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INTRODUÇÃO 

 

O fundo Administração do Concelho de Torres Vedras integra o vasto 

património documental custodiado pelo Arquivo Municipal de Torres Vedras. De 

considerada importância para o estudo da história local, a sua desorganização e o 

desconhecimento para os cidadãos ditaram a necessidade de ser organizado e 

disponibilizado para a sua consulta e acesso. 

A organização deste fundo resultou, assim, de um estágio curricular orientado 

pelo Professor Doutor Carlos Guardado da Silva, arquivista responsável pelo Arquivo 

Municipal de Torres Vedras, e pelo Dr. António Gil Matos, no âmbito do Mestrado em 

Ciências da Documentação e da Informação, na área de especialização de Arquivística, 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Desta forma, ao longo de onze meses, desde Abril de 2008 a Fevereiro de 2009, 

ocupámo-nos da organização do fundo Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Começámos por fazer uma pesquisa bibliográfica sobre a história local, a história dos 

municípios e, em particular, do próprio município de Torres Vedras. A legislação que 

criou a figura do administrador do concelho e lhe definiu as suas competências 

permitiu-nos conhecer a entidade produtora e o contexto de produção da documentação. 

Com base no princípio da proveniência, conseguimos, assim, identificar os documentos 

que pertenciam a este fundo. 

Por outro lado, à medida que íamos fazendo a higienização dos documentos 

fomos estabelecendo o primeiro contacto com a documentação e a informação. A 

análise dos documentos permitiu identificar as séries e contribuiu para perceber a 

existência de uma organização de origem, que, desde logo, conscientes da importância 

de respeitar o princípio da ordem original, procurámos manter e, nalguns casos, 

reconstituir. 

Na elaboração do plano de classificação houve a preocupação de, ao 

organizarmos o fundo intelectual e hierarquicamente, lhe darmos uma estrutura lógica, 

que reflectisse o seu contexto de produção e a ordem original. Como resultado, 

desenvolvemos um plano de classificação funcional, estruturado em nove secções: 

Administrativa; Controlo de actividades económicas; Fiscalização das cobranças; 

Inspecção; Militar; Pessoal; Recenseamento geral da população; Registo civil; e 
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Segurança pública. Algumas das secções dividem-se, por sua vez, em subsecções, mas 

todas elas são hierarquicamente subordinadas por um conjunto de séries que resultaram 

do exercício das suas funções. O fundo é ainda constituído por dois subfundos, que, por 

termos considerado a estrutura multinível, figuram no início do plano de classificação, 

seguidos das secções e respectivas subsecções e séries documentais. 

Importa acrescentar que, como estamos perante um fundo fechado, é natural 

termos documentos isolados que não formam série. No entanto, estes foram igualmente 

integrados no plano de classificação, uma vez que este acaba por determinar todas as 

séries que integram o inventário e, ao não considerarmos os documentos isolados, 

estaríamos, consequentemente, a deixá-los fora deste instrumento de descrição. 

Ao mesmo tempo que fizemos a organização intelectual fomos fazendo, 

também, a organização física dos documentos, reconstituindo as séries documentais, 

para, seguidamente, poder ser feita a descrição documental. A descrição foi feita 

directamente em folhas de recolha de dados digitais, no software de gestão de arquivos 

ARQBASE 2006. Esta parametrização permitiu uma descrição normalizada, segundo as 

normas internacionais ISAD(G), para a informação do conteúdo dos documentos, e 

ISAAR(CPF), para os produtores. 

De modo a permitir a localização física da documentação, instalámos os 

documentos em unidades de instalação, mais concretamente em caixas, que depois de 

identificadas foram instaladas no depósito. 

A organização do fundo ficou concluída com o desenvolvimento deste 

inventário. Cada fundo precisa de um inventário que reflicta a totalidade do seu 

conjunto documental, daí termos incluído não só as descrições do fundo, dos dois 

subfundos, das secções, subsecções e séries, mas também dos documentos isolados que 

não formavam série. Além dos elementos de descrição, considerámos fundamental 

completar o inventário com uma versão mais completa da história da Administração do 

Concelho de Torres Vedras, e com o plano de classificação, uma lista das siglas usadas 

e um índice remissivo. 

Desta forma, este inventário é o resultado de todo o trabalho desenvolvido na 

organização do fundo Administração do Concelho de Torres Vedras. Mas, mais 

importante do que isso, ao reflectir o fundo na sua totalidade, irá permitir a 

comunicação e a difusão deste fundo documental e, consequentemente, o seu 

conhecimento e o acesso à sua documentação e informação. 
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ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS  

 

No Antigo Regime, a organização administrativa reflectia os princípios da 

monarquia absoluta, caracterizada pela ausência da divisão de poderes que se reuniam à 

volta de uma única pessoa – o rei. Em 1820, aquando da Revolução Liberal, as 

províncias eram administradas por governadores ou generais de armas e cada comarca 

possuía, como autoridade judicial e administrativa, um corregedor de nomeação régia, 

ao qual competia, também, fiscalizar os juízes de fora e os juízes ordinários que 

presidiam às câmaras municipais1. 

Deste modo, após a Revolução Liberal, tornou-se necessário reorganizar o 

território nacional em áreas administrativas estruturadas. A Constituição de 1822 

estabeleceu o princípio da divisão de poderes, segundo a qual o território era dividido 

em distritos, sob a competência de administradores gerais, e em concelhos, 

administrados pelas câmaras. Com a ab-rogação da Constituição em 1824, a divisão 

político-administrativa do território manteve-se inalterável. 

Mouzinho da Silveira, com o Decreto de 16 de Maio de 1832 sobre a 

reorganização administrativa de Portugal, iniciou um processo de desmantelamento da 

ordem jurídica do anterior regime, de forma a permitir a modernização, procurando 

adaptar a vida administrativa portuguesa aos moldes franceses: «…quanto à 

Administração, a matéria e a forma são novas para Portugal, e as bases são tomadas na 

legislação da França2».  

O reino de Portugal é dividido em províncias, comarcas e concelhos. À frente de 

cada província haveria um prefeito; nas comarcas, onde este não reside, um subprefeito; 

e em cada concelho um provedor, todos nomeados pelo rei. Estava ainda prevista uma 

junta de cidadãos eleitos pelo povo: junto ao provedor, a câmara municipal do concelho; 

junto ao subprefeito, a junta de comarca; e junto ao prefeito, a junta geral da província3. 

