             

331 SILVA, António Manuel P. - Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria da Feira: relatório de diagnóstico. [Aveiro]: 
Arquivo Distrital de Aveiro; Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1992. Esta Inventariação da qual existe um exemplar 
fotocopiado na Biblioteca da Feira, foi posteriormente publicado em: Recenseamento dos Arquivos Locais – Câmaras 
Municipais e Misericórdias. [Lisboa] : Arquivos Nacionais /Torre do Tombo, 1997. (Arquivos). Vol. 9: Distrito de Aveiro. 
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Municipal de Santa Maria da Feira. A restante documentação (ca. de 250 unidades de 

instalação), faz parte de outros sistemas de informação com os quais aquele interagiu ao longo 

dos séculos, tais como: Administração do Concelho, Repartição de Finanças do Concelho, Casa 

da Feira, Convento dos Lóios, Concelho/Couto de Cortegaça (extinto), Casa do Infantado, 

Comarca da Feira, Corregedoria da Feira, Confraria dos Mártires de São Sebastião, Legião 

Portuguesa (núcleo da Feira), Subdelegacia de Saúde da Feira. 

Atualmente (2013), o Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira encontra-se na dependência da 

divisão de bibliotecas e arquivo, sob a alçada do pelouro de turismo, biblioteca e museus. O 

acervo histórico, recenseado em 1992, encontra-se depositado na biblioteca municipal e a 

restante documentação produzida (de uso corrente), em suporte papel, encontra-se armazenada 

nas diversas secções da câmara e em oito edifícios (caves, lojas, garagens, etc.) sob a alçada de 

cada unidade orgânica, correspondendo a cerca de 6.500 metros lineares de documentação, tal 

como constatado aquando do último levantamento métrico de documentação, efetuado em junho 

e julho de 2011. 
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6. Caso de estudo 

Este arquivo municipal sofre, ainda hoje, as consequências de uma tendência desenvolvida ao 

longo do século XX, que se traduziu na criação de um serviço especializado, para a custódia e 

tratamento do acervo de documentação histórica, para que o mesmo pudesse estar acessível ao 

público, ficando a restante documentação no denominado “arquivo geral”, sob a tutela de cada 

serviço produtor, acessível apenas à entidade produtora. 

O acervo histórico do arquivo municipal, apesar de algumas tentativas de organização, 

continuava a ter como único instrumento de acesso um inventário, elaborado com base no 

recenseamento da documentação efetuado em 1992, no âmbito do Programa de Inventariação do 

Património Cultural Móvel332. O recenseamento da documentação e inventário original já 

referiam a existência de documentação proveniente da administração do concelho dentro do 

sistema de informação da câmara municipal, mas não havia sido possível identificá-la 

convenientemente, devido à falta de elementos333. No entanto, quando se elaborou um novo 

inventário, no âmbito do qual se atribui uma cotação aos documentos para facilitar o acesso à 

mesma, não foi avaliada a organização anteriormente estabelecida que, apesar de não ter em 

conta a organicidade dos sistemas, respeitava o princípio da proveniência, dentro de uma 

classificação tipológica onde se organizavam as séries/documentos de forma cronológica. Este 

novo inventário acabaria por juntar, dentro de determinadas “secções”, documentação oriunda de 

diferentes proveniências, privilegiando o assunto em detrimento da sua origem. Esta foi a 

conclusão a que chegámos, com base no levantamento orgânico-funcional efetuado, e após novo 

recenseamento à documentação, no qual identificámos cerca de 150 unidades de instalação 

(livros, maços, pastas, etc.) de diferentes proveniências dentro do acervo da câmara municipal. 

Esta documentação diz respeito a registos de correspondência expedida e recebida, licenças de 

uso e porte de arma, relações de louvação, avaliação, apegação e arrendamento de bens 

pertencentes aos passais das igreja, confrarias, comendas, quinta do castelo, cerca do convento 

dos lóios, etc., autos de arrolamento dos bens cultuais e de entrega, dos mesmos, às Comissões 

Cultuais, registo de reservistas, termos de fiança, autos de intimação aos refratários, pertencentes 

ao sistema de informação da administração do concelho; tombos dos bens pertencentes à Casa e 

condado da Feira; cópia do foral da Feira pertencente ao almoxarifado da Casa da Feira; registo 

de fogos e moradores da Companhia das Ordenanças da Vila; Registo de milícias e, a mais 

                                                             
332Recenseamento dos Arquivos Locais – Câmaras Municipais e Misericórdias. [Lisboa] : Arquivos Nacionais /Torre do 

Tombo, 1997. (Arquivos). Vol. 9: Distrito de Aveiro. 
333SILVA, António Manuel P. - Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria da Feira: relatório de diagnóstico. [Aveiro]: 

Arquivo Distrital de Aveiro; Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1992. p. 30 
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problemática de todas as séries, a de registo do recenseamento militar334. O recrutamento militar, 

pela Carta de Lei de 18 de julho de 1835, art. 59º, nº 8, era da competência do administrador do 

concelho; pelo Código Administrativo de 1942, art. 129º, a câmara exerce no recrutamento para 

o exército; pela Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913, art. 12º, nº 18, constituía-se como uma despesa 

obrigatória da câmara municipal; pelo Código Administrativo 1940, art. 137º, nº 19, passa a ser 

incumbência do secretário da câmara. O recenseamento militar, de forma genérica, parece-nos 

que era efetuado na câmara municipal sob a superintendência do administrador do concelho, 

pese embora, mais tarde, tenha sido criada a comissão de recenseamento militar, organicamente 

dependente da câmara. No entanto, muita da documentação produzida, relativamente a estes 

assuntos, foi identificada como proveniente da administração do concelho, assim como daquela 

comissão. Por não nos ser possível determinar com exatidão a proveniência desta série 

documental, por questões de cumprimento dos objetivos delineados, optamos por retirar esta 

documentação, ca. de 140 unidades de instalação (livros, pastas) do recenseamento efetuado, 

para posteriormente ser sujeita a uma análise mais rigorosa. Este novo recenseamento, que durou 

cerca de dois meses e meio, permitiu descriminar os documentos, sempre que possível, pelo 

título original e respetiva datação335, reorganizar algumas séries e identificar, com algum grau de 

exatidão, a proveniência de determinados documentos. 

Tendo em vista a obtenção de conhecimento relativamente à forma como se formou o município 

e como, ao longo dos tempos, foi evoluindo a estrutura orgânica do mesmo, iniciamos este 

trabalho com um levantamento bibliográfico acerca dos elementos histórico-institucionais, 

normativos e reguladores que possibilitassem o enquadramento, contextualização e descrição da 

natureza e funcionamento interno do seu Sistema de Informação. Tendo em conta as várias 

reformas administrativas operadas pelos diferentes regimes políticos que vigoraram entre 1514 e 

1972, foi efetuado um estudo das diferentes fontes de informação disponíveis, nomeadamente 

livros de atas das sessões da câmara, livros de acórdãos, códigos de posturas e regulamentos 

municipais, relatórios de gerência camarária, Ordenações, Diários do Governo, Diários da 

República e compilações de legislação avulsa, assim como, vários estudos sobre municipalismo, 

história local e algumas teses de mestrado sobre análise de sistemas de informação. 

Inicialmente haviam sido identificados cinco marcos temporais para este estudo sendo eles: de 

                                                             
334 Os livros desta série, entre 1856 a 1883, encontram-se rubricados pelos membros da câmara e pelo administrador do 

concelho e, até 1862 também pelos párocos e regedores de paróquia; entre 1884 e 1887 pelo Governador Civil de Aveiro; em 
1896 e 1911 pelo presidente da câmara; de 1912 até 1917 pela comissão de recenseamento militar e pelo administrador do 
concelho; de 1921 a 1929 apenas pela comissão de recenseamento militar; de 1933 a 1937 pela comissão de recenseamento 
militar e pelo administrador do concelho; em 1938 e 1939 pelo secretário da câmara; a partir de 1940 pelo conservador do 
Registo Civil da Feira. 

335 No recenseamento original, em muitos casos, apenas figuravam títulos de séries, número de documentos e datas extremas. 
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1514 a 1700 (período em que o município se encontrava sob o domínio senhorial dos condes da 

Feira); de 1701 a 1833 (quando os bens da Casa da Feira, e isto inclui o município, passaram a 

integrar os domínios da Coroa e, posteriormente, em 1708, os da Casa do Infantado, até à sua 

extinção); de 1834 a 1910 (Liberalismo) de 1911 a 1926 (1ª República); de 1927 a 1974 (Estado 

Novo). Ao longo desta tarefa de investigação, que durou cerca de 5 meses, tendo por base uma 

análise rigorosa a todos os elementos histórico-institucionais e normativos recolhidos, assim 

como à produção documental existente no arquivo, optamos por compilar teórica e graficamente 

as principais alterações ocorridas, ao longo do período em estudo, em três marcos temporais que 

identificamos, de forma generalista, como representativos das alterações mais significativas 

ocorridas nas estruturas orgânico-funcionais da câmara. O primeiro marco temporal que 

identificamos e representamos, de 1514 a 1833, foi estabelecido após análise à produção 

documental existente no arquivo municipal, atas das sessões, livros de acórdãos, consulta das 

Ordenações Manuelina e Filipina, de entre outras legislações avulsa produzidas posteriormente, e 

alguns estudos sobre municipalismos e estruturas administrativas, tendo-se dado nota das 

principais alterações ocorridas ao longo deste três século. (ver organigrama, p. 42) 

No que concerne ao período Liberal, 1ª República e até à promulgação do Código 

Administrativo de 1936, optamos por elaborar uma única estrutura orgânica, que refletisse, de 

forma generalista, as várias transformações operadas durante os anos de 1834 a 1937, isto porque 

analisando a produção documental da câmara, verificou-se que só em 1834 é que entrou em 

funções uma câmara municipal, eleita segundo os moldes definidos na reforma político-

administrativa de Mouzinho da Silveira (1832-1834). Entre os anos de 1910 e 1937 a câmara 

municipal esteve a maior parte do tempo a ser gerida por comissões administrativas, sendo que, 

as verdadeiras alterações orgânico-funcionais, que cortam definitivamente o vínculo com a 

organização administrativa que se foi desenhando ao longo de todo o período Liberal, só se 

começam a implementar com a publicação da Constituição da República de 1933 e do Código 

Administrativo de 1936. Analisando a produção legislativa, a nível nacional, Constituições, 

Códigos Administrativos, Decretos-Lei, etc., verificamos que durante o período Liberal foram 

inúmeros os Código Administrativo produzidos, no entanto, as alterações que os mesmos 

introduziam, ou tentaram introduzir, era no âmbito de competências e funções, não produzindo 

alterações significativas a nível orgânico336; durante a 1ª República, deram-se algumas alterações 

                                                             
336 Foram selecionados como elementos base para a elaboração da estrutura orgânico funcional, para o período de 1834 a 1937 

os Códigos Administrativos: de 1942, por ter sido o que vigorou durante o maior número de anos; o de 1878 por ter vigorado 
igualmente durante o período da 1ª República; as de 1886 por nele se encontrarem descriminadas as atribuições de alguns 
empregados municipais que até então eram apenas genericamente identificados. Foram ainda analisadas as Leis nº 88 de 
1913 e nº 621 de 1916 e o decreto-lei nº 12073, de 9 de agosto de 1926 para, de forma generalista, ser possível representar 
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orgânicas no que concerne à composição da câmara municipal337, no entanto, as alterações 

funcionais não foram muito evidentes, pois de 1910 a 1926, assim como de 1926 a 1936, 

continuaram em vigor, relativamente à organização e funcionamento da administração local, de 

entre outra legislação avulsa, o Código Administrativo de 1878, produzido durante o período 

Liberal, com algumas alterações introduzidas pela Lei nº 88 de 1913, Lei nº 621 de 1916 e 

Decreto-Lei nº 12073, de 9 de agosto de 1926. Outra das razões pela qual optamos por esta 

divisão prende-se com as competências e funções da administração do concelho que em parte 

são absorvidas pela câmara municipal a partir de 1938. (ver organigrama, p. 63) 

No que concerne ao terceiro período, 1938-1972, estabelecemos esta datação tendo em conta: a 

publicação de um novo Código Administrativo em 1936, que vigorou de forma experimental até 

à sua publicação definitiva em 1940; a entrada em funções, ainda em 1937 do conselho 

municipal; a entrada em funções, em janeiro de 1938, da primeira câmara municipal eleita338, pós 

1926, assim como a assunção, por parte desta, de algumas das atribuições que, até então, eram da 

competência do administrador do concelho. O ano de 1972 foi estabelecido para o término deste 

período, isto porque, em novembro desse ano, foi aprovado um regulamento para os serviços de 

secretaria da câmara municipal, produzindo-se alterações profundas na estrutura orgânico-

funcional da câmara, com a constituição formal de secções e subsecções específicas para as 

diversas funções operacionalizadas por este serviço (ver organigrama, p. 78). 

Efetuado o recenseamento à documentação, a descrição textual da evolução da circunscrição 

territorial e organização administrativa concelho e a exposição gráfica da estrutura orgânico-

funcional da câmara, essenciais ao enquadramento, contextualização e descrição da natureza e 

funcionamento interno do seu sistema de informação deu-se início às operações de construção de 

quadros de contexto (ver anexo I) e quadros de classificação (ver anexo II) para a documentação 

recenseada. Esta tarefa, que durou cerca de dois meses, e que de início parecia menos complexa, 

revelou-se bastante pertinente: em primeiro devido à antiguidade e volume de documentação, 

cerca de 1050 documentos, e depois porque nem sempre o pouco que se define como atribuições 

e competências para determinadas secções/serviços na legislação correspondem na realidade à 

prática administrativa institucionalizada, tornando bastante complexa a tarefa de 

contextualização de algumas das séries documentais produzidas. Foi o caso da série de registo do 
                                                                                                                                                                                                    

teórica e graficamente as principais alterações introduzidas durante a primeira República e enquanto vigorou a Ditadura 
Militar. 

337 Os corpos administrativos municipais, durante a 1ª República, passarem a ser constituídos por duas comissões, uma como 
órgão deliberativo (Senado Municipal) e outra como órgão executivo (Comissão Executiva), eleitas anualmente pelo Senado. 
No entanto, este foi uma época de grande instabilidade política e, por vezes, as competências e funções destas comissões, 
sempre que as mesmas eram dissolvidas, foram assumidas e exercidas por uma única comissão administrativa, nomeada pelo 
Governador Civil. 

338 Durante cerca de 11 anos, 1926-1937, a câmara municipal foi gerida por comissões administrativas nomeadas. 
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manifesto do vinho que, segundo o Regimento dos usuais do vinho…, devia ser efetuado pelo 

escrivão do real d’água, no entanto, veio a verificar-se numa análise à documentação que o 

mesmo era efetuado, de forma genérica, pelo escrivão da câmara, tendo essa competência sido 

dada posteriormente por um Alvará de 8 de agosto de 1771339; ou ainda da série de registo de 

imposto de selo que, com base no Regimento do papel Sellado, acabaria por ser atribuído ao 

tesoureiro/depositário/recebedor do selo, pois eram assim designados nos documentos, tendo no 

entanto sido identificada e retirada desta série alguns livros específicos de os autos de contas 

gerais dos rendimentos do imposto do selo por ser notório que os mesmos foram elaborados pelo 

escrivão da corregedoria, pese embora, muitos dos livros desta série possuam inclusos autos de 

contas trimestrais; ou ainda o livro de registo de homens capazes de servir nas tropas de sua 

majestade, que pertenciam à câmara municipal e eram elaborados pelo escrivão da câmara a 

quem competia passar certidão desses registos, segundo a Lei de 24 de fevereiro de 1764340. No 

entanto, o caso mais complexo desta contextualização e organização seria o de toda a 

documentação dita de “contabilidade e tesouraria”, até 1933, altura em que o Decreto-Lei nº 

22521 de 13 de maio de 1933341 define competências e atribuições específicas neste domínio 

para os chefes de secretarias e tesoureiros assim como define quais os serviços de contabilidade a 

serem executados pela secretaria e os que devem ser executados na tesouraria, assim como os 

livros modelo a serem utilizados. Após consulta aos vários Códigos Administrativos produzidos 

durante o período Liberal, assim como de alguns Regulamentos sobre Contabilidade Pública, e 

não tendo conseguido obter respostas muito esclarecedoras, optamos neste contexto por colocar 

toda a produção documental respeitante a contabilidade municipal no âmbito das competências e 

atribuições do escrivão da câmara/secretário/chefe de secretaria, até 1933, pois em todos os 

códigos administrativos consultados, até à publicação do de 1936-1940, não existe menção a 

qualquer secção ou serviço denominado de tesouraria, apenas qual a incumbência do tesoureiro. 

Estas foram, genericamente, algumas das inúmeras dificuldades com que nos deparámos pois é 

imensa a produção legislativa que atribui e altera competências/funções relativamente a 

determinados órgão/serviços obrigando, em muitos casos, a que fossem tomadas opções de 

âmbito generalista que, a seu tempo, poderão ter que ser revistas. 

Terminadas as operações de contextualização (ver anexo I) e classificação da documentação (ver 

anexo II), em conformidade com a evolução da estrutura orgânico-funcional da instituição 
                                                             

339Alvará de 8 de agosto de 1771. Alvará incumbindo aos escrivães das câmaras o servir de escrivães do Real de Água. 
PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 
a 1910 : Livro de 1763-1774 [em linha]. 

340 Alvará de 24 de fevereiro de 1764. Alvará dando nova forma ao recrutamento. PORTUGAL. Assembleia da República – 
Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910 :  Livro de 1763-1774  [em linha]. 

341 Decreto-lei nº 22521 de 13 de maio de 1933. 
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procedemos à reorganização das séries/documentos que havíamos recenseado, segundo o plano 

de classificação estabelecido, ordenadas cronologicamente por data de início de produção (ver 

anexo III). 

Depois de terminada esta operação deu-se início às de descrição, análise de conteúdo e 

indexação e o controlo de autoridades, com o intuito de dotar o Arquivo Municipal de 

instrumentos de acesso à informação, em suporte eletrónico, nomeadamente um catálogo do 

arquivo. Nesta operação surgiu-nos logo um contratempo, pois informaticamente não era 

possível adotar a letra “A”, isoladamente, na elaboração do código de referência relativamente ao 

órgão produtor câmara municipal, pois a mesma, em contexto informático, é tida como uma 

palavra vazia; para solucionar esta questão optamos por usar a sigla dobrada ”AA” para 

elaboração do mesmo código. Estas operações, que só recentemente foram iniciadas, devido à 

necessidade de aquisição de software específico, num primeiro nível de análise identificam o 

sistema de informação, assim como as secções e subsecções orgânico-funcionais que o 

compõem. Este nível de análise, efetuada de forma bastante sumária, embora com algum grau de 

especificidade, gera como instrumentos de acesso os Guias, no entanto, também aqui se 

enquadra como instrumentos de acesso os Quadros de Classificação produzidos (ver anexo II). 

Num segundo nível de análise dá-se a identificação das séries ou subséries arquivísticas, assim 

como de outras unidades arquivísticas que não se constituem como séries, tendo em vista a 

representação total do arquivo. Deste nível de análise, onde o grau de abordagem é mais 

profundo, é produzido como instrumento de acesso um inventário, que aqui apresentamos, de 

forma sinóptica, através da descrição do órgão produtor, uma secção, e séries produzidas por 

esta. (ver anexo IV e V). No entanto, existem outros instrumentos que se enquadram dentro deste 

nível de análise, tal como o Recenseamento do Arquivo, por nós efetuado, quando o mesmo é 

elaborado com base numa análise arquivística (ver anexo III). A um terceiro nível de análise, 

efetuado de forma bastante específica e com um elevado grau de profundidade, considera-se 

cada um dos documentos que constituem as séries, assim como dos que não se constituem como 

tal, centrando-se a mesma na descrição individual dos documentos e atos informacionais. 

Quando completamos este último nível de análise obtém como instrumento de acesso um 

catálogo. Cada um destes tipos de instrumentos de acesso, genericamente identificados, pode 

ainda dar origem a outros de caráter mais específico, segundo as características do objeto em 

análise que, por sua vez, se subdividem em diferentes variantes em função do âmbito a que se 

referem. Relativamente à descrição a efetuar em cada um destes níveis de análise, a norma 

ISAD(G), apesar de estabelecer o princípio da descrição multinível, que implicitamente 
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estabelece níveis de descrição,  não determina no entanto quais os níveis de descrição que devem 

estar presentes em cada um destes instrumentos de acesso342. Para a execução desta tarefa para 

além da citada norma e da ISAAR (CPF) recorremos às Orientações para a Descrição 

Arquivística (ODA)343 onde se estabelecem campos de descrição obrigatórios e opcionais que 

poderão ser adotados nos diferentes níveis de descrição, assim como orientações para a descrição 

de documentos de arquivo, de autoridades arquivísticas e construção de pontos de acesso 

normalizados. 

Para além dos instrumentos de acesso, genericamente enunciados, existem ainda outros 

instrumentos de acesso, vulgarmente designados por Índices, que não sendo resultado da análise 

arquivística específica a um determinado nível, poderão constituir-se como produto de qualquer 

um desses níveis, devendo ser sempre percetível o tipo de análise subjacente à sua produção e o 

nível a que foi efetuado. Os elementos constitutivos destes índices, dependendo do nível de 

análise escolhido para a sua elaboração, constituem-se como pontos de acesso e referência, 

enquadrados dentro de tipologias específicas do tipo alfabético (toponímico, geográfico, etc.), 

cronológico, sistemático (assuntos ou outro tipo de classes) topográfico344. 

No que concerne à análise de conteúdo e indexação, podemos definir: a indexação como uma 

operação que consiste em descrever e caracterizar a informação existente num qualquer 

documento com o auxílio da representação dos conceitos nela contidos. Compreende o ato de 

transcrever em linguagem de indexação esses conceitos, após terem sido extraídos do documento 

por meio de uma análise345; a análise de conteúdo de um documento pressupõe a apreensão do 

conteúdo informacional do mesmo consistindo na análise e seleção dos conceitos nele presentes, 

e requer uma fundamentação metodológica (por exemplo, a presente na NP 3715). No âmbito 

deste trabalho, e a título exemplificativo, é apresentado um índice de assuntos, relativamente à 

descrição efetuada ao nível das séries produzidas por uma secção, por considerarmos este 

instrumento de acesso à informação um requisito-base para que se possa efetuar uma correta 

recuperação da informação contida em determinadas séries/documentos, essenciais ao estudo de 

determinado tema, e que, de outra forma, muito dificilmente seriam identificados (ver anexo VI). 

                                                             
342 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, 2003. Vol. 2. p. 650-663. 
343 DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição Arquivística - Orientações para 

a Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direção Geral de Arquivos, 2011.  
344 RIBEIRO, Fernanda – O acesso à informação nos arquivos. Op. Cit.. Vol. 2. p. 656-657. 
345 UNISIST - Principes d'indexation. Paris : UNESCO, 1975. p. 2.  
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7. Conclusão 

Ao longo de todo este processo de investigação, análise e reconstituição do sistema de 

informação do município de Santa Maria da Feira, de 1514 a 1972, foram muitos os momentos 

em que tivemos que pensar, repensar, optar ou parar e começar tudo de novo. A visão atual que 

possuímos da orgânica das instituições, assim como a classificação atribuída à documentação do 

arquivo, levou-nos muitas vezes a pré-conceber e complexificar um sistema onde eram muitas as 

funções, mas poucos os que tinham a tarefa de as executar, não sendo por isso possível, para 

algumas das épocas em estudo, assinalar secções de taxas e licenças, impostos, contabilidade, 

tesouraria, pessoal, património. Como viemos a comprovar, estas subsecções só se constituíram 

formalmente, em 1972, depois de a câmara municipal possuir um quadro de pessoal que 

assegurava um responsável para cada uma delas. 

O conjunto de operações realizadas ao longo de todo este trabalho, enquadrado segundo uma 

nova perspetiva científica da Arquivística, acabou por gerar um conhecimento que vai muito 

para além da tradicional aplicação de técnicas de recolha, tratamento e difusão da informação. 

Entendemos que a análise e descrição de um sistema de informação, produto da atividade de uma 

instituição que se constitui segundo uma lógica organizacional, dentro do universo sistémico que 

a envolve, só pode ser um trabalho rigoroso se der origem ao conhecimento da realidade 

arquivística onde o mesmo foi gerado. Deste modo tentámos percecionar a forma como o mesmo 

se desenvolveu e se foi consolidado ao longo dos tempos com base na realidade histórico-

institucional do nosso país, em geral, e do município de Santa Maria da Feira, em particular, 

recorrendo a diversas fontes de informação disponíveis. De salientar que, embora não tendo sido 

citados, foram essenciais à realização deste trabalho dois dos poucos estudos de análise de 

sistemas de informação realizados, que incluímos como referências bibliográficas, por nos terem 

servido como instrumento de orientação. 

O estudo retrospetivo desenvolvido ao longo deste trabalho assim como as operações de 

descrição, indexação e criação de instrumentos de acesso, pese embora todos os 

constrangimentos e condicionantes com que nos fomos deparando, pensamos constituírem uma 

representação aproximada da realidade em estudo. 

Os instrumentos de acesso elaborados, incluídos nos anexos deste relatório, e que dizem respeito 

a algumas da operações técnicas realizadas ao longo do estágio, têm como propósito 

contextualizar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos que dizem respeito ao tratamento 

arquivístico da documentação. 
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Os resultados alcançados neste trabalho, apesar de os considerarmos genericamente positivos, 

carecem ainda de muita investigação, a ser realizada com base em análise à documentação 

existente no arquivo, de forma a obter elementos que consideramos essenciais à produção de 

conhecimento. 

Sendo este um trabalho ao qual pretendemos dar continuidade, o conhecimento adquirido abriu 

caminho para a continuidade do estudo orgânico-funcional do município, com vista à 

organização total do sistema de informação arquivo do município, assim como de outros 

sistemas de informação com os quais este se relacionou, ao longo dos séculos, e que também são 

parte integrante do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira. 
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Objetivo675 Estrutura Atribuições/Competências Séries/Documentos 

 
Câmara 

Municipal 

Ordenações Filipinas676 (Liv. I, tit. 66) 

Preâmbulo – aos vereadores pertence ter carrego de 

todo o regimento da terra e das obras do concelho e de 

tudo o que poderem saber, e entender, porque a terra e 

os moradores della possam bem viver, e nisto hão de 

trabalhar. E se souberem que se fazem na terra 

malfeitorias, ou que não he guardada pela justiça, como 

deve, requererão aos Juizes, que olhem por isso. E se o 

fazer não quiserem, façam-no saber ao Corregedor da 

Comarca, ou a nós. 

§1 - E todos os Vereadores irão à vereação à quarta-

feira e ao sabbado e não se escusarão sem justa causa 

001. Foral da Feira e Terra de Santa Maria 

002. Livro de acórdãos 

003. Condenação das montarias 

004. Registo de correições, coimas e 

condenações da câmara 

005. Copiador de acórdãos 

006. Registo de provisões e outros 

documentos 

007. Livros de conferências da câmara 

008. Registo de condenações da chancelaria 

feitas pela câmara 

009. Auto de apegação 

                                                             
675 Dado que estes quadros se reportam a uma época passada, e sendo necessária uma análise mais cuidada para a correta identificação dos objetivos, optamos pelo não preenchimento 

deste campo. 
676 Ordenações Filipinas: livro I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. Liv. Reprodução em «fac-simile» da edição feita por Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 

1870. 

ANEXO I 

Quadro de Contexto 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 1 (1514-1833) 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

113 
 

[…] 

§2 - E tanto que começarem a servir, hão-de saber, e 

ver, e requerer todos os bens do Concelho, como são 

propriedades, herdades, casas e foros, se são 

aproveitados, como devem. E os que acharem mal 

aproveitados, fa-los-hão aproveitar e concertar. 

§11 - Saberão os Vereadores se algumas possessões, 

servidões, caminhos ou recios do Concelho andam 

emalheados, e tirarl-os-hão para o Concelho […] 

§23 - E farão guardar em huma arca grande e boa todos 

os Foraes, Tombos, privilégios e quaisquer outras 

scripturas, que pertencem ao Concelho. […] 

§26 […]. E constrangerão os donos das terras e 

propriedades, que façam plantar as ditas árvores nas 

partes, em que menos as ocupem, fazendo sobre isso 

posturas, com as penas, que lhes bem parecer […] 

§28 – Item, proverão as posturas, Vereaçoes e costumes 

antigos da cidade ou vila; e as que virem que são boas, 

segundo o tempo, façam-as guardar, e as outras 

emendar […] 

010. Condenações dos pescadores 
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§32 – Item porão taxas aos Officiaes mecânicos, 

jornaleiros, mancebos, moças de soldada, louças e as 

mais cousas, que se comprarem ou venderem, segundo 

as disposições da terra e a qualidade do tempo. 

 

Juiz de Fora e 

do Tombo dos 

Bens do 

Concelho 

Alvará de 23 de Julho de 1766677 

§2 Item: Para de huma vez cessarem os abusos, que se 

têm feito dos sobreditos aforamentos; declarado nas 

Ordenações livro primeiro título sessenta e seis, 

paragrafo dezesete: mando que nos casos em que 

pareça conveniente aforarem-se algumas porções dos 

referidos baldios, as pessoas, que não sejam as 

contempladas, nunca possam ser expedidos pelas 

respetivas Câmaras, mas só em requerimento dirigido à 

Meza do Desembargo do Paço, a qual commeterá as 

informações aos Provedores, ou Corregedores da 

Comarca, ouvindo as Câmaras e os Povos respectivos, 

ordenando-lhes que com as medições, confrontações e 

valores dos baldios, que se pretendem aforar, e 

importância dos foros que se oferecerem, e depois de 

001. Aforamento de bens do concelho 

002. Autos de aforamento em Silvalde 

003. Autos de aforamentos em São João de 

Ver 

004. Apegação das leiras do monte de 

Macieira 

005. Autos de vedoria e medição em São João 

de Ver 

006. Processo de aforamento de maninhos em 

Fornos 

007. Autos de vedoria e medição em Silvalde 

008. Termos de obrigação das mulheres 

solteiras que andem pejadas 

                                                             
677 Alvará de 23 de julho de 1766. Regula a forma dos aforamentos dos bens dos Conselhos, e dos Baldios. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização 

da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910 : Livro de 1763-1774 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/10/73/p288   
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andarem em pregão os dias do estilo, interponham os 

seu arbítrio sobre as utilidades ou prejuízos que dos tais 

aforamentos se podem seguir ao progresso […] 

 

§6 Item: Excitando a observância do alvará de 5 de 

fevereiro de 1578, em que foram ordenados os Tombos 

dos bens dos Concelhos, para que a todo o tempo 

constassem os seus limites, e as suas verdadeiras 

confrontações: Mando que os referidos Tombos sejão 

feitos pelos Juízes de Fora, e nas villas, onde os não 

houver, pelos provedores das comarcas, como se lhes 

declara no sobredito Alvará de 15 de julho de 1744. 

 

Escrivão da 

Câmara 

 

Ordenações Filipinas (Liv. I, tit. 71) 

Preâmbulo - O Scrivão da Camera fará em cada hum 

anno livro da receita de todo o que as rendas do 

concelho renderem, pondo cada renda sobre si, a quem 

e arrendada, por quanto preço, e os tempos em que se 

hão de fazer as pagas, e quaes são os fiadores; e em 

outra parte deste livro porá todas as despesas, que fizer 

o thesoureiro, ou quem a tal cargo servir. As quaes 

001. Registo de alvarás e provisões 

002. Registo geral da câmara 

003. Termos de nomeação e juramento dos 

eleitos das freguesias 

004. Autos de arrematação da renda do verde 

005. Registo de cartas de examinação de 

ofícios 

006. Registo de eleições de almotacés 
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despesas assentará pelo miúdo, bem declaradas, em 

maneira, que sempre se possa tomar a conta dellas. 

 

§1 E não se farão despesas algumas, senão com acordo 

dos Vereadores e Officiaes do concelho; o qual acordo 

screverá o Scrivão no livro em titulo apartado e será 

assinado pelos Vereadores e Officiais […] 

§2 - Outrosi todas as despesas miúdas que se fizerem, 

se farão perante o scrivão da Camera; o qual fará 

canhedo apartado, em que levará à vereação e o 

mostrara aos Vereadores […] 

§3 E todos os mandados e acordos per que se hajam 

fazer algumas cousas, screverá em um livro para isso 

ordenado; os quaes acordos serão assinados per 

aquelles, que os acordarem e mandarem 

§4 Ao Scrivão da Camera  pertence screver nos feitos 

da injurias verbaes, que em Camera forem 

despachados, […] 

§5 E outrosi a elle pertence screver todas as cartas 

testemunháveis de quaisquer requerimentos, que se 

007. Registo do manifesto dos vinhos 

008. Termos de nomeação de sacadores da 

décima 

009. Termos de juramento e posse de 

vereadores e procurador do concelho 

010. Termos de eleição e juramento de 

capitães e alferes 

011. Registo de homens capazes de servir nas 

tropas de sua majestade 

012. Contas da receita e despesa 

013. Registo de escrituras de aforamento 

014. Termos de nomeação de sacadores do 

subsídio literário 

015. Registo de domínios que pertencem à 

câmara 

016. Reconhecimento das pessoas que tem 

terras foreiras 

017. Autos de juramento dos eleitos das 

freguesias 

018. Registo de obrigas e licenças dos 
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fizerem aos Véreadores e Officiaes da Camera […] 

Outosi screverá nas eleições dos Vereadores e Officiais 

da Camera que se fizerem pelos Corregedores […] 

§7 Item, terá huma das chavea da arca do Concelho, em 

que hão de star as scripturas delle […] 

§8 Terá um livro, em que screverá em titulo apartado 

os assentos dos gados […] 

Alvará de 19 de Novembro 1674678 

Regimento dos usuais do vinho e carne […] 

Tit. I, sobre a arrecadação do usual do vinho 

Cap. XII – Nas comarcas do Reino serão os Escrivães 

deste usual os que o são do real d’Água, aplicado á 

fortificação, e aonde os não houver, serão eleitos pelas 

comarcas, e confirmados pelas Juntas dos Três Estados, 

havendo de servir mais de hum anno, os quaes terão 

três livros rubricados pelos Juízes de Fora, ou 

Ordinários; a saber, hum das entradas do vinho, que 

vier de fora, e do manifesto feito dentro nos mesmos 

lugares; outro das fianças do que sahir para se vender 

estalajadores e vendeiros 

019. Recenseamento geral da população da 

Vila da Feira 

020. Contribuição extraordinária sobre ofícios 

e lugares de venda 

021. Termos de donativos oferecidos 

022. Registo de licenças passadas pela câmara 

023. Certidão de partilha do monte de 

Arcozelo, São Jorge 

024. Matrícula de pescadores 

025. Registo de licenças de campanhas de 

pesca 

026. Registo de donativos para construção da 

calçada e ponte do Ferradal 

                                                             
678 Alvará de 19 de novembro de 1674. Regimento da Cobrança dos Usuaes. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação 

portuguesa desde 1603 a 1910 :  Livro de 1648-1674. [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/8/95/p385 
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em outras terras; e outro da receita dos recebedores, 

quando não esteja arrendado; e havendo rendeiro, 

sempre se carregará neste livro o que cobrar; 

Alvará de 8 de Agosto de 1771679 

Alvará incumbindo aos Escrivães das Câmaras, ou 

pelos que os seus lugares servirem, o servirem de 

Escrivães do Real de Agoa 

Alvará de 24 de Fevereiro de 1764680 

XII. Cada Capitão fará anualmente ate ao fim do mez 

de Abril uma lista de todos os homens que houver na 

sua companhia, capazes do serviço das minhas tropas, a 

qual lista apresentará ao Capitão Mór da Cidade, Villa 

ou Conselho, a que tocar: para este verificar, e fazer 

registar todas as listas, que assim receber, nos livros da 

Camera pelo Escrivão della até quinze do mez de Maio 

próximo sucessivo. 

 Almotaçaria 
Ordenações Filipinas (Liv. I, tit. 68) 

Preâmbulo - Os Almotacés terão cuidado, que o 

001. Registo de correições dos Juízes de 

Almotaçaria 

                                                             
679 Alvará de 8 de agosto de 1771. Alvará incumbindo aos escrivães das câmaras o servirem de escrivães do real de água. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: 

digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910 : Livro de 1763-1774 [em linha].  Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/10/73/p587 
680 Alvará de 24 de fevereiro de 1764. Alvará dando nova forma ao Recrutamento. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação 

portuguesa desde 1603 a 1910 :  Livro de 1763-1774  [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/10/73/p107  
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primeiro até o segundo dia, a mais tardar, como 

entrarem, mandem logo pregoar, que os Carniceiro, 

Padeiras, Regateiras, Almocreves, Alfaiates, Capateiros 

e todos os outros Officiaes usem de seus officios e dêm 

os mantimentos em abastança, guardando as 

Vereaçãoes e posturas do Concelho.[…] 

§1 E farão as audiências nos dias costumados: e antes 

da derradeira audiência do seu mez, farão dar pregão, 

que todos os que tem feito coimas, e são penhorados e 

não despachados, vão naquelle dia desembargar seus 

penhores e fallar a seus feitos. E aos que lá não forem, 

á sua revelia, julguem as coimas, e dêm despacho a 

tudo. 