A partir de 1834, o decreto de Mouzinho da Silveira entrou em vigor em todo o 

país. Acusado de exagerada centralização e de inconstitucionalidade, é substituído pela 

                                                 
1 MATTOSO, José – A evolução da organização administrativa no estado liberal. In História de 
Portugal: o Liberalismo, 1807-1890. Coord. por Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque. Lisboa: 
Estampa, 1998, vol. 5, p. 145. 
2 PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Decreto n.º 23 [de 16 de Maio de 1832]. [Em linha]. [Consult. 28 
Nov. 2008]. Disponível na WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1799.pdf>. p. 2. 
3 Idem – Ibidem, p. 8. 
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Carta de lei de 25 de Abril de 1835, que introduz novas bases da administração geral e 

municipal. As províncias são extintas e substituídas por distritos, administrados por um 

magistrado de nomeação real, e por sua vez divididos em concelhos, cuja administração 

caberá ao administrador do concelho. 

A organização administrativa do país é desenvolvida pelo Decreto de 18 de 

Julho de 1835. Além dos distritos e concelhos, são também criadas freguesias. O 

território nacional fica, assim, composto administrativamente pela junta geral de distrito 

e o governador civil, pela câmara municipal e o administrador do concelho, e pela junta 

de paróquia e o comissário de paróquia4. 

O administrador do concelho é escolhido pelo Governo a partir de uma lista 

quíntupla, onde figuram os cinco cidadãos mais votados, apresentada pela câmara 

municipal5. Substitui a figura do provedor do concelho, mantendo, no entanto, as 

mesmas funções, que desenvolverá por dois anos, podendo ainda ser reeleito. 

No desempenho das suas funções, o administrador do concelho era auxiliado por 

um escrivão, que normalmente era o secretário da câmara. Quando a população excedia 

o número de 10000 habitantes, o administrador apresentava a sua proposta, em lista 

tríplice, à câmara municipal, que escolhia e nomeava o escrivão do administrador. Se 

fosse necessário, as câmaras concediam amanuenses ao administrador para coadjuvarem 

o escrivão, bem como homens de diligências, enquanto não houvesse guarda 

municipal6. 

Deste modo, segundo o Decreto de 18 de Julho de 1835, compete ao 

administrador do concelho: obedecer às directrizes transmitidas pelo governador civil; 

dirigir trabalhos públicos que se efectuem nos limites do concelho; prover segundo a lei 

ao fornecimento de bestas, carros e outros meios de condução para as tropas em marcha; 

a superintendência e vigilância diária de tudo quanto respeita à polícia preventiva; a 

inspecção das escolas públicas e particulares; a fiscalização sobre os lançamentos e 

cobranças das contribuições directas; a protecção geral das indústrias e das artes; apurar 

o recrutamento do exército e o alistamento da guarda nacional; o recenseamento e mapa 

da população; dar, visar os passaportes e passar os bilhetes de residência, dando relação 
                                                 
4 PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – [Decreto de 18 de Julho de 1835]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 
2008]. Disponível na WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1803.pdf>. p. 40-41. 
5 Na acta de 12 de Setembro de 1835 da Câmara Municipal de Torres Vedras, é apresentada a proposta, 
em lista quíntupla, para a nomeação do Administrador do Concelho de Torres Vedras. AMTV. Livro de 
Acórdãos  n.º 27, fl. 38.  
6 PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Código Administrativo Português de 1836. [Em linha]. Lisboa, 
1837. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na WWW: 
<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1122.pdf>. p. 50. 
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de tudo ao governador civil; inspeccionar as prisões, casas de detenção, correcção e as 

casas públicas; inspeccionar pesos e medidas e tudo quanto possa interessar a segurança 

e fidelidade do comércio; bem como a redacção e guarda dos livros do registo civil: 

nascimentos, casamentos e óbitos7. 

Por outro lado, em traços gerais, as atribuições da câmara municipal eram: a 

consulta e deliberação das necessidades do município; a repartição das contribuições 

directas; reger os bens e rendas; regular e ordenar o pagamento das despesas; dirigir e 

fazer executar as obras; administrar os estabelecimentos municipais; formar as listas de 

jurados; nomear o tesoureiro; e contrair empréstimos necessários para objectos de 

utilidade geral do concelho8. 

O primeiro Código Administrativo, aprovado pelo Decreto de 31 de Dezembro 

de 1836, manteve as mesmas divisões administrativas, mudando apenas a denominação 

das magistraturas: de governador civil para administrador geral9 e de comissário de 

paróquia para regedor10.  

As competências do administrador do concelho mantêm-se praticamente 

inalteradas. Acrescem a fiscalização sobre os lançamentos e cobranças das 

contribuições indirectas11, a inspecção de casas públicas de comestíveis, de bebidas, 

medicamentos e boticas12 e o não consentimento do uso e porte de arma a indivíduos 

não militares. 

Em 1840, a Carta de lei de 29 de Outubro altera, revoga e substitui parte das 

disposições do Código Administrativo de 1836. No que diz respeito ao administrador do 

concelho são-lhe acrescentadas algumas competências: o registo de hipotecas; o 

manifesto dos dinheiros dados a juro; a formação dos róis para o lançamento das 

contribuições directas; a cobrança das dívidas das contribuições de lançamento; e o 

                                                 
7 PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – [Decreto de 18 de Julho de 1835]. op. cit., p. 54-57. 
8 Idem – Ibidem, p. 46-48. 
9 Esta designação acaba por ser novamente alterada para a de governador civil, com o Código 
Administrativo de 1842. 
10 Com a Carta de lei de 29 de Outubro de 1840, as juntas de paróquia deixam de fazer parte da 
organização administrativa. O regedor de paróquia passa a ser um simples delegado do administrador do 
concelho, nomeado pelo rei. PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – [Carta de lei de 29 de Outubro de 1840]. 
[Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na WWW: 
<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1819.pdf>. 
11 No Decreto de 18 de Julho de 1835 era da competência do administrador do concelho a fiscalização 
sobre os lançamentos e cobranças das contribuições directas, sendo acrescentadas as contribuições 
indirectas. 
12 Além da inspecção das casas públicas de jogo, estalagens e hospedarias, contempladas no Decreto de 
18 de Julho de 1835. 
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dever de vigiar a execução de todas as posturas e regulamentos municipais, multar os 

transgressores, assentar as coimas e requerer a sua condenação. 