§17 – Cada hum em seu mez proverá com o escrivão de 

almotaçeria os pesos e medidas das pessoas, que são 

obrigadas de os ter, segundo se contém no Título 18 do 

Almotacé-mor: e aqueles  a que não se acharem justos e 

concordantes, serão castigados, como o dito titulo  he 

declarado. 

002. Registo de coimas e condenações dos 

Juízes de Almotaçaria 

 

 Tesoureiro/ Tesoureiro (Liv. I, tit. 70) p. 163-164 001. Registo da receita do sello do juízo da 
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Depositário/ 

Recebedor do 

Selo681 

O Thesoueiro há de receber todas as rendas do 

concelho, e há de fazer as despesas, que pelos 

vereadores forem mandadas fazer. E não receberá nem 

despenderá cousa alguma, senão perante o Scrivão da 

Camera, o qual logo assentara em o livro, que para isso 

há de fazer; […] 

Regimento de 24 de dezembro de 1660682 

Regimento do papel Sellado 

E para boa administração deste negócio, quero que haja 

nesta minha côrte um Thesoureiro Geral, a quem se 

faça cargo de todo o papel selado, contado por folhas, 

com distinção dos selos; o qual Thesoureiro o repartirá 

por todas as cabeças das Commarcas deste Reino, 

dirigido aos Provedores dellas, e do Reino do Algarve, 

que o entregarão nas Camaras, e farão delle receita ao 

Thesoureiro dellas, que darão conhecimentos em fórma 

para a despesa do Thesoureiro Geral, em quanto ao 

papel, e para pelos mesmos conhecimentos se lhe fazer 

correição da vila 

002. Registo da receita do novo sello dos 

papéis selados depois de escritos 

 

                                                             
681 Por serem várias as designações atribuídas ao responsável deste cargo, durante este período, optamos, neste contexto, por designá-lo apenas de tesoureiro da Câmara dando nota no 

elemento História Administrativa das alterações de denominação. 
682 Siva, José Justino d Andrade e - Collecção Chronologica da Legislação Portugueza compilada e anotada: 1657-1674. 2ª série. Lisboa: Imprensa de F. X. de Souza, 1856. p. 44-48. 
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receita por lembrança, para o dinheiro que há de ter 

cuidado de arrecadar: e por ordem dos oficiais das 

Camaras se repartirá o papel pelas Villas e Logares de 

suas comarcas, em que houver escrivão ou tabelião, e 

pelos mais que fòr conveniente, entregando-se nelles 

aos tesoureiros dos mesmos concelhos, ou quem o tal 

officio servir, os quais passarão conhecimento em 

forma de sua receita, para a despesa do Thesoureiro da 

cabeça da Commarca […] 

Carta de Lei de 24 de Abril de 1827683 

Art. 1º Haverá papéis, que são sellados depois de 

escriptos, impressos ou lithografados; e haverá outros 

que serão sellados, antes de serem escriptos, impressos 

ou lithografados. 

 
Repartição dos 

expostos 

Ordenações Filipinas (Liv. I, tit. 88) 

§11 – Porem as crianças que não forem de legitimo 

matrimónio, forem filhos de alguns homens casados, ou 

solteiros, primeiro serão constrangidos seus pai, que os 

criem, e não tendo eles per onde os criar, se criarão às 

001. Livro das Fintas, despesas e contas dos 

enjeitados 

002. Livro de assentos dos enjeitados a quem 

paga a câmara 

003. Despesas com o pagamento das amas dos 

                                                             
683 Carta de Lei de 24 de abril de 1827. Carta de lei sobre o imposto de sêllo. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação 

portuguesa desde 1603 a 1910 : Livro de 1823-1832 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/13/53/p18  
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custas das mãis. E não tendo elles nem ellas per onde 

os criar, sejam requeridos seus parentes, que os 

mandem criar. E não o querendo fazer, ou sendo filhos 

de religiosos, ou de molheres casadas, os mandarão 

criara às custas do Hospitaes, ou Albergarias, que 

houverem na cidade ou villa ou lugar, se tiver bens 

ordenados para a criação dos engeitados: de modo que 

as crianças não morram por falta de criação. E não 

havendo hi taes Hospitaes, ou Albergarias, se criarão à 

custa das rendas do Concelho. E não tendo o Concelho 

rendas, per que se possam criar, os Officiaes da Camera 

lançarão fintas pelas pessoas, que nas fintas e 

encarregos do Concelho hão de pagar. 

Ordem de 10 de maio até 1783684 

Mandou-se estabelecerem em cada  cidade, ou villa 

uma casa e nella um lugar, onde se possão expor as 

crianças, sem que se conheça quem as leva; destinando-

se uma pessoa para as receber a toda a hora do dia e da 

noite, a qual dará logo parte ao magistrado da Terra 

enjeitados 

004. Caderno de receitas e despesas dos 

enjeitados 

005. Livro de assento dos enjeitados e 

pagamento das suas criações 

006. Registo de enjeitados enviados à Roda do 

Porto 

007. Registo de expostos e amas que os criam 

008. Relação nominal de expostos dados a 

criar pela Roda 

009. Termos de contas tomadas à 

administração dos expostos 

                                                             
684 TOMÁS, Manuel Fernandes - Repertorio geral, ou, Indice alphabetico das leis extravagantes do reino de Portugal: publicadas depois das Ordenações… Coimbra: Real Imprensa da 

Universidade, 1815. Tomo I, p. 426-427. 
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para a fazer baptizar, e criar por amas á custa do 

rendimento das Camara, ou do cabeção das sisas, aonde 

este não chegar. Acabados os sete anos, acaba a 

criação, e os Expostos são repartidos pelos lavradores. 

 
Recebedor das 

Sisas 

Ordenações Filipinas (Liv. I, tit. 66) 

§49 - E os juízes e vereadores e procurador do 

concelho, no mez de novembro, até 20 dias delle, se 

juntarão em Camera, e todos juntamente elegerão às 

mais vozes quatro pessoas abastadas, para serem 

recebedores das sisas o anno seguinte, cada uma das 

pessoas seu quartel, e que sejam taes, em que nossa 

Fazenda stê segura; 

Alvará de 5 de junho de 1752685 

Art. 4 […] hei por bem que nas Cameras deste Reino e 

cabeças de Comarcas elejão todos os annos um 

Recebedor, que arrecade as mesmas Sizas dos mais 

Recebedores dos ramos de cada huma das Comarcas. 

001. Registo da renda da imposição 

002. Lançamento das sisas 

003. Lançamento do cabeção das sisas 

 

 

 

 

 Recebedor da Alvará de 5 de Setembro de 1641686 001. Lançamento da décima 

                                                             
685 Alvará de 5 de junho de 1752.  Regimento do Thezoureiro Geral das Sizas. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação 

portuguesa desde 1603 a 1910 : Livro de 1750-1760 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/66/110/p113   
686 Alvará de 5 de setembro de 1641. Lançamento e cobrança das décimas e mais subsídios para a guerra. In Siva, José Justino d Andrade e - Collecção Chronologica da Legislação 

Portugueza compilada e anotada: 1640-1647. Lisboa: Imprensa de F. X. de Souza, 1856. p. 101-102.  
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Décima Art 7º - E às mais cidades Villas e logares fóra desta 

minha cidade de Lisboa […] se fará também pela 

Freguezias, assistindo o Corregedor da Comarca, O 

Provedor e Juiz de Fora, repartindo-se pelos logares da 

mesma Commarca, e com cada um deles um Vereador, 

e uma pessoa Nobre, ou Cidadão, e um Fidalgo se o 

houver, e uma pessoa do Povo, e escolhidos todos pela 

Camara; os quaes guardarão a sobredita ordem 

respectivamente, como lhes couber – e o tesoureiro, 

que será eleito pela mesma Camara, das ditas cinco 

pessoas, receberá o dinheiro, e o entregará logo ao 

Almoxarife da Comarca […] 

Alvará de 9 de Maio de 1654687 

Regimento das Décimas 

Titulo I 

Art. 4º – […]e em camara se elegerá um escrivão e um 

tesoureiro, que sejam dos mais ricos e abonados da 

terra, e também se elegerá um fiscal […] 

002. Lançamento dos Quatro e Meio por cento 

003. Lançamento da décima de prédios e 

maneio do ramo de Avanca 

004. Lançamento das duas décimas aos 

proprietários das terras e casas e 

contribuição do novo imposto sobre 

cavalgaduras 

005. Lançamento da décima do subsídio 

militar de prédios, maneios e juros 

006. Lançamento do novo imposto dos quatro 

mil cruzados 

007. Lançamento da nova contribuição, da 

superintendência da décima do subsídio 

militar e novos impostos 

008. Lançamento da décima do quinto e novo 

imposto da superintendência da décima 

do subsídio militar e novos impostos 

 Alcaidaria/ Ordenações Filipinas (Liv. I, tit. 77) 001. Registo de alvarás de soltura das cadeias 

                                                             
687 Alvará de 9 de maio de 1654.. Regimento das Décimas. In Siva, José Justino d Andrade e - Collecção Chronologica da Legislação Portugueza - 1648-1656. Lisboa: Imprensa de J. J. 

A. Silva, 1854. p. 302-315.   
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Carcereiro §8 E todos os alvarás per que mandem soltar os presos, 

sejam scriptos pelo escrivão do feito, onde ouver, ou 

pelo scrivão da alcaidaria, onde não houver scrivão do 

feito […] 

Alvará de 28 de abril de 1681688 

Do regimento dos carcereiros 

nº 7 - Em todas as cadêas se farão livros novos, para 

nelles se escreverem os assentos, assim dos presos, 

como dos que forem soltos, com clareza do dia mez e 

anno, em que as prisões e solturas forem ordenadas: e 

nestes livros assignarão não somente os oficiais que 

entregarem os presos como mas juntamente com eles os 

mesmos carcereiros […] 

002. Assento de presos entrados na cadeia 

 

                                                             
688 Alvará de 28 de abril de 1681. Regimento do Real de Agoa. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 

1603 a 1910 : Livro de 1675-1700 [em linha]. Disponível em:  http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/9/43/p103  
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689 Código Administrativo, promulgado em 18 de março de 1842. Lisboa: Imprensa Nacional, 1842. 

Quadro de Contexto 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 2 (1834-1937) 

Objetivo Estrutura Atribuições/Competências Séries/Documentos 

 
Câmara 

Municipal 

Código Administrativo 1842689 

Art. 96º - A Câmara municipal terá uma sessão por 

semana 

Art. 98º - De todas as sessões da câmara se lavrará acta 

em um livro especial, o qual será numerado e rubricado 

pelo Governador. 

Artº 116 - A Câmara faz posturas e regulamentos 

municipaes, nos termos das leis e regulamentos do 

Governo, sobre os diversos objectos que, na 

conformidade deste código, são das suas atribuições. 

Art. 118 - À camara municipal pertence: 

Iº - regular o modo da administração dos próprios e 

rendas municipaes; 

IIº - regular o modo da administração de todos os 

001. Actas das sessões 

002. Actas de constituição dos círculos dos 

Juízes de Paz 

003. Registo de acórdãos do Tribunal de 

Contas 

004. Termos de mudança de domicílio 

005. Representações da câmara às instâncias 

superiores 
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estabelecimentos municipaes, que são mantidos com os 

fundos do Concelho e destinados para uso dos vizinhos 

d’elle; 

IIIº - regular o modo da fruição dos bens, pastos e 

quaesquer fructos do logradouro comum dos vizinhos 

do concelho. 

Art. 119º - É da obrigação da câmara possuir um livro 

de Tombo dos seus bens e uma descrição exacta de 

todos os terrenos, baldios, arvoredos ou mattas que 

forem do logradouro commum dos vizinhos. 

127º Compete à câmara municipal 

Iº -  nomear o seu escrivão: 

IIº - nomear o thesoureiro do concelho, 

IIIº - nomear os zeladores da câmara, 

IVº -  nomear guardas ruraes 

Vº - nomear todos os outros empregados da Câmara, e 

dos diversos estabelecimentos municipaes, 

VIº nomear médico, cirurgiões, e boticários do partido 

[…] 

Art. 129º - A camara exerce, na repartição das 
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690 Código Administrativo: disposições aprovadas na sessão parlamentar de 1912-1913 e postas em execução por virtude da lei publicada em 7 de agosto de 1913. 8ª ed. Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1916. 
691 Lei sobre a Instrução Primária, publicada 2 de Maio de 1878. In Código Administrativo aprovado por carta de lei de 6 de Maio de 1878. Porto: Livraria Portuense, 1878.  
 

contribuições diretas do Estado, no recrutamento para o 

Exército, no alistamento da Guarda Nacional, na 

administração dos expostos, nos recenseamentos 

eleitoraes, e em quaesquer outros objectos que lhes 

incumbirem as leis e regulamentos do Governo, as 

funções especiaes que as mesmas leis e regulamentos 

determinarem.  

Art. 130º - Á camara pertence deliberar. A execução 

das deliberações compete ao presidente. 

Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913690 

Art. 91º - As funções das câmaras municipais são 

principalmente deliberativas. As funções executivas 

pertencem às Comissões Executivas eleitas pelas 

câmaras. 

Diecção Geral de Instrucção Pública 

Lei de 2 de Maio de 1878691 

Art. 30º - os professores e professoras das escolas de 

instrução primária são nomeados pelas câmara 
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municipaes, procedendo concurso documental, sob 

proposta da Junta Escolar […] 

§2º - Quando não houver candidato habilitado as 

câmaras municipaes, ouvida a Junta Escolar, podem 

nomear temporareamente pessoas que julguem idóneas 

[…]  

§5º - As disposições deste artigo só começam a ter 

execução à porporção que o encargo fixo com os 

ordenados dos professores, nos termos desta lei, passar 

para as respectivas câmaras municipaes 

 Presidente 

Código Administrativo 1842 

Art. 131º - O presidente da câmara é especialmente 

encarregado: 

Iº - Execução de todas as deliberações legaes da 

Câmara; 

IIº- da publicação das posturas e regulamentos 

municipaes 

IIIº- da polícia municipal na conformidade das leis, 

regulamentos e posturas; 

IVº - da proposta de orçamento municipal; 

001. Contas de gerência 
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Vº - do ordenamento das despesas em conformidade do 

orçamento; 

VIº - da inspeção sobre a contabilidade municipal 

VIIº - da conservação e administração das 

propriedades do concelho; 

VIIIº - da direcção das obras municipaes; 

IXº -de efectuar todos os actos de alienação, transação, 

arrendamento, arrematação, e similhantes para os quaes 

se ache devidamente auctorizado pela câmara, e de 

assinar as competentes escrituras e obrigações. 

Xº - de representar o concelho em Juízo, ou seja como 

autor ou como réo; 

XIº - da inspecção de todos os estabelecimentos 

municipaes; 

XIIº - de dirigir a correspondência da Camara, e os 

trabalhos da sua secretaria 

XIIIº - de vigiar no modo porque os diversos 

empregados municipaes desempenham as suas funções. 

Art. 161º - O presidente e o thesoureiro dão 

anualmente contas da sua gerência perante a Camara. 
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692 Por serem várias as designações atribuídas ao responsável deste cargo, durante este período, optamos, neste contexto, por designá-lo apenas de Secretário da Câmara dando nota no 

elemento História Administrativa das alterações de denominação. 

Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913 

Art. 55, Único – As funções de inspeção aos diversos 

serviços a cargo das comissões executivas pode 

distribuir-se pelos vogais, conforme as aptidões 

especiais de cada um, excepto no que respeita aos 

serviços de secretaria, que serão sempre da exclusiva 

competência do presidente. 

 

Escrivão/ 

Secretário da 

Câmara/Chefe 

de Secretaria692 

 

Código Administrativo 1842 

Art. 175º 

Iº - Incumbe ao escrivão da câmara, ou esta delibere 

só, ou com o conselho municipal, lavrar as actas e fazer 

todo o expediente que lhe for ordenado; 

IIº- Subscrever todos os actos legaes da camara; 

E em geral incumbe ao escrivão da camara exercer as 

funções de que for encarregado pelas posturas da 

câmara ou ordens do presidente. 

Art. 176º - O escrivão da camara é imediatamente 

responsável pela guarda do archivo, e pela boa ordem e 

001. Registo de licenças de campanhas de 

pesca 

002. Registo do manifesto dos vinhos 

003. Registo de ordens da Intendência das 

Obras Públicas 

004. Autos de juramento de comissários e 

cabos de polícia 

005. Auto de contas tomadas ao tesoureiro 

006. Termos de juramento de juízes de paz e 

mais empregados a cargo da câmara 

007. Termos de entrada da contribuição direta 
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693 Código Administrativo aprovado por carta de lei de 6 de maio de 1878. Porto: Livraria Portuense, 1878. 
694 Código Administrativo aprovado por decreto de 17 de julho de 1886. Porto: Livraria Cruz Coutinho, 1886. 
695 Código Administrativo: lei nº 621, alterando algumas disposições aprovadas na sessão parlamentar de 1912-1913 e postas em execução por virtude da lei publicada em 7 de agosto 

de 1913. 2ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1916. 

regularidade dos trabalhos da secretaria. 

Código Administrativo 1878693 

Art. 146º, 3º - Exercer as funções de tabelião em todos 

os actos e contratos que que a camara for outorgante. 

Código Administrativo 1886694 

Art. 160º - A Camara municipal tem um Secretário ao 

qual incumbe: 

Art. 6º - Dirigir os trabalhos da secretaria, em 

conformidade com as ordens da camara e do seu 

presidente. 

Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913 

Art. 35º - As actas das sessões dos corpos 

administrativos serão lavradas pelos chefes das 

respetivas secretarias, subscritas pelos secretários e 

assinadas por todos os membros presentes. 

Lei nº 621 de 23 de Junho de 1916695 

Art. 52º - Para o relaxe e processo das dívidas 

observar-se há o disposto no capítulo 3º do Código das 

008. Termo de recebimento de impostos 

indiretos 

009. Termos de juramento e posse de 

vereadores 

010. Registo de execuções administrativas  

011. Minutas das Actas das sessões 

012. Resumo de deliberações da câmara 

013. Auto de entrega de bens entre as juntas de 

paróquia e a câmara 

014. Termos de juramento de empregados 

municipais 

015. Registo de Editais, anúncios e avisos 
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696 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Acórdãos e Posturas da Câmara Municipal do Concelho da Feira, feitas pela mesma Câmara, em 16 de Maio de 1848. Villa da 

Feira : Na Typographia da Câmara Municipal, 1865. 

execuções fiscais, de 23 de Agosto de 1913, na parte 

aplicável; e quando os impostos administrativos não 

forem cobrados cumulativamente com os do Estado, 

competirá ao tesoureiro do corpo administrativo a 

função que no referido capítulo é determinada aos 

tesoureiros da Fazenda pública e ao chefe de secretaria 

a função que no mesmo capítulo se confere aos 

secretários de finanças e aos escrivães das execuções 

fiscais. 

Acórdãos e Posturas da Câmara Municipal do 

Concelho da Feira feitas em 16 de Maio de 1848696 

Vinhos 

Quem tiver vinhos de sua lavra, o não poderá vender, 

sem licença da Câmara […]. Todo o lavrador, ou 

taberneiro, que quiser vender vinho por modo, que 

deva pagar direitos ao município, será obrigado a 

manifestá-lo perante a Câmara sob as penas do 

regimento do Real d’Água. 

 Secretaria Código Administrativo 1878 001. Registo de licenças concedidas pela 
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Art. 149º - A camara terá os empregados de secretaria 

que forem necessários para o prompto expediente do 

serviço. 

 

 

 

 

câmara 

002. Registo geral da câmara 

003. Escrituração da receita e despesa do 

concelho 

004. Copiador de correspondência expedida 

com a 1ª repartição 

005. Copiador de correspondência expedida 

006. Escrituração de dívidas ativas e passivas 

do concelho 

007. Conta corrente da câmara com o 

tesoureiro do concelho 

008. Copiador de correspondência recebida 

009. Descrição geral dos bens móveis do 

município 

010. Registo de mandados de pagamento 

011. Registo de orçamento geral da receita e 

despesa 

012. Recenseamento de todas as pessoas que 

tem lojas, armazéns, tabernas e são 

vendilhões em praças e mercados 
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013. Registo de banhistas, receita e despesa das 

Caldas de São Jorge 

014. Registo do manifesto das minas 

015. Autos de arrematação 

016. Autos de remissão de foros 

017. Escrituração do produto da remissão de 

foros 

018. Receita e despesa da prestação de trabalho 

019. Autos de entrega de conhecimento de 

prestação de trabalho 

020. Escrituração de contas dos arrematantes 

das obras municipais 

021. Registo do vencimento mensal de todos os 

empregados 

022. Registo de vencimento de professores 

pagos pelos cofres do município 

023. Registo de requerimentos apresentados à 

câmara 

024. Registo de carros de aluguer e sua lotação 

025. Copiador de correspondência expedida 
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com a 3ª repartição 

026. Registo de multas 

027. Autos dos benefícios concedidos aos 

filhos dos pobres 

028. Registo de contribuição direta recebida 

029. Registo de guias do imposto do Fundo 

Especial de Viação 

030. Registo das quantias cobradas do Fundo 

Especial de Viação 

031. Registo de impressos mandados imprimir 

na tipografia municipal 

032. Registo de correspondência expedida pela 

câmara sobre assuntos escolares 

033. Livro auxiliar de escrituração 

034. Registo de cães 

035. Registo de foros 

036. Registo de pagamento de subsídios de 

lactação 

037. Indicativo das dívidas do concelho à data 

da criação do concelho de Espinho 
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038. Conta corrente das receitas consignadas na 

Caixa Geral de Depósitos 

039. Registo de correspondência recebida 

040. Correspondência recebida dos zeladores 

das freguesias 

041. Registo de habitações e licenças de 

professores 

042. Registo de licenças para caçar 

043. Escrituração diária de receita e despesa 

com assuntos escolares 

044. Registo de declarações de compromisso 

de funcionários 

045. Requisição de professores e despesas com 

vencimentos. 

046. Registo de pagamento de mulas militares 

047. Autos de posse de professores interinos 

048. Registo de licenças de armas de caça 

049. Conta corrente com despesas orçamentais 

050. Conta corrente com verbas da receita 

051. Registo mensal da receita e despesa 
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697 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Código de Postura do Concelho da Feira. Villa da Feira: Typographia do Jornal da Feira, 1883. 
 

arrecadada pela tesouraria 

052. Matriz para licenças de comércio e 

indústria 

053. Registo de bicicletas 

054. Registo de veículos isentos de taxa 

055. Registo de carros de bois 

056. Cópias de correspondência 

057. Registo de património municipal 

058. Relação de talhos e casas de matança 

 

 Aferidor 

Acórdãos e Posturas da Câmara Municipal do 

Concelho da Feira feitas em 16 de Maio de 1848 

Aferimentos 

[…] São obrigados a afferir em Janeiro, e conferir em 

Julho de cada anno, todos os vendedores de géneros, e 

fazendas, os moleiros, e tecedeiras, e tirar certidão de 

aferimento e conferimento. 

Código de posturas municipaes de 29 de maio de 

1883697 

001. Conferimentos e Aferimentos 
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Art. 174º, Único – O zelador que suspeitar da 

exactidão de qualquer instrumento de pesar ou medir, 

existente nos estabelecimentos ou em outro qualquer 

logar onde se venda, poderá fazer apprehensão d’esse 

instrumento para ser verificado pelo aferidor do 

concelho. 

 
Serviços de 

Eletricidade 
 

001. Registo de depósitos de caução 

002. Registo de fornecimento de energia e 

aluguer de contadores 

003. Registo de selo da verba da luz eléctrica 

 
Repartição 

Técnica 

Acórdãos e Posturas da Câmara Municipal do 

Concelho da Feira feitas em 16 de Maio de 1848 

Obras 

Que ninguém faça obras, que confrontem com ruas, ou 

caminhos públicos, sem licença da Câmara […] 

Código de posturas municipaes de 29 de maio de 

1883 

Art. 57º - A ninguém será permitido fazer obras de 

edificação, reedificação, muros ou valos à beira das 

ruas, praças, largos, estradas ou caminhos públicos, 

001.Copiador de correspondência expedida 

002.Registo de licenças de obras 

003.Registo de orçamentos de obras municipais 
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698 Inicialmente o Recenseamento dos Jurados era efetuado pela Comissão de Recenseamento Eleitoral, neste contexto, optamos por colocar toda a documentação referente ao 

recenseamento de Jurados dentro do âmbito da Comissão de Recenseamento de Jurados, dando nota no elemento História Administrativada alteração funcional ocorrida. 
699 Lei de 21 de julho de 1855. Alteração à legislação existente sobre o recenseamento e sorteamento dos Jurados. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: 

digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1855. [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/30/108/p550  
700 Decreto de 31 de outubro de 1855. Alteração à Legislação existente sobre o recenseamento e sorteamento dos Jurados. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: 

digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1855. [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/30/108/p435  
701 Lei de 1 de julho de 1867.Reforma na organização do jury para recenseamento de jurados. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de 

legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1867. [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/42/79/p272  

sem prévia licença da câmara, mediante o pagamento 

da respetiva taxa e depois de dado o respetivo 

alinhamento […] 

 

Comissão de 

Recenseamento 

do Concelho/ 

de Jurados698 

Lei de 21 de julho de 1855699  

Art. 4º - O recenseamento dos jurados será feito em 

cada Concelho, conjuntamente e pela mesma comissão 

que fizer o dos eleitores e elegíveis para todos os 

cargos públicos. 

Decreto de 31 de outubro de 1855700  

Art. 2º, §3 – A lista geral de cada círculo de Jurados 

[…] será escripta por ordem alfabética em um livro 

especial, […]. No fim da lista geral assignarão os 

membros da Comissão do Recenseamento que a tiver 

formado. 

Lei de 1 de julho de 1867701 

Art. 3º - O recenseamento será feito por uma comissão 

001. Actas das sessões da extracção e 

sorteamento das pautas de Jurados 

002. Actas das sessões 

003. Registo do recenseamento de Jurados 
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702 Decreto de 29 de agosto de 1867.Instruções para o recenseamento de jurados  nos termos da nova lei. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da 

colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1867. [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/42/79/p600  

composta pelo juiz de direito da comarca, presidente e 

vice-presidente da comissão de recenseamento do 

concelho que for sede de comarca, presidente da 

camara municipal e administrador do concelho. 

Lei de 29 de agosto de 1867702 

Art. 5º, § único – o secretário será auxiliado pelos 

empregados da camara ou administração do concelho 

[…] que foram requisitados pela comissão. 

Art. 6º - A comissão terá um livro especial para o 

recenseamento que, além dos respectivos termos de 

abertura e encerramento, devidamente assinado será 

também rubricado por todos os membros, e nelle, por 

ordem alfabética, e sob numeração seguida, se 

inscreverão o nome dos recenseados […]. 

Art. 33º - De todos os seus actos a comissão lavrará as 

competentes actas que serão assignadas por todos os 

membros presentes. 

 
Comissão de 

Recenseamento 

Código Administrativo 1842 

Art. 18º - O recenseamento dos eleitores e elegíveis é 

001. Actas das sessões  

002. Actas de eleições 
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703 Decreto de 30 de setembro de 1852 Regulando a forma das eleições de Deputados às Cortes. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção 

de legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1852 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/27/5/p508  
704 Decreto de 23 de novembro de 1859. Reformas na Legislação sobre a eleição dos deputados ás Côrtes. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da 

colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910.[em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/Pesquisa/?idate=23/11/1859&edate=31/12/1910&c=1&ts=2 

Eleitoral feito pelas Camaras municipaes; 

Decreto de 30 de setembro de 1852703 

Art. 25º - Feita a nomeação da Comissão de 

Recenseamento, lavrar-se-há uma acta 

circumstanciada, que será assinada pelo presidente da 

assembleia, pelo secretário, pelo administrador do 

concelho […] 

Art. 26º […] reunir-se- há na Casa da Câmara, e 

installar-se-há nomeando, de entre os seus membros 

um secretário e um vice-secretário 

§1 O secretário será auxiliado pelos empregados da 

câmara ou administração do concelho […] 

Carta de Lei de 23 de Novembro de 1859704 

Art. 6º - As Comissões de Recenseamento são eleitas 

pelos quarenta maiores contribuintes do concelho ou 

bairro. 

Art. 9º – A Comissão de Recenseamento reunir-se-há e 

installar-se-há até 18 de janeiro. 

003. Copiador de correspondência expedida 
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705 Inicialmente era designada por Comissão de Recrutamento, optamos, neste contexto, por designar a secção como Comissão de Recenseamento Militar dando nota no elemento 

História Administrativa da alteração de denominação. 
706 Lei de 12 de setembro de 1887. Institui o serviço militar obrigatório e pessoal. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação 

portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1887 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/61/70/p476  

Art. 10º - Até 14 de fevereiro estará organizado o livro 

de Recenseamento Geral. 

 

Comissão de 

Recrutamento/

Recenseamento 

Militar705 

Lei de 12 de setembro de 1887 706 

Estabelecendo o serviço militar obrigatório e 

pessoal 

Art. 17º – As despesas com o recrutamento são 

obrigatórias das câmaras municipaes […] 

Art. 20, § 4 - Os administradores do bairro e 

presidentes de câmara municipaes são obrigados a 

remetter annualmente, até 31 de dezembro, às 

Comissões de Recrutamento, relações dos mancebos 

que […] souberem ter completado dezenove annos de 

idade. 

Art. 22, § 1 – […] a Comissão será composta do 

presidente da câmara, que presidirá, e de quatro 

cidadãos designados pela câmara ou pela sua comissão 

delegada 

Art. 22, § 3 – Nas comissões de recrutamento do 

001. Actas das sessões 

002. Copiadores de correspondência expedida 
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707 Lei de 29 de dezembro de 1887. Regulamento do recrutamento dos exercitos de terra e mar . PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção 

de legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1887 [em linha]. Disponível em:  http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/61/70/p719  
708 Lei de 24 de dezembro de 1901. Regulamento dos serviços do recrutamento dos exercito e da armada . PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da 

colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910. Livro 1887 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/86/133/p1397  
 

concelho ou bairro servirão respectivamente de 

secretários o da câmara e o da administração, ambos 

sem voto, e a eles pertence authenticar os actos da 

comissão. 

Art. 24º – Os administradores do concelho ou bairro 

deverão assitir ao recenseamento com voto consultivo 

[…] 

Art. 25º, 1º - O recenseamento de cada anno é feito 

pelas comissões […] e compreendera: A inscrição de 

mancebos constantes das relações feitas pelos 

administradores de bairro ou pela câmara municipal do 

concelho […] 

Decreto de 29 de dezembro de 1887707 

Art. 18º - As comissões de recrutamento terão um livro 

de actas das suas sessões […] 

Decreto de 24 de dezembro de 1901708 

Capitulo II,  
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Recenseamento Militar - Comissão de 

recenseamento  

Art. 25º - Os trabalhos da comissão de recenseamento 

começarão, em cada anno, pelo recenseamento dos 

mancebos […] 

 
Tesoureiro 

 

Código Administrativo 1842 

Art. 177º - Thesoureiro é o único encarregado de 

receber e arrecadar todos os rendimentos municipaes 

do Concelho e de pagar todas as despezas devidamente 

ordenadas 

 

001. Caderno de registo diário do tesoureiro 

002.  Livro-diário 

003.  Registo diário de documentos de despesa 

pagos 

004. Conta corrente de todos os rendimentos 

virtuais liquidados, cobrados e anulados 

 
Repartição dos 

Expostos 

Decreto de 19 de Setembro de 1836 

1º - as despesas das Rodas, e criação dos  expostos será 

feita por Districtos Administrativos a custa e todas as 

municipalidades de que cada um deles se compõem. 

7º - A Administração particular de cada um dos 

estabelecimentos de expostos fica incumbida às 

câmaras Municipaes dos Concelhos aonde estiver a 

Roda […] 

Regulamento da Junta Geral do Distrito de Aveiro, 

001. Assento de expostos entrados na Roda e 

amas a quem foram entregues 

002. Registo de guias de envio de expostos 

para outras Rodas 

003. Assento geral dos expostos da Roda da 

Feira 

004. Contas da administração dos expostos do 

termo da Vila da Feira 

005. Despesas mensais com os expostos da 
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709 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal. Repartição dos Expostos - Registo de matrícula de amas dos expostos. 1853-1960. 
 

de 17 de janeiro de 1853, para a Administração dos 

Expostos do Distrito de Aveiro709 

Em conformidade com este regulamento passam a 

ser administrados pela Repartição do Expostos da 

Feira os expostos da Roda da Feira e os das Rodas do 

Círculo da Feira onde se incluem as Rodas dos 

concelhos, Arouca, Bemposta, Castello de Paiva, 

Fermedo, Macieira de Cambra, Oliveira de Azeméis e 

Ovar. 

Código Administrativo de 1878 

A administração dos expostos passa para a 

incumbência exclusiva da Junta Geral de Distrito  

Art. 53, nº 4 – Regular e dirigir a administração dos 

expostos e menores desvalidas e abandonadas 

Código Administrativo de 1886  

A administração dos expostos passa para a 

competência das Câmaras 

Roda da Vila da Feira 

006. Nota das alterações no pessoal das amas 

dos expostos e contas da despesa 

007. Relação de mulheres que se habilitam 

perante as câmaras dos respectivos 

concelhos para amas de expostos 

008. Copiador de correspondência expedida – 

2ª repartição 

009. Registo de correspondência da câmara 

relativa à Repartição dos Expostos 

010. Copiador de correspondência expedida – 

4ª repartição 

011. Registo de mandados de pagamento 

urgentes com a Roda 

012. Termos de entrega de expostos às mães 

ou amas que ficarem com eles no fim da 

criação 
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710 Decreto de 5 de janeiro de 1888. Regulamento para o serviço dos expostos e menores desvalidos ou abandonados. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: 

digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910 : Livro de 1888 [em linha]. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/62/69/p20  
 

Art. 117º, nº 29 – Sobre a administração dos expostos 

e menores desvalidas e abandonadas  

Decreto de 5 de janeiro de 1888710 

Art. 1º - A administração dos expostos e creanças 

desvalidas e abandonadas, até à idade de 7 anos, está a 

cargo das Câmaras Municipaes; e o cargo das Juntas 

Geraes a dos expostos e menores desvalidas e 

abandonadas desde aquella idade até dezoito anos. 

 
Junta Escolar. 

Júri de exames 

Diecção Geral de Instrucção Pública - Lei de 2 de 

maio de 1878 

Capítulo VI 

Art. 42º - Há anualmente nas cabeças dos concelhos 

exames públicos de instrução primária, abrangendo as 

disciplinas do ensino elementar e complementar. 

§1 - os jurys destes exames são compostos de um 

inspetor ou professor por este designado, de um 

membro da Junta Escolar ou outro qualquer cidadão 

nomeado pela camara municipal, sob proposta da junta 

001. Termos de exames do Ensino Elementar 
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711 Alvará de 23 de janeiro de 1643. Regimento do Real de Agoa. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da colecção de legislação portuguesa 

desde 1603 a 1910 : Livro de 1634-1647 [em linha]. Disponível em:  http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/7/31/p19   

escolar, e do professor ou professora das escolas 

complementares da sede do concelho […] 

§3 – Os resultados dos exames são lançados em livros 

especiaes, que são conservados nos arquivos das 

Camaras municipaes. […] 

Capítulo VIII 

Art. 56º - Em cada cabeça de concelho as câmaras 

municipaes nomearão uma junta escolar composta de 

três vogaes, escolhidos entre os vereadores ou outros 

quaesquer cidadãos. As juntas serão nomeadas por dois 

anos e têem por fim auxiliar as câmaras municipaes e 

os inspectores nas atribuições a seu cargo segundo os 

termos d’esta lei e seus regulamentos. 

 
Recebedor do 

Real d’Água 

Alvará de 23 de janeiro 1643711 

Regimento do Real d’Água 

§1 De cada arrátel de carne, que se vender nos 

Açougues públicos, se pagará hum real de cobre; e de 

cada canada de vinho se vender atabernado pelo 

meúdo, ou grosso, outro real dos compradores, além do 

001. Registo das Ordens e autos de contas 

tomadas ao administrador do Real d’Ágoa 
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712 Portaria de 31 de julho de 1834. Instrucções para a cobrança e fiscalização da Fazenda Nacional. PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: digitalização da 

colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 1910 : Livro de 1833-1834 [em linha]. Disponível em:  http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/15/107/p357  

preço por que seus donos o venderem, o que tudo os 

vendedores terão obrigação de arrecadar dos ditos 

compradores para o entregarem ao Thesoureiro desta 

contribuição. 

Portaria de 31 de julho de 1834712 

Art. 14º Os direitos do Real d’agoa, de carne e vinho, 

serão feitos por avaliação, feita pela camara do 

districto. 

Art. 16º - Ninguém poderá matar para venda gado 

grosso ou miudo sujeito ao Real d’agoa sem primeiro 

ter declarado perante a camara o número e espécie de 

animais […]. A camara dará por escrito ao Recebedor 

do Concelho conhecimento das pessoas, que tiverem 

feito taes declarações, do que perante a camara 

declararem, e dos direitos, quem em consequência 

devem pagar. 

Art. 17º - Da mesma sorte os que deverem pagar o real 

do vinho […]  
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713 PORTUGAL. Ministério do Interior. Direção Geral da Administração Politica e Civil. – Decreto-lei nº 31:095 de 31 de Dezembro de 1940. Aprovação do Código Administrativo. 

Diário do Governo nº 303/40, I série. 
 

Quadro de Contexto 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 3 (1938-1972) 

Objetivo Estrutura Atribuições/Competências Séries/Documentos 

 
Câmara 

Municipal 

Código Administrativo 1940713 

Art. 44º - As câmaras municipais têm atribuições: 

1º - De administração dos bens comuns e próprios do 

concelho; 

2º - De fomento; 

3º - De abastecimento publico; 

4º - De cultura e assistência; 

5º - De salubridade pública; 

6º - De polícia 

Art. 58º - Os serviços das câmaras municipais, com 

excepção de Lisboa e Porto, podem ser divididos em 

pelouros geridos pelo presidente e pelos vereadores 

§1 - Quando haja divisão em Pelouros pertencerão 

001. Cópia do Foral antigo da Feira 

002. Actas das sessões 
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sempre á presidência os dos serviços de secretaria, 

tesouraria e policia. 

§2 – Compete aos vereadores, nos seus pelouros, 

estudar os problemas relativos aos respectivos serviços 

e preparar a execução das deliberações camarárias que 

lhes disserem respeito, sem prejuízo dos poderes de 

direcção, coordenação e execução do presidente da 

câmara. 

Art. 353º - De tudo o que ocorrer nas reuniões dos 

corpos administrativos será lavrado acta em livro 

especial, numerado e rubricado em todas as folhas pelo 

presidente, que assinará os termos de abertura e 

encerramento 

Art. 354º - A acta de cada reunião será redigida e 

subscrita pelo chefe de secretaria ou escrivão e 

submetida à aprovação do corpo administrativo na 

reunião seguinte. 

 Presidente 

Código Administrativo 1940 

Art. 76º - O presidente da câmara orienta e coordena a 

acção municipal, superintende na execução das 
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deliberações da câmara e é o magistrado administrativo 

do concelho 

Art. 77º - Na sua função de orientar e coordenar a 

acção municipal e de executar as deliberações da 

câmara compete ao presidente: 

3º - Elaborar o relatório anual de gerência camarária, 

para ser presente à sessão ordinária do conselho 

municipal. 

4º - Elaborar, de acordo com a vereação, o plano anual 

de actividade da câmara; 

5º - Preparar as bases do orçamento ordinário, elaborá-

lo sôbre as que tenham sido aprovadas pelo conselho 

municipal e submete-lo, bem como os orçamentos 

suplementares, à aprovação da câmara; 

6º - Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, 

liquidadas de harmonia com as deliberações municipais; 

8º - Submeter a julgamento as contas de gerência 

9º - Inspeccionar os serviços municipalizados 

10º - Conceder licenças de polícia da competência da 

câmara, salvo recurso das suas decisões para a própria 

 

 

 

 

001. Autos de inspeção sanitária às Caldas de 

São Jorge 

002. Relatórios de inspeção aos serviços de 

Secretaria e Tesouraria 

003. Relatórios de Gerência 

004. Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
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câmara; 

13º Publicar as posturas, regulamentos e avisos, e vigiar 

a sua execução; 

Art. 79º – Como magistrado administrativo 

8º - Declarara a exclusão do lugar ou perda de mandato 

dos vereadores e dos vogais do conselho municipal e 

das juntas de paróquia 

10º - Passar atestados de bom comportamento moral e 

civil que lhe sejam requeridos e lavrar termos de 

identidade, idoneidade ou justificação administrativa 

Art. 80º - O presidente da câmara, salvo o disposto nos 

§§ 1º e 2º, é também autoridade policial e compete-lhe: 

1º - Tomar as providências necessárias para que se 

cumpram as leis e regulamentos de polícia geral, 

distrital e municipal, urbana ou rural, zelando pela 

manutenção da ordem, tranquilidade pública e 

protegendo a liberdade, propriedade e segurança dos 

habitantes do concelho; 

2º - Impedir e reprimir quaisquer actos contrários à 

ordem, à moral e à decência pública; 
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3º - Prestar às autoridades sanitárias todo o auxilio que 

lhe for solicitado e exercer as atribuições que sobre 

policia sanitária que lhe sejam conferidas nas leis e 

regulamentos; 

4º - Exercer polícia sobre os estrangeiros, nos termos 

das leis e regulamentos; 

11º - Exercer por si ou seus agentes, as atribuições de 

polícia judiciária relativa à investigação dos crimes 

públicos e à captura dos criminosos, sem prejuízo das 

competências dos tribunais ordinários e de outras 

autoridades da mesma polícia; 

12º - Conceder licenças de uso e porte de arma e 

quaisquer outras licenças policiais que não sejam da 

competência de outras autoridades; 

Art. 81º - O presidente da câmara pode, quando julgue 

conveniente, delegar no vice-presidente o exercício o 

exercício permanente de todos ou parte dos poderes que 

lhe competem como magistrado administrativo e 

autoridade policial do concelho. 

 Chefe de Código Administrativo 1940 001. Termos de posse de funcionários da 
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Secretaria Art. 137º - Compete ao chefe de secretaria: 

1º - Assistir às reuniões do conselho municipal e 

Câmara Municipal, redigir e subscrever as respetivas 

actas; 

2º - Assistir ou fazer-se substituir nas reuniões do 

conselho de administração dos Serviços 

Municipalizados, comissões ou conselhos consultivos 

municipais, lavrar ou mandar lavrar e subscrever as 

actas; 

3º - Certificar, mediante despacho do presidente, 

certidões dos documentos que constem nos arquivos 

municipais e que não sejam de caráter confidencial ou 

reservado e, independentemente de despacho, a matéria 

constante das atas do conselho municipal e camara 

municipal; 

4º - Autenticar todos os documentos e actos oficiais da 

câmara; 

5º - Preparar o expediente e as informações necessárias 

para resoluções da câmara; 

6º - Submeter a despacho do presidente da câmara os 

câmara dos diversos serviços 

002. Termos de juramento e posse de 

funcionários municipais 

003. Termos de juramento dos vogais do 

conselho municipal 

004. Termos de juramento e posse de 

Regedores das Freguesias 

005. Anulação de impostos municipais 

006. Alvarás de nomeação e exoneração de 

regedores, cabos de ordens e de polícia 
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negócios da competência destes; 

7º - Levar à assinatura do presidente da câmara a 

correspondência e documentos que dela careçam e 

assinar a correspondência para que tenha recebido 

delegação do presidente; 

8º - Dirigir os trabalhos da secretaria em conformidade 

com as deliberações da Câmara e ordens do presidente, 

distribuindo o trabalho pelos funcionários 

9º - Conservar sob a sua guarda e responsabilidade, nos 

Paços do Concelho o arquivo municipal, quando não 

haja conservador privativo, e manter em dia o registo de 

correspondência recebida e expedida pela câmara feito 

em livros, abertos, rubricados e encerrados pelo 

presidente; 

10º - Organizar o cadastro de todo o pessoal da câmara, 

centralizar as informações respectivas, executar as 

deliberações sobre nomeação, promoção, transferência, 

louvor, aposentação e exoneração dos funcionários e 

assalariados municipais e assegurar o expediente dos 

concursos; 
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11º - Organizar os mapas de lançamento das 

contribuições e impostos; 

12º - Exercer as funções do notário em todos os actos e 

contratos em que a câmara for outorgante; 

13º - Fiscalizar a responsabilidade do tesoureiro: 

14º - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 

regulamentos sobre contabilidade municipal: 

15º - Manter o presidente ao corrente do estado dos 

serviços de Tesouraria e caixa municipal 

16º - Organizar as contas de gerência até ao dia 1 de 

abril de cada ano ou até ao prazo de 30 dias após a 

renovação total da câmara ou substituição de algum dos 

seus vogais por supostas irregularidades […] 

19º - Fazer o recenseamento militar e colaborar no 

recenseamento eleitoral; 

22º Desempenhar todas as mais funções que as leis e 

regulamentos lhe impuserem. 

 Secretaria 

Código Administrativo 1940 

Art. 135º - Cada câmara municipal tem uma secretaria 

privativa, por onde correrá todo o seu expediente e à 

 

 

001. Registo de cartões de identidade de 
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714  SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Ordem da distribuição individual do serviço da Secretaria e Fiscalização. Feira : Paços do Concelho da Feira, 28 de janeiro de 

1966. 

qual compete assegurar a execução das deliberações 

camarárias e dos despachos e ordens do presidente, 

Art. 136º - A secretaria é dirigida por um chefe de 

secretaria sob a inspeção e superintendência do 

presidente da câmara. 

Art. 163º, 2º - A fim de fiscalizar o cumprimento das 

posturas e regulamentos municipais e coadjuvar a 

autoridade policial do concelho no exercício das suas 

funções é permitido às câmaras instituir serviços de 

polícia municipal, a cargo de graduas requisitados à 

polícia de segurança pública, ou de zeladores ou 

guardas campestres cujos autos de notícia farão fé em 

juízo nos termos estabelecidos no Código de Processo 

Penal para os levantados por agentes de autoridade. 

Ordem de serviço de 28-01-1966714 

Terceiro oficial (1) 

Organização de processos administrativos tais como 

Legados pios, arranque de eucaliptos, concessão de 

alvará sanitário para estabelecimentos insalubres; 

regedores 

002. Cadastro dos funcionários municipais 

003. Livro de ponto da secretaria 

004. Registo de estrangeiros residentes no 

concelho 

005. Registo de mandados de pagamento 

006. Registo de requerimentos para 

licenciamento 

007. Registo de taxas de matança 

008. Conta corrente dos alcances verificados 

na tesouraria 

009. Conta corrente com cobradores de 

impostos 

010. Conta corrente com despesas orçamentais 

011. Registo de licenças de caça 

012. Registo de licenças de uso e porte de arma 

de caça 

013. Registo de emolumentos administrativos 

014. Registo de pagamento de subsídio de 
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vistoria a prédios em ruinas e outros; processos de 

concessão de terrenos no cemitério; taxamento de 

licenças de obras; cadastro do Pessoal; actualização do 

registo de Património; substituição do chefe de 

secretaria na assistência aos serviços municipalizados 

Aspirantes (3) 

Registo de veículos de tração animal e velocípedes e 

suas licenças; registo de autos de transgressão e 

liquidação das respetivas multas a cobrar para o 

município; licença de toldos, letreiros, anúncios 

luminosos, publicidade, tubos subterrâneos, bombas de 

gasolina, altifalantes, etc.; relação de frequência do 

pessoal; registo de minas; registo de movimento de 

hóspedes na Estalagem e pensões do concelho; 

escrituração nos processos de contencioso; escrivão nos 

processos de tomada de contas aos cobradores em feiras 

e mercados e Caldas de São Jorge; registo de 

correspondência recebida e expedida e seu arquivo 

permanente; registo de entrada de Requerimentos; 

recepção e ordenamento do expediente do 

lactação 

015. Registo de penalidades dos operários 

016. Conta corrente em depósitos de caução e 

garantia 

017. Registo do manifesto das minas 

018. Registo de reclamações ao Imposto do 

Trabalho 

019. Registo de património municipal 

020. Registo de foros 

021. Registo de correspondência recebida 

022. Registo de correspondência expedida 

023. Processos de remissão de Foros 

024. Escrituração do matadouro 

025. Registo do fundo permanente do chefe de 

secretaria 

026. Registo de autos de transgressão 

027. Registo de cartões de identidade de 

funcionários 

028. Processos de arranque de eucaliptos 

029. Guias de internamento de doentes pobres 
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recenseamento eleitoral; contabilidade geral; exames de 

condução de velocípedes 

Escriturários de 2ª classe (4) 

Serviços de emigração; licença de Canídeos; imposto 

do comércio ou industria; processamento de receita 

eventual não especificada; autos de transgressão do 

Instituto Nacional do Trabalho e outros cujas multas 

revertam param o Estado; publicidade e outros 

respeitantes a Licenciamentos Sanitários a conceder 

pelo Estado; registo de entrada de requerimentos; 

registo cronológico da correspondência expedida e 

arquivo permanente; processamento de folhas do 

pessoal jornaleiro ou assalariado; assistência aos 

serviços de contabilidade; serviço de mobilização 

militar de viaturas; processos de doentes pobres; 

contabilização do Livro M/8 e sua conferência; 

processamento de documentos do matadouro; 

manuscrever as atas; licenças de obras e seu arquivo; 

expediente da Delegação de Espetáculos 

Contínuo (1) 

nos hospitais 

030. Registo de processos de emigração 

031. Preparos em processos de licenciamento 

sanitário 

032. Escrituração da receita arrecadada 

mensalmente 

033. Registo de veículos de tracção animal 

034. Termos de balanço 

035. Registo de requerimento de licenças 

policiais 

036. Registo de requisição de explosivos 

037. Autos de arrematação 

038. Registo de velocípedes 

039. Registo de bicicletas 

040. Registo de requerimentos para uso e porte 

de arma de caça 

041. Relação da descarga de cobrança de 

rendimentos entregues ao tesoureiro 

042. Registo do movimento do armazém das 

senhas 
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715 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Postura nº 16 a 20, regulamentos das licenças de estabelecimentos  […]. Vol. II . Cucujãis: Escola Tipográfica das Missões, 

1940. p. 19. 
 

Licenças de caça, furão, uso e porte de arma de caça e 

recreio; licenças administrativas para estabelecimentos, 

bailes e outras; pagamento de pensões militares; 

expediente do Serviço militar; passaportes; explosivos; 

multas do código da Estrada 

Oficial de diligências (1) 

Dactilografia 

Fiscais (3) 

Imposto de Prestação de trabalho; fiscalização externa, 

notificações e outros serviços inerentes às suas funções; 

escrivão das Execuções Fiscais; certidões e outros 

serviços dactilográficos; serviço de expediente da 

Subdelegação de Saúde; matadouro municipal; serviços 

eventuais na Secretaria 

Cabo de cantoneiro (1) 

Serviço de contínuo da presidência e telefonista 

Postura municipal nº 19 – Polícia e Trabalhadores 

municipais715 

043. Registo de canídeos 
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716 SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Postura nº 16 a 20, regulamentos das licenças de estabelecimentos  […]. Vol. II . Cucujãis: Escola Tipográfica das Missões, 

1940. p. 34 e 37. 
 

Art. 1º - A policia municipal será exercida por 

capatazes de obras, fiscais de impostos, zeladores, 

cantoneiros e seus cabos, além dos demais que por lei, 

postura ou regulamento ou atribuição da Câmara 

tiverem poderes para tal. 

Art. 10º, alínea b) Cumpre em geral ao agente de 

polícia municipal: 

Levantar autos de transgressão sempre que tenha 

conhecimento de qualquer infração às referidas posturas 

ou disposições legais entregando-as no prazo de 4 horas 

na Secretaria da Câmara. 

 Aferidor 

Código Administrativo 1940 

Art. 163º, 1º - Os aferidores de pesos e medidas ficam 

subordinados, para efeitos administrativos e 

disciplinares, aos chefes de secretaria das câmaras […] 

Postura municipal nº 20 – Pesos e medidas716 

Deveres do funcionário aferidor 

Art. 45º, 4º - A organização em duplicado, actualizada 

001. Lista dos estabelecimentos e indústrias do 

concelho 
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anualmente, uma relação, por freguesias, de todos os 

estabelecimentos obrigados a aferição e conferição de 

pesos e medidas, devendo conservar um dos exemplar 

na oficina e o outro entrega-lo na secretaria municipal, 

facilitando assim a execução do art. 3º do decreto de 1 

de julho de 1911. 

Art. 54º - Tem competência para levantar autos e 

aplicar multas, nos termos das disposições desta 

postura, o aferidor, a guarda nacional republicana e os 

fiscais da câmara, além dos demais a quem por lei, 

postura ou regulamento da câmara tal competência é 

atribuída. 

 

 

Serviço de 

Eletricidade e 

Abastecimento 

de Àgua 

 

 

 

Código Administrativo 1940 

Art. 164º - é permitido às câmaras, com aprovação dos 

respectivos conselhos municipais e do Governo, 

explorar, sob a forma industrial, por sua conta e risco, 

serviços públicos de interesse local que tenham por 

objectivo: 

1º - A captação, condução e distribuição de água 

potável; 

001. Registo de taxas mensais dos 

consumidores 

002. Registo de fornecimento de energia 

elétrica e aluguer de contadores 

003. Registo de serviços eléctrico 

004. Registo de materiais em armazém 

005. Registo de consumidores de energia 
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2º - A produção, o transporte e distribuição de energia 

eléctrica e de gás de iluminação; 

 Secção Técnica 

Código Administrativo 1940 

Art. 163º - Para assegurar o exercício de atribuições 

que, por exigirem conhecimentos especiais de qualquer 

ciência ou arte, não possam ser exercidos por 

intermédio das secretarias ou tesourarias poderão as 

câmaras municipais instituir serviços dirigidos por 

diplomados com o correspondente curso superior ou 

especial. 

 

 

 

 

001. Livro de ponto da secção técnica 

002. Registo de inscrição e termos de 

responsabilidade de construtores 

003. Registo de requerimentos e processos de 

obras particulares 

004. Registo de obras municipais 

005. Livro do protocolo de entrega de 

processos de obras na Subdelegação de 

Saúde 

 

 
Execuções 

Fiscais 

Código Administrativo 1940 

Art. 137º - Compete ao chefe de secretaria: 

20º - Julgar as reclamações contenciosas sobre 

lançamento e cobrança de impostos, taxas e mais 

receitas municipais e paroquiais e as transgressões aos 

regulamentos tributários; 

001. Registo de processos executivos 

002. Verbetes para o serviço de Julgamento em 

Falhas 

003. Autos de execução fiscal administrativa 

julgados em falhas 

004. Registo de custas dos processos de 
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21º- Proceder à cobrança coerciva das dívidas ao 

concelho e freguesias, servindo de juiz nas respectivas 

execuções fiscais; 

execução 

 

 Tesoureiro 

Código Administrativo 1940 

Art. 141º - Compete ao tesoureiro municipal:  

1º - Promover logo que esteja habilitado com os 

respectivos documentos, e dentro dos prazos 

regulamentares, a arrecadação das receitas virtuais e 

eventuais, receber dos extractores da Fazenda Pública 

as que forem cobradas por estes, entregar aos 

respectivos contribuintes, com o respectivo recibo, os 

documentos de cobrança a liquidar e os juros de mora 

que pelos mesmos forem devidos; 

 2º - Efetuar o pagamento das autorizações e de todos os 

demais documentos de despesas depois de visados pelo 

chefe de secretaria e selados com o selo branco do 

município; 

3º - Transferir para as Tesourarias da Fazenda Pública 

ou serviços autónomos do Estados, independentemente 

de ordem ou deliberação municipal, mas por meio de 

001. Contas da responsabilidade do tesoureiro 

em conta de dinheiro, documentos de 

cobrança, receita eventual e documentos 

de despesa 

002. Registo da responsabilidade do tesoureiro 

em conta de rendimentos virtuais 
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guia passada pela secretaria, as importâncias que por lei 

pertençam ao Tesouro ou aos serviços do Estado; 

4º - Entregar ao chefe de secretaria balancetes diários da 

caixa e bem assim no primeiro dia de cada mês os 

documentos de despesa pagos no decurso do mês findo 

e a relação de cobrança com a colecção dos documentos 

de receita e títulos de anulação; 

Art. 143º - Em todos os concelhos haverá um proposto 

de tesoureiro, nomeado por alvará do presidente da 

câmara sob proposta do tesoureiro. 

 Tesouraria 

Código Administrativo 1940 

Art. 139º - Arrecadação das receitas, a guarda dos 

fundos e valores, o pagamento das despesas e quaisquer 

movimentos dos dinheiros dos dinheiros incubem à 

tesouraria da câmara 

Art. 140º - O serviço de tesouraria da câmara municipal 

está a cargo de um tesoureiro e é exercido sob a 

fiscalização do chefe de secretaria e superintendência 

do presidente da câmara 

001. Livro-caixa de receita e despesa 

002. Registo diário de documentos de despesa 

pagos 

003. Conta corrente com rendimentos virtuais 

liquidados, cobrados e anulados 

004. Guias de transferência de documentos de 

despesa pagos 

005. Livro de ponto da Tesouraria 

 

 Comissão Código Administrativo 1940 001.Atas das Sessões 
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Municipal de 

Higiene 

Art. 110º - São órgãos consultivos da administração 

municipal 

Art. 112 – Compete à comissão municipal de higiene: 

1º - Dar parecer sobre todos os projetos de posturas e 

regulamentos sanitários; 

2º - Dar parecer sobre questões de salubridade pública a 

respeito das quais seja consultada; 

3º - Sugerir ao presidente medidas para o exercício de 

atribuições sanitárias; 

4º - Coadjuvar o presidente da câmara na execução das 

deliberações ou decisões tomadas em matéria sanitária. 

 

Comissão de 

Julgamento em 

Falhas 

Código Administrativo 1940 

Art. 110º - São órgãos consultivos da administração 

municipal 

6º - Outras comissões e conselhos, permanentes ou 

transitórios, criados por deliberação da câmara e com a 

composição por esta determinada, para fins relativos ao 

exercício das atribuições municipais 

001. Atas das Sessões 

 
Comissão 

Venatória 

Código Administrativo 1940 

Art. 110º - São órgãos consultivos da administração 
001.Atas das Sessões 
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Concelhia municipal 

Art. 115º – à comissão venatória concelhia compete dar 

parecer sobre assuntos da administração que se 

relacionem com o exercício e polícia da caça e a 

respeito dos quais seja consultado pelo presidente da 

câmara 

 

Comissão 

Reguladora 

do Comércio 

Código Administrativo 1940 

Art. 110º - São órgãos consultivos da administração 

municipal 

6º - Outras comissões e conselhos, permanentes ou 

transitórios, criados por deliberação da câmara e com a 

composição por esta determinada, para fins relativos ao 

exercício das atribuições municipais. 

001.Atas das Sessões 

 

Comissão 

Municipal de 

Assistência 

Código Administrativo 1940 

Art. 110º - São órgãos consultivos da administração 

municipal 

6º - Outras comissões e conselhos, permanentes ou 

transitórios, criados por deliberação da câmara e com a 

composição por esta determinada, para fins relativos ao 

exercício das atribuições municipais 

001. Atas das Sessões 
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Comissão 

Municipal de 

Arte e 

Arqueologia 

Código Administrativo 1940 

Art. 110º - São órgãos consultivos da administração 

municipal 

Art. 114º – Compete à comissão municipal de arte e 

arqueologia: 

1º- Dar pareceres sobre a parte do plano de urbanização 

e expansão relativa à conservação e valorização de 

monumentos artísticos, históricos, naturais e 

arqueológicos; 

2º - Dar parecer sobre projetos de construção, 

reintegração e valorização dos monumentos sempre que 

para isso for consultada; 

3º - Sugerir à câmara o que considerar conveniente para 

embelezamento das povoações, preservação defesa e 

aproveitamento de monumentos e da paisagem 

envolvente e desenvolvimento do turismo; 

4º - Colaborar com os órgãos da administração central 

na defesa dos interesses artísticos, progresso da cultura 

e educação do gosto popular. 

001. Atas das Sessões 

 Conselho Código Administrativo 1940 001. Atas das sessões 
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Municipal Art. 27º - Compete ao conselho municipal: 

1º - Eleger quadrienalmente os vereadores e respectivos 

substitutos 

2º - Revogar o mandato dos vereadores quando, em face 

de exposição fundamentada do presidente da câmara, o 

julgue conveniente à boa marcha da administração 

municipal; 

3º - Requerer ao governo inquérito aos actos do 

presidente da câmara; 

4º - Dar parecer sobre o plano anual de actividade da 

câmara e discutir e votar os relatórios de gerência; 

5º - Dar parecer sobre a fixação das percentagens 

adicionais às contribuições do Estado, nos termos deste 

código; 

6º - Discutir e votar, sob proposta do presidente da 

câmara, as bases do orçamento ordinário do município; 

7º - Fixar o número de partidos médicos e veterinários 

municipais, nos termos deste Código; 

8º - Pronunciar-se sobre as deliberações da câmara que, 

nos termos deste Código, dependam da sua aprovação 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

171 
 

 
 

para se tornarem executórias; 

9º - Sancionar a remuneração ao presidente da câmara 

nos concelhos de 1ª ordem, conforme o disposto no § 1º 

do artigo 74º; 

10º - Discutir e votar o plano de urbanização e 

expansão. 

Art. 33º - As atas das reuniões do conselho municipal 

serão redigidas e subscritas pelo chefe da secretaria da 

câmara e assinadas pelos membros da mesa. 
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A. Câmara Municipal 

001. Foral da Feira e Terra de Santa Maria 

002. Livro de acórdãos 

003. Condenação das montarias 

004. Registo de correições, coimas e condenações da câmara 

005. Copiador de acórdãos 

006. Registo de provisões e outros documentos 

007. Livros de conferências da câmara 

008. Registo de condenações da chancelaria feitas pela câmara 

009. Auto de apegação 

010. Condenações dos pescadores 

 

B. Juiz de Fora e do Tombo dos Bens do Concelho 

001. Aforamento de bens do concelho 

002. Autos de aforamento em Silvalde 

003. Autos de aforamentos em São João de Ver 

004. Apegação das leiras do monte de Macieira 

005. Autos de vedoria e medição em São João de Ver 

006. Processo de aforamento de maninhos em Fornos 

007. Autos de vedoria e medição em Silvalde 

008. Termos de obrigação das mulheres solteiras que andem pejadas 

 

C. Escrivão da Câmara 

001. Registo de alvarás e provisões 

002. Registo geral da câmara 

003. Termos de nomeação e juramento dos eleitos das freguesias 

004. Autos de arrematação da renda do verde 

005. Registo de cartas de examinação de ofícios 

ANEXO II 
Quadro Organizacional 

Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 1 (1514-1833) 
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006. Registo de eleições de almotacés 

007. Registo do manifesto dos vinhos 

008. Termos de nomeação de sacadores da décima 

009. Termos de juramento e posse de vereadores e procurador do concelho 

010. Termos de eleição e juramento de capitães e alferes 

011. Registo de homens capazes de servir nas tropas de sua majestade 

012. Contas da receita e despesa 

013. Registo de escrituras de aforamento 

014. Termos de nomeação de sacadores do subsídio literário 

015. Registo de domínios que pertencem à câmara 

016. Reconhecimento das pessoas que tem terras foreiras 

017. Autos de juramento dos eleitos das freguesias 

018. Registo de obrigas e licenças dos estalajadores e vendeiros 

019. Recenseamento geral da população da Vila da Feira 

020. Contribuição extraordinária sobre ofícios e lugares de venda 

021. Termos de donativos oferecidos 

022. Registo de licenças passadas pela câmara 

023. Certidão de partilha do monte de Arcozelo, São Jorge 

024. Matrícula de pescadores 

025. Registo de licenças de campanhas de pesca 

026. Registo de donativos para construção da calçada e ponte do Ferradal 

 

D. Almotaçaria 

001. Registo de correições dos Juízes de Almotaçaria 

002. Registo de coimas e condenações dos Juízes de Almotaçaria 

 

E. Tesoureiro da Câmara 

001. Registo da receita do sello do juízo da correição da vila 

002. Registo da receita do novo sello dos papéis selados depois de escritos 

 

F. Repartição dos Expostos 

001. Livro das Fintas, despesas e contas dos enjeitados 

002. Livro de assentos dos enjeitados a quem paga a câmara 
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003. Despesas com o pagamento das amas dos enjeitados 

004. Caderno de receitas e despesas dos enjeitados 

005. Livro de assento dos enjeitados e pagamento das suas criações 

006. Registo de enjeitados enviados à Roda do Porto 

007. Registo de expostos e amas que os criam 

008. Relação nominal de expostos dados a criar pela Roda 

009. Termos de contas tomadas à administração dos expostos 

 

G. Recebedor das Sisas 

001. Registo da renda da imposição 

002. Lançamento das sisas 

003. Lançamento do cabeção das sisas 

 

H. Recebedor da Décima 

001. Lançamento da décima 

002. Lançamento dos quatro e meio por cento 

003. Lançamento da décima de prédios e maneio do ramo de Avanca 

004. Lançamento das duas décimas aos proprietários das terras e casas e contribuição 

do novo imposto sobre cavalgaduras 

005. Lançamento da décima do subsídio militar de prédios, maneios e juros 

006. Lançamento do novo imposto dos quatro mil cruzados 

007. Lançamento da nova contribuição, da superintendência da décima do subsídio 

militar e novos impostos 

008. Lançamento da décima do quinto e novo imposto da superintendência da décima 

do subsídio militar e novos impostos 

 

I. Alcaide/Carcereiro 

001. Registo de alvarás de soltura das cadeias 

002. Registo de presos que entram nas cadeias 
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A. Câmara Municipal  

001. Actas das sessões 

002. Actas de constituição dos círculos dos Juízes de Paz 

003. Registo de acórdãos do Tribunal de Contas 

004. Termos de mudança de domicílio 

005. Representações da câmara às instâncias superiores 

 

B. Presidente da Câmara 

001. Contas de Gerência 

 

C. Secretário da Câmara 

001. Registo de licenças de campanhas de pesca 

002. Registo do manifesto dos vinhos 

003. Registo de ordens da Intendência das Obras Públicas 

004. Autos de juramento de comissários e cabos de polícia 

005. Auto de contas tomadas ao tesoureiro 

006. Termos de juramento de juízes de paz e mais empregados a cargo da câmara 

007. Termos de entrada da contribuição direta 

008. Termo de recebimento de impostos indiretos 

009. Termos de juramento e posse de vereadores 

010. Registo de execuções administrativas  

011. Minutas das Actas das sessões 

012. Resumo de deliberações da câmara 

013. Auto de entrega de bens entre as juntas de paróquia e a câmara 

014. Termos de juramento de empregados municipais 

015. Registo de Editais, anúncios e avisos 

 

D. Secretaria 

001. Registo de licenças concedidas pela câmara 

Quadro Organizacional 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 2 (1834-1937) 
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002. Registo geral da câmara 

003. Escrituração da receita e despesa do concelho 

004. Copiador de correspondência expedida com a 1ª repartição 

005. Copiador de correspondência expedida 

006. Escrituração de dívidas ativas e passivas do concelho 

007. Conta corrente da câmara com o tesoureiro do concelho 

008. Copiador de correspondência recebida 

009. Descrição geral dos bens móveis do município 

010. Registo de mandados de pagamento 

011. Registo de orçamento geral da receita e despesa 

012. Recenseamento de todas as pessoas que tem lojas, armazéns, tabernas e são 

vendilhões em praças e mercados 

013. Registo de banhistas, receita e despesa das Caldas de São Jorge 

014. Registo do manifesto das minas 

015. Autos de arrematação 

016. Autos de remissão de foros 

017. Escrituração do produto da remissão de foros 

018. Receita e despesa da prestação de trabalho 

019. Autos de entrega de conhecimento de prestação de trabalho 

020. Escrituração de contas dos arrematantes das obras municipais 

021. Registo do vencimento mensal de todos os empregados 

022. Registo de vencimento de professores pagos pelos cofres do município 

023. Registo de requerimentos apresentados à câmara 

024. Registo de carros de aluguer e sua lotação 

025. Copiador de correspondência expedida com a 3ª repartição 

026. Registo de multas 

027. Autos dos benefícios concedidos aos filhos dos pobres 

028. Registo de contribuição direta recebida 

029. Registo de guias do imposto do Fundo Especial de Viação 

030. Registo das quantias cobradas do Fundo Especial de Viação 

031. Registo de impressos mandados imprimir na tipografia municipal 

032. Registo de correspondência expedida pela câmara sobre assuntos escolares 

033. Livro auxiliar de escrituração 
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034. Registo de cães 

035. Registo de foros 

036. Registo de pagamento de subsídios de lactação 

037. Indicativo das dívidas do concelho à data da criação do concelho de Espinho 

038. Conta corrente das receitas consignadas na Caixa Geral de Depósitos 

039. Registo de correspondência recebida 

040. Correspondência recebida dos zeladores das freguesias 

041. Registo de habitações e licenças de professores 

042. Registo de licenças para caçar 

043. Escrituração diária de receita e despesa com assuntos escolares 

044. Registo de declarações de compromisso de funcionários 

045. Requisição de professores e despesas com vencimentos. 

046. Registo de pagamento de mulas militares 

047. Autos de posse de professores interinos 

048. Registo de licenças de armas de caça 

049. Conta corrente com despesas orçamentais 

050. Conta corrente com verbas da receita 

051. Registo mensal da receita e despesa arrecadada pela tesouraria 

052. Matriz para licenças de comércio e indústria 

053. Registo de bicicletas 

054. Registo de veículos isentos de taxa 

055. Registo de carros de bois 

056. Cópias de correspondência 

057. Registo de património municipal 

058. Relação de talhos e casas de matança 

 

A. Aferidor 

001. Conferimentos e aferimentos 

 

B. Serviços Elétricos 

001. Registo de depósitos de caução 

002. Registo de fornecimento de energia e aluguer de contadores 

003. Registo de selo da verba da luz eléctrica 
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C. Repartição Técnica 

001. Copiador de correspondência expedida 

002. Registo de licenças de obras 

003. Registo de orçamentos de obras municipais 

 

D. Comissão de Recenseamento de Jurados 

001. Actas das sessões da extracção e sorteamento das pautas de Jurados 

002. Actas das sessões 

003. Registo do recenseamento de Jurados 

 

E. Comissão de Recenseamento Eleitoral 

001. Actas das sessões  

002. Actas de eleições 

003. Copiador de correspondência expedida 

 

F. Comissão de Recenseamento Militar 

001. Actas das sessões 

002. Copiadores de correspondência expedida 

 

E. Tesoureiro 

001. Caderno de registo diário do tesoureiro 

002.  Livro-diário 

003.  Registo diário de documentos de despesa pagos 

004. Conta corrente de todos os rendimentos virtuais liquidados, cobrados e anulados 

 

F. Repartição dos Expostos 

001. Assento de expostos entrados na Roda e amas a quem foram entregues 

002. Registo de guias de envio de expostos para outras Rodas 

003. Assento geral dos expostos da Roda da Feira 

004. Contas da administração dos expostos do termo da Vila da Feira 

005. Despesas mensais com os expostos da Roda da Vila da Feira 

006. Nota das alterações no pessoal das amas dos expostos e contas da despesa 
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007. Relação de mulheres que se habilitam perante as câmaras dos respectivos concelhos 

para amas de expostos 

008. Copiador de correspondência expedida – 2ª repartição 

009. Registo de correspondência da câmara relativa à Repartição dos Expostos 

010. Copiador de correspondência expedida – 4ª repartição 

011. Registo de mandados de pagamento urgentes com a Roda 

012. Termos de entrega de expostos às mães ou amas que ficarem com eles no fim da 

criação 

 

G. Junta Escolar. Júri de exames 

001. Termos de exames do Ensino Elementar 

 

H. Recebedor do Real d’Água 

001. Registo das Ordens e autos de contas tomadas ao administrador 
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A. Câmara Municipal  

001. Cópia do Foral antigo da Feira 

002. Actas das sessões 

 

B. Presidente da Câmara 

001. Autos de inspeção sanitária às Caldas de São Jorge 

002. Relatórios de inspeção aos serviços de secretaria e tesouraria 

003. Relatórios de gerência 

004. Plano de atividades e bases do orçamento ordinário 

 

C. Chefe de Secretaria 

001. Termos de posse de funcionários da câmara dos diversos serviços 

002. Termos de juramento e posse de funcionários municipais 

003. Termos de juramento dos vogais do conselho municipal 

004. Termos de juramento e posse de Regedores das Freguesias 

005. Anulação de impostos municipais 

006. Alvarás de nomeação e exoneração de regedores, cabos de ordens e de polícia 

 

D. Secretaria 

001. Registo de cartões de identidade de regedores 

002. Cadastro dos funcionários municipais 

003. Livro de ponto da secretaria 

004. Registo de estrangeiros residentes no concelho 

005. Registo de mandados de pagamento 

006. Registo de requerimentos para licenciamento 

007. Registo de taxas de matança 

008. Conta corrente dos alcances verificados na tesouraria 

009. Conta corrente com cobradores de impostos 

Quadro Organizacional 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 3 (1938-1972) 
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010. Conta corrente com despesas orçamentais 