Com Costa Cabral no poder, é preparado um novo Código Administrativo, 

promulgado em 18 de Março de 1842 e mantido em vigor durante 36 anos, até 1 de 

Janeiro de 1879, data em que foi revogado. A divisão administrativa assenta em distritos 

e concelhos e, mais uma vez, as funções do administrador do concelho são ampliadas.  

Cabe-lhe, assim, o registo dos testamentos, bem como a vigilância e a inspecção 

dos diversos estabelecimentos de piedade e beneficência, pertencendo-lhe tomar conta 

do cumprimento dos legados pios aos testamenteiros e aos administradores de vínculos, 

morgados e capelas, tomar contas às irmandades, confrarias, hospitais, misericórdias e a 

quaisquer outros estabelecimentos de piedade e beneficência, velar pela boa 

administração dos expostos, além de promover a distribuição de socorros em caso de 

calamidade pública. 

Por outro lado, este novo código explica claramente quais as funções do 

administrador do concelho como encarregado da execução das leis e regulamentos da 

polícia geral, e também no que respeita à polícia judicial. 

Como encarregado da execução das leis e regulamentos da polícia geral, cabe ao 

administrador do concelho: a concessão de passaportes e bilhetes de residência; a 

polícia das cadeias e a sustentação dos presos; a inspecção das casas de venda de 

comidas, bebidas, drogas e medicamentos; a fiscalização sobre os pesos e medidas; a 

polícia relativa às casas públicas, de jogo, estalagens e semelhantes; a polícia relativa ao 

uso e porte de armas; a polícia relativa às mulheres prostitutas; a polícia sobre 

mendigos, vadios e vagabundos; a polícia sanitária; manter a boa ordem nos templos e 

em todas as solenidades religiosas; a polícia das festas e divertimentos públicos; a 

polícia dos teatros e mais espectáculos públicos; vedar a divagação de pessoas alienadas 

e de animais malfazejos; a polícia rural; providenciar em casos de incêndio, inundações, 

naufrágios e semelhantes; protecção da liberdade e segurança dos habitantes do 

concelho; execução das providências de segurança pública; tomar as medidas de 

prevenção e repressão contra quaisquer actos contrários à ordem e tranquilidade 

pública13. 

No que respeita à polícia judicial, é permitido ao administrador do concelho 

prender, ou mandar prender os culpados nos casos, em que se não exige a prévia 

                                                 
13 PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Código Administrativo Português de 1842: anotado. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1854. p. 179.  
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formação de culpa. A prisão deve logo ser participada ao juiz competente pela 

autoridade administrativa. Quando o administrador do concelho ordenar a prisão de 

alguém, formará um auto de investigação dos factos, no qual mencionará as 

testemunhas, que os podem confirmar, e todas as circunstâncias, que sirvam para 

esclarecer a justiça e com informação sua remeterá ao Ministério Público. De forma 

semelhante, procederá toda a vez que ao seu conhecimento chegar a notícia de qualquer 

crime, delito ou contravenção, embora não tenha ordenado prisão14. 

Seguem-se tentativas para reformular o último Código Administrativo, 

substituído, apenas durante sete meses, pela Lei da Administração Civil de 1868, e 

definitivamente alterado com o Código de 6 de Maio de 1878, de Rodrigues Sampaio, 

que ocupava a pasta do reino. Não havendo modificações significativas nas 

competências do administrador do concelho, importa salientar a importância dada ao 

seu papel de vigilante da execução de todos os serviços administrativos, devendo 

remeter ao governador civil as contas, os resumos e as cópias autênticas das 

deliberações das câmaras municipais, das juntas de paróquia e das corporações, bem 

como prestar o auxílio de que precisarem.  

O Código de Rodrigues Sampaio atribui ao administrador do concelho a 

competência de tomar juramento aos empregados do concelho e fazer-lhes dar posse dos 

respectivos empregos; atribui-lhe a nomeação e a suspensão ou demissão dos 

amanuenses e oficiais de diligências, depois de indicada pelo governador civil, bem 

como a suspensão, depois de ouvidos, dos outros funcionários administrativos que lhe 

estiverem imediatamente subordinados. 

Por outro lado, ao longo do exercício das suas funções, foram sendo 

acrescentadas outras competências ao administrador do concelho, não contempladas nos 

códigos administrativos, mas acrescidas por decretos publicados em Diário do Governo. 

Falamos do papel que o administrador do concelho tinha no controlo das actividades 

económicas, bem visível, aliás, através da documentação do fundo Administração do 

Concelho de Torres Vedras relativa a esta matéria, nomeadamente à estatística. Os 

governadores civis eram responsáveis pela recolha da informação estatística a nível 

distrital e, naturalmente, eram auxiliados pelos administradores do concelho e pelos 

regedores de paróquia. 

                                                 
14 Idem – Ibidem, p. 197. 
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Além disso, a título de exemplo, o Decreto n.º 1874 de 10 de Setembro de 1915, 

referente ao arrolamento do trigo; o n.º 2012 de 3 de Novembro de 1915, sobre o 

arrolamento do milho, arroz, feijão e grão-de-bico; o n.º 2274 de 13 de Março de 1916, 

sobre o arrolamento do vinho e azeite; o n.º 2488 de 30 de Junho de 1916, sobre a 

declaração da produção e existência de trigo, milho e centeio; atribuíram ao 

administrador do concelho um papel essencial no arrolamento de produtos agrícolas, 

que visava determinar e conhecer as disponibilidades dos produtos para consumo 

público. Estabeleceram, inclusivamente, que as declarações deveriam ficar 

cuidadosamente arquivadas nas administrações do concelho15. 

Este processo de arrolamento compreendia, em primeiro lugar, a obrigatoriedade 

de os produtores manifestarem as quantidades que colheram e que tinham disponíveis 

para consumo, remetendo, posteriormente, os manifestos aos regedores de paróquia. 

Estes, por sua vez, faziam um primeiro apuramento, donde resultavam as relações com 

o resultado de cada um dos manifestantes, e remetiam aos administradores. Os 

administradores do concelho efectuavam os mapas de apuramento, através dos quais 

verificavam se os dados eram exactos, e enviavam-nos aos respectivos governadores 

civis, que, por último lugar, remetiam à Direcção Geral de Estatística, para publicarem 

os resultados de todos os distritos no Diário do Governo.  

As funções do administrador do concelho mantêm-se até à sua extinção, 

oficializada pelo Código Administrativo de 31 de Dezembro de 193616, que no entanto 

contempla a manutenção de, pelo menos, algumas das suas funções até ao final do ano 

de 193717. Com a sua extinção, muitas das funções passaram para a câmara municipal.  