011. Registo de licenças de caça 

012. Registo de licenças de uso e porte de arma de caça 

013. Registo de emolumentos administrativos 

014. Registo de pagamento de subsídio de lactação 

015. Registo de penalidades dos operários 

016. Conta corrente em depósitos de caução e garantia 

017. Registo do manifesto das minas 

018. Registo de reclamações ao Imposto do Trabalho 

019. Registo de património municipal 

020. Registo de foros 

021. Registo de correspondência recebida 

022. Registo de correspondência expedida 

023. Processos de remissão de Foros 

024. Escrituração do matadouro 

025. Registo do fundo permanente do chefe de secretaria 

026. Registo de autos de transgressão 

027. Registo de cartões de identidade de funcionários 

028. Processos de arranque de eucaliptos 

029. Guias de internamento de doentes pobres nos hospitais 

030. Registo de processos de emigração 

031. Preparos em processos de licenciamento sanitário 

032. Escrituração da receita arrecadada mensalmente 

033. Registo de veículos de tracção animal 

034. Termos de balanço 

035. Registo de requerimento de licenças policiais 

036. Registo de requisição de explosivos 

037. Autos de arrematação 

038. Registo de velocípedes 

039. Registo de bicicletas 

040. Registo de requerimentos para uso e porte de arma de caça 

041. Relação da descarga de cobrança de rendimentos entregues ao tesoureiro 

042. Registo do movimento do armazém das senhas 
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043. Registo de canídeos 

 

A. Aferição 

001. Lista dos estabelecimentos e indústrias do concelho 

 

B. Serviços elétricos 

001. Registo de taxas mensais dos consumidores 

002. Registo de fornecimento de energia elétrica e aluguer de contadores 

003. Registo de serviços eléctrico 

004. Registo de materiais em armazém 

005. Registo de consumidores de energia 

 

C. Secção Técnica 

001. Livro de ponto da secção técnica 

002. Registo de inscrição e termos de responsabilidade de construtores 

003. Registo de requerimentos e processos de obras particulares 

004. Registo de obras municipais 

005. Livro do protocolo de entrega de processos de obras na Subdelegação 

de Saúde 

 

E. Tesoureiro 

001. Contas da responsabilidade do tesoureiro em conta de dinheiro, documentos de 

cobrança, receita eventual e documentos de despesa 

002. Registo da responsabilidade do tesoureiro em conta de rendimentos virtuais 

 

A. Tesouraria 

001. Livro-caixa de receita e despesa 

002. Registo diário de documentos de despesa pagos 

003. Conta corrente com rendimentos virtuais liquidados, cobrados e anulados 

004. Guias de transferência de documentos de despesa pagos 

005. Livro de ponto da Tesouraria 

 

F. Execuções Fiscais 
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001. Registo de processos executivos 

002. Verbetes para o serviço de Julgamento em Falhas 

003. Autos de execução fiscal administrativa julgados em falhas 

004. Registo de custas dos processos de execução 

 

G. Comissão Municipal de Higiene 

001. Actas das sessões 

 

H. Comissão de Julgamento em Falhas 

001. Actas das sessões 

 

I. Comissão Venatória Concelhia  

001. Actas das sessões 

 

J. Comissão Reguladora do Comércio 

001. Actas das sessões 

 

K. Comissão Municipal de Assistência 

001. Actas das sessões 

 

L. Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 

001. Actas das sessões 

 

M. Conselho Municipal 

001. Actas das sessões 
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ANEXO III 
Recenseamento da Documentação 

Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 
Período 1 (1514-1833) 

 

Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal388 
A A   001 

Foral da Feira e Terra de Santa Maria dado 

por D. Manuel I  
1 liv. 10-02-1514     

Câmara Municipal A A   002 Livro de acórdãos? 1 liv. 1621? 1634 B/A 13 

Câmara Municipal A A   002 Livro de acórdãos e capítulos de correição 1 liv. 20-07-1673 06-11-1683 B/A 14 

Câmara Municipal A A   002 Livro de acórdãos 1 liv. 03-11-1713 22-07-1723 B/A 15 

Câmara Municipal A A   002 Livro de acórdãos? 1 liv. 12-03-1732 1738? B/A 16 

Câmara Municipal A A   002 Livro de acórdãos 1 liv. 20-05-1744 03-07-1771 B/A 18 

Câmara Municipal A A   002 Livro de acórdãos 1 liv. 1771 08-11-1834 B/A 17 

                                                             
388 No que concerne à classificação atribuída a este órgão, e tendo em conta que no software de descrição não era possível colocar a letra “A” isoladamente para a formulação do código 

de referência, foi necessário efetuar uma adaptação passando o mesmo a figurar com a sigla “AA”. 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara Municipal A A   003 Registo de condenações das montarias 1 liv. 1736 1749 JUST. 31 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações da correição da câmara 1 liv. 1756   JUST. 7 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações da correição da câmara 1 liv. 1758   JUST. 8 

Câmara Municipal A A   004 
Livro de correições da câmara e assento das 

condenações 
1 liv. 1759 1761 JUST. 9 

Câmara Municipal A A   004 
Livro de assento das coimas da Vila da Feira 

presentes à câmara 
1 liv. 1772 1775 JUST. 10 

Câmara Municipal A A   004 
Livro para carregar as condenações da câmara 

da Vila 
1 liv. 1777 1781 JUST. 11 

Câmara Municipal A A   004 Livro das condenações desta vila 1 liv. 1782 1783 JUST. 12 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações da câmara 1 liv. 1784 1785 JUST. 13 

Câmara Municipal A A   004 
Livro de condenações que se fizeram nas 

corridas? Pela câmara desta vila 
1 liv. 1786 1787 JUST. 15 

Câmara Municipal A A   004 
Livro das condenações que se fizeram na 

câmara e nas corridas? pelo concelho 
1 liv. 1788 1791 JUST. 17 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara Municipal A A   004 Livro das condenações da câmara desta vila 1 liv. 1792 1795 JUST. 20 

Câmara Municipal A A   004 
Livro das condenações e coimas feitas pela 

câmara desta vila 
1 liv. 1795 1799 JUST. 21 

Câmara Municipal A A   004 Livro das coimas e condenações 1 liv. 1799 1800 JUST. 22 

Câmara Municipal A A   004 
Livro de condenações que faz a câmara desta 

vila 
1 liv. 1800 1802 JUST. 23 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações da câmara 1 liv. 1804 1806 JUST. 24 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações e coimas da câmara 1 liv. 1807 1808 JUST. 25 

Câmara Municipal A A   004 
Livro de condenações feitas pelo senado da 

câmara 
1 liv. 1808 1810 JUST. 26 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações feitas pela câmara 1 liv. 1810 1812 JUST. 27 

Câmara Municipal A A   004 Livro para as condenações 1 liv. 1812 1815 JUST. 28 

Câmara Municipal A A   004 Livro de condenações feitas pela câmara 1 liv. 1816 1823 JUST. 29 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara Municipal A A   005 Copiador de acórdãos 1 liv. 25-12-1775 15-12-1776 B/A 19 

Câmara Municipal A A   006 
Registo de provisões e outros documentos [tit. 

atribuído] 
1 liv. 1777 1779 JUST. 38 

Câmara Municipal A A   007 Livros de conferências da câmara - Livro 2 1 liv. 24-04-1784 16-08-1786 S/N 

Câmara Municipal A A   007 Livros de conferências da câmara  1 liv. 1800 1805 B/A 2 

Câmara Municipal A A   007 Livros de conferências da câmara 1 liv. 1811 1815 B/A 3 

Câmara Municipal A A   007 Livros de conferências da câmara - Livro 3 1 liv. 04-04-1829  16-08-1834 S/N 

Câmara Municipal A A   008 
Livro das condenações da chancelaria feitas 

pela câmara desta vila 
1 liv. 1784 1785 JUST. 14 

Câmara Municipal A A   008 Livro das condenações da chancelaria da vila 1 liv. 1786 1787 JUST. 16 

Câmara Municipal A A   008 

Livro das condenações que se fizeram na 

câmara desta vila nas correições da 

chancelaria 

1 liv. 1787 1790 JUST. 18 

Câmara Municipal A A   008 
Livro das condenações das correições dos 

aferimentos e conferimentos 
1 liv. 1791 1793 JUST. 19 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara Municipal A A   009 

Auto de apegação requerido por Manuel 

Henriques Marques de Caldelas, de São Jorge, 

contra o capitão Bernardo Francisco Pinheiro 

das Airas por causa da leira em um Souto 

chamada Vale-Forado?,  de sua propriedade 

por herança, que o capitão mandou avaliar 

juntamente com outras leiras para as anexar à 

sua quinta. 

1 mç. 17-03-1824   D 60 

Câmara Municipal A A   010 Condenações dos pescadores 1 liv. 03-06-1826 05-07-1834 K/H PES. 20 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   001 Aforamentos dos bens do concelho 1 liv. 05-08-1778?    07-12-1785 D 13 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   001 Aforamentos dos bens do concelho 1 liv. 04-01-1786  01-02-1786 D 21 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   002 Autos de aforamentos em Silvalde 2 mç. 1784 1805 D 82 e S/N 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   003 Autos de aforamentos em São João de Ver 11 mç. 1785 1806 D 70 a D 80  

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   004 
Apegação das leiras do monte de macieira da 

freguesia de Fiães 
1 mç. 1792   D 31 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   005 
Autos de vedoria e medição em São João de 

Ver 
17 mç. 1796 1823 

D 81 e 85 a 

100 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   006 
Processo relacionado com o aforamento de 

montes maninhos em Fornos 
16 mç. 1798   D 17 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   007 Autos de vedoria e medição em Silvalde 11 mç. 1801 1816 D 101 a 111 

Juiz de 

Fora/Tombo dos 

bens do concelho 

A B   008 
Termos de obrigação das mulheres solteiras 

que andem pejadas e forem citadas 
1 liv. 28-01-1820 20-09-1834 A.C.F. 33 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   001 Registo de alvaraz e provisões 1 liv. 17-10 1615  28-10-1826 B/A 6 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 Livro de resisto da camera - título atribuído 1 liv. 1640? 1648 B/A 7 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 Livro de resisto da camera - título atribuído 1 liv. 1730 1750? B/A 9 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 Livro de resisto da camera 1 liv. 1750 1768 B/A 10 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 Livro de registo da camera - título atribuído 1 liv. 12-12-1768 05-06-1778 B/A 11 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 Livro de registo da camera - título atribuído 1 liv. 12-11-1778 18-12-1793 B/A 12 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 

Livro de registo da câmara e lançamento de 

posse dos seus ministros 
1 liv. 23-07-1794 20-10-1805 C/B 5  

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 

Livro de registo da câmara e lançamento de 

posse dos seus ministros 
1 liv. 04-11-1805 07-04-1811 C/B 6 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 

Livro de registo da câmara e lançamento de 

posse dos seus ministros 
1 liv. 11-07-1811 27-01-1827 C/B 7 
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produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 19-04-1827 01-10-1834 C/A 5 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Eleições dos eleitos Quadrilheiros, Jurados, 

Juízes Pedâneos 
1 liv. 1705 1713 

G/C 

FUNC.MUN. 

1 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Assento dos eleitos Quadrilheiros, Jurados, 

Juízes Pedâneos 
1 liv. 1714 1715 

G/C 

FUNC.MUN. 

2 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação dos eleitos Jurados e 

Quadrilheiros 
1 liv. 1722 1725 

G/C 

FUNC.MUN. 

3 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação dos officiais eleitos da câmara 

Jurados e Quadrilheiros 
1 liv. 1727 1729 

G/C 

FUNC.MUN. 

4 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Para se escreverem os eleitos Jurados e 

Quadrilheiros 
1 liv. 1731   

G/C 

FUNC.MUN. 

6 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação e autos de juramento dos officiais 

eleitos Jurados e Quadrilheiros 
1 liv. 1732   

G/C 

FUNC.MUN. 

7 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação dos eleitos Jurados e Quadrilheiros 

das freguesias 
1 liv. 1733   

G/C 

FUNC.MUN. 

8 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação dos Jurados e Quadrilheiros das 

freguesias 
1 liv. 1734   

G/C 

FUNC.MUN. 

9 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação dos officiais eleitos da câmara 

Jurados e Quadrilheiros 
1 liv. 1735   

G/C 

FUNC.MUN. 

10 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Nomeação dos eleitos das freguesias 1 liv. 1736 1738 

G/C 

FUNC.MUN. 

11 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Nomeação dos eleitos das freguesias 1 liv. 1740   

G/C 

FUNC.MUN. 

12 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Eleições dos eleitos da câmara (freguesias) 1 liv. 1742   

G/C 

FUNC.MUN. 

13 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Autos de nomeação e posse de Quadrilheiros e 

Jurados 
1 liv. 1742   

G/C 

FUNC.MUN. 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

14 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Autos de nomeação e posse Quadrilheiros e 

Jurados 
1 liv. 1743   

G/C 

FUNC.MUN. 

15 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeações dos eleitos das freguesias deste 

concelho 
1 liv. 1744   

G/C 

FUNC.MUN. 

16 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeações dos Jurados e Quadrilheiros das 

freguesias 
1 liv. 1744   

G/C 

FUNC.MUN. 

17 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Nomeação dos eleitos novos 1 liv. 1745 1746 

G/C 

FUNC.MUN. 

18 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação e juramento Jurados e 

Quadrilheiros 
1 liv. 1745   

G/C 

FUNC.MUN. 

19 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação e juramento Jurados e 

Quadrilheiros 
1 liv. 1746   

G/C 

FUNC.MUN. 

20 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

[Nomeação e juramento] de Jurados e 

Quadrilheiros 
1 liv. 1748   

G/C 

FUNC.MUN. 

21 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 [Nomeação e juramento] dos eleitos 1 liv. 1748   

G/C 

FUNC.MUN. 

22 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 [Nomeação e juramento] dos eleitos deste ano 1 liv. 1749   

G/C 

FUNC.MUN. 

23 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

[Nomeação e juramento] dos Jurados e 

Quadrilheiros 
1 liv. 1749   

G/C 

FUNC.MUN. 

24 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Assento dos eleitos Jurados, Quadrilheiros e 

Sacadores da décima 
1 liv. 1752   

G/C 

FUNC.MUN. 

26 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Eleição dos eleitos Jurados e Sacadores da 

décima 
1 liv. 1753   

G/C 

FUNC.MUN. 

25 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Nomeação e juramento dos eleitos do ano 1 liv. 1758   

G/C 

FUNC.MUN. 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

27 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Nomeação e juramento dos eleitos - título 

atribuído 
1 liv. 1760 1762 

G/C 

FUNC.MUN. 

28 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Termos de nomeação e juramento dos eleitos 1 liv. 1769 1771 

G/C 

FUNC.MUN. 

29 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação dos Juízes Pedâneos e 

de vintena 
1 liv. 1773 1775 

G/C 

FUNC.MUN. 

30 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Termos de nomeação e juramento dos eleitos 1 liv. 1774 1776 

G/C 

FUNC.MUN. 

31 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 Termos de nomeação dos eleitos 1 liv. 1787 1791 

G/C 

FUNC.MUN. 

32 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação e juramento dos eleitos 

das freguesias 
1 liv. 1791 1798 

G/C 

FUNC.MUN. 

33 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação e juramento dos eleitos 

das freguesias 
1 liv. 1804 1807 

G/C 

FUNC.MUN. 

34 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação e juramento dos eleitos 

das freguesias 
1 liv. 1820 1830 

G/C 

FUNC.MUN. 

35 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação e juramento dos eleitos 

deste concelho (freguesias) 
1 liv. 1820 1830 

G/C 

FUNC.MUN. 

36 

Escrivão da 

Câmara 
A C   003 

Termos de nomeação e juramento dos eleitos 

das freguesias 
1 liv. 1831 1833 

G/C 

FUNC.MUN. 

37 

Escrivão da 

Câmara 
A C   004 

Autos de arrematação da renda do verde da 

câmara 
1 liv. 03-04-1727? 10-03-1745 D 34 

Escrivão da 

Câmara 
A C   005 

Livro de registo de cartas de examinação de 

ofícios 
1 liv. 1728 1739 

K/D 

OFI.MEC. 1 

Escrivão da 

Câmara 
A C   005 Livro de assentos de cartas de examinação 1 liv. 1739 ca 1748 

K/D 

OFI.MEC. 2 

Escrivão da A C   005 Livro de registo de cartas dos ofícios 1 liv. 1755 1757 
K/D 

OFI.MEC. 3 
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produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara 

Escrivão da 

Câmara 
A C   005 

Livro de registo de cartas de ofício e suas 

desistências 
1 liv. 1783 1794 

K/D 

OFI.MEC. 4 

Escrivão da 

Câmara 
A C   005 

Livro de registo de cartas de ofício e suas 

desistências 
1 liv. 1795 1834 

K/D 

OFI.MEC. 5 

Escrivão da 

Câmara 
A C   006 Registo de eleição dos almotacés 1 liv. 1729 1758 

G/C 

FUNC.MUN. 

5 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do Manifesto dos vendeiros 1 liv. 1729 1730 F/A IMP.G 56 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do Manifesto dos vendeiros 1 liv. 1731   F/A IMP.G 57 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do Manifesto dos vendeiros 1 liv. 1733 1734 F/A IMP.G 58 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do Manifesto dos vendeiros dos vinhos 1 liv. 1738 1741 F/A IMP.G 59 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do Manifesto dos vendeiros 1 liv. 1748 1753 F/A IMP.G 60 
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produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 

Livro para lançar as obrigas e manifestos das 

pipas dos vendeiros 
1 liv. 1770 1775 F/A IMP.G 61 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 

Livro para lançar as obrigas e manifestos das 

pipas dos vendeiros 
1 liv. 1775 1779 F/A IMP.G 62 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 

Livro da escrituração da câmara dos 

manifestos dos vinhos e carnes dos vendeiros 
1 liv. 20-10-1792 26-05-1798 F/A IMP.G 63 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do manifesto dos vinhos 1 liv. 02-06-1798 10-07-1822 F/A IMP.G 64 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do manifesto dos vinhos 1 liv. 16-07-1822 31-08-1822 S/N 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 Livro do manifesto dos vinhos 1 liv. 24-12-1828 20-03-1834 F/A IMP.G 65 

Escrivão da 

Câmara 
A C   007 

Livro para o manifesto da carne e do vinho 

para a administração do Real d' Ágôa no ano 

de 1833 

1 liv. 23-01-1833 11-03-1834 
F/A IMP.G 

174 

Escrivão da 

Câmara 
A C   008 

Termos de nomeação de sacadores da décima 

para várias freguesias 
1 liv. 20-01-1741 28-05-1741 F/A IMP.G 53 

Escrivão da A C   008 Termos de nomeação de sacadores da décima 1 liv. 07-05-1785 15-09-1802 D 18 e D 69 
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produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara para várias freguesias 

Escrivão da 

Câmara 
A C   008 

Termos de nomeação de sacadores da décima 

para várias freguesias 
1 liv. 1820 1832 F/A IMP.G 54 

Escrivão da 

Câmara 
A C   009 Termos de juramento e posse vereadores 1 liv. 14-10-1741 15-02-1786 C/A 1 

Escrivão da 

Câmara 
A C   009 Termos de juramento e posse vereadores 1 liv. 10-02-1787  07-02-1827 C/A 2 

Escrivão da 

Câmara 
A C   009 

Livro de registo das pautas e juramento e 

posse dos vereadores e procurador do 

concelho 

1 liv. 19-12-1827 12-06-1833 C/A 3 

Escrivão da 

Câmara 
A C   010 

Registo de eleições e juramento de capitães e 

alferes 
1 liv. 1745 1809 

G/C 

FUNC.MUN. 

38 

Escrivão da 

Câmara 
A C   011 

Registo dos homens capazes de servir nas 

tropas de sua majestade 
1 liv. 1765 1772 

H 

FUNC.MILI. 

164 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Conta da receita e despesa 1 liv. 18-01-1766 04-12-1767 E/B 103 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Contas do rendimento e despesa do concelho 1 liv. 31-01-1800 07-06-1803 E/B 104 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 31-01-1815 22-07-1816 E/B 105 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 

Contas da receita e despesa dos rendimentos 

do concelho 
1 liv. 11-01-1817 31-12-1818 E/B 106 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 17-01-1821 15-07-1822 E/B 107 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Livro das contas da receita e despesa 1 liv. 16-01-1830 31-12-1830 E/B 70 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 

Contas da receita e despesas dos bens do 

concelho 
1 liv. 01-01-1831 24-12-1831 

F/A IMP.G 

168 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 10-01-1832 19-04-1833 E/B 108 

Escrivão da 

Câmara 
A C   012 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 24-04-1833 13-02-1834 E/B 109 

Escrivão da 

Câmara 
A C   013 

Registo de escrituras de aforamentos em 

virtude de provisões a esse termo alcançadas 
1 liv.  11-12-1778 22-08-1807 D 20 
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produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Escrivão da 

Câmara 
A C   014 

Termos de nomeação de sacadores do 

Subsídio Literário 
1 liv. 26-05-1784 23-08-1800 F/A IMP.G 55 

Escrivão da 

Câmara 
A C   015 

Registo dos domínios que pertencem à câmara 

das propriedades de que a mesma é direta 

senhora 

1 liv. 08-06-1785  23-12-1803 D 19 

Escrivão da 

Câmara 
A C   016 

Reconhecimento das pessoas que tem terras 

foreiras à câmara desta villa 
1 liv. 04-09-1785 30-03-1811 D 50 

Escrivão da 

Câmara 
A C   017 Auto do juramento dos eleitos (freguesias) 1 liv. 24-02-1787 20-02-1791 C/B 1 

Escrivão da 

Câmara 
A C   017 Auto de juramento dos eleitos (freguesias) 1 liv. 01-01-1804 16-06-1810 C/B 2 

Escrivão da 

Câmara 
A C   017 

Auto de juramento dos eleitos das freguesias 

do concelho 
1 liv. 26-02-1831 06-03-1834 C/B 4 

Escrivão da 

Câmara 
A C   018 

Registo de obrigas e licenças dos estalajadores 

e vendeiros 
1 liv. 17-02-1793  28-04-1799 C/C 1 

Escrivão da 

Câmara?? 
A C   019 

Recenseamento Geral da população da 

freguesia da Vila da Feira 
1 liv.   S.d. 

G/A RECEN. 

1 

Escrivão da A C   020 Contribuição extraordinária sobre oficiais de 1 liv. 05-03-1808 30-03-1808 
F/B 

CONT.MUN. 
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Doc. Documentos Unid. 
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Câmara corporações e pessoas do lugar de venda 9 

Escrivão da 

Câmara 
A C   021 

Termos de donativos oferecidos em 

conformidade com a ordem de 19 de julho de 

1808 

1 liv. 10-08-1808 10-09-1820 E/B 131 

Escrivão da 

Câmara 
A C   022 Registo de licenças passadas pela câmara 1 liv. 20-12-1816 20?-06-1823 C/C 2 

Escrivão da 

Câmara 
A C   023 

Certidão da Partilha do Monte de Arcozelo, 

freguesia de São Jorge 
1 mç. 22-05-1822   D 51 

Escrivão da 

Câmara 
A C   024 Matricula dos pescadores da Costa de Espinho 1 liv. 08-01-1829 31-01-1829 K/H PES. 16 

Escrivão da 

Câmara 
A C   024 

Matricula dos pescadores cujas campanhas 

pertencem ao distrito da Feira 
1 liv. 16-03-1830 13-05-1831 K/H PES. 17 

Escrivão da 

Câmara 
A C   025 Campanha da costa do mar 1 liv. 16-01-1832 18-05-1832 K/H PES. 18 

Escrivão da 

Câmara 
A C   026 

Registo de donativos para a construção da 

calçada desta vila e ponte do Ferradal 
1 liv. 10-06-1833 27-07-1833 

M/B 

RED.VIA. 1 

Almotaçaria A D   001 
Registo de correições dos juízes de 

Almotaçaria 
1 liv. 1765 1773 K ALMOT. 1 
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Doc. Documentos Unid. 
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Almotaçaria A D   002 Registo de condenações da Almotaçaria 1 liv. 1773 1786 

G/C 

FUNC.MUN. 

39 

Almotaçaria A D   002 
Registo de coimas e condenações dos juízes 

de Almotaçaria 
1 liv. 1808 1827 K ALMOT. 2 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 13-04-1811 11-07-1811 

F/A IMP.G 

123 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 12-07-1811 12-10-1811 

F/A IMP.G 

124 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 12-10-1811 28-04-1812 

F/A IMP.G 

125 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 28-04-1812 16-05-1812 

F/A IMP.G 

126 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 16-05-1812 18-08-1812 

F/A IMP.G 

127 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 19-08-1812 19-11-1812 

F/A IMP.G 

128 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 21-11-1812 11-03-1813 

F/A IMP.G 

129 
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Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 12-03-1813 30-07-1813 

F/A IMP.G 

130 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 01-08-1813 07-12-1813 

F/A IMP.G 

173 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 11-12-1813 21-04-1814 

F/A IMP.G 

131 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 23-04-1814 28-02-1815 

F/A IMP.G 

132 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 01-03-1815 08-07-1815 

F/A IMP.G 

133 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 08-07-1815 02-12-1815 

F/A IMP.G 

134 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro da receita do sello do juízo da correição 

da villa 
1 liv. 03-12-1815 30-04-1816 

F/A IMP.G 

135 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 01-05-1816 24-09-1816 

F/A IMP.G 

136 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 24-09-1816 12-02-1817 S/N 
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Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 12-02-1817 11-07-1817 

F/A IMP.G 

137 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 12-07-1817 29-09-1817 

F/A IMP.G 

138 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 30-09-1817 23-02-1818 

F/A IMP.G 

139 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 24-02-1818 30-05-1818 

F/A IMP.G 

140 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro da receita do sello da villa 1 liv. 31-05-1818 30-09-1818 

F/A IMP.G 

142 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro de escrituração do pagamento do sello 1 liv. 08-10-1818 01-03-1819 

F/A IMP.G 

143 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro de carga do sello pago 1 liv. 02-03-1819 08-07-1819 

F/A IMP.G 

144 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro de carga do sello pago 1 liv. 09-07-1819 19-12-1819 

F/A IMP.G 

145 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 Livro de carga do sello pago 1 liv. 20-12-1819 06-05-1820 

F/A IMP.G 

146 
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Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro de escrituração diária do pagamento do 

sello. Livro 
1 liv. 06-05-1820 18-10-1820 

F/A IMP.G 

147 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro de escrituração diária do pagamento do 

sello. Livro 28 
1 liv. 18-10-1820 02-05-1821 

F/A IMP.G 

148 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se lançar as verbas do sello dos 

papéis forenses. Livro 29 
1 liv. 05-05-1821 19-10-1821 

F/A IMP.G 

149 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se lançar as verbas do sello dos 

papéis forenses. Livro 30 
1 liv. 20-10-1821 30-06-1822 

F/A IMP.G 

150 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro se lançar as verbas do sello dos papéis 

forenses e demais papéis. Livro 31 
1 liv. 01-07-1822 23-11-1822 

F/A IMP.G 

151 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis. Livro 32 
1 liv. 29-11-1822 05-05-1823 

F/A IMP.G 

152 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis. Livro 33 
1 liv. 05-05-1823 18-09-1823 

F/A IMP.G 

153 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis forenses e demais papéis . Livro 34 
1 liv. 18-09-1823 13-01-1824 

F/A IMP.G 

154 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis. Livro 35 
1 liv. 13-01-1824 19-03-1824 

F/A IMP.G 

155 
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Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis. Livro 36 
1 liv. 20-03-1824 28-06-1824 

F/A IMP.G 

156 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis forenses e demais papéis. Livro 37 
1 liv. 28-06-1824 15-09-1824 

F/A IMP.G 

157 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis forenses e demais papéis. Nº 38 
1 liv. 16-09-1824 10-04-1825 

F/A IMP.G 

158 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para se carregar as verbas do sello dos 

papéis forenses e demais papéis. Nº 40 
1 liv. 28-06-1825 06-03-1826 

F/A IMP.G 

159 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro de carregarem as verbas do sello dos 

papéis forenses. Nº 41 
1 liv. 06-03-1826 01-12-1826 

F/A IMP.G 

163 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro de carga do sello dos papéis forenses. 

Nº 42 
1 liv. 05-12-1826 06-07-1827 

F/A IMP.G 

164 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para carregar as verbas do pagamento 

do sello dos papéis que forem sellados. Nº 43 
1 liv. 07?-07-1827 13-11-1827 

F/A IMP.G 

166 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Assento do pagamento do sello dos papéis que 

forem sellados nesta vila. 
1 liv. 15-11-1827 14-06-1828 

F/A IMP.G 

167 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   001 

Livro para carregar as verbas dos sellos dos 

papéis forenses.  
1 liv. 24-11-1831 31-08-1834 

F/A IMP.G 

169 
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Tesoureiro da 

Câmara 
A E   002 

Assento das verbas do novo sello dos papéis 

que forem sellados depois de escritos 
1 liv. 20-06-1827 10-02-1828 

F/A IMP.G 

165 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   002 

Livro para carregacam do sello pertencente à 

4ª caixa deste concelho no ano de 1833 
1 liv. 14-01-1833 08-03-1834 

F/A IMP.G 

170 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   002 

Livro para carregacam do sello pertencente à 

4ª caixa deste concelho no ano de 1834 
1 liv. 01-01-1834 17-04-1834 

F/A IMP.G 

171 

Tesoureiro da 

Câmara 
A E   002 

Livro para carregar as verbas dos sellos que 

forem lançadas nos papéis que são sellados 

depois de escritos 

1 liv. 03-07-1834 31-08-1834 
F/A IMP.G 

172 

Repartição dos 

Expostos 
A F   001 

Livro das Fintas, despezas e contas dos 

ingeitados 
1 liv. 1747 1760 P/A EXP. 1 

Repartição dos 

Expostos 
A F   002 

Livro de assentos dos injeitados a quem paga 

esta câmara 
1 liv. 1747 1757 P/A EXP. 15 

Repartição dos 

Expostos 
A F   003 

Despesas com o pagamento das amas dos 

ingeitados 
1 liv. 1748 1751 P/A EXP. 11 

Repartição dos 

Expostos 
A F   004 Caderno de receitas e despesas dos ingeitados 1 liv. 1763 1765 P/A EXP. 12 

Repartição dos A F   004 Caderno de receitas e despesas dos enjeitados 1 liv. 1768 1770 P/A EXP. 13 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

209 
 

Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Expostos 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 

Livro de assento dos enjeitados e para os 

pagamentos de suas creações  
1 liv. 1779 1782 P/A EXP. 16 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 

Assento dos expostos e respetivas receitas e 

despesas 
1 liv. 1785 1790 P/A EXP. 17 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 

Livro de assentos dos expostos e pobres que 

se criam à custa deste concelho e pela câmara 

desta vila 

1 liv. 1791 1799 P/A EXP. 18 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1796 1800 P/A EXP. 19 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 

Livro de assento dos expostos (deixa de haver 

temo de apresentação de Contas) 
1 liv. 1799 1811 P/A EXP. 20 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1808 1815 P/A EXP. 21 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1812 1815 P/A EXP. 24 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1815 1821 P/A EXP. 22 
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Repartição dos 

Expostos 
A F   005 

Livro de assento que são criados neste 

concelho 
1 liv. 1817 1821 P/A EXP. 27 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1824 1830 P/A EXP. 28 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1821 1830 P/A EXP. 26 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 Livro de assento dos expostos 1 liv. 1824 1839 P/A EXP. 29 

Repartição dos 

Expostos 
A F   005 

Assento dos expostos entrados na Roda e das 

amas a quem foram entregues 
1 liv. 1827 1839 P/A EXP. 30 

Repartição dos 

Expostos 
A F   006 

Registo dos enjeitados enviados para a Roda 

do Porto 
1 liv. 14-01-1785  14-04-1798 P/A EXP. 14 

Repartição dos 

Expostos 
A F   006 

Livro de assento dos expostos enviados para a 

Roda do Porto 
1 liv. 12-12-1808 24-08-1845 P/A EXP. 23 

Repartição dos 

Expostos 
A F   007 Registo de expostos e amas que os criam 1 liv. 18-04-1815 24-04-1821 P/A EXP. 25 

Repartição dos 

Expostos 
A F   008 

Relação nominal dos expostos dados a criar 

pela Roda 
1 liv. 1819 1826 P/A EXP. 51 
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Repartição dos 

Expostos 
A F   009 

Termos das contas da administração dos 

expostos do termo da Vila pagas pelo cabeção 

das Sizas 

1 liv. 31-12-1820 07-10-1828 P/A EXP. 43 

Recebedor das 

Sisas 
A G   001 Registo da renda da imposição da vila 1 liv. 17-07-1608 26-01-1646 F/A IMP.G 79 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para os anos 

de 1766 a 1771 
1 liv. 23-12-1765 19-12-1770 F/A IMP.G 80 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para os anos 

de 1772 e 1773 
1 liv. 10-12-1771 22-12-1772 F/A IMP.G 81 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para os anos 

de 1774 e 1775 
1 liv. 22-12-1773 22-12-1774 F/A IMP.G 82 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para os anos 

de 1776 a 1779 
1 liv. 19-12-1775 23-12-1778 F/A IMP.G 83 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para os anos 

de 1780 a 1783 
1 liv. 24-12-1779 23-11-1782 F/A IMP.G 84 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para os anos 

de 1784 e 1785 
1 liv. 17-12-1783 11-12-1784 F/A IMP.G 85 

Recebedor das A G   002 Registo do lançamento das sisas para os anos 1 liv. 05-12-1785 21-12-1787 F/A IMP.G 86 
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Sisas de 1786 a 1788 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Traslado do lançamento das sisas do ano de 

1793 
1 liv. 10-12-1792 26-12-1792 F/A IMP.G 87 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1795 
1 liv. 10-12-1794   F/A IMP.G 88 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1796 (Sisas de 1797) 
1 liv. 10-12-1796   F/A IMP.G 89 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1798 
1 liv. 10-12-1797   F/A IMP.G 90 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1800 
1 liv. 19-12-1799   F/A IMP.G 91 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1801 
1 liv. 10-02-1801   F/A IMP.G 92 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1802 
1 liv. 05-01-1802   F/A IMP.G 93 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1803 
1 liv. 07-12-1802   F/A IMP.G 94 
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Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1804 
1 liv. 03-12-1803   F/A IMP.G 95 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1806 
1 liv. 11-12-1805   F/A IMP.G 96 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento e encabeçamento das 

sisas para o ano de 1807 
1 liv. 22-12-1806   F/A IMP.G 97 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1808 
1 liv. 26-11-1807   F/A IMP.G 98 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1809 
1 liv. 24-11-1808   F/A IMP.G 99 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1810 
1 liv. 28-11-1809   

F/A IMP.G 

100 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1813 
1 liv. 30-10-1812   

F/A IMP.G 

101 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1815 
1 liv. 14-11-1814   

F/A IMP.G 

102 

Recebedor das 

Sisas 
A G   002 

Registo do lançamento das sisas para o ano de 

1816 
1 liv. 17-11-1815   

F/A IMP.G 

103 
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Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Traslado do lançamento do cabeção da sisa 

para o ano de 1817 
1 liv. 07-12-1816 11-12-1816 

F/A IMP.G 

104 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento da sisa do cabeção 

para o ano de 1818 
1 liv. 03-12-1817   

F/A IMP.G 

105 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento da sisa do cabeção 

para o ano de 1819 
1 liv. 15-12-1818   

F/A IMP.G 

106 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1821 
1 liv. 19-12-1820   

F/A IMP.G 

107 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisa 

para o ano de 1822 
1 liv. 02-12-1821   

F/A IMP.G 

108 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1823 
1 liv. 03-02-1823   

F/A IMP.G 

109 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1824 
1 liv. 07-02-1824   

F/A IMP.G 

110 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1825 
1 liv. 21-01-1825   

F/A IMP.G 

111 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1826 
1 liv. 01-01-1826   

F/A IMP.G 

112 
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Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Traslado do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1827 
1 liv. 08-01-1827 01-02-1827 

F/A IMP.G 

113 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1827 
1 liv. 08-01-1827   

F/A IMP.G 

114 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1828 
1 liv. 04-01-1828   

F/A IMP.G 

115 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1829 
1 liv. 08-01-1829   

F/A IMP.G 

116 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento do cabeção das sisas 

para o ano de 1830 
1 liv. 15-02-1830   

F/A IMP.G 

117 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento das sisas do cabeção 

para o ano de 1831 
1 liv. 15-01-1831   

F/A IMP.G 

118 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento das sisas do cabeção 

para o ano de 1832 
1 liv. 21-01-1832   

F/A IMP.G 

119 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento das sisas do cabeção 

para o ano de 1833 
1 liv. 30-01-1833   

F/A IMP.G 

120 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Traslado do lançamento das sisas do cabeção 

para o ano de 1834 
1 liv. 25-01-1834 28-01-1834 

F/A IMP.G 

121 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor das 

Sisas 
A G   003 

Registo do lançamento das sisas do cabeção 

para o ano de 1834 
1 liv. 25-01-1834   

F/A IMP.G 

122 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Asima 
1 liv. 1643   F/A IMP.G 1 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1646   F/A IMP.G 2 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1648   F/A IMP.G 3 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Asima 
1 liv. 1654   F/A IMP.G 4 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1657   F/A IMP.G 5 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1658   F/A IMP.G 6 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Asima 
1 liv. 1662   F/A IMP.G 7 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1655   F/A IMP.G 8  
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Asima 
1 liv. 1655   F/A IMP.G 9 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1666   F/A IMP.G 10 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Abaixo 
1 liv. 1667   F/A IMP.G 11 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 

Livro do lançamento da décima. Estrada 

Asima 
1 liv. 1667   F/A IMP.G 12 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 Livro do lançamento da décima 1 liv. 1711   F/A IMP.G 16 

Recebedor da 

Décima 
A H   001 Livro do lançamento da décima 1 liv. 1714   F/A IMP.G 17 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1716   F/A IMP.G 18 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1717   F/A IMP.G 19 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1718   F/A IMP.G 20 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1721   F/A IMP.G 21 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1724   F/A IMP.G 22 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1725   F/A IMP.G 23 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1726   F/A IMP.G 24 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1732   F/A IMP.G 25 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 

Traslado do lançamento do 4 e meio por cento 

do ano de 1732 (com correção das contas) 
1 liv. 20-10?-1732   F/A IMP.G 26 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1740   F/A IMP.G 27 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1746   F/A IMP.G 28 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1748   F/A IMP.G 29 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   002 Livro do lançamento do 4 e meio por cento 1 liv. 1749   F/A IMP.G 30 

Recebedor da 

Décima 
A H   003 

Registo do lançamento da décima de prédios e 

maneio do ramo de Avanca 
1 liv. 1773 1786 F/A IMP.G 31 

Recebedor da 

Décima 
A H   004 

Registo do lançamento das duas décimas aos 

proprietários das terras e casas. Contribuição 

do novo imposto sobre cavalgaduras. (Fornos 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1808   F/A IMP.G 32 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1809   F/A IMP.G 33 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar e contribuição de defesa. Prédios, 

maneios e juros (Fornos Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1814   F/A IMP.G 34 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1815   F/A IMP.G 35 

Recebedor da A H   005 Registo do lançamento da décima. Prédios, 1 liv. 1817   F/A IMP.G 36 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Décima maneios e juros (Fornos, Mosteirô e Souto) 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1818   F/A IMP.G 37 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1819   F/A IMP.G 38 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1822   F/A IMP.G 39 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar.- Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1823   F/A IMP.G 41 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima militar e do 

novo imposto. Prédios, maneios e juros (São 

Jorge, Pigeiros, Duas Igrejas, São Vicente de 

Louredo, Vale, Gião, Lobão, Canedo, Lever, 

Vila Maior) 

1 liv. 1823   F/A IMP.G 40 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima e do novo 

imposto. Prédios, maneios e juros (São Jorge, 

Pigeiros, Duas Igrejas, São Vicente de 

Louredo, Vale, Gião, Lobão, Canedo, Lever, 

Vila Maior) 

1 liv. 1824   F/A IMP.G 42 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima e do novo 

imposto. Prédios, maneios e juros (São Jorge, 

Pigeiros, Duas Igrejas, São Vicente de 

Louredo, Vale, Gião, Lobão, Canedo, Lever, 

Vila Maior) 

1 liv. 1826   F/A IMP.G 43 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1826   F/A IMP.G 44 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1828   F/A IMP.G 45 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima. Prédios, 

maneios e juros (Fornos, Mosteirô e Souto) 
1 liv. 1830   F/A IMP.G 46 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar. Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1831   
F/A IMP.G 

179 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar dos prédios rústicos e urbanos. 

(Travanca, Arada, Maceda, Esmoriz, Paramos, 

Silvalde, Anta Oleiros, Paços de Brandão e 

Rio Meão) 

1 liv. 1833   F/A IMP.G 47 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar da superintendência da comissão 

municipal. Prédios, eclesiástica, maneios e 

juros (Espargo, São João de Ver, Lamas, 

Nogueira, Mozelos, Lourosa, Fiães, 

Sanguedo) 

1 liv. 1834   F/A IMP.G 49  

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima. Prédios, 

eclesiástica, maneios e juros (São Jorge, 

Pigeiros, Duas Igrejas, São Vicente de 

Louredo, Vale, Gião, Lobão, Canedo, Lever, 

Vila Maior) 

1 liv. 1834   F/A IMP.G 50 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Registo do lançamento da décima do subsídio 

militar superintendência da comissão 

municipal. Prédios, maneios e juros (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1834   F/A IMP.G 51  

Recebedor da 

Décima 
A H   005 

Cópia [da câmara] do registo do lançamento 

da décima do subsídio militar. Prédios, 

maneios e juros (Fornos, Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1834   F/A IMP.G 52 

Recebedor da 

Décima 
A H   006 

Livro do lançamento do novo imposto dos 

quatro mil cruzados. Livro da estrada abaixo 
1 liv. 1668   F/A IMP.G 13 

Recebedor da 

Décima 
A H   006 

Livro do lançamento do novo imposto da 

estrada asima para o ano passado de 1671. 
1 liv. 1671 1672 F/A IMP.G 14 

Recebedor da 

Décima 
A H   006 

Livro do lançamento do novo imposto da 

estrada abaixo para o ano de 1673. 
1 liv. 1673   F/A IMP.G 15 

Recebedor da 

Décima 
A H   007 

Registo do lançamento da nova contribuição, 

da superintendência da Décima do subsidio 

militar e  novos impostos. Prédios, maneios e 

juros  (Fornos Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1810   
F/A IMP.G 

180 
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Órgão/ Serviço  
produtor Org. Sc. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
instal. Data início Data fim Cota antiga 

Recebedor da 

Décima 
A H   008 

Traslado do lançamento da décima do quinto e 

novo imposto desta superintendência. 

(Espargo, São João de Ver, Lamas, Nogueira, 

Mozelos, Lourosa, Fiães, Sanguedo) 

1 mç. 1834   S/N 

Recebedor da 

Décima 
A H   008 

Registo do lançamento da décima do quinto e 

novo imposto desta superintendência. (Fornos, 

Mosteirô e Souto) 

1 liv. 1834   F/A IMP.G 48 

Alcaide/Carcereiro A I   001 Registo de Alvarás de soltura da cadeia 1 liv. 1759 1767 I  SEG.PUB.4 

Alcaide/Carcereiro A I   002 
Registo de presos que entram nas cadeias da 

vila 
1 liv. 21-02-1767 13-10-1773 I  SEG.PUB.5 

Alcaide/Carcereiro A I   002 Assento de entrada de presos  1 liv. 03-05-1804 06-03-1805 
JUST. 34, 35, 

36, 37 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livro de conferências da Câmara 1 liv. 09-11-1833 12-04-1834 

F/A IMP.G 

178 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de conferências da Câmara - Livro 4 1 liv. 28-08-1834 02-01-1836 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de conferências da Câmara - Livro 5 1 liv. 05-01-1836  29-04-1837 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de conferências da Câmara - Livro 6 1 liv. 30-04-1837 05-05-1838 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de conferências da Câmara - Livro 7 1 liv. 12-05-1838 30-10-1839 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 8 1 liv. 06-11-1841 30-07-1845 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 9 1 liv. 27-08-1845  11-12-1850 S/N 

Recenseamento da Documentação 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 2 (1834-1937) 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 10 1 liv. 31-12-1850 14-08-1854 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 11 1 liv. 31-08-1854 19-06-1856 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 12 1 liv. 26-06-1856 25-02-1859 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 13 1 liv. 04-03-1859 20-08-1862 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 14 1 liv. 21-08-1862 28-02-1866 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 15 1 liv. 07-03-1866 24-01-1868 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 16 1 liv. 29-01-1868 20-06-1871 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 17 1 liv. 06-07-1871 03-12-1874 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 18 1 liv. 10?-12-1874 10-10-1877 S/N 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 19 1 liv. 07-11-1877 18-02-1880 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 20 1 liv. 21-02-1880 16-02-1882 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 21 1 liv. 23-02-1882 19-07-1883 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 22 1 liv. 19-07-1883 10-02-1886 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 23 1 liv. 17-02-1886 29-02-1888 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 24 1 liv. 07-03-1888 21-05-1890 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 25 1 liv. 28-05-1890 25-02-1893 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 26 1 liv. 04-03-1893 30-07-1895 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 27 1 liv. 06-08-1895 17-11-1897 S/N 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 28 1 liv. 24-11-1897 26-07-1899 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 29 1 liv. 02-08-1899 09-10-1901 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 30 1 liv. 30-10-1901 18-04-1906 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 33 1 liv. 25-04-1906 17-06-1908 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 34 1 liv. 01-07-1908 06-09-1911 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 35 1 liv. 13-09-1911 28-10-1913 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 36 1 liv. 04-11-1913 07-07-1914 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 37 1 liv. 14-07-1914 14-12-1915 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 38 1 liv. 21-12-1915 16-11-1917 S/N 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 39 1 liv. 20-11-1917 05-08-1919 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 40 1 liv. 12-08-1919 29-05-1923 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 41 1 liv. 05-06-1923 02-02-1926 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 42 1 liv. 09-02-1926 17-12-1929 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 43 1 liv. 17-12-1929 29-09-1931 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 44 1 liv. 13-10-1931 18-10-1932 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 45 1 liv. 18-10-1932 20-06-1933 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   001 Livros de actas das sessões da Câmara - Livro 46 1 liv. 18-07-1933 15-12-1936 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Actas da constituição dos círculos de Juízes de Paz 1 liv. 15-04-1837 19-05-1838 JUST. 32 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

230 
 

Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   003 Registo de acórdãos do Tribunal de Contas 1 liv. 12-08-1862 12-11-1879 B/A 20 

Câmara 

Municipal 
A A   004 Termos de mudança de domicílio 1 liv. 07-02-1884 06-07-1912 

I SEG.PUB. 

10 

Câmara 

Municipal 
A A   005 

Registo de representações dirigidas pela câmara às 

instâncias superiores  
1 liv. 21-02-1912 29-10-1931 B/A 22 

Presidente da 

Câmara 
A B   001 Contas de gerência 1 liv. 1884 1889 E/B 97 

Presidente da 

Câmara 
A B   001 Contas de gerência 1 liv. 1890 1897 E/B 163 

Presidente da 

Câmara 
A B   001 Contas de gerência 1 liv. 1898 1911 E/B 8 

Presidente da 

Câmara 
A B   001 Contas de gerência 1 liv. 1912 1922 E/B 9 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 Campanha do mar da costa 1 liv. 01-01-1834 09-01-1842 K/H PES. 19 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Santo Tirso de 

Paramos 
1 liv. 1834 11-02-1842 K/H PES. 1 
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produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Boa Nova dos 

Três Anjos de Espinho 
1 liv. 13-11-1834 27-09-1842 K/H PES. 2 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha da Granja Novo 

de Espinho 
1 liv. 17-12-1834   K/H PES. 9 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 Registo de licença da campanha do Sol de Espinho 1 liv. 20-02-1836 08-07-1840 K/H PES. 10 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha de São José da 

Ribamar de Espinho 
1 liv. 31-05-1837 22-06-1842 K/H PES. 13 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Santo Agostinho 

de Espinho 
1 liv. 31-05-1837 29-08-1838 K/H PES. 3 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Nova de São 

Tiago de Espinho 
1 liv. 01-09-1841   K/H PES. 14 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Nossa Senhora do 

Rosário de Silvalde 
1 liv. 15-11-1834 13-07-1842 K/H PES. 4 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Santo António de 

Silvalde 
1 liv. 19-11-1934 17-08-1842 K/H PES. 8 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Nossa Senhora da 

Penha de França de Esmoriz 
1 liv. 10-01-1835 02-04-1841 K/H PES. 5 
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produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Santo António de 

Esmoriz 
1 liv. 10-12-1834 12-12-1842 K/H PES. 7 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha São Tiago de 

Riomeão 
1 liv. 20-12-1834 09-02-1842 K/H PES. 6 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha São Pedro de 

Maceda 
1 liv. 31-05-1837 03-03-1842 K/H PES. 11 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Velha de 

Cortegaça 
1 liv. 20-03-1837 12-02-1842 K/H PES. 12 

Secretário da 

Câmara 
A C   001 

Registo de licença da campanha Nossa Senhora do 

Rosário de Anta 
1 liv. 17-08-1842   K/H PES. 15 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 16-05-1834 07-01-1835 

F/A IMP.G 

66 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 02-01-1835 05-09-1835 

F/A IMP.G 

67 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 

Livro para o manifesto do vinho para pagamento 

do Real d' Ágôa 
1 liv. 12-09-1835 26-09-1840 

F/A IMP.G 

176 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do Manifesto do vinho 1 liv. 28-07-1840 20-05-1842 

F/A IMP.G 

68 
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Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 24-05-1842 07-10-1843 

F/A IMP.G 

69 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 11-10-1843 23-01-1845 

F/A IMP.G 

70 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 

Livro para o manifesto da carne e do vinho para 

pagamento do Real d' Ágôa 
1 liv. 23-01-1845 04-02-1848 

F/A IMP.G 

177 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 25-06-1845 05-08-1846 

F/A IMP.G 

71 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 07-02-1848 08-07-1852 

F/A IMP.G 

72 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 09-07-1852 24-04-1854 

F/A IMP.G 

73 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 01-02-1855 17-03-1858 

F/A IMP.G 

74 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 31-07-1858 30-07-1866 

F/A IMP.G 

75 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 27-01-1869 03-07-1873 

F/A IMP.G 

76 
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Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 04-07-1873 06-09-1884 

F/A IMP.G 

77 

Secretário da 

Câmara 
A C   002 Livro do manifesto do vinho 1 liv. 06-10-1884 26-02?-1909 

F/A IMP.G 

78 

Secretário da 

Câmara 
A C   003 

Registo de ordens da Intendência das Obras 

Públicas, relativamente à Estrada Real 
1 liv. 26-07-1834 20-08-1836 

M/B 

RED.VIA. 2 

Secretário da 

Câmara 
A C   004 

Termo de juramento dos Comissários e Cabos de 

Policia 
1 liv. 29-08-1834 26-08-1837 I SEG.PUB. 1 

Secretário da 

Câmara 
A C   004 

Auto de juramento de Cabos de Policia das 

Freguesias 
1 liv. 08-07-1838 04-07-1840 I SEG.PUB. 2 

Secretário da 

Câmara 
A C   004 

Auto de juramento de Cabos de Policia das 

Freguesias 
1 liv. 20-11-1841 05-01-1842 I SEG.PUB. 3 

Secretário da 

Câmara 
A C   005 Auto de contas tomadas ao tesoureiro 1 liv. 1837 1850 E/B 21 

Secretário da 

Câmara 
A C   006 

Termos de juramento dos juízes da paz e mais 

empregados a cargo da câmara municipal 
1 liv. 16-02-1838 16-02?-1850 C/B 9 

Secretário da 

Câmara 
A C   007 

Termos de entrada da contribuição direta para as 

despesas da câmara 
1 liv. 30-07-1838 10-10-1838 

F/B 

CONT.MUN. 

10 
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Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretário da 

Câmara 
A C   008 

Termos de recebimento dos impostos indiretos 

arrematados  
1 liv. 03-04-1839 13-01-1840 D 35 

Secretário da 

Câmara 
A C   009 

Termos de juramento aos elleitos vereadores em 

cada ano  
1 liv. 1839 1850/51 C/B 8 

Secretário da 

Câmara 
A C   010 Livro de registo das execuções administrativas 1 liv. 27-10-1881  10-03-1897 C/D 1 

Secretário da 

Câmara 
A C   011 Minuta para a acta da sessão 1 liv. 05-01-1887 28-09-1887 S/N 

Secretário da 

Câmara 
A C   011 Minuta para a acta da sessão 1 mç. 25-01-1888   B/A 4 

Secretário da 

Câmara 
A C   011 Minutas para as actas das sessões 1 mç. 02-01-1890 07-05-1890 B/A 5 

Secretário da 

Câmara 
A C   012 Resumo das deliberações da câmara 1 liv. 07-01-1887 28-12-1887 S/N 

Secretário da 

Câmara 
A C   013 

Auto de entrega de bens entre as Junta de Paróquia 

e a Câmara Municipal 
2 liv. 02-07-1893  05-06-1897 D 32 e 33 

Secretário da 

Câmara 
A C   014 Termos de juramento [de empregados municipais] 1 liv. 21-08-1894 13-01-1837 C/B 10 
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produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretário da 

Câmara 
A C   015 Registo de editais, anúncios e avisos 1 liv. 29-11-1912 15-10-1928 B/A 21 

Secretaria A D   001 Registo de licenças dadas pela câmara 1 liv. 28-01-1831  28-10-1840 C/C 3 

Secretaria A D   001 Registo de licenças concedidas pela câmara 1 liv. 20-07-1850  09-08-1854 C/C 4 

Secretaria A D   001 Registo de licenças concedidas pela câmara 1 liv. 09-08-1854  26-07-1859 C/C 5 

Secretaria A D   001 Registo de licenças concedidas pela câmara 1 liv. 26-07-1859  03-04-1866 C/C 6 

Secretaria A D   001 Registo de licenças concedidas pela câmara 1 liv. 06-04-1866 09-11-1869 C/C 7 

Secretaria A D   001 Registo de licenças concedidas pela câmara 1 liv. 09-11-1869 03-05-1871 C/C 8 

Secretaria A D   001 Registo de licenças concedidas pela câmara 1 liv. 05-05-1871 03-05-1873 C/C 9 

Secretaria A D   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 10-11-1834 18-12-1848 C/A 6 

Secretaria A D   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 21-12-1848  05-08-1858 C/A 7 

Secretaria A D   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 02?-08-1858 03-04-1869 C/A 3 
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Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretaria A D   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 20-05-1869  31-12-1877 C/A 4 

Secretaria A D   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 25-01-1878 15-12-1920 C/C 58 

Secretaria A D   002 Livro de registo geral da câmara 1 liv. 19-04-1927  01-10-1934 C/A 5 

Secretaria A D   003 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 13-08-1834 31-12-1836 E/B 110 

Secretaria A D   003 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 01-07-1836 23-12-1837 E/B 111 

Secretaria A D   003 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 03-01-1837 30-12-1837 E/B 112 

Secretaria A D   003 Contas da receita e despesa do concelho 1 liv. 10-01-1838 31-12-1838 E/B 113 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 03-01-1839 30-12- 1839 E/B 71 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 02-01-1840 30-12- 1840 E/B 72 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 02-01-1841 31-12- 1841 E/B 73 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 03-01-1842 31-12- 1842 E/B 74 
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Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 04-01-1843 30-12- 1843 E/B 75 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 10-01-1844 26-06- 1844 E/B 76 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 01-07-1844 25-06- 1845 E/B 77 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 01-07-1845 30-06- 1846 E/B 78 

Secretaria A D   003 Livro da receita e despesa da câmara municipal 1 liv. 01-07-1846 30-06- 1847 E/B 79 

Secretaria A D   003 
Livro da receita e despesa da câmara municipal - 

Cópia 
1 liv. 31-08-1949 26-06-1850 E/B 114 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 03-07-1850 09-04- 1853 E/B 80 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 09-04-1853  31-05- 1857 E/B 81 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 01-06-1857 31-08- 1860 E/B 84 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 31-08-1860 30-06- 1862 E/B 83 
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Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 30-06-1862 31-07- 1864 E/B 82 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 01-07-1866 30-06-1868 E/B 87 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 30-06-1868 29-01-1870 E/B 88 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 29-01-1870 30-06-1871 E/B 90 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 01-07-1871 31-12-1873 E/B 91 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 11-12-1873 19-06-1876 E/B 92 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 19-06-1876 31-12-1877 E/B 93 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 31-12-1877 09-12-1880 E/B 115 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 09-12-1880 28-02-1882 E/B 94 
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Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 23-01-1882 27-03-1883 E/B 95 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 02-01-1884 31-12-1890 E/B 96 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 02-01-1891 31-12-1914 E/B 116 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 09-01-1915 29-06-1929 E/B 99 

Secretaria A D   003 
Caderno B - escrituração diária da receita e 

despesa 
1 liv. 02-07-1929 30-06-1932 E/B 100 

Secretaria A D   004 
Copiadores de correspondência expedida - 1ª 

repartição 
1 liv. 08-01-1840  23-12-1842 C/A 68  

Secretaria A D   004 
Copiadores de correspondência expedida - 1ª 

repartição 
1 liv. 11-01-1843  11-08-1851 C/A 70 

Secretaria A D   005 Copiador 1 liv. 02-06-1845 20-06-1848 C/A 71 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 05-07-1848   07-08-1850 C/A 72 
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Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretaria A D   005 

Livro F -Registo de toda a correspondência da 

câmara com differentes authoridades e 

subordinados 

1 liv. 09-08-1850  16-05-1853 C/A 74 

Secretaria A D   005 

Livro F -Registo de toda a correspondência da 

câmara com differentes authoridades e 

subordinados 

1 liv. 16-05-1853  02-04-1856 C/A 75 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 10-04-1856  15-05-1862 C/A 76 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 19-05-1862  19-01-1866 C/A 78 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 18-01-1866  28-01-1869 C/A 79 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 01-02-1869 31-07-1871 C/A 80 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 29-07-1871 19-06-1874 C/A 81 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 18-06-1874  15-08-1876 C/A 82 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 16-08-1876  03-03-1879 S/Nº 
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Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 28-02-1882  03-09-1884 C/A 83 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 03-09-1884  13-01-1887  C/A 84 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 13-01-1887  07-06-1887 C/A 85 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 08-06-1887 10-11-1887 C/A 86 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 10-11-1887   26-04-1888 C/A 87 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 28-04-1888   26-04-1889 C/A 88 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 30-04-1889  11-06-1890 C/A 91 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 19-06-1890  19-06-1891 C/A 128 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 13-04-1892   03-08-1893 C/A 94 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 04-08-1893  08-10-1894 C/A 95 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 13-05-1896 22-06-1897 C/A 97 
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Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 23-07-1897 05-09-1898 C/A 129 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 07-09-1898  30-11-1899 C/A 99 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 30-11-1899 13-06-1901 C/A 100 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. ??-07- 1901   C/A 103 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 23-07-1901 15-12-1902 C/A 102 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 05-03-1903  15-10-1904 C/A 105 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 15-10-1904 17-05-1906 C/A 106 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 18-05-1906 28-11-1907 C/A 108 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 28-11-1907 23-03-1909 C/A 110 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 24-03-1908 02-05-1910 C/A 111 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 03-05-1910  09-03-1911 C/A 114 
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Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 09-03-1911 09-11-1911 C/A 115 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 09-11-1911 22-05-1912 C/A 116 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 22-05-1912 27-02?-1913 C/A 131 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 27-02?-1913 11-03-1914 C/A 117 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 12-03-1914  03-02-1915 C/A 119 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 03-02-1915   01-03-1916 C/A 120 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 03-03-1916   02-05-1917 C/A 121 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 10-04-1918  11-06-1919 C/A 123 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 01-07-1919  24-08-1920 C/A 132  

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 25-08-1920   30-12-1922 C/A 125 

Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 08-07-1925   14-03-1927 C/A 122 
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Secretaria A D   005 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 15-03-1927  09-05-1928 C/A 130 

Secretaria A D   006 
Escrituração de dívidas activas e passivas do 

concelho 
1 liv. 1850 1879 E/B 11 

Secretaria A D   006 
Escrituração de dívidas activas e passivas do 

concelho 
1 liv. 30-03-1880  31-03-1886 E/B 12 

Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 01-07-1850    30-06-1853 E/B 22 

Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 01-07-1853    30-06-1861 E/B 23 

Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 01-07-1861    30-06-1868 E/B 24 

Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 01-07-1868     26-11-1873 E/B 25 

Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 30-11-1873   03-10-1878 E/B 26 

Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 14-10-1878 31-03-1884 E/B 27 
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Secretaria A D   007 
Conta corrente da câmara com o tesoureiro do 

concelho 
1 liv. 02-01-1884   31-03-1884 E/B 28 

Secretaria A D   008 
Livro correspondência recebida pelas differentes 

auhoridades – Livro E 
1 liv. 01-08-1850  28-06-1857 C/A 12 

Secretaria A D   009 
Descripção geral dos bens próprios do município – 

Bens móveis - Livro C 
1 liv. 02-08-1850   D 14 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 02-08-1850 16-04-1853 E/A 1 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 16-04-1853 08-08-1857 E/A 2 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 08-08-1857  28-01-1858 E/A 3 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 01-02-1861 12-09-1862 E/A 4 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 13-09-1862 06-03-1865 E/A 5 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 11-03-1865   11-06-1867 E/A 6 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 15-06-1867 26-06-1869 E/A 7 
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Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 26-06-1869  15-02-1870 E/A 8 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 15-09-1870 15-11-1871 E/B 89 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 15-11-1871  18-02-1873 E/A 9 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 21-03-1873 20-06-1874 E/A 10 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 23-06-1874 28-10-1876 E/A 11 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 28-10-1876 03-11-1877 E/A 12 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 03-11-1877 12-11-1881 E/A 13 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 23-11-1881 30-03-1885 E/A 14 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 01-01-1885  31-12-1889 E/A 15 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 07-01-1890 31-12-1892 E/A 16 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 03-01-1893 31-12-1897 E/A 17 
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Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 07-01-1898 30-12-1905 B/A 23 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 12-11-1906  31-12-1913 E/A 18 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 15-01-1914 07-12-1920 E/A 19 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 07-12-1920 13-12-1930 E/A 20 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 13-12-1930 03-06-1933 Q 7 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 19-07-1933 30-11-1934 E/A 21 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 02-12-1934 31-03-1936 E/A 22 

Secretaria A D   010 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 01-04-1936  26-06-1937 E/A 23 

Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1851  1862/1863 E/B 2 

Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1864/1865 1870/1871 E/B 86 

Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1871  1880 E/B 4 
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Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1880 1891 E/B 3 

Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1892 1903 E/B 5 

Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1906 1919 E/B 6 

Secretaria A D   011 Registo do orçamento geral da receita e despesa 1 liv. 1920 1928 E/B 7 

Secretaria A D   012 

Recenseamento de todas as pessoas que tem lojas, 

armazéns, tabernas e que são vendilhoes  em 

praças e mercados 

1 liv. 1853 1855 K/E COM. 2 

Secretaria A D   013 
Registo de banhistas e receita e despesa das Caldas 

de São Jorge 
1 liv. 1858 1859 P/* 1 

Secretaria A D   014 Registo do manifesto das minas 1 liv. 10-10-1860 28-08-1883 K/D IND. 1 

Secretaria A D   014 Registo do manifesto das minas 1 liv. 02-10-1883 15-12-1883 K/D IND. 2 

Secretaria A D   014 Registo do manifesto das minas 1 liv. 15-01-1884 15-12-1884 K/D IND. 3 

Secretaria A D   014 Registo do manifesto das minas 1 liv. 16-07-1895 21-07-1939 K/D IND. 4 
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Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 04-01-1861 30-05-1862 D 36 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 03-06-1862   02-08-1865 D 37 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 30-08-1865   28-06-1868 D 38 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 10-10-1868  29?-01-1871 D 39 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 15?-06-1875 20-08-1879 D 41 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 10-09-1879 25-01-1888 D 42 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 28-01-1891   26-11-1895 D 45 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 26-11-1895  03-05-1899 D 46 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 03-04-1907  19-03-1912 D 47 

Secretaria A D   015 Autos de arrematação 1 liv. 22-10-1912  1917? D 48 

Secretaria A D   016 Autos de Remissão de Foros 1 liv. 17-10-1862 27-12-1863 D 27 
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Secretaria A D   016 Autos de Remissão de Foros 1 liv. 27-02-1863 18-03-1865 D 28 

Secretaria A D   017 
Escrituração do produto das remissões dos Foros 

pertencentes à Câmara municipal 
1 liv. 17-10-1862 14-11-1864 D 22 

Secretaria A D   018 
Receita e despesa da prestação de trabalho [estrada 

da Vila da Feira/Santo Amaro] 
1 liv. 1869 1873 

F/B 

CONT.MUN. 

1 

Secretaria A D   018 
Receita e despesa da prestação de trabalho [estrada 

de Paço de Brandão/Esmoriz/Picoto] 
1 liv. 1869 1875 

F/B 

CONT.MUN. 

2 

Secretaria A D   018 
Receita e despesa da prestação de trabalho na 

estrada [Vila da Feira/Espinho] 
1 liv. 1869 1875 

F/B 

CONT.MUN. 

3 

Secretaria A D   019 
Autos de entrega de conhecimentos de prestação 

de trabalho 
1 liv. 1871 1875 D 40 

Secretaria A D   019 
Autos de entrega de conhecimentos de prestação 

de trabalho 
1 liv. 1886 1887 

F/B 

CONT.MUN. 

4 

Secretaria A D   019 
Autos de entrega de conhecimentos de prestação 

de trabalho 
1 liv. 1891 1893 

F/B 

CONT.MUN. 
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5 

Secretaria A D   019 
Autos de entrega de conhecimentos de prestação 

de trabalho 
1 liv. 1894 1899 

F/B 

CONT.MUN. 

6 

Secretaria A D   020 
Escrituração das contas dos arrematantes das obras 

municipais 
1 liv. 1880 1902 D 43 

Secretaria A D   021 
Livro de registo com folha mensal de vencimentos 

dos empregados abonados pelo cofre do município 
1 liv. 1883  1929 C/B 24 

Secretaria A D   022 
Registo de vencimento de todos os professores 

pagos pelo cofre do município 
1 liv. 1883 1889 Q 3 

Secretaria A D   023 
Registo de requerimentos apresentados à câmara - 

livro de porta 
1 liv. 08-01-1883 03-10-1886 C/A 191 

Secretaria A D   023 
Registo de requerimentos apresentados à câmara - 

livro de porta 
1 liv. 24?-11-1886   07-06-1893 C/A 190 

Secretaria A D   023 
Registo de requerimentos apresentados à câmara - 

livro de porta 
1 liv. 12-06-1893 31-12-1902 C/A 189 

Secretaria A D   023 
Registo de requerimentos apresentados à câmara - 

livro de porta 
1 liv. 14-01-1903 21-05-1912 C/A 188 
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Doc. Documentos Unid. 
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Secretaria A D   023 
Registo de requerimentos apresentados à câmara - 

livro de porta 
1 liv. 28-05-1912 28-02-1914 C/A 187 

Secretaria A D   023 
Registo de requerimentos apresentados à câmara - 

título atribuído 
1 liv. 01-10-1923  31?-07-1937 C/C 18 

Secretaria A D   024 Registo de carros de aluguer e sua lotação 1 liv. 01-01-1884   C/C 51 

Secretaria A D   025 
Registo de correspondência que diz respeito à 3ª 

repartição - Contribuições 
1 liv.  12-01-1885 31-12-1886 C/A 185 

Secretaria A D   026 Registo de multas 1 liv. 17-04-1884 24-07-1915 C/C 59 

Secretaria A D   027 
Autos dos benefícios concedidos pela câmara aos 

filhos das pessoas miseráveis 
1 liv. 27-07-1871 04-07-1879 C/A 10 

Secretaria A D   028 
Contribuição directa predial industrial, rendas de 

casa e sumptuária e juros 
1 liv. 1876 1888 

F/B 

CONT.MUN. 

11 

Secretaria A D   029 
Registo de guias do imposto do fundo especial de 

viação depositado na Caixa Geral de Depósitos 
1 liv. 01-07-1880 13-08-1880 

F/B 

CONT.MUN. 

7 

Secretaria A D   030 
Lançamento das quantias cobradas pertencentes ao 

fundo especial de viação 
1 liv. 1880 1904 

F/B 

CONT.MUN. 
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8 

Secretaria A D   031 
Lançamento de impressos mandados imprimir na 

tipografia municipal 
1 liv. 01-08-1883 16-12-1884 E/C 1 

Secretaria A D   032 

Registo de correspondência expedida pela câmara 

municipal do concelho aos empregados da 

Instrução Primária 

1 liv. 22-01-1884 08-08-1887 Q 1 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1886   E/B 118 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1887   E/B 119 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1888   E/B 120 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1889   E/B 121 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1890/1900   E/B 122 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1891   E/B 123 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1892   E/B 124 
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Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1893   E/B 125 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1895   E/B 164 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1896   E/B 117 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1897 1899 E/B 126 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1900? 1901? S/N 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1902 1903 E/B 127 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1904 1907 E/B 165 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1908 1914 E/B 128 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1915 1920 E/B 129 

Secretaria A D   033 Livro Auxiliar de escrituração 1 liv. 1921 1928 E/B 166 

Secretaria A D   034 
Registo de licença concedida pela câmara para ter 

cães 
1 liv. 25-02-1887   21-04-1913 C/C 45 
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Secretaria A D   034 Registo de cães  1 liv. 18-08-1913 15-07-1931 C/C 46 

Secretaria A D   035 Registo de Foros  - nº 1 1 liv. 189-?   D 24 

Secretaria A D   035 Registo de Foros  - nº 2 2 liv. 1917?   D 25 e 26 

Secretaria A D   036 

Livro de registo de pagamento de subsídios de 

lactação atribuídos para a criação de crianças no 1º 

ano de vida 

1 liv. 1893 1908 P/A EXP. 3 

Secretaria A D   037 
Indicativo das dívidas do concelho da Feira à data 

da criação do Concelho de Espinho 
1 liv. 1899   E/B 135 

Secretaria A D   038 
Conta Corrente das receitas especiais consignada 

na Caixa Geral de Depósitos 
1 liv. 1902 1904 E/B 134 

Secretaria A D   039 
Livro de registo da correspondência recebida na 

secretaria da câmara – livro 1 
1 liv. 18-11-1912  17-01-1928 C/A 19 

Secretaria A D   039 
Livro de registo da correspondência recebida na 

secretaria da câmara – livro 2 
1 liv. 01-01-1937  30-01-1938 C/A 21 

Secretaria A D   040 
Correspondência recebida dos zeladores das 

freguesias 
1 pt. 1913 1914 C/C 60 
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Secretaria A D   041 
Registo de habitações e licença concecidas a 

professores 
1 liv. 1913 1918 Q 4 

Secretaria A D   042 Livro de registo de licenças para caçar - nº 1 1 liv. 17-07-1913   06-11-1933 C/C 23 

Secretaria A D   042 Livro de registo de licenças de caçar - nº 1 1 liv. 03-07-1934   08-11-1937 C/C 27 

Secretaria A D   043 
Escrituração diária da receita e despesa com 

assuntos escolares 
1 liv. 07-01-1914 01-11-1915 E/B 98 

Secretaria A D   044 
Livro de declarações de compromisso de 

funcionários 
1 liv. 1914 1928 C/B 11 

Secretaria A D   045 
Requisições e despesas com vencimentos de 

professores 
1 liv. 07-06-1915   Q 5 

Secretaria A D   046 
Registo de pagamento de multas militares – titulo 

atribuído 
1 liv. 27-05-1915 23-10-1917 E/A 33 

Secretaria A D   047 
Autos de posse dos professores interinos 

nomeados para as escolas do concelho 
1 liv. 21-01-1929 21-02-1930 Q 6 

Secretaria A D   048 Livro de registo de licenças de arma de caça - nº 1 1 liv. 28-08-1930  01-09-1934 C/C 25 

Secretaria A D   048 Registo de licenças de arma de caça - nº 2 1 liv. 01-09-1934  08-11-1937 C/C 26 
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Secretaria A D   049 
Registo de despesas mensais com verbas 

orçamentais 
1 liv. 1929/1930 1931/1932 E/B 36 

Secretaria A D   049 Livro C - Conta corrente com verbas da despesa 1 liv. 1929/1930 1931/1932 E/B 37 

Secretaria A D   049 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1932/1933   E/B 38 

Secretaria A D   049 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1933/1934   E/B 39 

Secretaria A D   049 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1934/1935   E/B 40 

Secretaria A D   049 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1936/1937   E/B 41 

Secretaria A D   050 Livro B - Conta corrente com as verbas da receita 1 liv. 1932/1933   E/B 133 

Secretaria A D   051 
Livro A - Registo mensal da receita e despesa 

arrecadas pela tesouraria 
1 liv. 1932/1933   E/B 101 

Secretaria A D   051 
Livro A - Registo mensal da receita e despesa 

arrecadas pela tesouraria 
1 liv. 1932/1933   E/B 102 
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Secretaria A D   052 
Matriz para as licenças do exercício de comércio e 

industria 
1 liv. 1932 1933 K/E COM. 4 

Secretaria A D   053 Registo de bicicletas 1 liv. 01-01-1933 28-10-1937 C/C 49 

Secretaria A D   054 Registo de veículos isentos de taxa 1 liv. 09-01-1933 07-12-1937 C/C 52 

Secretaria A D   055 Registo de carros de bois 1 liv. 26-01-1933 11-09-1937 C/C 53 

Secretaria A D   056 Cópias de correspondência  1 pt. 1935   S/N 

Secretaria A D   057 

Registo do património municipal – inventário de 

bens móveis, propriedade imobiliária, foros censos 

e pensões 

1 liv. 1937   D 15 

Secretaria A D   057 
Registo do património municipal – inventário de 

bens móveis 
1 liv. 1937?   D 16 

Secretaria A D   058 Relação de talhos e casas de matança no concelho 1 liv. 1937   X5 

Aferição A D A 001 Conferimentos e Aferimentos 1 liv. 22-01-1835 20-10-1838 X 2 

Aferição A D A 001 Conferimentos e Aferimentos 1 liv. 09-01-1839 1843 X 3 
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Serviços 

Elétricos 
A D B 001 Registo de depósitos de caução - luz eléctrica 1 liv. 1930 1943 N/A ELE. 7 

Serviços 

Elétricos 
A D B 002 

Livro de registo do fornecimento de energia 

eléctrica e aluguer de contadores 
1 liv. 1933 1937 N/A ELE. 1 

Serviços 

Elétricos 
A D B 003 Registo de selo da verba da luz eléctrica 1 liv. 1937 1938 N/A ELE. 6 

Secção Técnica A D C 001 
Copiador de correspondência expedida da 

repartição de obras 
1 liv. 28-04-1888  23-03-1900 C/A 89 

Secção Técnica A D C 002 Registo de licenças de obras (obras particulares) 1 liv. 10-11-1906 03-02-1931 
L/E 

OBR.PART.2 

Secção Técnica A D C 003 Registo de orçamentos de obras Municipais 1 liv. 1916 1920 
M/A 

EDI.MUNI 1 

Secção Técnica A D C 003 Registo de orçamentos de obras Municipais 1 liv. 1921 1928 
M/A 

EDI.MUNI 2 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 001 
Actas das sessões da extração e sorteamento da 

pauta dos jurados 
1 liv. 22-11-1856   08-12-1863 C/A 8 

Comissão de 

Recenseamento 
A D D 001 

Actas das sessões da extração e sorteamento da 

pauta dos jurados 
1 liv. 13-03-1864  07-07-1867 C/A 11 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

de Jurados 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 002 Actas da Comissão de Recenseamento de Jurados 1 liv. 26-08-1877 01-07-1912 C/A 9 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 002 Actas da Comissão de Recenseamento de Jurados 1 liv. 17-07-1912 01-07-1926 JUST. 6 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 003 Registo de recenseamento de jurados 1 liv. 1859   JUST. 1 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 003 Registo de recenseamento de jurados 1 liv. 1887 1896 JUST. 2 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 003 Registo de recenseamento de jurados 1 liv. 1897 1908 JUST. 3 

Comissão de 

Recenseamento 
A D D 003 Registo de recenseamento de jurados 1 liv. 1918 1923 JUST. 4 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

de Jurados 

Comissão de 

Recenseamento 

de Jurados 

A D D 003 Registo de recenseamento de jurados 1 liv. 1924 1926 JUST. 5 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 001 
Actas das sessões da Comissão de Recenseamento 

Eleitoral 
1 liv. 18-12-1859 26-02-1864 

H 

FUNC.MILI. 