No entanto, através da documentação existente no Arquivo Municipal de Torres 

Vedras, podemos perceber que o Administrador do Concelho de Torres Vedras 

                                                 
15 Segundo o art. 5.º, § único, do Decreto n.º 2274, ou o § 4.º do art. 8.º do Decreto n.º 2488 de 30 de 
Junho de 1916, as declarações dos produtores e detentores ficavam arquivadas nas administrações dos 
concelhos. PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Decreto n.º 2274. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 48 
(13 Mar. 1916) 241-243. PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Decreto n.º 2488. Diário do Governo. 1.ª 
série. Lisboa. 131 (30 Jun. 1916) 651-655. 
16 Os Códigos Administrativos elaborados entre o Código de Rodrigues Sampaio e o Código de 1936 em 
nada alteraram as funções do administrador do concelho. O Código de 1878 vigorou até ao Código de 
1896, que se manteve em vigor até à implantação da República. 
17 Segundo o art. 2.º, § 2.º do Código Administrativo de 1936, p. 16, os administradores do concelho 
exercerão até 31 de Dezembro de 1937, as funções policiais que pertencem ao presidente da câmara. 
PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Código Administrativo de 1936. [Em linha]. Lisboa: Empresa Jurídica 
Editora, 1937. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na WWW: <URL: 
http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1867.pdf>. 
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desempenhou funções pelo menos até ao ano de 194218. O documento mais antigo do 

fundo data de 1840, sendo uma carta enviada pela câmara municipal ao administrador 

do concelho. Regista-se, ainda, um maior número de documentos a partir, 

principalmente, da década de 60 do século XIX, apesar de haver alguns da década de 

50.  

Como em todos os municípios do país, a administração do concelho funcionava 

em espaço da autarquia, mais propriamente no edifício da câmara municipal. Deste 

modo, após a sua extinção, a documentação permaneceu nos arquivos das câmaras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
18 Existe uma carta enviada por um professor ao Administrador do Concelho de Torres Vedras do ano de 
1942. 
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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FUNDO: ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS [ACTVD] 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA E MULTINÍVEL19 

 

NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

SF CITVD COMISSÃO DE INQUÉRITO INDUSTRIAL 
UI ACT01 Actas 

SF CPATVD COMISSÃO REGULADORA DOS PREÇOS DOS 
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

UI ACT01 Actas 
SC ADM ADMINISTRATIVA 

SR EDI Editais 

SR MDS 
Mapas gerais do resultado das eleições dos 
deputados e senadores 

SR RCE 
Registo de contratos de expropriação dos caminhos 
de ferro 

SR RDA Registo de diplomas e alvarás 
SR RED Registo de editais 

UI CFR01 
Cifra da Administração do Concelho de Torres 
Vedras 

UI CFT01 
Cifrante da Administração do Concelho de Torres 
Vedras 

UI DJP01 Registo das deliberações das Juntas de Paróquia   

UI RTF01 
Registo de termos de identidade, reconhecimento e 
fianças 

DS NER01 
Nota indicativa do número total de eleitores 
recenseados 

SSC EXP EXPEDIENTE 

SR CED 
Correspondência externa recebida de diversas 
entidades 

SR CID 
Correspondência interna recebida de diversas 
entidades 

SR GC1 
Correspondência recebida da 1.ª Repartição do 
Governo Civil 

SR GC1C 
Correspondência recebida da 1.ª Repartição do 
Governo Civil – Circulares 

                                                 
19 Não é demais lembrar que incluímos no plano, além dos subfundos, secções, subsecções e séries, os 
documentos isolados que não formam série. Dentro de cada secção e subsecção, estão primeiro as séries, 
por ordem alfabética, depois as unidades de instalação, os documentos compostos e finalmente os 
documentos simples, todos ordenados alfabeticamente pelo respectivo título. 
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NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

SR GC2 
Correspondência recebida da 2.ª Repartição do 
Governo Civil 

SR GC2C 
Correspondência recebida da 2.ª Repartição do 
Governo Civil – Circulares 

SR GC3 
Correspondência recebida da 3.ª Repartição do 
Governo Civil 

SR GC3C 
Correspondência recebida da 3.ª Repartição do 
Governo Civil – Circulares 

SR GC4 
Correspondência recebida da 4.ª Repartição do 
Governo Civil 

SR GC4C 
Correspondência recebida da 4.ª Repartição do 
Governo Civil – Circulares 

SR CCM Correspondência recebida da Câmara Municipal 

SR GCD 
Correspondência recebida da Comissão Distrital do 
Governo Civil 

SR GCC 
Correspondência recebida da Repartição Central 
do Governo Civil 

SR GCCC 
Correspondência recebida da Repartição Central 
do Governo Civil – Circulares 

SR CJP Correspondência recebida das Juntas de Paróquia 

SR GCV 
Correspondência recebida de Repartições Diversas 
do Governo Civil 

SR GCVC 
Correspondência recebida de Repartições Diversas 
do Governo Civil – Circulares 

SR CMF 
Correspondência recebida do Ministério da 
Fazenda 

SR CAC 
Correspondência recebida dos administradores do 
concelho 

SR CPA Correspondência recebida dos párocos 

SR CRP 
Correspondência recebida dos regedores de 
paróquia 

SR REE Registo de correspondência expedida externa 
SR REI Registo de correspondência expedida interna 

SR REG 
Registo de correspondência expedida para o 
Governo Civil 

SR REC Registo de correspondência recebida 

SR RRG 
Registo de correspondência recebida do Governo 
Civil 

SR RTE Registo de telegramas expedidos 

SR TAC 
Telegramas recebidos de administradores do 
concelho 

SR TVE Telegramas recebidos de várias entidades 

UI IGC01 
Índice por assuntos da correspondência recebida 
do Governo Civil 

UI ROR01 Registo de ofícios recebidos 
SSC NOT NOTARIADO 
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NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

SR RAT 
Registo de autos de abertura e publicação de 
testamentos cerrados 

SR RTE Registo de testamentos 
SR TCE Testamentos cerrados 
SR TES Testamentos 

UI IND01 
Índice dos nomes das pessoas que faleceram com 
testamentos 

DC TAT01 Termo de aceitação de testamentários 
SC CAE CONTROLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

SR BPA Boletins da população agrícola e pecuária 

SR CMA 
Correspondência recebida do Ministério da 
Agricultura 

SR ESG Estatística da existência de gados 
SR EIP Estatística da indústria pecuária 