144 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 001 
Actas das sessões da Comissão de Recenseamento 

Eleitoral 
1 liv. 02-04-1864 23-01-1867 

G/B 

COM.REC. 1 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 001 
Actas das sessões da Comissão de Recenseamento 

Eleitoral 
1 liv. 09-07-1874 17-06-1878 

G/B 

COM.REC. 2 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 001 
Actas das sessões da Comissão de Recenseamento 

Eleitoral 
1 liv. 28-07-1878 28-02-1889 

G/B 

COM.REC. 3 

Comissão de 

Recenseamento 
A D E 001 

Actas das sessões da Comissão de Recenseamento 

Eleitoral 
1 liv. 03-03-1899 11-05-1912 

G/B 

COM.REC. 4 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Eleitoral 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 001 
Actas das sessões da Comissão de Recenseamento 

Eleitoral 
1 liv. 14-03-1918   

G/B 

COM.REC. 5 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 002 Actas das eleições 1 liv. 07-01-1883 07-01-1885 
G/B 

COM.REC. 6 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 002 Actas das eleições 1 liv. 07-01-1886 07-01-1894 
G/B 

COM.REC. 7 

Comissão de 

Recenseamento 

Eleitoral 

A D E 003 Copiador de correspondência expedida 1 liv. 23-04-1895 04-05-1911 
G/B 

COM.REC. 8 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 001 Actas da Comissão de Recrutamento Militar 1 liv. 07-12-1887 16-06-1893 

H 

FUNC.MILI. 

145 

Comissão de 

Recenseamento 
A D F 001 Actas da Comissão de Recrutamento Militar 1 liv. 22-05-1888 02-10-1888 

H 

FUNC.MILI. 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Militar 146 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 001 
Actas da Comissão de 

Recrutamento/Recenseamento Militar 
1 liv. 10-07-1893 10-12-1904 

H 

FUNC.MILI. 

147 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 001 Actas da Comissão de Recenseamento Militar 1 liv. 20-01-1908 06-01-1930 

H 

FUNC.MILI. 

148 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência da Comissão de 

Recrutamento 
1 liv. 26-02-1890  29-04-1892 C/A 92 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência da Comissão de 

Recrutamento 
1 liv. 30-04-1892 07-09-1894 C/A 93 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência da Comissão de 

Recrutamento 
1 liv. --?-09-1894 28-09-1896 C/A 96 

Comissão de 

Recenseamento 
A D F 002 

Copiador de correspondência da Comissão de 

Recrutamento 
1 liv. --?--?-1897  23-09-1898 C/A 98 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

265 
 

Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Militar 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 24-10-1899  05-02-1902 

H 

FUNC.MILI. 

179 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 17-02-1902 13-01-1905 C/A 104 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 3-01-1905 20-11-1907 C/A 107 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 22-11-1907 06-08-1910 C/A 109 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 07-08-1910 19-06-1913 C/A 113 

Comissão de 

Recenseamento 
A D F 002 

Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 07-06-1913  07-08-1916 C/A 118 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Militar 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 15-06-1916 24-11-1921 C/A 124 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 07-12-1921 07-07-1928 C/A 101 

Comissão de 

Recenseamento 

Militar 

A D F 002 
Copiador de correspondência expedida da 

Comissão de Recenseamento Militar 
1 liv. 04-08-1928  05-08-1929 C/A 127 

Tesoureiro A E   001 Caderno de registo diário do tesoureiro da câmara 1 liv. 01-07-1853  30-06-1859 E/B 85 

Tesoureiro A E   001 
Registo diário do tesoureiro da câmara José 

Joaquim Teixeira Guimarães 
1 liv. 28-06-1859 26-10-1861 E/B 29 

Tesoureiro A E   001 
Registo diário do tesoureiro da câmara Joaquim 

Eduardo de Almeida Teixeira 
1 liv. 26-10-1861 20-10-1864 E/B 30 

Tesoureiro A E   002 Livro diário 1 liv. 17-04-1888 03-03-1909 E/B 170 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Tesoureiro A E   002 Livro diário 1 liv. 15-03-1909 21-12-1925 E/B 169 

Tesoureiro A E   003 
Registo diário de documentos de despesa pagos - 

titulo atribuído 
1 liv. 19-07-1933 30-12-1933 E/B 132 

Tesoureiro A E   004 
Registo de conta corrente de todos os rendimentos 

virtuais liquidados, cobrados e anulados 
1 liv. 1933   1937 E/B 1  

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Assento dos expostos entrados na Roda e das amas 

a quem foram entregues 
1 liv. 30-01-1833 23-05-1842 P/A EXP. 31 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Assento dos expostos entrados na Roda e das amas 

a quem foram entregues 
1 liv. 19-05-1836 26-12-1845 P/A EXP. 32 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Assento dos expostos entrados na Roda e das amas 

a quem foram entregues (Feira e círculo da Feira) 
1 liv. 01-03-1839 18-06-1851 P/A EXP. 33 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Assento dos expostos entrados na Roda e das amas 

a quem foram entregues (Feira e círculo da Feira) 
1 liv. 02-08-1844 26-05-1853 P/A EXP. 34 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos do círculo 

da Roda da Feira existentes a 30 de junho de 1853 
1 liv. 12-07-1846 24-06-1853 P/A EXP. 35 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos do círculo 

da Roda da Feira existentes a 30 de junho de 1853 
1 liv. 12-04-1848 24-06-1853 P/A EXP. 36 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos entrados na 

Roda do círculo da Feira neste distrito 
1 liv. 06-11-1848 19-04-1857 P/A EXP. 37 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos que deram 

entrada na Roda da Vila da Feira 
1 liv. 01-07-1853 24-06-1855 P/A EXP. 39 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos entrados na 

Roda do círculo da Feira 
1 liv. 20-04-1857 06-10-1858 P/A EXP. 40 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos entrados na 

Roda do círculo da Feira (6º livro) 
1 liv. 07-10-1858 30-09-1859 P/A EXP. 41 

Administração 

dos Expostos 
A F   001 

Termos de assentamentos dos expostos entrados na 

Roda da vila da Feira (7º livro) 
1 liv. 30-09-1959 10-09-1859 P/A EXP. 42 

Administração 

dos Expostos 
A F   002 

Registo de guias de envio de expostos para outras 

administrações de Rodas 
1 liv. 30-04-1849 20-01-1852 P/A EXP. 2 

Administração 

dos Expostos 
A F   003 Assento geral dos expostos da Roda da Feira 1 liv. 10-04-1851  22-10-1852 P/A EXP. 38 

Administração 

dos Expostos 
A F   004 

Contas da Administração dos expostos do termo 

da Vila da Feira 
1 liv. 1838 04-1840 P/A EXP. 44 

Administração 

dos Expostos 
A F   004 

Contas da Administração dos expostos do termo 

da Vila da Feira 
1 liv. 05-1840 08-1840 P/A EXP. 45 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Administração 

dos Expostos 
A F   005 

Despesas com os Expostos da Roda da Vila da 

Feira (registo de pagamentos mensais) 
1 liv. 31-01-1846 1848 P/A EXP. 47 

Administração 

dos Expostos 
A F   006 

Nota das alterações ocorridas no pessoal das amas 

dos expostos da Roda e conta das despesas 
1 liv. 1853 1856 P/A EXP. 48 

Administração 

dos Expostos 
A F   006 

Nota das alterações ocorridas no pessoal das amas 

dos expostos da Roda e conta das despesas 
1 liv. 1856 1860 P/A EXP. 49 

Administração 

dos Expostos 
A F   006 

Nota das alterações ocorridas no pessoal das amas 

dos expostos da Roda e conta das despesas 
1 liv. 1860 28-03-1883 P/A EXP. 50 

Administração 

dos Expostos 
A F   007 

Relação das mulheres que se habilitaram perante a 

câmara dos ditos concelhos para amas de expostos 
1 liv. 15-04-1853 19-04-1860 P/A EXP. 4 

Administração 

dos Expostos 
A F   007 

Relação das mulheres que se habilitaram perante a 

câmara dos ditos concelhos para amas de expostos 
1 liv. 19-04-1853 10-05-1860 P/A EXP. 5 

Administração 

dos Expostos 
A F   008 

Copiadores de correspondência expedida - 2ª 

repartição (expostos) 
1 liv. 20-03-1841 13-12-1848 C/A 69 

Administração 

dos Expostos 
A F   008 

Copiadores de correspondência expedida - 2ª 

repartição (expostos) 
1 liv. 07-07-1848  07-08-1850 C/A 73 

Administração 

dos Expostos 
A F   009 

Registo de correspondência da câmara municipal 

no que concernente à Repartição dos Expostos  
1 liv. 25-03-1854 22-01-1858 P/A EXP. 8 
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Órgão/ Serviço 
produtor Org. Sec. Ssc. Sér./ 

Doc. Documentos Unid. 
Intal. Data início Data Fim Cota antiga 

Administração 

dos Expostos 
A F   009 

Registo de correspondência da câmara municipal 

no que concernente à Repartição dos Expostos  
1 liv. 04-02-1858 22-07-1864 P/A EXP. 9 

Administração 

dos Expostos 
A F   010 

Livro de registo da correspondência que diz 

respeito á quarta repartição (expostos) 
1 liv. 29-01-1885 30-10-1920 P/A EXP. 10 

Administração 

dos Expostos 
A F   011 

Registo de mandados de pagamento urgentes com 

a Roda 
1 liv. 08-07-1853 30-06-1858 P/A EXP. 52 

Administração 

dos Expostos 
A F   012 

Termos da entrega de expostos às mães que os 

reclamarem e às amas que ficarem com eles no fim 

da criação 

1 liv. 22-04-1864 03-12-1866 P/A EXP. 6 

Junta Escolar. 

Júri de Exames 
A G   001 Termos de exames do Ensino Elementar 1 liv. 24-05-1882 09-08-1894 Q 2 

Administração 

do Real d' Água 
A H   001 

Livro de registo da administração do Real d'Ágôa. 

Autos de contas tomadas ao administrador. 
1 liv. 21-12-1832 12-01-1835 

F/A IMP.G 

175 
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Órgão/ 
Serviço 

produtor 
Org.  

Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A  001 

Foral antigo da Feira: cópia tirada na Torre do 

Tombo em dezembro de 1938 
1 liv. 1938  A1 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 48 1 liv. 26-05-1938 05-08-1939 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 49 1 liv. 12-08-1939 07-12-1940 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 50 1 liv. 14-12-1940 03-03-1943 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 51 1 liv. 17-03-1943 22-09-1945 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 52 1 liv. 24-09-1945 03-12-1947 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 53 1 liv. 12-12-1947 07-10-1949 S/N 

Recenseamento da Documentação 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Período 3 (1938-1972) 
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Órgão/ 
Serviço 

produtor 
Org.  

Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 54 1 liv. 07-10-1949 26-12-1951 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 55 1 liv. 26-12-1951 30-12-1953 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 56 1 liv. 30-12-1953 14-09-1955 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 57 1 liv. 14-09-1955 19-12-1956 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 58 1 liv. 19-12-1956 26-03-1958 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 59 1 liv. 26-03-1958 26-08-1959 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 60 1 liv. 09-09-1959 15-11-1960 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 61 1 liv. 29-11-1960 20-02-1962 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 62 1 liv. 20-02-1962 04-06-1963 S/N 
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produtor 
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Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 63 1 liv. 04-06-1963 11-08-1964 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 64 1 liv. 11-08-1964 12-10-1965 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 65 1 liv. 12-10-1965 18-10-1966 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A  002 Pasta anexa ao livro de actas nº 65.   1 liv. 1965 1966 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 66 1 liv. 18-10-1966 06-02-1968 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A  002 Pasta anexa ao livro de actas nº 66.   1 liv. 1966 1967 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 Livros de actas das sessões da câmara - Livro 67 1 liv. 06-02-1968 07-01-1969 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A  002 Pasta anexa ao livro de actas nº 67.   1 liv. 1967 1968 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 

Livros de actas das reuniões da câmara - Livro 

68 
1 liv. 07-01-1969 11-02-1970 S/N 
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Serviço 

produtor 
Org.  

Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Câmara 

Municipal 
A A  002 Pasta anexa ao livro de actas nº 68.   1 liv. 1968 1969 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 

Livros de actas das reuniões da câmara - Livro 

69 
1 liv. 11-02-1970 30-12-1970 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A  002 Pasta anexa ao livro de actas nº 69.   1 liv. 1969 1970 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 

Livros de actas das reuniões da câmara - Livro 

70 
1 liv. 30-12-1970 14-09-1971 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 

Livros de actas das reuniões da câmara - Livro 

71 
1 liv. 14-09-1971 14-06-1972 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A  002 Pasta anexa ao livro de actas nº 70 e 71.   1 liv. 1970 1971 S/N 

Câmara 

Municipal 
A A   002 

Livros de actas das reuniões da câmara - Livro 

72 
1 liv. 14-06-1972 07-03-1973 S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   001 

Autos de inspecção sanitária às águas das 

Caldas de São Jorge 
1 liv. 10-09-1931 16-08-1974 P*/ 2 
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Órgão/ 
Serviço 

produtor 
Org.  

Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 2ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 

(1940-1964) 

1 liv. 1940   E/B 140 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 3ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 liv. 1943   E/B 141 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 4ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 liv. 1946   RFCF 137 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 5ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 liv. 1949   RFCF 138 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 6ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 pt. 1952   RFCF 129 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 7ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 pt. 1955   RFCF 130 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 8ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 pt. 1958   RFCF 131 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Documentos e relatórios da 9ª inspecção aos 

serviços de secretaria e tesouraria da câmara 
1 pt. 1962   RFCF 132 
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produtor 
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Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Presidente da 

Câmara 
A B   002 

Inspecção administrativa: elementos fornecidos 

à inspecção 
1 pt. 1964   RFCF 133 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1964   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1965   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1966   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1967   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1968   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1969   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1970   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1971   S/N 
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produtor 
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Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Presidente da 

Câmara 
A B   003 Relatório de gerência 1 mç. 1972   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1966   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1967   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1968   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1969   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1970   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1971   S/N 

Presidente da 

Câmara 
A B   004 

Plano de atividades e bases do orçamento 

ordinário 
1 mç. 1972   S/N 

Chefe de 

Secretaria 
A C   001 

Termos de posse de funcionários da câmara dos 

diversos serviços 
1 liv. 09-11-1937 31-12-1943 C/B 13 
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produtor 
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Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Chefe de 

Secretaria 
A C   002 

Termos de juramento e posse de funcionários 

administrativos 
1 liv. 04-04-1937 12-08-1961 C/B 14 

Chefe de 

Secretaria 
A C   003 

Termos de juramento e posse de vogais do 

conselho municipal 
1 liv. 15-03-1937 26-03-1937 C/B 12 

Chefe de 

Secretaria 
A C   004 

Termos de juramento e posse de regedores das 

freguesias 
1 liv. 16-09-1938 08-10-196 C/B 15 

Chefe de 

Secretaria 
A C   005 Modelo 18 - Anulação de impostos municipais 1 liv. 1940 1952 

F/B 

CONT.MUN. 

13 

Chefe de 

Secretaria 
A C   006 

Registo de Alvarás de nomeação e exoneração 

de regedores, cabos de ordens e cabos de policia 
1 liv. 03-07-1947 29-10-1968 I SEG. PUB. 6 

Secretaria A D   001 Registo de cartões de identidade de regedores 1 liv. 30-01-1930?  02-04-1975 C/B 19 

Secretaria A D   002 Cadastro dos funcionários municipais 1 liv. 02-01-1937 01-04-1942? C/B 17 

Secretaria A D   003 Livro de ponto da secretaria 1 liv. 1937 1944 C/B 20 

Secretaria A D   003 Livro de ponto da secretaria 1 liv. 1951 1954 C/B 22 
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produtor 
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Sec. Ssc. Sér./ 
Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Secretaria A D   004 Registo de estrangeiros residentes no concelho 1 liv. 1937 1950 C/A 194 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 26-06-1937 31-12-1938 E/A 24 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 04-01-1939  16-07-1940 E/A 25 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 16-07-1940  22-09-1943 E/A 26 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 22-09-1943 20-09-1947 E/A 27 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 25-09-1947 02-12-1950 E/A 28 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 02-02-1950 31-12-1953 E/A 29 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 16-11-1954 21-12-1955 E/A 30 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 05-01-1956 31-12-1956 E/A 31 

Secretaria A D   005 Registo de mandados de pagamento 1 liv. 02-01-1957  20-06-1959 E/A 32 
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Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Secretaria A D  006 
Registo de requerimentos para licenciamento – 

título atribuído 
1 liv. 25?-07-1937 31-07-1945 C/A 192 

Secretaria A D   007 Registo de taxas de matança 1 liv. 1938 1940 X6 

Secretaria A D   008 
Conta corrente dos alcances verificados na 

tesouraria 
1 liv. 1938   E/B 168 

Secretaria A D   009 Conta corrente com cobradores de impostos 1 liv. 1938   E/B 149 

Secretaria A D   009 Conta corrente com cobradores de impostos 1 liv. 1947 1955 E/B 150 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1938   E/B 42 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1939   E/B 43 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1940   E/B 44 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1941   E/B 45 
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Doc. Documentos Unid. 
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Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1942   E/B 46 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1943   E/B 47 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1944   E/B 48 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1945   E/B 49 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1946   E/B 50 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1947   E/B 51 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1948   E/B 52 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1949   E/B 53 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1950   E/B 54 
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Org.  
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Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1951   E/B 55 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1952   E/B 56 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1953   E/B 57 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1954   E/B 58 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1956   E/B 59 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1958   E/B 60 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1959   E/B 61 

Secretaria A D   010 
Modelo 10 - Conta Corrente com despesas 

orçamentais 
1 liv. 1960   E/B 62 

Secretaria A D   011 Livro de registo de licenças de caçar - nº 1 1 liv. 03-01-1938  08-09-1938 C/C 29 
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Doc. Documentos Unid. 
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Secretaria A D   011 Livro de registo de licenças de caçar - nº 2 1 liv. 08-09-1938  14-09-1939 C/C 28 

Secretaria A D   011 Livro de registo de licenças de caçar - nº 3 1 liv. 14-09-1939  15-09-1941 C/C 32 

Secretaria A D   011 Livro de registo de licenças de caçar - nº 4 1 liv. 16-09-1941  02-08-1943 C/C 35 

Secretaria A D   011 Livro de registo de licenças de caçar - nº 5 1 liv. 03-08-1943   05-09-1949 C/C 37 

Secretaria A D   011 Livro de registo de licenças de caçar - nº 6 1 liv. 06-09-1949   09-12-1955 C/C 40 

Secretaria A D   012 
Registo de licenças de uso e porte arma de caça 

- nº 1 
1 liv. 03-01-1938  08-09-1938 C/C 30 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de arma de caça - nº 1 1 liv. 08-09-1938  09-10-1939 C/C 31 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de arma de caça - nº 2 1 liv. 14-10-1939  11-09-1941 C/C 33 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de arma de caça 1 liv. 11-09-1941 10-03-1943 C/C 34 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de arma de caça 1 liv. 11-03-1943  09-08-1944 C/C 36 
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Secretaria A D   012 Registo de licenças de uso e porte arma de caça 1 liv. 09-08-1944  24-02-1949 C/C 38 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de uso e porte arma de caça 1 liv. 23-06-1949 31-12-1955 C/C 39 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de uso e porte arma de caça 1 liv. 03-01-1959 30-01-1961 C/C 44 

Secretaria A D   012 Registo de licenças de uso e porte arma de caça 1 liv. 30-01-1961 04-01-1964 C/C 43 

Secretaria A D   013 

Registo de emolumentos administrativos 

recebidos nesta secção administrativa deste 

concelho 

1 liv. 23-07-1938  14-08-1939 C/C 66 

Secretaria A D   013 

Registo de emolumentos administrativos 

recebidos nesta secção administrativa deste 

concelho 

1 liv. 15-08-1939  30-12-1939 C/C 67 

Secretaria A D   014 Pagamentos de subsidio de lactação 1 liv. 1939 1940 P/A EXP. 46 

Secretaria A D   015 Livro de registo de penalidades dos operários 1 liv. 03-01-1939 ??-08-1939 C/B 16 

Secretaria A D   016 
Conta corrente em depósito e cauções de 

garantia 
1 liv. 26-06-1939 14-10-1943 E/B 130 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

285 
 

Órgão/ 
Serviço 
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Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Secretaria A D   016 
Conta corrente em depósito e cauções de 

garantia (possui os registos do anterior) 
1 liv. 26-06-1939 30-12-1950 E/B 148 

Secretaria A D   017 Registo do manifesto das minas 1 liv. 21-07-1939 20-03-1941 K/D IND. 5 

Secretaria A D   017 Registo do manifesto das minas 1 liv. 20-03-1941 15-04-1941 K/D IND. 6 

Secretaria A D   017 Registo do manifesto das minas 1 liv. 22-04-1941 15-12-1941 K/D IND. 7 

Secretaria A D   017 Registo do manifesto das minas 1 liv. 17-12-1941 22-10-1960 K/D IND. 8 

Secretaria A D   018 Registo de reclamações ao Imposto do Trabalho 1 liv. 23-08-1939 30-10-1939 

F/B 

CONT.MUN. 

12 

Secretaria A D   019 
Registo do património municipal – inventário de 

bens móveis 
1 liv. 1940   D 16.1 

Secretaria A D   020 Registo de Foros  - nº 3 1 liv. 02-01-1940   D 23 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 2 
1 liv. 08-01-1940 05-08-1940 C/A 22 
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Doc. Documentos Unid. 

instal. Data início Data fim Cota antiga 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 3 
1 liv. 08-01-1940  05-08-1941 C/A 23 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 4 
1 liv. 26-02-1941 18-09-1941 C/A 24 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 5 
1 liv. 19-09-1941 04-05-1942 C/A 25 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 6 
1 liv. 05-05-1942  08-01-1943 C/A 26 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 7 
1 liv. 08-01-1943 19-04-1943 C/A 27 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 8 
1 liv. 9-04-1943   02-11-1943 C/A 28 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de todos os documentos 

entrados na secretaria da câmara – Livro 9 
1 liv. 03-11-1943   06-04-1944 C/A 29 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 10 
1 liv. 08-04-1944 09-10-1944 C/A 30 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 11 
1 liv. 10-10-1944 27-04-1944 C/A 31 
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Doc. Documentos Unid. 
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Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 12 
1 liv. 28-04-1944 07-11-1945 C/A 32 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 13 
1 liv. 09-11-1945 07-05-1946 C/A 33 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 14 
1 liv. 07-05-1946  25-10-1946 C/A 34 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 15 
1 liv. 25-11-1946  26-04-1947 C/A 35 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 16 
1 liv. 28-04-1947  10-11-1947 C/A 36 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 17 
1 liv. 11-11-1947  11-05-1948 C/A 37 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 18 
1 liv. 11-05-1948 20-10-1948 C/A 38 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 19 
1 liv. 20-10-1948 25-03-1949 C/A 39 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 20 
1 liv. 26-03-1949  18-08-1949 C/A 40 
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Doc. Documentos Unid. 
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Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 21 
1 liv. 19-08-1949 16-01-1950 C/A 41 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 22 
1 liv. 16-01-1950 21-06-1950 C/A 42 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 23 
1 liv. 22-06-1950   27-11-1950 C/A 43 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 24 
1 liv. 27-11-1950  08-06-1951 C/A 44 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 25 
1 liv. 08-06-1951  11-01-1952 C/A 45 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 26 
1 liv. 11-01-1952 10-09-1952 C/A 46 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 27 
1 liv. 10-09-1952  18?-05-1953 C/A 47 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 28 
1 liv. 20-05-1953 31?-05-1954 C/A 48 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 29 
1 liv. 20-09-1954 27?-06-1955 C/A 49 
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Doc. Documentos Unid. 
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Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 30 
1 liv. 27-06-1955 07?-05-1956 C/A 50 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 31 
1 liv. 09-05-1956 31?-12-1956 C/A 51 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 32 
1 liv. 02-01-1957 28-05-1957 C/A 52 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 33 
1 liv. 28-05-1957 05-02-1958 C/A 53 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 34 
1 liv. 05-02-1958 01-09-1958 C/A 54 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 35 
1 liv. 02-09-1958 12-03-1959 C/A 55 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 36 
1 liv. 13-03-1959 19-09-1959 C/A 56 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 37 
1 liv. 19-09-1959 27-02-1960 C/A 57 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 38 
1 liv. 29-02-1960 08-09-1960 C/A 58 
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Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 39 
1 liv. 09-09-1960 09-02-1961 C/A 59 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 40 
1 liv. 09-02-1961 14-08-1961 C/A 60 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 41 
1 liv. 16-08-1961 17-02-1962 C/A 61 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 42 
1 liv. 17-02-1962 28-07-1962 C/A 62 

Secretaria A D   021 
Livro de registo de correspondência recebida – 

Livro 43 
1 liv. 28-07-1962 04-01-1963 C/A 63 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 2 
1 liv. 02-01-1940 11-07-1940 C/A 134  

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 3 
1 liv. 11-07-1940 20-12-1940 C/A 135 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 4 
1 liv. 20-12-1940  31-05-1941 C/A 136 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 5 
1 liv. 31-05-1941  31-10-1941 C/A 137 
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Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 6 
1 liv. 01-11-1941  24-03-1942 C/A 138 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 7 
1 liv. 24-03-1942   28-07-1942 C/A 139 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 8 
1 liv. 29-07-1942  07-01-1943 C/A 140 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 9 
1 liv. 07-01-1943  09-06-1943 C/A 141 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 10 
1 liv. 09-06-1943  26-10-1943 C/A 142 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 11 
1 liv. 26-10-1943  11-02-1944 C/A 143 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 12 
1 liv. 11-02-1944 17-06-1944 C/A 144 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 13 
1 liv. 19-06-1944  13-11-1944 C/A 145 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 14 
1 liv. 13-11-1944 06-04-1945 C/A 146 
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Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 15 
1 liv. 06-04-1945  11-08-1945 C/A 147 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 16 
1 liv. 11-08-1945 31-12-1945 C/A 148 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 17 
1 liv. 02-01-1946 18-04-1946 C/A 149 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 18 
1 liv. 20-04-1946 03-09-1946 C/A 150 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 19 
1 liv. 03-09-1946 27-12-1946 C/A 151 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 20 
1 liv. 27-12-1946  26-04-1947 C/A 152 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 21 
1 liv. 26-04-1947 12-09-1947 C/A 153 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 22 
1 liv. 12-09-1947  02-01-1948 C/A 154 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 23 
1 liv. 02-01-1948  23-04-1948 C/A 155 
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Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 24 
1 liv. 27-04-1948  28-07-1948 C/A 156 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 25 
1 liv. 28-07-1948  04-11-1948 C/A 157 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 26 
1 liv. 04-11-1948  09-02-1949 C/A 158 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 27 
1 liv. 09-02-1949  09-05-1949 C/A 159 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 28 
1 liv. 09-05-1949 26-07-1949 C/A 160 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 29 
1 liv. 26-07-1949  22-10-1949 C/A 161 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 30 
1 liv. 22-10-1949 19-01-1950 C/A 162 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 31 
1 liv. 19-11-1950 31-03-1950 C/A 163 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 32 
1 liv. 31-03-1950  19-06-1950 C/A 164 
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Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 33 
1 liv. 20-06-1950  18-09-1950 C/A 165 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 34 
1 liv. 18-09-1950  24-11-1950 C/A 166 

Secretaria A D   022 
Livro de registo de correspondência expedida - 

Livro 35 
1 liv. 24-11-1950  20-02-1951 C/A 167 

Secretaria A D   023 
Processos de Remissão de Foros - processo nº 1-

300 
1 pt. 01-01-1941 20-12-1941 D 30 

Secretaria A D   024 Escrituração do matadouro municipal 1 liv. 1941 1942 X7 

Secretaria A D   025 
Registo do fundo permanente abonado ao chefe 

de secretaria 
1 liv. 01-01-1941 31-12-1948 E/B 137 

Secretaria A D   025 
Registo do fundo permanente abonado ao chefe 

de secretaria 
1 liv. 04-01-1949 16-04-1955 E/B 138 

Secretaria A D   025 
Registo do fundo permanente abonado ao chefe 

de secretaria 
1 liv. 16-04-1955 31-12-1956 E/B 139 

Secretaria A D   026 Registo de multas 1 liv. ??-04-1938 23-12-1942 C/C 61 
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Secretaria A D   026 
Registo de autos de transgressão da polícia de 

costumes 
1 liv. 29-12-1942  16-12-1944 C/C 62 

Secretaria A D   026 
Registo de autos de transgressão da polícia de 

costumes 
1 liv. 05-01-1945 31-12-1951 I SEG.PUB 8 

Secretaria A D   026 
Registo de autos de transgressão da polícia de 

costumes 
1 liv. 08-01-1952 02-12-1961 I SEG.PUB 9 

Secretaria A D   027 Registo de cartões de identidade de funcionários 1 liv. 09-09-1947 31-03-1952 C/B 18 

Secretaria A D   028 
Processo para arranque de eucaliptos – 

processos administrativos 
57 mç. 1949 1963  C/C 64 

Secretaria A D   029 
Guias de internamento de doentes pobres nos 

hospitais 
1 liv. 31-08-1950 31-12-1957 P/B 1 

Secretaria A D   030 Registo de processos de emigração 1 liv. 02-01-1952  21-10-1954 C/A 193 

Secretaria A D   031 
Preparos em  processos de licenciamento 

sanitário 
1 liv. 1943 1954 K/E COM. 1 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1944 1946 E/B 13 
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Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1947 1948 E/B 14 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1949 1950 E/B 15 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1951 1952 E/B 16 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1953 1954 E/B 17 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1955   E/B 18 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1956   E/B 19 

Secretaria A D   032 
Modelo 8 A - Escrituração de receitas 

arrecadadas mensalmente 
1 liv. 1957   E/B 20 

Secretaria A D   033 Registo de veículos de tracção animal (301-600) 1 liv. 13-01-1945  19-01-1945 C/C 54 

Secretaria A D   033 
Registo de veículos de tracção animal (1501-

1860) 
1 liv. 13-04-1945 01-03-1946 C/C 55 
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Secretaria A D   033 
Registo de veículos de tracção animal (2301-

2700) 
1 liv. 09-05-1950  09-03-1955 C/C 56 

Secretaria A D   034 Termos de balanço 1 liv. 31-12-1945 15-01-1969 E/B 152 

Secretaria A D   035 
Livro de registo de requerimentos de licenças 

policiais 
1 liv. 25-01-1946  04-06-1949 C/C 20 

Secretaria A D   035 
Livro de registo de requerimentos de licenças 

policiais 
1 liv. 06-06-1949 14-12-1955 C/C 21 

Secretaria A D   035 
Livro de registo de requerimentos de licenças 

policiais 
1 liv. 14-12-1955  21-12-1960 C/C 22 

Secretaria A D   036 Registo de requisição de explosivos 1 liv. 15-03-1946 27-11-1953 K/D IND. 9 

Secretaria A D   036 
Requisição de explosivos (autorização de 

utilização) 
1 liv. 26-06-1947 07-10-1949 K/D IND. 10 

Secretaria A D   036 
Requisição de explosivos (autorização de 

utilização) 
1 liv. 10-10-1949 10-07-1950 K/D IND. 11 

Secretaria A D   037 Autos de arrematação 1 liv. 29-06-1947  23-11-1955 D 49 
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Secretaria A D   038 Registo de velocípedes 1 liv. 02-07-1948 28-01-1949 C/C 57 

Secretaria A D   039 Registo de bicicletas 1 liv. 10-01-1949  06-08-1949 C/C 50 

Secretaria A D   040 
Registo de requerimentos de licenças de uso e 

porte de arma de caça 
1 liv. 02-01-1950  31-12-1956 C/C 41 

Secretaria A D   040 
Registo de requerimentos de licenças de uso e 

porte de arma de caça 
1 liv. 07-01-1957  26-12-1962 C/C 42 

Secretaria A D   041 
Relação da descarga de cobrança de 

rendimentos entregues ao tesoureiro da câmara 
1 pt. 1954 1955 C/C 19 

Secretaria A D   042 
Registo do movimento do armazém das senhas 

do modelo 11 A  
1 liv. 02-01-1954 31-12-1957 E/B 162 

Secretaria A D   043 Registo de cães - nº 3 1 liv. 14-03-1958    27-03-1959 C/C 47 

Secretaria A D   043 Registo de cães - nº 7 1 liv. 02-04-1965  26-11-1965 C/C 48 

Aferição A D A 001 
Lista dos estabelecimentos e indústrias do 

concelho 
1 liv. 1939 1940 K/D IND.12 

Aferição A D A 001 Lista dos estabelecimentos e indústrias do 1 liv. 01-05-1945 30-04-1949 K/D IND.13 
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concelho 

Serviços 

Elétricos 
A D B 001 

Registo de taxas mensais dos consumidores de 

energia eléctrica 
1 liv. 01-01-1934 11-11-1942 N/A ELE. 9 

Serviços 

Elétricos 
A D B 002 

Livro de registo do fornecimento de energia 

eléctrica e aluguer de contadores 
1 liv. 1838 1840 N/A ELE. 2 

Serviços 

Elétricos 
A D B 003 Registo de serviços eléctricos 1 liv. 30-01-1941 04-01-1944 N/A ELE. 5 

Serviços 

Elétricos 
A D B 004 Registo de materiais de armazém - luz eléctrica 1 liv. 1946 1956 N/A ELE. 8 

Serviços 

Elétricos 
A D B 005 Registo de consumidores de energia eléctrica 1 liv. 05-01-1948 01-07-1953 N/A ELE. 3 

Serviços 

Elétricos 
A D B 005 Registo de consumidores de energia eléctrica 1 liv. 01-07-1953 25-12-1957 N/A ELE. 4 

Secção Técnica A D C 001 Livro de ponto da secção técnica 1 liv. 1945 1962 C/B 23 

Secção Técnica A D C 002 

Registo de inscrição e termos de 

responsabilidade de construtores para assinar 

projectos e dirigir obras 

1 liv. 01-05-1941 06-07-1964 
L/E 

OBR.PART.1 
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Secção Técnica A D C 003 
Registo de requerimentos e processos de obras 