SR EPV 
Estatística da produção de vinho tinto, branco ou 
abafado, aguardente de 20 e 30 graus e aguardente 
de bagaço 

SR MEA Manifestos de existência de azeite 
SR MEB Manifestos de existência de batata 
SR MEF Manifestos de existência de feijão 
SR MMT Manifestos de existência de milho e trigo 
SR MES Manifestos de existência de solípedes 
SR MVA Manifestos de existência de vinho e azeite 

SR MPA 
Manifestos de produção de centeio, aveia, cevada, 
trigo, fava, batata, milho, feijão, arroz, grão-de-
bico, cortiça, vinho, azeite e lã 

SR MEL Manifestos de produção e existência de lã 

SR MMA 
Manifestos de produção e existência de milho, 
arroz, feijão e grão-de-bico 

SR MET Manifestos de produção e existência de trigo 
SR MEG Mapas da existência de gados 
SR MFM Mapas das feiras e mercados 
SR MCO Mapas de consumo 
SR MPR Mapas de produção agrícola 
SR NIN Notas de intimação para a venda do trigo 
SR RGG Recenseamento geral dos gados 

SR RFF 
Relações das fábricas de farinha, moinhos e 
azenhas 

SR RMA Relações dos manifestos de existência de azeite 
SR RMM Relações dos manifestos de produção de milho 
SR RMT Relações dos manifestos de produção de trigo 

SR RML 
Relações dos manifestos de produção e existência 
de lã 

SR RGT 
Requerimentos de guias de transporte de produtos 
agrícolas 
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NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

DC ACL01 
Autos de concessão de licenças para a instalação 
de uma fábrica destinada à moagem de trigo e 
milho 

DC RPD01 
Relação dos manifestos de produção e existência 
de vinhos, azeites, uvas e azeitonas – Dois Portos 

DC RVI01 
Relações dos vinhateiros que se propuseram a 
participar numa exposição em Londres 

DS BET01 Boletim do estado do tempo 
DS MAC01 Mapa dos capitais emprestados aos agricultores 

DS NBP01 
Nota da plantação de bacelos europeus e 
americanos 

DS QUE01 Questionário de produção agrícola 
DS RFA01 Relação das fábricas de aguardente 

SC FCC FISCALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS 
DC ACP01 Autuação de uma carta precatória 

DS MDC01 
Mapa da distribuição do contingente da 
contribuição predial 

SSC CON CÔNGRUAS PAROQUIAIS 

SR APD 
Autorização do procedimento contra os devedores 
da côngrua 

SR AEC Autos de execução por côngrua 

SR LDC 
Lançamento da derrama necessária para a côngrua 
do pároco 

SR MCP Mandados de citação para pagamento 

SR MRC 
Mapas da responsabilidade do cobrador geral das 
côngruas 

SR MDP 
Mapas demonstrativos do pagamento das côngruas 
paroquiais 

SR MLC 
Mapas do lançamento da derrama para as côngruas 
dos párocos e coadjutores 

SR OPC Ordens de pagamento das côngruas 

SR RDP 
Relação de devedores omissos ao pagamento da 
derrama paroquial 

UI EPC01 
Estado da derrama lançada para pagamento da 
côngrua ao pároco e outras despesas 

UI RPI01 
Relação dos processos instaurados por côngruas 
das freguesias do concelho 

DS RCC01 
Relação de todos os conhecimentos de côngruas 
dos párocos por cobrar 

SC INS INSPECÇÃO 

SSC COR 
CORPORAÇÕES RELIGIOSAS, 
INSTITUTOS DE BENEFICÊNCIA E 
HOSPITAIS 

SR ACO 
Acórdãos do Tribunal Administrativo referentes às 
corporações religiosas 

SR ACC Autos de contas das capelas 
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NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

SR ALP 
Autos de contas dos legados pios deixados em 
testamento 

SR CSS Contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

SR CHM 
Correspondência recebida dos hospitais, 
misericórdias e irmandades 

SR QIP 
Questionários feitos às instituições de piedade e 
beneficência 

SR RNO 
Relação do número de óbitos que tiveram lugar no 
Hospital Civil de Torres Vedras 

SR TCE 
Tabelas das contas dos encargos pios não 
cumpridos 

DS MIB01 
Mapa demonstrativo do estado dos inventários dos 
bens sujeitos à desamortização pertencentes às 
corporações 

SSC ESC ESCOLAS 
SR CPR Correspondência recebida dos professores 

SR CIP 
Correspondência recebida relativa à instrução 
primária 

SR MIM Mandados de intimação para matrícula 
SC MIL MILITAR 

SR AIM 
Autos de infracção dos mancebos que não 
solicitaram guias para a inspecção sanitária 

SR ACM 
Avisos para o comparecimento dos mancebos 
recenseados perante a junta de recrutamento 

SR BAM Boletins de aboletamento para militares 
SR BSR Boletins de serviço de recrutamento 
SR CMI Correspondência recebida dos militares 
SR GMA Guias de marcha 

SR MDI 
Mandados de intimação para o recenseamento 
militar 

SR MRE Mapas dos recrutados 
SR REM Recenseamento militar 
SR RPP Recibos do pagamento de pensões 
SR RVM Registo de vales emitidos por entidades militares 
SR RMR Relações de todos os mancebos recenseados 

SR RRI 
Relações dos recrutas apresentados para inspecção 
à Junta Revisora de Lisboa 

SR RRE 
Relações dos reservistas que passaram a residir no 
concelho de Torres Vedras 

SR RMN 
Relações mensais dos reservistas que se deviam ter 
apresentado na Administração do Concelho 

UI RIR01 
Registo de informações relativas aos mancebos 
recenseados 

UI RPR01 Registo de soldados que passaram à reserva 
DC AAM01 Abonos e assistência aos mobilizados 

SC PES PESSOAL 
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NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

SR AUN Autos de nomeação 
SR APF Autos de posse dos funcionários 
SR APR Autos de posse dos regedores 
UI RAR01 Registo de alvarás dos regedores 

DS MEM01 
Mapa do número, categoria e vencimentos dos 
empregados 

DS PCR01 Proposta para o cargo de regedor 

DS PVJ01 
Propostas para vogais efectivos e substitutos das 
juntas de paróquia 

DS REE01 
Relação dos empregados que receberam 
emolumentos 

SC RGP RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO 

SR MPO 
Mapas das freguesias que pela sua diminuta 
população e falta de recursos para subsistirem 
estão no caso de serem anexadas a outras 