(obras particulares) 
1 liv. 22-10-1957 04-04-1960 

M/A EDI.MUNI 

3 

Secção Técnica A D C 004 Registo de obras municipais 1 liv. 1970 1974 
M/A EDI.MUNI 

4 

Secção Técnica A D C 005 
Livro de protocolo - registo de entrega de 

processos de obras na Subdelegação de Saúde 
1 liv. 27-05-1970 19-04-1972 S/N 

Tesoureiro A E   001 

Modelo 9 - Contas da responsabilidade do 

tesoureiro em conta de dinheiro, documentos de 

cobrança, receita eventual, e documentos de 

despesa 

1 liv. 01-07-1933 31-12-1944 E/B 31 

Tesoureiro A E   001 

Modelo 9 - Contas da responsabilidade do 

tesoureiro em conta de dinheiro, documentos de 

cobrança, receita eventual, e documentos de 

despesa  

1 liv. 02-01-1945 31-12-1952 E/B 32 

Tesoureiro A E   002 
Modelo 12 -Registo da responsabilidade do 

tesoureiro em conta de rendimentos virtuais 
1 liv. 1938 1942 E/B 145 

Tesoureiro A E   002 
Modelo 12 -Registo da responsabilidade do 

tesoureiro em conta de rendimentos virtuais 
1 liv. 1943 1947 E/B 147 
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Tesoureiro A E   002 
Modelo 12 -Registo da responsabilidade do 

tesoureiro em conta de rendimentos virtuais 
1 liv. 1948 1951 E/B 146 

Tesouraria A E A 001 
Modelo 9 T -  Livro caixa: registo de receita e 

despesa 
1 liv. 10-07-1933 30-09-1941 E/B 33 

Tesouraria A E A 001 
Modelo 9 T -  Livro caixa: registo de receita e 

despesa 
1 liv. 01-10-1941 31-08-1949 E/B 34 

Tesouraria A E A 001 
Modelo 9 T -  Livro caixa: registo de receita e 

despesa 
1 liv. 01-09-1949 15-01-1957 E/B 35 

Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 19-07-1933  30-11-1940 E/B 63 

Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 03-12-1940 31-03-1943 E/B 64 

Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 01-04-1943 31-10-1947 E/B 65 

Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 01-11-1947 26-04-1952 E/B 66 

Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 19-05-1960 06-10-1961 E/B 67 
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Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 06-10-1961 28-03-1963 E/B 68 

Tesouraria A E A 002 
Modelo 10 T -Registo diário de documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 01-04-1963 21-10-1964 E/B 69 

Tesouraria A E A 003 
Modelo 12 T - Conta corrente com rendimentos 

virtuais liquidados, cobrados e anulados 
1 liv. 1933 1939 E/B 142 

Tesouraria A E A 003 
Modelo 12 T - Conta corrente com rendimentos 

virtuais liquidados, cobrados e anulados 
1 liv. 1940 1945 E/B 143 

Tesouraria A E A 003 
Modelo 12 T - Conta corrente com rendimentos 

virtuais liquidados, cobrados e anulados 
1 liv. 1946 1954 E/B 144 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 30-01-1940 21-12-1941 E/B 153 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 31-12-1942 31-12-1942 E/B 154 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 30-01-1943 03-01-1944 E/B 155 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 31-01-1944 30-12-1944 E/B 156 
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Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 30-01-1945 15-01-1946 E/B 157 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 30-01-1946 15-01-1947 E/B 158 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 30-01-1947 15-01-1948 E/B 159 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 30-01-1948 15-01-1949 E/B 160 

Tesouraria A E A 004 
Guias de transferência dos documentos de 

despesa pagos 
1 liv. 29-01-1949 16-01-1950 E/B 161 

Tesouraria A E A 005 Livro de ponto da tesouraria 1 liv. 1941 1949 C/B 21 

Execuções 

Fiscais 
A F   001 Livro de registo de processos executivos - nº 2 1 liv. 31-08-1936 30-07-1947 C/D 2 

Execuções 

Fiscais 
A F   001 

Livro de registo de processos executivos das 

dívidas aos corpos administrativos deste 

concelho - nº 3 

1 liv. 08-12-1947 05-09-1957 C/D 3 

Execuções A F   001 Livro de registo de processos executivos - nº 5 1 liv. 10-12-1962 5-12-1968 C/D 4 
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Fiscais 

Execuções 

Fiscais 
A F   002 

Verbetes param o serviço de julgamento em 

falhas 
1 cx. 08-12-1947 07-12-1948 C/D 6 

Execuções 

Fiscais 
A F   002 

Verbetes param o serviço de julgamento em 

falhas 
1 cx. 06-12-1951 10-12-1962 C/D 9 

Execuções 

Fiscais 
A F   003 

Autos de execução fiscal administrativa 

julgados em falhas 
2 cx. 09-12-1951 28-04-1956 C/D 7 e 8 

Execuções 

Fiscais 
A F   004 

Livro de registo dos emolumentos dos processos 

contados no juízo fiscal administrativo 
1 liv. 10-02-1933 29?-07-1936 C/D 15 

Execuções 

Fiscais 
A F   004 

Livro de registo das custas dos processos de 

execução das dívidas administrativas 
1 liv. 16-08-1937 30-11-1937 C/D 11 

Execuções 

Fiscais 
A F   004 

Livro de registo das custas dos processos de 

execução das dívidas administrativas  
1 liv. 07-09-1936 29-11-1946 C/D 10 

Execuções 

Fiscais 
A F   004 

Livro de registo das custas dos processos de 

execução das dívidas administrativas 
1 liv. 02-12-1947   19-12-1955 C/D 12 

Execuções 

Fiscais 
A F   004 Livro de registo de custas 1 liv. 01-05-1962  30-11-1966 C/D 13 
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Execuções 

Fiscais 
A F   004 Livro de registo de custas 1 liv. 02-11-1970 27-12-1973 C/D 14 

Comissão 

Municipal de 

Higiene 

A G   001 
Actas das sessões da comissão municipal de 

higiene 
1 liv. 08?-12-1937 11-04-1973 P/B 2 

Comissão de 

Julgamento em 

Falhas 

A H   001 
Actas das sessões da comissão de julgamento 

em falhas 
1 liv. 1939 1966 C/D 5 

Comissão 

Venatória 

Concelhia 

A I   001 
Actas de eleição e posse das comissões 

venatórias concelhias 
1 liv. 03-12-1939 19-12-1969 S 1 

Comissão 

Reguladora do 

Comércio 

A J   001 
Actas das sessões da comissão reguladora do 

comércio 
1 liv. 26-01-1942 30-04-1946 K/E COM 3 

Comissão 

Municipal de 

Assistência 

A K   001 
Actas das sessões da comissão municipal de 

assistência 
1 liv. 10-05-1946 03-10-1967 P/B 3 
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Comissão 

Municipal de 

Arte e 

Arqueologia 

A L   001 
Actas das sessões da comissão municipal de 

Arte e Arqueologia 
1 liv. 17-11-1954 12-10-1976 X 8 

Conselho 

Municipal 
A M   001 Actas das sessões do conselho municipal 1 liv. 1937 1955 B/D 1 

Conselho 

Municipal 
A M   001 Actas das sessões do conselho municipal 1 liv. 1955 1962 B/D 2 
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ANEXO IV 
Descrição Arquivística 

Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 
Câmara Municipal (1514-1834) 

 

Tipo de entidade Pessoa coletiva 

Forma autorizada do 

nome 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

Forma normalizada de 

acordo com outras 

convenções 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal  

Outras formas do nome 

Município de Santa Maria da Feira 

Câmara Municipal da Feira 

Câmara Municipal do concelho da Feira 

Câmara Municipal da villa da Feira 

Câmara da Feira 

Identificador para 

entidades coletivas 

PT 501157280 (Número de Identificação de Pessoa Coletiva – 

NIPC) 

Datas de existência 1514- 

História Administrativa 

- Os vestígios arqueológicos existentes no concelho da Feira, 

Castros, estações Luso-Romanas, estradas, pontes, etc., não 

deixam margem de dúvida de que esta é uma região de ocupação 

humana bastante antiga. - A primeira vez que a Feira é citada em 

documentos históricos como uma vila, e não como o local onde se 

fazia a feira (no castelo), é numa carta de concessão do Couto de 

Ossela, efetuada por D. Teresa, em novembro da Era de 1155 

(1117). 

- A vila da Feira era uma das povoações pertencentes a um espaço 

mais amplo designado por Terra de Santa Maria, circunscrição 

administrativa criada por D. Afonso III das Astúrias (866-910), por 

volta do século IX, tendo centrado a sua defesa na fortaleza militar 

ali existente, o castelo ou civitas de Santa Maria. 

- Nas Inquirições de D. Afonso III na Terra de Santa Maria, 

efetuadas em agosto da Era de 1289 (1251), a que muitos chamam 
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de “Foral velho da Feira”, a circunscrição administrativa tomada 

como base para as inquirições é a organização religiosa local 

(freguesias, paróquias ou igrejas) e começam as mesmas pela Vila 

da Feira. Contém estas inquirições um rol 188 topónimos com 

nomes de vilas, casais, lugares, rios, quintas, mosteiros, 

pertencentes aos atuais concelhos de Santa Maria da Feira, Arouca, 

Espinho, Estarreja, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, São João 

da Madeira, Vale de Cambra, Vila Nova de Gaia. 

- No século XIV nas inquirições de D. Dinis ordenadas por carta 

de 9 de agosto de 1324 e das quais foi encarregado D. Pedro 

Afonso, conde de Barcelos e alferes do rei, aparecem como 

pertencentes ao julgado da Feira 57 paróquias, todas elas 

identificadas com o seu Orago, assim como diversos lugares, 

aldeias, quintas, etc., pertencentes a essas povoações. 

Esta era uma região agrícola de produção de pão e vinho 

cultivando-se trigo, cevada, milho, centeio e aveia, fruta, linho e 

vinho. A nível pecuário refere-se a criação de porcos, gado ovino, 

caprino, galináceos e algum gado bovino, cavalos e bestas de 

carga. A nível de transformação de matérias-primas, para além da 

tecelagem de linho e, provavelmente lã, existia ainda a produção 

de leite e manteiga, pescado seco e fumado, sal, cal, cera, mel, 

peles, cerâmica de barro e ferrarias. 

- A vila da Feira recebeu foral a 10 de Fevereiro de 1514. Apesar 

de os forais não focarem explicitamente as instituições municipais 

e o seu funcionamento, o perfil político-administrativo do 

Concelho da Feira até aos anos 30 do século XIX é um caso de 

coexistência de um senhorio com um município, passível de 

dificuldade em distinguir competências, funções e funcionários.  

- A administração deste concelho estruturava-se, até 1700, entre a 

Coroa, os condes da Feira e a nobreza local  

- Por carta de doação de 10 de Fevereiro de 1701, entre a Coroa, A 

Casa do Infantado e a nobreza local. 

- A sua regência efectuava-se, de forma genérica, pelas disposições 
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do Foral, tendo em conta as Ordenações Manuelinas e, 

posteriormente, a partir de 1603, as Ordenações Filipinas, de entre 

outras legislações complementares, sendo que todas as doações e 

privilégios que eram concedidos pelo Rei não excluíam nem 

alienavam o seu poder soberano. 

- A jurisdição da terra, em primeira instância, cabia sempre aos 

juízes ordinários ou juiz de fora que presidiam as respetivas 

câmaras; aos vereadores competia, mais especificamente, o 

governo local elegendo diversos funcionários e oficiais, promulgar 

posturas municipais com o preço dos produtos de consumo diário 

e, conjuntamente com os almotacés, provir o seu abastecimento e 

qualidade;  o procurador do concelho era responsável pela 

cobrança rendas da câmara, realização de obras consideradas 

necessárias em casas, pontes, caminhos, chafarizes, etc. e 

representava do concelho nas assembleias magnas (cortes) pedidas 

pelo rei. Estes oficias elegiam e davam posse, de entre outros, a 

almotacés, a recebedores mores e tesoureiros da décima, 

depositário dos bens de raiz, recebedores e repartidores do cabeção 

das sisas, juízes espadâneos, vintaneiros, quadrilheiros, etc. 

- Os serviços da Câmara centralizavam-se na figura do escrivão da 

câmara, auxiliado por um ajudante e um escriturário, existindo 

ainda o cargo de o tesoureiro, muitas das vezes exercido pelo 

procurador do concelho, para além do porteiro, cirurgião, médico, 

carcereiro. 

- Com a revolução de 1820, instalados os Liberais no poder, 

iniciou-se uma acção de reforma para levantar o país da 

desorganização em que o mesmo se encontrava. Relativamente aos 

municípios, a primeira reforma consagrou-se na lei de 20 de Julho 

de 1822, ainda antes da Carta Constitucional da Monarquia 

Portuguesa de 1822. Relativamente à administração pública, a 

reforma administrativa contemplava a separação dos poderes 

administrativo e judicial e a eleição de procuradores e vereadores 

por forma direta, através dos votos dados em escrutínio secreto em 
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assembleia pública.  

- Em 1826 D. Pedro IV outorga uma nova constituição, no entanto, 

devido ao clima de Guerra Civil que se vivia (1828-1934), não foi 

possível, durante alguns anos, a publicação da legislação 

necessária para regulamentação das câmaras municipais tal como 

vinha enunciado no Capítulo II, tit. VII, dedicado aos municípios. 

- A reforma neste concelho começou no ano de 1833 com a 

nomeação de uma administração interina tendo a câmara municipal 

tomado posse a 24 de setembro de 1834. 

- A Carta de Lei de 25 de abril de 1835, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto de 18 de julho de 1835, estabelece as 

bases do novo sistema administrativo, divide o território em 

distritos e concelhos prevendo ainda a possibilidade de uma junta 

de paróquia em cada freguesia. Por este mesmo decreto é criada a 

figura do administrador do concelho, enquanto magistrado 

administrativo, substituindo os antigos provedores, criados pelo 

Decreto-Lei n.º 23, de 16 de maio de 1832.  

- Segundo o Código Administrativo de 1842 as circunscrições 

administrativas eram o distrito, administrado por um governador 

civil e o concelho administrado pelo administrador do concelho. 

Junto de cada magistrado administrativo existia um corpo de 

cidadãos eleitos pelos povos que eram, junto do administrador do 

concelho, a câmara municipal, eleita pelas assembleias dos 

eleitores municipais, por um período de 2 anos, no mês de 

novembro. O presidente da câmara era o vereador que tivesse 

obtido maior número de votos.  

- A funcionar junto da câmara existia um conselho municipal 

composto de tantos vogais quantos fossem os vereadores eleitos.  

- Eram atribuições das câmaras municipais: regular o modo da 

administração dos próprios e rendas municipais; regular a 

administração de todos os estabelecimentos municipais, mantidos 

com os fundos do concelho e destinados ao uso dos seus 

habitantes; regular o modo de fruição dos bens, pastos, e outros 
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frutos do logradouro comum dos habitantes do concelho. 

- A câmara possuía um escrivão/secretário, responsável pelos 

serviços da secretaria, um tesoureiro, zeladores, guardas rurais, 

médicos, cirurgiões e boticários do partido, assim como, 

empregados específicos para diversos serviços (obras municipais, 

aferição, fiscalização) e estabelecimentos municipais (matadouro, 

termas de São Jorge). 

- Com o Código Administrativo de 1886, os concelhos passam a 

ser classificados em concelhos de 1ª, 2ª e 3ª ordem. A câmara da 

Feira passou então a ser classificada como um concelho de 2ª 

ordem, composto de 7 vereadores, tal como estipulado na lei para 

os concelhos que não fossem capitais de distrito, que tivessem 

entre 15.000 e 40.000 habitantes. Os corpos administrativos eleitos 

serviam por 3 anos civis.  

- Logo após a implantação da República, a 5 de outubro de 1910, 

foi promulgado um decreto que repunha o Código Administrativo 

de 1878, até que fosse elaborado um novo código administrativo. 

A grande mudança efetuada durante a vigência deste período 

republicano foi a de os corpos administrativos municipais 

passarem a ser constituídos por duas comissões, uma como órgão 

deliberativo (Senado Municipal) e outra como órgão executivo 

(Comissão Executiva), eleitas anualmente pelo Senado.  

- Segundo a lei nº 88, nos concelhos de 2ª ordem, as câmaras 

deveriam ser constituídas por 24 vereadores; tinham quatro sessões 

ordinárias por ano e as suas funções eras essencialmente 

deliberativas. As funções executivas pertencem às comissões 

executivas eleitas pelas câmaras. Tinha a comissão executiva como 

funções executar as deliberações das câmaras municipais; 

administrar os bens municipais; dirigir todas as obras e serviços a 

cargo das câmaras; autorizar despesas; prestar contas da sua 

administração perante a câmara e outras funções como autoridades 

policiais. 

- Após a revolução de maio de 1926, o Governo Civil de Aveiro, 
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por Alvará de 4 de junho de 1926, nomeou uma comissão 

administrativa. A mesma entidade, por Alvará nº 106 de 20 de 

julho de 1926 nomeou uma nova comissão administrativa que 

exerceu funções até 1937.  

- Com a aprovação do novo Código Administrativo de 1936, que 

funcionou durante 4 anos em regime experimental, até à sua 

promulgação definitiva a 31 de dezembro de 1940, a estrutura 

administrativa municipal sofreu algumas alterações tendo dado 

origem a um novo ciclo de reformas que obedeciam a uma política 

de centralização administrativa, na qual os presidentes da câmara 

assim como os regedores das freguesias passaram a ser nomeados 

pelo poder central. Este cariz centralizador não se restringiu apenas 

à nomeação de representantes pois ele abrange, de igual modo, a 

tutela das finanças municipais. 

- Eram órgãos da administração municipal o conselho municipal, a 

câmara municipal e o presidente da câmara. Junto de cada câmara 

funcionavam os órgãos consultivos criados por lei ou por 

deliberação camarária.  

- Eram atribuições das câmaras municipais a administração dos 

bens comuns e próprios do concelho; de fomento; de 

abastecimento; de cultura e assistência; de salubridade pública e de 

polícia. 

- Os serviços da câmara eram distribuídos por pelouros atribuídos 

ao vereadores, presidente, vice-presidente e dividiam-se entre: o 

chefe de secretaria, responsável pelos serviços de secretaria onde 

era efetuado a maior parte do expediente e arquivo da câmara, o 

tesoureiro, responsável pelos serviços de tesouraria, assim como 

serviços especiais tais como: partidos médicos, os partidos 

veterinários, os serviços de incêndios, etc.; serviço de aferição de 

pesos e medidas; de eletricidade; de policia municipal; repartição 

de obras; higiene e limpeza, jardins e arborização; de instrução e 

cultura; matadouro municipal; canil municipal; estabelecimento 

termal. 
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-A partir de 2 de janeiro de 1951, e refletindo já a passagem a 

concelho rural de 1ª ordem, a gerência do município passou a ser 

constituída por um presidente, um vice-presidente, e 6 vereadores 

efetivos. 

Locais 

- Ao concelho da Feira, até 1799, pertenciam 58 freguesias e, 

depois de 1801, apenas 38 pela desanexação de 20 freguesias para 

constituir o concelho de Oliveira de Azeméis: 

Anta, Arada, Canedo, Duas Igrejas, Escapães, Esmoriz, Espargo, 

Fiães, Fornos, Gião, Guisande, Lamas, Lever, Lobão, Lourosa, 

Maceda, Milheirós, Mosteiro, Mozelos, Nogueira da Regedoura, 

Oleiros, Paramos, Passos de Brandão, Pigeiros, Rio Meão, 

Romariz, Santa Maria do Vale, Sanfins, Sanguedo, São João de 

Vêr, São Jorge, São Martinho de Argoncilhe, São Vicente de 

Louredo, Silvalde, Souto, Travanca, Vila da Feira, Vila Maior. (as 

38 freguesias, pós 1801). 

Avanca, Carregosa, Cesar, Escariz, Fajões, Macieira de Sarnes, 

Nogueira do Cravo, Macinhata da Seixa, Madail, Oliveira, 

Santiago de Cima de Ul, Santa Cristina de Mansores, Santa Maria 

de Arrifana, São João da Madeira, São Martinho da Gandra, São 

Pedro de Vila Chã, São Vicente Pereira, Ossela, Pindelo, Valga (as 

20 freguesias desanexadas)  

- A freguesia de Arrifana que havia sido desanexada da Feira para 

o concelho de Oliveira de Azeméis, por decreto de 27 de setembro 

de 1801, voltou novamente para o concelho da Feira, por decreto 

de 31 de março de 1835. 

- Pela reforma territorial de 6 de novembro de 1836 a freguesia de 

Argoncilhe passara para o concelho de Gaia mas, a 10 de 

novembro de 1837, voltou novamente para a Feira. 

- A freguesia de Duas Igrejas a 14 de abril de 1835 foi anexada à 

freguesia de Pigeiros mas, a 7 de julho de 1835, sai de Pigeiros 

para a freguesia de Romariz. 

- A freguesia do Vale é desanexada do extinto concelho de 

Fermedo, a 24 de outubro de 1855, e integrada no concelho da 
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Feira. 

- Saíram do Concelho da Feira para o Concelho de Ovar, por 

decreto de 31 de dezembro de 1853, a freguesia de Arada e, por 

carta de lei de 21 de junho de 1879, as freguesias de Esmoriz, 

Maceda e Cortegaça, embora já pertencessem as mesmas à 

Comarca de Ovar, pelo decreto de 23 de dezembro de 1875. 

- A freguesia de Espinho foi desmembrada da de Anta por decreto 

de 30 de dezembro de 1890 e integrada no concelho da Feira. Foi 

Espinho elevado a concelho por carta de lei de 7 de agosto de 

1899, sendo que a sua instalação só de seu a 21 de setembro de 

1899. 

- Pelo decreto nº 12457 de 11 de outubro de 1926 foram 

desanexadas do concelho da Feira para o de Espinho as freguesias 

de Anta, Nogueira da Regedoura, Silvalde, São Paio de Oleiros. 

Para o concelho de Gaia a freguesia de Lever. Para o concelho de 

Ovar a freguesia do Souto. 

- O decreto nº 15395 de 14 de Abril de 1928 veio devolver ao 

concelho da Feira as freguesias de Nogueira da Regedoura, São 

Paio de Oleiros e Souto. 

- Só em 1928 parecem ter ficado definidos os limites do concelho e 

o número de 31 freguesias.  

O município localiza-se no limite norte do distrito de Aveiro e 

confina a norte e nordeste com os municípios de Vila Nova de 

Gaia e Gondomar; a oeste com o de Espinho; a este com o de 

Arouca; a sul com os de São João da Madeira e Oliveira de 

Azeméis; a sudoeste com o de Ovar. O território do município 

abrange uma área de cerca de 215 Km2 repartida por 31 freguesias 

a saber: Argoncilhe, Arrifana, Canedo, Escapães, Espargo, Feira, 

Fiães, Fornos, Gião, Guisande, Lobão, Louredo, Lourosa, 

Milheirós de Poiares, Mosteirô, Mozelos, Nogueira da Regedoura, 

Oleiros, Paços de Brandão, Pigeiros, Rio Meão, Romariz, Sanfins, 

Sanguedo, Santa Maria de Lamas, São João de Ver, São Jorge, 

Souto, Travanca, Vale e Vila Maior. 
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Estatuto legal Organismo da administração local. 

Funções, Ocupações e 

atividades 

Á câmara competia segundo as Ordenações Filipinas: 

Os juízes julgavam em 1ª instância no cível e no crime, podendo 

ainda acumular funções como juízes dos órfãos, alfândegas e 

direitos reais, sendo os responsáveis pela coleta das sisas nas 

localidades mais pequenas, onde residiam uma parte do ano. Eram 

ainda da sua competência verificar o trabalho dos juízes que antes 

dele serviram, bem como o de todos aqueles que detinham poderes 

particulares no âmbito local; oficiais das câmaras, vereadores, 

juízes de órfãos e de sisas, escrivães, procuradores, almoxarifes, 

recebedores, almotacés, alcaides; Aos vereadores competia o 

governo local, a execução das obras públicas necessárias à vida 

dos vassalos (caminhos, pontes, fonte, etc.), eleger diversos 

funcionários e oficiais, promulgar posturas municipais com o 

preço dos produtos de consumo diário e, conjuntamente com os 

almotacés, provir o seu abastecimento e qualidade. O procurador 

do concelho deveria trabalhar junto dos escrivães de almotaçaria 

assim como de outros oficiais do concelho, fazendo inquirições 

após a coleta de impostos e enviando para o concelho, em Justiça, 

as coimas que não tivessem sido demandadas em tempo devido 

pelos rendeiros. Eram também responsáveis por propor a 

realização de obras consideradas necessárias em casas, pontes, 

caminhos, chafarizes, responsável pela cobrança rendas da câmara 

e representante do concelho nas assembleias magnas (cortes) 

pedidas pelo rei. 

Á câmara competia segundo o Código Administrativo de 1842: 

- Fazer posturas e regulamentos municipais, nos termos da lei, para 

regular os objetos de polícia municipal tanto urbana como rural; 

para regular a ordem e polícia do embarque e desembarque de 

pessoas e géneros nos cais; para regular a polícia dos vendilhões 

fossem eles ambulantes ou fixos; para regular o depósito e guarda 

de combustíveis e a limpeza de chaminés e fornos; para impedir a 

deambulação de animais pelas ruas, nocivos à saúde pública e 
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asseio das calçadas; para proibir a instalação de estabelecimentos 

insalubres; para regular o aspeto de edifícios dentro das 

povoações; para a demolição de edifícios arruinados que ameacem 

a segurança de indivíduos e propriedade procedendo a vistoria e às 

devidas formalidades legais; consultar ou ser consultada por 

autoridades superiores e dar opinião acerca de assuntos do 

interesse do concelho; regular o modo de administração dos bens e 

rendas do concelho em geral, para regular os objetos de polícia 

municipal tanto urbana como rural; regular o modo de 

administração de todos os estabelecimentos municipais mantidos 

com fundos do concelho; regular a gestão de bens, pastos e outros 

frutos do logradouro comum dos vizinhos dos concelho e possuir 

um livro do tombo de todos os seus bens assim como a descrição 

exata de todos os terrenos, baldios, arvoredos ou matas que forem 

de logradouro comum do concelho; etc.. À câmara competia ainda 

as funções especiais, que as leis e regulamentos do Governo 

determinarem, relativamente à repartição das contribuições diretas 

do estado; recrutamento para o exército; alistamento da Guarda 

Nacional; administração dos expostos; recenseamentos eleitorais; e 

outros objetivos pelos quais fossem incumbidos pelas ditas leis e 

regulamentos.  

Á câmara competia segundo o Código Administrativo de 1940: 

- Deliberar sobre tudo o que diga respeito à conservação, uso e 

fruição dos bens do concelho; construção, reparação e conservação 

de estradas, caminhos, pontes; inventário e propaganda das belezas 

naturais do concelho; instalação de geradores de energia elétrica; 

limpeza das povoações; conservação e criação de parques, jardins, 

etc.; exposições agrícolas; captação de águas e limpeza de fontes; 

construção de redes de distribuição de água; sobre a venda de 

carnes verdes; sobre localização e funcionamento de feiras e 

mercados; sobre construção, reparação ou aluguer de edifícios 

escolares; auxilio a estabelecimentos particulares de educação; 

criação e manutenção, nos termos da lei, de institutos secundários 
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municipais; criação de bibliotecas, arquivos e museus; construção 

e administração de ginásios, piscinas e campos de jogo; instalação 

e exploração de cinemas e teatros educativos; assistência a 

mendigos; escolha e modificação do brasão de armas, selo e 

bandeira, publicação de documentos de história local; realização 

de festas populares; conservação de monumento; auxilio para 

sustentação de expostos; internamento de doentes mentais; redes 

de esgoto; tratamento de lixos; administração de cemitérios na 

sede do concelho; construção de canil; segurança e comodidade do 

trânsito das ruas; fiscalização de pesos e medidas; descanso 

semanal; estabelecimento e manutenção de cadeias municipais; 

organização de serviços de extinção de incêndios; concessão de 

licenças de habitação e edificação; licenças policiais e fiscais; 

municipalizar serviços; aceitar heranças, legados e doações feitas 

ao município, etc.. 

Mandatos e Fontes de 

autoridade 

Foral dado por D. Manuel I à Vila da Feira e Terra de Santa Maria 

a 10 de Fevereiro de 1514.  

Ordenações Manuelinas, de 1521 

Ordenações Filipinas, 1603. 

Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 23 de setembro 

de 1822. 

Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa de 29 de abril de 

1826. 

Decreto nº 23 de 16 de maio de 1832. Implantação do sistema 

administrativo. 

Decreto de 6 de Novembro de 1836. Divisão do território para a 

organização do Sistema Administrativo. 

Código Administrativo, aprovado por decreto de 31 de dezembro 

de 1836.  

Código Administrativo, promulgado em 18 de março de 1842.  

Código Administrativo, aprovado por carta de lei de 6 de maio de 

1878.  

Código Administrativo, aprovado por decreto de 17 de julho de 
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1886. 

Código Administrativo, aprovado por Decreto de 2 de março de 

1894.  

Código Administrativo, aprovado por Lei de 4 de maio de 1896. 

Código Administrativo, aprovado por Lei de 21 de junho de 1900.  

Constituição da República Portuguesa de 21 de agosto de 1911. 

Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913. Regulando a organização, 

funcionamento, atribuições e competência dos corpos 

administrativo. 

Lei nº 621 de 23 de junho de 1916. Alterando algumas 

disposições aprovadas na Lei nº 88 de 7 de agosto de 1913. 

Decreto nº 12:073 de 9 de agosto de 1926. Determina que 

continua em vigor Código Administrativo de 1878 entre outras 

leis ou regulamentos posteriores., até publicação de novo código 

administrativo. 

Constituição da República Portuguesa de 22 de fevereiro de 1933. 

Decreto-Lei nº 27:424 de 31 de Dezembro de 1936. Aprovação do 

Código Administrativo.  

Decreto-Lei nº 31:095 de 31 de Dezembro de 1940. Aprovação do 

Código Administrativo.  

Decreto-Lei nº 35927 de 1 de novembro de 1946. Alterações ao 

art. 6º do Código Administrativo.  

Lei nº 2100 de 29 de agosto de 1959. Revisão da Constituição 

Política da República Portuguesa.  

Decreto-Lei nº 42536 de 28 de setembro de 1959. Alterações ao 

código administrativo.  

Decreto-Lei nº 46139 de 31 de dez de 1964. Alterações ao art. 

458º do código administrativo. 

Decreto-Lei nº 48905 de 11 de março de 1969. Orgânica 

administrativa para a realização do planeamento regional.  

Estruturas internas 

De forma generalista, a estrutura interna da câmara municipal era a 

seguinte 

Entre 1514 e 1833: 
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Juízes ordinários, posteriormente um juiz de fora e presidente; 

vereadores, procurador; escrivão da câmara, porteiro, depositário 

do cofre, tesoureiro, juízes almotacés e seu escrivão, juiz dos 

órfãos e seu escrivão, recebedor da décima, recebedor das sisas, 

médicos do partido, alcaide e carcereiro. 

Entre 1834 e 1937:  

Conselho municipal; presidente, vice-presidente, vereadores; 

secretário da câmara; tesoureiro; repartição dos expostos; junta 

escolar; secretaria; comissão de recenseamento eleitoral; comissão 

de recenseamento militar; comissão de recenseamento de jurados; 

médicos do partido; repartição de obras; zeladores e fiscais 

municipais, aferidor; guarda do cemitério; serviço de eletricidade; 

termas de São Jorge; matadouro municipal. 

Entre os anos de 1910 e 1937 a câmara é constituída, de forma 

genérica, por duas comissões: o senado e a comissão executiva, 

cada uma delas possuíam presidente, vice-presidente, secretários e 

vogais: ou então, por uma única comissões administrativas 

formadas dentro dos mesmos moldes. 

Entre 1938 e 1972:  

Conselho municipal; presidente, vice-presidente, vereadores; chefe 

de secretaria, tesoureiro, serviço de notariado, execuções fiscais, 

secretaria, tesouraria, partido médico, partido veterinário, serviço 

de polícia e fiscalização, secção técnica, serviço de aferições, 

guarda do cemitério, zelador dos jardins, serviço de eletricidade, 

serviço de incêndios, estabelecimento termal, matadouro 

municipal, canil municipal, biblioteca museus, turismo. Existiam 

ainda as comissões municipais: de higiene, de assistência, de arte e 

arqueologia; comissão venatória concelhia, comissão reguladora 

do comércio e comissão de julgamento em falhas. 

Contexto geral 

A Vila da Feira recebeu foral a 10 de Fevereiro de 1514 mas, na 

realidade, não foi o foral que criou o concelho da Feira, pois é 

certo que o mesmo já existia, mas confirmou e privilegiou esta 

instituição municipal como organismo mediador relativamente ao 
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cumprimento das disposições nele emanadas para a Feira e toda a 

Terra de Santa Maria. 

Primeira relação 

Nome / identificador da 

entidade 
Condado da Feira 

Tipo de relação Hierárquica 

Descrição da relação Subordinada 

Datas da relação 1472?-1700 

Segunda relação 

Nome / identificador da 

entidade 
Casa do Infantado 

Tipo de relação Hierárquica 

Descrição da relação Subordinada 

Datas da relação 1701-1834 

Terceira relação 

Nome / identificador da 

entidade 
Administrador do Concelho 

Tipo de relação Associativa 

Descrição da relação  

Datas da relação 1835-1938 

Identificador do registo 

de autoridade 
 

Identificador da 

instituição 
Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – 

ISAAR(CPF): Norma internacional de registo de autoridade 

arquivística para pessoas colectivas, pessoa singular e famílias. 2ª 

ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 

2004. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 
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ISO 8601 - Data elements and interchange formats –Information 

Interchange—Representation of dates and times. 2nd ed.. Geneva: 

Internacional Organization for Standardization, 2000. 

ISO 639-2 - Codes for the representation of names of languages: 

alpha 3 code. Geneva: International Organization for 

Standardization, 1998. 

ISO 3166- Codes for the representation of names of countries. 

Geneva: International Organization for Standardization, 1997. 

ISO 15924- Codes for the representation of names of scripts. 

Geneva: International Organization for Standardization, 2001. 

Estatuto Versão preliminar 

Nível de detalhe Médio 

Data de criação, revisão, 

ou eliminação 
2013-06-13 

Língua e escrita 

Português em escrita latina 

Por 

Latn 

Fontes 

AMORIM, Inês - Aveiro e sua provedoria no séc. XVIII: 1690-

1814: estudo económico de um espaço histórico. Porto, 1989. p. 

38. Tese de Doutoramento. 

AMORIM, Inês – Descrição da Comarca da Feira – 1801 feita pelo 

desembargador Corregedor Columbano Pinto Ribeiro de Castro. 

Revista da Faculdade de Letras. Porto : Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 2ª Serie, nº 11 (1994), p. 227-285. 

COSTA, António Carvalho da - Da Comarca & Ouvidoria da 

Feira. In Corografia Portugueza descripçam topografica do 

famoso reyno de Portugal […]. Lisboa: na Officina de Valentim 

da Costa Deslandes, 1708. Tomo II, tratado IV, cap. I-VI.  

COSTA, Eduardo Alberto da - Memórias paroquiais do séc. 

XVIII: freguesia de São Nicolau da Vila da Feira. Arquivo do 

Distrito de Aveiro. - Vol. 36 (1970), nº 143,  p. 198-210. 

FERREIRA, Henrique Vaz - Feira: a vila, o concelho e o castelo 

da Feira (onde nasceu Portugal). Santa Maria da Feira: Câmara 
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Municipal. Biblioteca Municipal; 1989. Vol. 1. 

FERREIRA, Henrique Vaz - Princípio do condado da Feira. 

Arquivo do Distrito de Aveiro. - Vol. 11, nº 42 (1945), p. 44-47.  

MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia – O castelo e 

a Feira: a terra de Santa Maria nos séculos XI a XIII. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1989. 

OLIVEIRA, César, dir. - História dos Municípios e do Poder 

Local, dos Finais da Idade Média à União Europeia. Lisboa: 

Círculo de Leitores, 1996. 

OLIVEIRA, Miguel A. de - Inquirições de D. Afonso II na Terra 

de Santa Maria. - Arquivo do Distrito de Aveiro. Aveiro. Vol. 2 

(1936), nº 5, p. 71-74. 

OLIVEIRA, Miguel A. de – Inquirições de D. Afonso III na Terra 

de Santa Maria. Lusitânia Sacra. Lisboa. 1ª Série, tomo VII (1964-

1966), p. 95-133. 

PORTUGAL. Assembleia da República – Legislação Régia: 

digitalização da colecção de legislação portuguesa desde 1603 a 

1910 [em linha]. Disponível em: 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/Pesquisa/Default.aspx?ts=1 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das 

Sessões. 1829-1834. 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das 

Sessões. 1834-1836. 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das 

Sessões. 1939. 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das 

sessões. 1951. 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal - Actas das 

sessões. 1972. 

SANTA MARIA DA FEIRA. Almoxarifado da Casa da Feira - 

Foral dado à Vila da Feira […] e Doações e regalias do condado 

da Feira, como anexo à Casa do Infantado. [ca. 1795] 

SANTA MARIA DA FEIRA. Câmara Municipal – Livro de 
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Acórdãos, 1673-1683. 

SILVA, Francisco Ribeiro da - Corregedores/ouvidores e 

correições nos concelhos portugueses (um exemplo setecentista do 

condado da Feira). Revista da Faculdade de Letras. História. 

Porto. Série III, vol. 8 (2007), p. 421-442. 

SILVA, Francisco Ribeiro da – Estrutura administrativa do 

condado da Feira no século XVII. Revista de Ciências Históricas. 

Porto: Universidade Portucalense – Infante D. Henrique. Vol. 4 

(1989), p. 255-271. 

SILVA, Francisco Ribeiro da – O Foral da Feira e Terra de Santa 

Maria (1514). Revista de História. Porto: Centro de História da 

Universidade do Porto. Vol. 11 (1991), p. 95-130. 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas - Ius Lusitaniae: Fontes Históricas de Direito 

Português [em linha]. Disponível em:  

http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/pesquisasimples.php 

Notas de manutenção Criado por: Cecília Manuela Lopes de Melo 

 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF 

Título Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

Datas de produção 1514-1833 

Nível de descrição Fundo 

Dimensão e Suporte 374 u.i. (313 liv., 61 mç.); papel e pergaminho 

Nome do Produtor Câmara Municipal de Santa Maria da Feira  

História custodial e 

arquivística 

A documentação que constitui este fundo encontra-se, em parte, 

desde 1938, à guarda da Biblioteca Municipal de Santa Maria da 

Feira, para onde foi transferida, proveniente do arquivo da câmara, 

com o intuito de ser organizada, conservada e de se facultar o 

acesso à mesma. Posteriormente, em 1986, foram efetuadas novas 

transferências de documentação, provenientes do arquivo geral, 

tendo sido elaborada uma lista com os títulos dos documentos pois 

não constava existir qualquer inventário da mesma. No ano de 
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1992 (junho e julho) o Arquivo Distrital de Aveiro e o Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, no âmbito do programa de 

Inventariação do Património Cultura Móvel procederam ao 

recenseamento da documentação histórica do Arquivo Municipal 

de Santa Maria da Feira, tendo identificado muitas séries 

documentais de valor histórico no arquivo geral da câmara. Nesse 

mesmo ano a biblioteca municipal procedeu à recolha da maior 

parte da documentação assinalada transferindo-a para as 

instalações da biblioteca municipal. 

No ano de 2000 foram iniciados alguns trabalhos de organização 

deste acervo tendo sido elaborado um inventário, em suporte 

papel, tendo por base o recenseamento breve feito em 1992, e o 

Sistema de Classificação Documental do IPA (Instituto Português 

de Arquivo, organismo extinto). 

Fonte imediata de 

aquisição 

Transferências provenientes do arquivo geral da câmara nos anos 

de 1938, 1986, 1992 e da divisão de órgãos autárquicos em 6 de 

fevereiro de 2004. 

Âmbito e Conteúdo 

Este fundo é composto por nove secções distintas: câmara 

municipal, juiz de fora e do tombo do bens do concelho, escrivão 

da câmara, tesoureiro, repartição dos expostos, recebedor das sisas, 

recebedor da décima, alcaide/carcereiro. 

A documentação produzida reflete as competências da câmara e 

funções das suas secções no que concerne à administração e gestão 

económico-financeira do município, dos bens municipais, da 

arrecadação de impostos, dos expostos, dos presos, abrangendo 

uma área geográfica que corresponde aos atuais concelhos de 

Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, 

Ovar e Espinho estendendo-se ainda a algumas freguesias do 

concelho de Vila Nova de Gaia, Arouca, Estarreja. 

Sistema de Organização 
Classificação orgânico-funcional, ordenação cronológica das 

séries. 

Condições de acesso 
Acesso aberto. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 
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dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso, consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Idioma por (português) 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

NP ISO 832 - Informação e documentação. Descrição e 

referências bibliográficas. Regras para a abreviatura de termos 

bibliográfico. Lisboa: IPQ : CT7, 2009 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA 

Título Câmara Municipal 

Nível de descrição Secção 

Datas de produção 1514-1833 

Dimensão e Suporte 39 u.i. (38 liv., 1 mç.) ; papel e pergaminho 

Âmbito e Conteúdo 

As unidades documentais que constituem esta secção são o Foral 

da Feira e Terra de Santa Maria, acórdãos, condenações de 

montaria, condenações das correições da câmara, provisões, actas 

das sessões, condenações de chancelaria, auto de apegação e 

condenação de pescadores. 

Condições de Acesso 

 

Acesso aberto. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de Inventário 
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descrição 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/001 

Título Foral da Feira e Terra de Santa Maria dado por D. Manuel I 

Nível de descrição Documento 

Datas de produção 1514-02-10 

Dimensão e Suporte 
1 liv. (66f.: 58 f. ms. num + 8 f. ms. não num., 323x230mm); 

pergaminho 

Âmbito e Conteúdo 

O diploma, dado por D. Manuel I a 10 de Fevereiro de 1514, foi 

elaborado sob a responsabilidade de Fernão Pina, e deste foram 

feitos três exemplares: um para a câmara da Feira, um para o 

Senhor da Feira e outro para a Torre do Tombo. Este foral divide-

se em duas secções uma para a Feira e outra para a Terra de Santa 

Maria e contempla um território composto de 105 terras sendo que, 

muitas dela fazem parte, hoje em dia, dos atuais concelhos de 

Santa Maria da Feira, Espinho, Oliveira de Azeméis, Ovar, São 

João da Madeira, Vale de Cambra, estendendo-se também a duas 

freguesias ao Concelho de Vila Nova de Gaia e outras duas ao de 

Arouca. Contém direitos particulares da Vila da Feira, cabeça da 

Terra de Santa Maria, com algumas disposições penais e fiscais 

específicas (pena de sangue e arma, forças, tabeliães, gado de 

vento, dízimos, sentenças, montados, etc.) ; estabelece normas 

relativamente a matérias que haviam dado origem a contendas e 

demandas entre moradores e o senhorio (maninhos, lutuosas, 

direitos senhoriais) ; fixam-se foros e pensões sobre casais e terras 

da Terra de Santa Maria com indicação das freguesias e lugares e 
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indicação nominal dos enfiteutas; declaram-se princípios e normas 

tributárias de direitos de portagem sobre bens imóveis e de 

consumo, artigos onerados e isentos assim como de pessoas 

privilegiadas. 

Tipologia documental Foral 

Condições de acesso 

Acesso restrito e condicionado. De acordo com a Norma de Acesso 

a Documentos do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a 

consulta pública dos documentos depende do estado de 

conservação dos mesmos e está sujeita às disposições normativas 

de acesso consulta e manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/002 

Título Livro de acórdãos 

Nível de descrição Série 

Datas de produção 1621?-1834 

Dimensão e Suporte 6 liv.; papel 

Âmbito e Conteúdo 

Contém entre outros: posturas sobre licenças de venda, plantação 

de árvores, águas, montados, pesos e medidas, higiene, pagamento 

de impostos, profissões, etc.; acórdãos sobre pão, vinho, azeite, 

centeio, cevada, palha, gado, etc.; traslado de cartas de 

apresentação do ouvidor enviadas pelo conde e pela condessa; 

termo das conferências do ouvidor em correição relativamente a 

assuntos da administração do concelho; abertura do cofre e tirada 

dos pelouros, registo de eleições e juramentos de posse de juízes, 
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vereadores e procurador do concelho; eleição e juramento de juízes 

espadâneos e quadrilheiros; eleições e juramento de almotacés; 

nomeação e juramento do depositário dos bens de raiz, recebedores 

da décima e tesoureiros, recebedores das sisas e dos quartéis das 

sisas, tesoureiro do real da igreja, escrivão da ouvidoria e 

enqueredor, tabeliães do judicial de notas. 

Tipologia documental Acórdão 

Condições de acesso 

Acesso aberto. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso, consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/003 

Título Condenações das montarias 

Nível de descrição Documento 

Datas de produção 1736-1749 

Dimensão e Suporte 
1 liv. (95 f.: 84 f. ms. num. + 11 f. em branco num., 305x210mm); 

papel 

Âmbito e Conteúdo 

Registo das condenações dos moradores por incumprimento das 

leis, posturas e acórdãos municipais referente a montarias. 

Condenações por não comparência às montarias apregoadas, 

realizada pelas coudelarias existentes no concelho. 

Tipologia documental Auto de conferência 
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Condições de acesso 

Acesso aberto. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/004 

Título Condenações das correições da câmara 

Nível de descrição Série 

Datas de produção 1756-1823 

Dimensão e Suporte 19 liv.; papel 

Âmbito e Conteúdo 

Autos das conferências, das correições realizadas pela câmara 

municipal, onde se registam as condenações dos moradores por 

incumprimento das leis, posturas e acórdãos municipais. 

Condenações por: apropriação indevida de terrenos maninhos e 

baldios; não haverem almotaçado os produtos manifestados; falta 

de manifesto dos produtos; falta de aferimento dos utensílios 

utilizados; falta de limpeza dos campos que confrontam com 

caminhos públicos; não comparência às montarias apregoadas; 

construções em terrenos alheios. 

Tipologia documental Auto de conferência 

Condições de acesso 
Acesso aberto. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 
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dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso, consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/005 

Título Copiador de acórdãos 

Nível de descrição Documento 

Datas de produção 1775-1776 

Dimensão e Suporte 
1 liv.(139 f.: 105 f. ms. num. + 34 f. em branco num., 

315x215mm); papel 

Âmbito e Conteúdo 

Cópia por certidão, efetuada por Domingos José Correia de Sá, 

escrivão da câmara, dos acórdãos em vigor, no ano de 1785, tal 

como o determinado no capítulo da correição.  

Feira, 25 de dezembro de 1785. Manuel Caetano Pereira, vereador 

mais velho e juiz pelas ordenações. 

Tipologia documental Copiador de acórdãos 

Condições de acesso 

Acesso aberto. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso, consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

331 
 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/006 

Título atribuído Registo de provisões e outros documentos 

Nível de descrição Documento 

Datas de produção 1777-03-22  - 1779 -05-01 

Dimensão e Suporte 1 liv. (119 f., 310x230mm); papel 

Âmbito e Conteúdo 

Autos de inquirição, petições, apelação, agravos, acórdãos, 

referentes a um pedido apresentado à câmara pelo alcaide e 

carcereiro da vila acerca do seu direito de receber o salário como 

carcereiro da vila tal como o disposto no § 14 da lei de 18 de 

agosto de 1769 e posteriormente no Regimento dos Carcereiros 

por alvará de 28 de abril de 1681. O processo correu várias 

instâncias. Agravante: João Félix de Resende, procurador do 

concelho; Agravado: Hipólito José Pinto, alcaide e carcereiro na 

vila da Feira. Possui inclusas cópias de documentos registados nos 

livros de registo da câmara em datas anteriores tais como: registo 

de uma ordem de sua alteza para que o provedor da comarca de 

Esgueira tome conta da terça e das duas partes dos bens do 

concelho da câmara do condado da Feira pertencente ao seu Estado 

do Infantado (1734-06-26); registo do auto de posse da vila da 

feira e seu termo, couto de Sandim, Crestuma e Cucujães dada ao 

Infante D. Pedro (1750-01-03); ordem do Infantado para que 

Sargento-mor da comarca de Esgueira, Roque Landeiro Pereira, 

não entre na vila exercitando jurisdição nas ordenações dela, nem 

se lhe pague ordenado (1711-01-13). 

Tipologia documental Registo de provisões 
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Condições de acesso 

Consulta livre. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso, consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/007 

Título Actas das sessões de câmara 

Nível de descrição Série 

Datas de produção 1778-1834 

Dimensão e Suporte 4 liv.; papel. 

Âmbito e Conteúdo 

Registo das deliberações tomadas pelo executivo, em sessão de 

câmara onde se incluem eleições de vereadores e procuradores do 

concelho assim como de diversos funcionários municipais, taxas e 

posturas, regimentos, pregões, ordens de pagamento, arrematações 

de obras, vistorias, escrituras de emprazamento e de fiança, registo 

de petições, traslados de cartas, provisões e outros documentos 

régios, etc. 

Tipologia documental Acta de reunião 

Condições de acesso 

Consulta livre. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

333 
 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/008 

Título Condenações da chancelaria da vila 

Nível de descrição Série 

Datas de produção 1784-1793 

Dimensão e Suporte 4 liv.; papel. 

Âmbito e Conteúdo 

Autos das conferências, das correições realizadas pela câmara 

municipal, onde ser registam as condenações dos fregueses do 

concelho, por freguesia e lugar das mesmas, por incumprimento 

das leis e acórdãos relativamente a aferimento e conferimento dos 

utensílios utilizados para venda de produtos; por falta de 

apresentação de cabeças de pássaros; por falta de plantação de 

árvores. 

Tipologia documental Auto de conferência 

Condições de acesso 

Consulta livre. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 
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DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 

 

Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/009 

Título Auto de apegação 

Nível de descrição Documento composto 

Datas de produção 1824 

Dimensão e Suporte 1 mç., papel. 

Âmbito e Conteúdo 

Requerimento de Manuel Henriques Marques de Caldelas, de São 

Jorge, contra o capitão Bernardo Francisco Pinheiro das Airas por 

causa da leira em um Souto chamada Vale-forado?, de sua 

propriedade por herança, que o capitão mandou avaliar juntamente 

com outras leiras para as anexar à sua quinta. Possui requerimento, 

petições, auto de diligências, procuração do suplicante ao Dr. 

Vicente de Paula, e do suplicado ao Dr. Bernardino Maciel Rebello 

de Lima e sentença. 

Tipologia documental Processo judicial 

Condições de acesso 

Consulta livre. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional para a descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 
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Código de Referência PT-AMSMF:CMSMF/AA/010 

Título Condenações dos pescadores 

Nível de descrição Documento 

Datas de produção 1826-1834 

Dimensão e Suporte 
1 liv. (198 f.: 48 f. ms. num. + 150 f. em branco num., 

310x220mm); papel 

Âmbito e Conteúdo 

Autos das conferências realizadas pela câmara municipal, onde se 

registam as condenações dos pescadores, depois de ouvidas as 

partes, pelo não cumprimento das leis, posturas e acórdãos 

municipais. Condenações por: deserção de uma campanha para 

integrar outra campanha; faltas ao serviço; trabalhar em mais que 

uma campanha; danos causados nos barcos e redes de terceiros; 

pesca ilegal, etc. 

Tipologia documental Auto de conferência 

Condições de acesso 

Consulta livre. De acordo com a Norma de Acesso a Documentos 

do Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira a consulta pública 

dos documentos depende do estado de conservação dos mesmos e 

está sujeita às disposições normativas de acesso consulta e 

manuseamento de documentação inativa. 

Instrumentos de 

descrição 
Inventário 

Regras e convenções 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): 

Norma internacional de descrição arquivística. 2ª ed. Lisboa: 

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2002. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de 

normalização da descrição arquivística - Orientações para a 

Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção Geral de 

Arquivos, 2011. 
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ANEXO V 
Inventário 

Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 
Câmara Municipal (1514-1834) 

 

(F) 

PT-AMSMF:CMSMF 

Título 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

Data de produção 

1514-1833 

Dimensão e suporte 

374 u.i. (313 liv., 61 mç.); papel e pergaminho 

Âmbito e conteúdo 

Este fundo é composto por nove secções distintas: câmara municipal, juiz de fora e do tombo do 

bens do concelho, escrivão da câmara, tesoureiro, repartição dos expostos, recebedor das sisas, 

recebedor da décima, alcaide/carcereiro. A documentação produzida reflete as competências da 

câmara e funções das suas secções no que concerne à administração e gestão económico-

financeira do município, dos bens municipais, da arrecadação de impostos, dos expostos, dos 

presos, abrangendo uma área geográfica que corresponde aos atuais concelhos de Santa Maria da 

Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Ovar e Espinho estendendo-se ainda a algumas 

freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia, Arouca, Estarreja. 

Sistema de organização 

Classificação orgânico-funcional, ordenação cronológica das séries 

 

(SC) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA 

Título 

Câmara municipal 

Data de produção 

1514-1833 

Dimensão e suporte 

374 u.i. (313 liv., 61 mç.) 
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 (D) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/001 

Título 

Foral da Feira e Terra de Santa Maria 

Data de produção 

1514-02-10 

Dimensão e suporte 

1 liv. (66f.: 58 f. ms. num + 8 f. ms. não num., 323x230mm); pergaminho  

Âmbito e conteúdo 

O diploma, dado por D. Manuel I a 10 de Fevereiro de 1514, foi elaborado sob a 

responsabilidade de Fernão Pina, e deste foram feitos três exemplares: um para a câmara da 

Feira, um para o senhor da Feira e outro para a Torre do Tombo. Este foral divide-se em duas 

secções uma para a Feira e outra para a Terra de Santa Maria e contempla um território composto 

de 105 terras sendo que, muitas dela fazem parte, hoje em dia, dos atuais concelhos de Santa 

Maria da Feira, Espinho, Oliveira de Azeméis, Ovar, São João da Madeira, Vale de Cambra, 

estendendo-se também a duas freguesias ao Concelho de Vila Nova de Gaia e outras duas ao de 

Arouca. Contém direitos particulares da Vila da Feira, cabeça da Terra de Santa Maria, com 

algumas disposições penais e fiscais específicas (pena de sangue e arma, forças, tabeliães, gado 

de vento, dízimos, sentenças, montados, etc.); estabelece normas relativamente a matérias que 

haviam dado origem a contendas e demandas entre moradores e o senhorio (maninhos, lutuosas, 

direitos senhoriais); fixam-se foros e pensões sobre casais e terras da Terra de Santa Maria com 

indicação das freguesias e lugares e indicação nominal dos enfiteutas; declaram-se princípios e 

normas tributárias de direitos de portagem sobre bens imóveis e de consumo, artigos onerados e 

isentos assim como de pessoas privilegiadas. 

Localização 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

 

(SR) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/002 

Título 

Livros de acórdão 

Data de produção 

1621?-1834 
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Dimensão e suporte 

6 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo 

Contém entre outros: posturas sobre licenças de venda, plantação de árvores, águas, montados, 

pesos e medidas, higiene, pagamento de impostos, profissões, etc.; acórdãos sobre pão, vinho, 

azeitem, centeio, cevada, palha, gado, etc.; traslado de cartas de apresentação do ouvidor 

enviadas pelo conde e pela condessa; termo das conferências do ouvidor em correição 

relativamente a assuntos da administração do concelho; abertura do cofre e tirada dos pelouros e 

registo de eleições e juramentos de posse de juízes e vereadores e procurador do concelho; 

eleição e juramento de juízes espadâneos e quadrilheiros; eleições e juramento de almotacés; 

nomeação e juramento do depositário dos bens de raiz, recebedores da décima e tesoureiros, 

recebedores das sisas e dos quartéis das sisas, tesoureiro do real da igreja, escrivão da ouvidoria 

e enqueredor, tabeliães do judicial de notas. 

Organização 

Ordem cronológica 

Cota antiga 

B/A 13-18 

Localização 

Arm. 1, prat. 4 -5 

 

(D) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/003 

Título 

Condenações das montarias 

Data de produção 

1736-1749 

Dimensão 

1 liv. (95 f.: 84 f. ms. num. + 11 f. em branco num., 305x210mm); papel 

Âmbito e conteúdo 

Registo das condenações dos moradores por incumprimento das leis, posturas e acórdãos 

municipais referente a montarias. Condenações por não comparência às montarias apregoadas e 

realizada pelas coudelarias existentes no concelho. 

Feira, 12 de outubro de 1736. António dos Santos de Figueiredo 
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Organização 

Ordem cronológica 

Cota antiga 

JUST. 31 

Localização 

Arm. 16, prat. 1 

 

(SR) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/004 

Título 

Condenações das correições da câmara 

Data de produção 

1756-1823 

Dimensão 

19 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo 

Autos das conferências, das correições realizadas pela câmara municipal, onde se registam as 

condenações dos moradores por incumprimento das leis, posturas e acórdãos municipais. 

Condenações por: apropriação indevida de terrenos maninhos e baldios; não haverem 

almotaçado os produtos manifestados; falta de manifesto dos produtos; falta de aferimento dos 

utensílios utilizados; falta de limpeza dos campos que confrontam com caminhos públicos; não 

comparência às montarias apregoadas; construções em terrenos alheios. 

Cota antiga 

JUST. 7-13, 15, 17, 20-29 

Localização 

Arm. 15, prat. 6-8 

 

(D) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/005 

Título 

Copiador de acórdãos 

Data de produção 

1785-12-25 – 1786-02-15 
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Dimensão 

1 liv.(139 f.: 105 f. ms. num. + 34 f. em branco num., 315x215mm); papel 

Âmbito e conteúdo 

Cópia por certidão, efetuada por Domingos José Correia de Sá, escrivão da câmara, dos acórdãos 

em vigor, no ano de 1785, tal como o determinado no capítulo da correição.  

Feira, 25 de dezembro de 1785. Manuel Caetano Pereira, vereador mais velho e juiz pelas 

Ordenações. 

Organização 

Ordem cronológica 

Cota 

B/A 19 

Localização 

Arm. 1, prat. 5 

 

(D) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/006 

Título 

Registo de provisões 

Data de produção 

1777-03-22 - 1779 -05-01 

Dimensão e suporte 

1 liv. (119 f., 310x230mm); papel  

Âmbito e conteúdo 

Autos de inquirição, petições, apelação, agravos, acórdãos, referentes a um pedido apresentado à 

Câmara pelo alcaide e carcereiro da vila acerca do seu direito de receber o salário como 

carcereiro da vila tal como o disposto no § 14 da lei de 18 de agosto de 1769 e posteriormente no 

Regimento dos Carcereiros por alvará de 28 de abril de 1681. O processo correu várias 

instâncias. Agravante: João Félix de Resende, procurador do concelho; Agravado: Hipólito José 

Pinto, alcaide e carcereiro na vila da Feira. Possui inclusas cópias de documentos registados nos 

livros de registo da câmara em datas anteriores tais como: registo de uma ordem de sua alteza 

para que o provedor da comarca de Esgueira tome conta da terça e das duas partes dos bens do 

concelho da câmara do condado da Feira pertencente ao seu estado do Infantado (1734-06-26); 

registo do auto de posse da vila da feira e seu termo, couto de Sandim, Crestuma e Cucujães 
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dada ao Infante D. Pedro (1750-01-03); ordem do Infantado para que Sargento-mor da comarca 

de Esgueira, Roque Landeiro Pereira, não entre na vila exercitando jurisdição nas ordenações 

dela, nem se lhe pague ordenado (1711-01-13). 

Organização 

Ordem cronológica 

Cota 

JUST. 38 

Localização 

Arm. 16, prat. 1 

 

(SR) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/007 

Título 

Actas das sessões 

Data de produção 

1784-04-24 – 1834-08-16 

Dimensão 

4 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo 

Registo das deliberações tomadas pelo executivo, em reunião de câmara onde se incluem 

eleições de vereadores e procuradores do concelho, assim como de diversos funcionários 

municipais, taxas e posturas, regimentos, pregões, ordens de pagamento, arrematações de obras, 

vistorias, escrituras de emprazamento e de fiança, registo de petições, traslados de cartas, 

provisões e outros documentos régios, etc. 

Organização 

Ordem cronológica 

Localização 

Estantes compactas, módulo 4 

 

(SR) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/008 

Título 

Condenações da chancelaria da vila 
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Data de produção 

1784 – 1793 

Dimensão 

4 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo 

Autos das conferências, das correições realizadas pela câmara municipal, onde ser registam as 

condenações dos moradores do concelho, por freguesia e lugar das mesmas, por incumprimento 

das leis, posturas e acórdãos municipais. Condenações por: falta de aferimentos e conferimentos 

dos utensílios utilizados na venda de produtos; por falta de apresentação de cabeças de pássaros; 

por falta de plantação de árvores. 

Organização 

Ordem cronológica 

Cota 

JUST. 14,16,18,19 

Localização 

Arm. 15, prat. 7 

 

(D) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/009 

Título 

Auto de apegação 

Data de produção 

1824-03-17  

Dimensão e suporte 

1 mç. (52 f.: 46 f. ms. num. + 6 f. ms. não num.); papel 

Âmbito e conteúdo 

Requerimento de Manuel Henriques Marques de Caldelas, de São Jorge, contra o capitão 

Bernardo Francisco Pinheiro das Airas por causa da leira em um Souto chamada Vale-forado?, 

de sua propriedade por herança, que o capitão mandou avaliar juntamente com outras leiras para 

as anexar à sua quinta. Possui requerimento, petições, auto de diligências, procuração do 

suplicante ao Dr. Vicente de Paula, e do suplicado ao Dr. Bernardino Maciel Rebello de Lima e 

sentença. 

Organização 
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Ordem cronológica 

Cota antiga 

D 60 

Localização 

Arm. 7, prat. 3 

 

(D) 

PT-AMSMF:CMSMF/AA/010 

Título 

Condenações dos pescadores 

Data de produção 

1826-06-03 – 1834-07-05 

Dimensão e suporte 

1 liv. (198 f.: 48 f. ms. num. + 150 f. em branco num., 310x220mm); papel  

Âmbito e conteúdo 

Autos das conferências realizadas pela câmara municipal, onde se registam as condenações dos 

pescadores, depois de ouvidas as partes, pelo não cumprimento das leis, posturas e acórdãos 

municipais. Condenações por: deserção de uma campanha para integrar outra campanha; faltas 

ao serviço; trabalhar em mais que uma campanha; danos causados nos barcos e redes de 

terceiros; pesca ilegal, etc. 

Organização 

Ordem cronológica 

Cota antiga 

K/H PES 20 

Localização 

Arm. 16, prat. 8 
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ANEXO VI 

Indexação por Assuntos 
Sistema de Informação da Câmara Municipal da Feira 

Câmara Municipal (1514-1834) 
 
AA - Câmara municipal 

 

001 – Foral da Feira e Terra de Santa Maria 

FORAL 

LEGISLAÇÃO 

PROPRIEDADE 

REGULAMENTO 

SANTA MARIA DA FEIRA 

TERRA DE SANTA MARIA 

 

 

002 - Livro de acórdãos 

ELEIÇÃO 

LEGISLAÇÃO 

NOMEAÇÃO 

POSTURA (lei) 

REGULAMENTO 

REUNIÃO MUNICIPAL 

 

 

003- Condenações das montarias 

CAÇA 

COIMA 

CONDENAÇÃO 

COUDELARIA 

FISCALIZAÇÃO 

 

Correição 

USE FISCALIZAÇÃO 
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Montaria 

USE CAÇA 

 

004- Condenações das correições da câmara 

AFERIÇÃO 

BALDIO 

CAÇA 

COIMA 

CONDENAÇÃO 

FISCALIZAÇÃO 

MONTADO 

 

Correição 

USE FISCALIZAÇÃO 

Montaria 

USE CAÇA 

 

005- Copiador de acórdãos 

LEGISLAÇÃO 

POSTURA (lei) 

REGULAMENTO 

 

006- Registo de provisões 

CORRESPONDÊNCIA 

INQUIRIÇÃO 

PINTO, Hipólito José 

PROCESO JUDICIAL 

PROVISÃO 

RECURSO 

RESENDE, João Félix 

 

Apelação 

USE RECURSO 
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007- Actas das sessões 

ADMINISTRAÇÃO ECONÓMICA 

ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA 

ARREMATAÇÃO 

ASSITÊNCIA SOCIAL 

DELIBERAÇÃO 

ELEIÇÃO 

FEIRA 

FORNECIMENTO 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

IMPOSTO 

LEGISLAÇÃO 

MERCADO 

NOMEAÇÃO 

OBRA PÚBLICA 

POSTURA (lei) 

PROPRIEDADE 

REUNIÃO MUNICIPAL 

SAÚDE PUBLICA 

TRANSAÇÃO 

 

Abastecimento 

USE FORNECIMENTO 

Edificação pública 

USE OBRA PÚBLICA 

Edificação urbana 

USE OBRA PÚBLICA 

Obra municipal 

USE OBRA PÚBLICA 

Sessão da Câmara Municipal 

USE REUNIÃO MUNICIPAL 

Taxa 



Arquivo Municipal de Santa Maria da Feira: análise do sistema de informação da câmara municipal  
(do Antigo Regime ao Estado Novo) 

 

347 
 

USE IMPOSTO 

 

008- Condenações da chancelaria da vila 

AFERIÇÃO 

ARBORIZAÇÃO 

CAÇA 

COIMA 

CONDENAÇÃO 

FISCALIZAÇÃO 

 

Correição 

USE FISCALIZAÇÃO 

 

009- Auto de apegação 

CALDAS DE SÃO JORGE  

CAMPO 

INQUIRIÇÃO 

MERQUES, Manuel Henriques 

PINHIRO, Bernardo Francisco 

PROCESSO JUDICIAL 

 

Leira 

USE CAMPO 

 

010- Condenações dos pescadores 

COIMA 

CONDENAÇÃO 

FISCALIZAÇÃO 

PESCA 

PESCADOR 
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Lista estruturada de termos 
 

ABASTECIMENTO 

UP Fornecimento 

 

ADMINISTRAÇÃO ECONÓMICA 

TE Coudelaria 

TR Administração financeira 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

TR Administração económica 

 

AFERIÇÃO 

UP Afilamento 

TR Fiscalização 

 

Afilamento 

USE Aferição 

 

ALCAIDE 

TE PINTO, Hipólito José 

 

ARBORIZAÇÃO 

 

ARREMATAÇÃO 

TG Transação 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

BALDIO 

TG Propriedade rústica 
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CAÇA 

UP Montaria 

 

CALDAS DE SÃO JORGE 

TG Freguesia de Santa Maria da Feira 

 

CAMPO 

UP Leira  

TG Propriedade rústica 

 

CAPITÃO 

TE PINHIRO, Bernardo Francisco 

 

CARCEREIRO 

TE PINTO, Hipólito José 

 

Carta de foral 

USE Foral 

 

COIMA 

TG Multa 

 

CONDENAÇÃO 

 

Correição 

USE Fiscalização 

 

CORRESPONDÊNCIA 

 

COUDELARIA 

TG Administração económica 

 

DELIBERAÇÃO 
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Edificação pública 

USE Obra pública 

 

Edificação urbana 

USE Obra pública 

 

ELEIÇÃO 

 

FEIRA 

TR Mercado 

 

FISCALIZAÇÃO 

UP Correição 

TR Aferição 

 

FORAL 

UP Carta de foral 

 

Fornecimento 

USE Abastecimento 

 

FREGUESIA DE SANTA MARIA DA FEIRA  

TE Caldas de São Jorge 

      Santa Maria da Feira (cidade) 

TR Terra de Santa Maria 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

 

IMPOSTO 

 

INQUIRIÇÃO 
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LEGISLAÇÃO 

TE Postura (lei) 

      Regulamento 

 

Leira 

USE Campo 

 

MERCADO 

TR Feira 

 

MARQUES, Manuel Henriques 

TG Proprietário 

 

MONTADO 

 

Montaria 

USE Caça 

 

NOMEAÇÃO  

 

Obra municipal 

USE Obra pública 

 

OBRA PÚBLICA 

UP Edificação municipal 

      Edificação pública 

      Obra municipal 

 

PESCA 

 

PESCADOR 

 

PINHIRO, Bernardo Francisco 
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TG Capitão 

 

PINTO, Hipólito José 

TG Alcaide 

      Carcereiro 

 

POSTURA (lei) 

TG Legislação 

 

PROCESO JUDICIAL 

 

PROCURADOR DO CONCELHO 

TE RESENDE, João Félix 

 

PROPRIETÁRIO 

TE MARQUES, Manuel Henriques 

 

PROPRIEDADE 

 

PROPRIEDADE RÚSTICA 

TE Baldio 

      Campo 

 

PROVISÃO 

 

RECURSO 

 

REGULAMENTO 

TG Legislação 

 

RESENDE, João Félix 

TG Procurador do Concelho 
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REUNIÃO MUNICIPAL 

UP Sessão da Câmara Municipal 

 

SANTA MARIA DA FEIRA (cidade) 

TG Freguesia de Santa Maria da Feira  

 

SAÚDE PUBLICA 

 

Sessão da Câmara Municipal 

USE Reunião municipal 

 

Taxa 

USE Imposto 

 

TERRA DE SANTA MARIA 

TR Freguesia de Santa Maria da Feira 

 

TRANSAÇÃO 

TE Arrematação 
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Índice de Assuntos 
 
ABASTECIMENTO USE FORNECIMENTO  

ADMINISTRAÇÃO ECONÓMICA ……………………………………….........AA/007 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA……………………………………………………. AA/007  

AFERIÇÃO………………………………………………………………...….. AA/004, AA/008 

AFILAMENTO USE AFERIÇÃO 

ALCAIDE ………………………………………………………………………………. AA/006 

ARBORIZAÇÃO ………………………………………………………………….……. AA/008 

ARREMATAÇÃO ………………………………………………………………………. AA/007 

ASSISTÊNCIA SOCIAL …………………………………………..……………………. AA/007 

BALDIO …………………………………………………………………………………. AA/004 

CAÇA…………………………………………………………………. AA/003, AA/004, AA/008 

CALDAS DE SÃO JORGE………………………………………………………………. AA/009 

CAMPO……………………………………….…………….……………………………. AA/009 

CAPITÃO…………………………...……………………………………………………. AA/009 

CARCEREIRO ………………………………………………………………………. …..AA/006 

CARTA DE FORAL USE FORAL 

COIMA………………………………………..……………. AA/003, AA/004, AA/008, AA/010 

CONDENAÇÃO ……………….…………….…….………. AA/003, AA/004, AA/008, AA/010 

CORREIÇÃO USE FISCALIZAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA …………………………………………………………….……. AA/006 

COUDELARIA ……………………….…………………………………………….……. AA/003 

DELIBERAÇÃO……………………………...…………………………………….……. AA/007 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA USE OBRA PÚBLICA 

EDIFICAÇÃO URBANA USE OBRA PÚBLICA 

ELEIÇÃO ……………………………...………………………………………. AA/002, AA/007 

FEIRA……………………………...………………………………….………..………...AA/007 

FISCALIZAÇÃO………………………………..…...……. AA/003, AA/004, AA/008, AA/010 

FORAL……………………………...………………………………….………………...AA/001 

FORNECIMENTO …………………………..……………………….……………..…...AA/007 

FREGUESIA DE SANTA MARIA DA FEIRA …...…………………….……. AA/001, AA/009 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO …...………………………………….……………..………AA/007 

IMPOSTO…...………………………………….…………………………..…………….AA/007 

INQUIRIÇÃO…...………………………………………………….…….……. AA/006, AA/009 

LEGISLAÇÃO…...…………………………………..………AA/001, AA/002, AA/005, AA/010 
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LEIRA USE CAMPO 

MARQUES, MANUEL HENRIQUES …...……………………………………….……. AA/009 

MERCADO …...……………………………….………………………….………………AA/007 

MONTADO…...…………………………………………………………………….……. AA/004 

MONTARIA USE  CAÇA   

NOMEAÇÃO……………………………...…………………...………………. AA/002, AA/007 

OBRA MUNICIPAL USE OBRA PÚBLICA 

OBRA PÚBLICA……………………………...……………...………….…….………... AA/007 

PESCA……………………………...…………………...…………………………..…... AA/010 

PESCADOR……………………...……………………...…………………………..…... AA/010 

PINHIRO, BERNARDO FRANCISCO………………………..…………………....…... AA/009 

PINTO, HIPÓLITO JOSÉ…………………………………...……………………….…... AA/006 

POSTURA (LEI) …………………...…………………………....……. AA/002, AA/005, AA/007 

PROCESO JUDICIAL……………...…………………...…………….…………AA/006, AA/009 

PROCURADOR DO CONCELHO…………..………...…………………………...……. AA/006 

PROPRIEDADE…………………...…………………...………………..………AA/001, AA/010 

PROPRIEDADE RÚSTICA…………………………...………………….….….AA/004, AA/009 

PROPRIETÁRIO…………………...…………………...…………………………..……. AA/009 

PROVISÃO……….………………...…………………...…………………………..……. AA/006 

RECURSO……………………...…………………...………..……………………..……. AA/006 

REGULAMENTO…………………….....…….…...…..……AA/001, AA/002, AA/005, AA/007 

RESENDE, JOÃO FÉLIX…………………...……………...……………………………. AA/006 

REUNIÃO MUNICIPAL………….….....……………...…………………….…AA/002, AA/007 

SANTA MARIA DA FEIRA (CIDADE) …………………....…...…………….……………AA/001 

SAÚDE PÚBLICA……...…………….....……………...…………………………………AA/010 

SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL USE REUNIÃO MUNICIPAL 

TAXA USE IMPOSTO 

TERRA DE SANTA MARIA……………...………………....…...………………………AA/001 

TRANSAÇÃO…………………....…...……………………………………………...……AA/007 