SR MRG Mapas de recenseamento geral da população 

SR MFI 
Mapas do número de nascimentos de filhos 
legítimos e ilegítimos 

SR NNA Mapas do número de nascimentos e de autos 
SR MMP Mapas dos movimentos da população 

SR NMU 

Notas das mulheres solteiras ou viúvas não 
recatadas que tendo sido intimadas para darem 
conta do parto deram à luz e qual o destino que 
tiveram os filhos 

DS MDO01 
Mapa da mortalidade por doenças e média de 
óbitos por 1000 habitantes 

DS MNE01 
Mapa nominal dos emigrantes portugueses 
repatriados 

DS MER01 Mapa numérico dos emigrantes repatriados 

DS RSE01 
Relação dos súbditos espanhóis residentes no 
concelho de Torres Vedras 

SC REC REGISTO CIVIL 
DS MRC01 Mapa estatístico dos autos do registo civil 
DS RNO01 Relação do número de nascimentos e óbitos 

SC SGP SEGURANÇA PÚBLICA  
SSC POL POLÍCIA GERAL 

SR ALF Alvarás de licença aos festeiros 

SR CCP 
Correspondência recebida da Companhia de 
Caminhos de Ferro Portugueses 

SR GNR 
Correspondência recebida da Guarda Nacional 
Republicana 

SR CPC 
Correspondência recebida da Polícia Civil e 
Comissários 

SR COP 
Correspondência recebida relativa às obras 
públicas 

SR GMA Guias de marcha 
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NÍVEL 
DE 

DESCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
REGISTO DE 

AUTORIDADE 
DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE DESCRIÇÃO 

SR MAI Mandados de intimação 
SR PAP Participações policiais 
SR RPA Registo de licença de uso e porte de armas 
SR RLF Registo de licenças de fogo artificial 
SR RPP Registo de participações policiais 
SR RPE Registo de pedreiras 
SR RPH Relações das pessoas hospedadas em hotéis da vila 
SR RRP Requerimentos de registo de pedreiras 
SR TFF Termos de fiança de fogo 

UI REV01 
Registo de documentos de residência de 
estrangeiros apresentados ao visto administrativo 

UI REP01 Registo de entrada de presos 
UI RHO01 Registo de hóspedes 
UI RME01 Registo de matrícula de estrangeiros 
DS MPE01 Mapa de pedreiras 
DS MPR01 Mapa demonstrativo dos presos 

DS NIP01 
Nota das indicações exigidas pelo Ministérios das 
Obras Públicas, Comércio e Indústria acerca das 
pedreiras actualmente em lavra 

SSC PJU POLÍCIA JUDICIAL 
SR ACR Autos de cessão de responsabilidade 
SR AJF Autos de justificação administrativa  

SR CJC 
Correspondência recebida dos juízes de instrução 
criminal 

SR CJU Correspondência recebida relativa à Justiça 

SR RJD 
Registo de correspondência expedida para o juiz de 
direito e delegado 

UI ACT01 Actas dos juízes de paz 

UI RCJ01 
Registo de correspondência expedida às 
autoridades judiciais 

SSC PSA POLÍCIA SANITÁRIA 
SR CSP Correspondência recebida relativa à saúde pública 
SR MCP Mapas demonstrativos dos cemitérios públicos  
SR RVA Registo de vacinas 
UI AEC01 Autos de exame de terrenos para cemitérios 
UI REV01 Recenseamento vacinal 

UI RCH01 
Registo de cartas de habilitação dos médicos, 
farmacêuticos, dentistas e parteiras 

UI RCS01 Registo de cartões sanitários 

UI RSS01 
Registo de correspondência expedida ao 
subdelegado de saúde 

UI RMA01 
Registo de matrículas dos facultativos, 
farmacêuticos, parteiras, dentistas e sangradores 

DC COL01 Correspondência recebida relativa à cólera 
DC QCE01 Quesitos em relação aos cemitérios públicos 
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__________________________________________________FUNDO ACTVD 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS (F) 

 

Código de Referência: ACTVD 
 
Datas de acumulação: 1840-1942 
 
Dimensão e suporte: 156 cxs.; papel 
 
História administrativa e custodial: No Antigo Regime, a organização caracterizava-se 

pela ausência da divisão de poderes que se reuniam à volta de uma única pessoa – o rei. 

Em 1820, aquando da Revolução Liberal, tornou-se necessário reorganizar o território 

nacional em áreas administrativas estruturadas.  

Com o Decreto de 16 de Maio de 1832, o reino de Portugal é dividido em províncias, 

comarcas e concelhos. À frente de cada província um prefeito, nas comarcas, onde este 

não reside, um subprefeito e em cada concelho um provedor, todos nomeados pelo rei. 

Estava ainda prevista uma junta de cidadãos eleitos pelo povo: junto ao provedor, a 

câmara municipal do concelho; junto ao subprefeito, a junta de comarca; e junto ao 

prefeito, a junta geral da província. 

A Carta de lei de 25 de Abril de 1835 introduziu novas bases da administração geral e 

municipal. As províncias são extintas e substituídas por distritos, administrados por um 

magistrado de nomeação real, e por sua vez divididos em concelhos, cuja administração 

caberá ao administrador do concelho. 

A organização administrativa do país é desenvolvida pelo Decreto de 18 de Julho de 

1835. Além dos distritos e concelhos, são também criadas freguesias. O território 

nacional fica, assim, composto administrativamente pela junta geral de distrito e o 

governador civil, pela câmara municipal e o administrador do concelho, e pela junta de 

paróquia e o comissário de paróquia, mais tarde, regedor de paróquia. 

O administrador do concelho substitui a figura do provedor de concelho, mantendo, no 

entanto, as mesmas funções acrescidas de outras: obedecer às directrizes transmitidas 

pelo governador civil; vigiar a execução de todos os serviços administrativos, devendo 

remeter ao governador civil as contas, os resumos e as cópias autênticas das 

deliberações das câmaras municipais, das juntas de paróquia e das corporações, bem 

como prestar o auxílio de que precisarem; dirigir trabalhos públicos que se efectuem nos 
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limites do concelho; prover segundo a lei ao fornecimento de bestas, carros e outros 

meios de condução para as tropas em marcha; a superintendência e vigilância diária de 

tudo quanto respeita à polícia geral e judicial; a inspecção das escolas públicas e 

particulares; a fiscalização sobre os lançamentos e cobranças das contribuições directas 

e indirectas; a protecção geral das indústrias e das artes; apurar o recrutamento do 

exército e o alistamento da guarda nacional; o recenseamento e mapa da população; dar, 

visar os passaportes e passar os bilhetes de residência, dando relação de tudo ao 

governador civil; inspeccionar as prisões, casas de detenção, correcção e as casas 

públicas de comestíveis, de bebidas, medicamentos e boticas; o não consentimento do 

uso e porte de arma a indivíduos não militares; inspeccionar pesos e medidas e tudo 

quanto possa interessar a segurança e fidelidade do comércio; a redacção e guarda dos 

livros do registo civil: nascimentos, casamentos e óbitos; o registo de testamentos e de 

hipotecas; a vigilância e a inspecção dos diversos estabelecimentos de piedade e 

beneficência; tomar conta do cumprimento dos legados pios aos testamenteiros e aos 

administradores de vínculos, morgados e capelas; tomar contas às irmandades, 

confrarias, hospitais, misericórdias e a quaisquer outros estabelecimentos de piedade e 

beneficência; tomar juramento aos empregados do concelho e fazer-lhes dar posse dos 

respectivos empregos; atribuir a nomeação e a suspensão ou demissão dos amanuenses 

e oficiais de diligências, depois de indicada pelo governador civil, bem como a 

suspensão, depois de ouvidos, dos outros funcionários administrativos que lhe estiverem 

imediatamente subordinados; bem como o controlo das actividades económicas, em 

particular a estatística. 

No desempenho das suas funções, o administrador do concelho era auxiliado por um 

escrivão, que normalmente era o secretário da câmara. Quando a população excedia o 

número de 10000 habitantes, o administrador apresentava a sua proposta, em lista 

tríplice, à câmara municipal, que escolhia e nomeava o escrivão do administrador. Se 

fosse necessário, as câmaras concediam amanuenses ao administrador para coadjuvarem 

o escrivão, bem como homens de diligências, enquanto não houvesse guarda municipal. 

As funções do administrador do concelho mantêm-se até à sua extinção, oficializada 

pelo Código Administrativo de 31 de Dezembro de 1936, que no entanto contempla a 

manutenção de, pelo menos, algumas das suas funções até ao final do ano de 1937. Com 

a sua extinção, muitas das funções passaram para a câmara municipal. Podemos 

perceber, através da documentação existente no arquivo, que o Administrador do 

Concelho de Torres Vedras desempenhou funções pelo menos até ao ano de 1942. O 
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documento mais antigo do fundo data de 1840, sendo uma carta enviada pela câmara 

municipal ao administrador do concelho. No entanto, regista-se um maior número de 

documentos a partir, principalmente, da década de 60 do século XIX, apesar de haver 

alguns da década de 50. O fundo é, ainda, composto por dois subfundos: Comissão de 

Inquérito Industrial de Torres Vedras e Comissão Reguladora dos Preços dos Géneros 

Alimentícios. 

 

Âmbito e conteúdo: Contém editais; mapas gerais do resultado das eleições dos 

deputados e senadores; registo de contratos de expropriação dos caminhos de ferro; 

registo de diplomas e alvarás; registo de editais; cifra e cifrante da Administração do 

Concelho de Torres Vedras; registo das deliberações das juntas de paróquia; registo de 

termos de identidade, reconhecimento e fianças; nota indicativa do número total de 

eleitores recenseados; correspondência externa e interna recebida de várias entidades; 

correspondência recebida da Câmara Municipal, das diferentes repartições do Governo 

Civil, das juntas de paróquia, do Ministério da Fazenda, dos administradores do 

concelho, dos párocos, dos regedores de paróquia; registo de correspondência expedida 

externa e interna; registo de correspondência recebida; registo de telegramas expedidos; 

telegramas recebidos de administradores do concelho e de várias entidades; índice por 

assuntos da correspondência recebida do Governo Civil; registo de ofícios recebidos; 

registo de autos de abertura e publicação de testamentos cerrados; registo de 

testamentos; testamentos cerrados; testamentos; índice dos nomes das pessoas que 

faleceram com testamentos; termo de aceitação de testamentários; boletins da população 

agrícola e pecuária; correspondência recebida do Ministério da Agricultura; estatística 

da existência de gados; estatística da indústria pecuária; estatística da produção de vinho 

tinto, branco ou abafado, aguardente de 20 e 30 graus e aguardente de bagaço; 

manifestos de existência de azeite, de batata, de feijão, de milho e trigo, de solípedes, de 

vinho e azeite; manifestos de produção de centeio, aveia, cevada, trigo, fava, batata, 

milho, feijão, arroz, grão-de-bico, cortiça, vinho, azeite e lã; manifestos de produção e 

existência de lã, milho, arroz, feijão, grão-de-bico e de trigo; mapas da existência de 

gados; mapas das feiras e mercados; mapas de consumo; mapas de produção agrícola; 

notas de intimação para a venda do trigo; recenseamento geral dos gados; relações das 

fábricas de farinha, moinhos e azenhas; relações dos manifestos de existência de azeite; 

relações dos manifestos de produção de milho; relações dos manifestos de produção de 

trigo; relações dos manifestos de produção e existência de lã; requerimentos de guias de 
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transporte de produtos agrícolas; autos de concessão de licenças para a instalação de 

uma fábrica destinada à moagem de trigo e milho; relação dos manifestos de produção e 

existência de vinhos, azeites, uvas e azeitonas - Dois Portos; relações dos vinhateiros 

que se propuseram a participar numa exposição em Londres; boletim do estado do 

tempo; mapa dos capitais emprestados aos agricultores; nota da plantação de bacelos 

europeus e americanos; questionário de produção agrícola; relação das fábricas de 

aguardente; autuação de uma carta precatória; mapa da distribuição do contingente da 

contribuição predial; autorização do procedimento contra os devedores da côngrua; 

autos de execução por côngrua; lançamento da derrama necessária para a côngrua do 

pároco; mandados de citação para pagamento; mapas da responsabilidade do cobrador 

geral das côngruas; mapas demonstrativos do pagamento das côngruas paroquiais; 

mapas do lançamento da derrama para as côngruas dos párocos e coadjutores; ordens de 

pagamento das côngruas; relação de devedores omissos ao pagamento da derrama 

paroquial; estado da derrama lançada para pagamento da côngrua ao pároco e outras 

despesas; relação dos processos instaurados por côngruas das freguesias do concelho; 

relação de todos os conhecimentos de côngruas dos párocos por cobrar; acórdãos do 

Tribunal Administrativo referentes às corporações religiosas; autos de contas das 

capelas; autos de contas dos legados pios deixados em testamento; contas da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento; correspondência recebida dos hospitais, misericórdias e 

irmandades; questionários feitos às instituições de piedade e beneficência; relação do 

número de óbitos que tiveram lugar no Hospital Civil de Torres Vedras; mapa 

demonstrativo do estado dos inventários dos bens sujeitos à desamortização 

pertencentes às corporações; tabelas das contas dos encargos pios não cumpridos; 

correspondência recebida dos professores; correspondência recebida relativa à instrução 

primária; mandados de intimação para matrícula; autos de infracção dos mancebos que 

não solicitaram guias para a inspecção sanitária; avisos para o comparecimento dos 

mancebos recenseados perante a junta de recrutamento; boletins de aboletamento para 

militares; boletins de serviço de recrutamento; correspondência recebida dos militares; 

guias de marcha; mapas dos recrutados; mandados de intimação para o recenseamento 

militar; recenseamento militar; recibos do pagamento de pensões; relações de todos os 

mancebos recenseados; relações dos recrutas apresentados para inspecção à Junta 

Revisora de Lisboa; relações dos reservistas que passaram a residir no concelho de 

Torres Vedras; relações mensais dos reservistas que se deviam ter apresentado na 

Administração do Concelho; registo de vales emitidos por entidades militares; registo 
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de informações relativas aos mancebos recenseados; registo de soldados que passaram à 

reserva; abonos e assistência aos mobilizados; autos de nomeação; autos de posse dos 

funcionários e dos regedores; registo de alvarás dos regedores; mapa do número, 

categoria e vencimentos dos empregados; proposta para o cargo de regedor; propostas 

para vogais efectivos e substitutos das juntas de paróquia; relação dos empregados que 

receberam emolumentos; mapas das freguesias que pela sua diminuta população e falta 

de recursos para subsistirem estão no caso de serem anexadas a outras; mapas de 

recenseamento geral da população; mapas do número de nascimentos de filhos 

legítimos e ilegítimos; mapas do número de nascimentos e de autos; mapas dos 

movimentos da população; notas das mulheres solteiras ou viúvas não recatadas que 

tendo sido intimadas para darem conta do parto deram à luz e qual o destino que tiveram 

os filhos; mapa da mortalidade por doenças e média de óbitos por 1000 habitantes; 

mapa nominal dos emigrantes portugueses repatriados; mapa numérico dos emigrantes 

repatriados; relação dos súbditos espanhóis residentes no concelho de Torres Vedras; 

mapa estatístico dos autos do registo civil; relação do número de nascimentos e óbitos; 

alvarás de licença aos festeiros; correspondência recebida da Companhia de Caminhos 

de Ferro Portugueses, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Civil e Comissários; 

correspondência recebida relativa às obras públicas; guias de marcha; mandados de 

intimação; participações policiais; registo de licença de uso e porte de armas; registo de 

licenças de fogo artificial; registo de participações policiais; registo de pedreiras; 

relações das pessoas hospedadas em hotéis da vila; requerimentos de registo de 

pedreiras; termos de fiança de fogo; mapa demonstrativo dos presos; mapa de pedreiras; 

nota das indicações exigidas pelo Ministérios das Obras Públicas, Comércio e Indústria 

acerca das pedreiras actualmente em lavra; registo de documentos de residência de 

estrangeiros apresentados ao visto administrativo; registo de entrada de presos; registo 

de hóspedes; registo de matrícula de estrangeiros; autos de cessão de responsabilidade; 

autos de justificação administrativa; correspondência recebida dos juízes de instrução 

criminal; correspondência recebida relativa à Justiça; registo de correspondência 

expedida para o juiz de direito e delegado; actas dos juízes de paz; registo de 

correspondência expedida às autoridades judiciais; correspondência recebida relativa à 

saúde pública; mapas demonstrativos dos cemitérios públicos; registo de vacinas; autos 

de exame de terrenos para cemitérios; recenseamento vacinal; registo de cartas de 

habilitação dos médicos, farmacêuticos, dentistas e parteiras; registo de cartões 

sanitários; registo de correspondência expedida ao subdelegado de saúde; registo de 
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matrículas dos facultativos, farmacêuticos, parteiras, dentistas e sangradores; 

correspondência recebida relativa à cólera; e quesitos em relação aos cemitérios 

públicos. 

 

Fundo(s) relacionado(s): Câmara Municipal de Torres Vedras; Comissão da Estatística 

Agrícola do concelho de Torres Vedras; Comissão de Saúde de Torres Vedras. 

 
Acessibilidade: ARQBASE 2006 
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_______________________________________________SUBFUNDO CITVD 
 

 

Comissão de Inquérito Industrial de Torres Vedras (SF) 

Código de Referência: ACTVD/CITVD 

Datas de acumulação: 1890-1891 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

História administrativa e custodial: Os inquéritos industriais eram considerados 

fundamentais para se conhecer o estado e as condições da indústria nacional, de forma a 

adoptarem-se as providências necessárias para a defesa do trabalho nacional e para a 

protecção conveniente das indústrias portuguesas. 

Neste sentido, o Decreto de 25 de Abril de 188920 abriu um inquérito geral sobre o 

estado, condições e necessidades das indústrias do país e sobre a situação dos 

respectivos operários, cabendo ao Conselho Superior de Comércio e Indústria21 dirigir e 

superintender os trabalhos de inquérito. O regulamento para o inquérito foi, 

posteriormente, aprovado pelo Decreto de 16 de Maio de 189022. 

Segundo o regulamento, o inquérito abrangia as grandes e as pequenas indústrias fabris, 

manufactureiras e extractivas nacionais, bem como todos os estabelecimentos fabris 

(civis ou militares) do estado e estabelecimentos industriais explorados pelas 

municipalidades ou por outras corporações públicas. 

A direcção e superintendência de todo o serviço de inquérito era feita pelo conselho 

superior do comércio e indústria, mas cabia aos governadores civis, aos administradores 

de concelho e a todas as autoridades civis e militares auxiliarem o referido serviço. 

Havia, assim, dois tipos de inquérito relativos às indústrias fabris e manufactureiras: o 

inquérito de gabinete, realizado por meio de um questionário dirigido a cada um dos 

industriais; e o inquérito directo, realizado por meio de depoimentos dos chefes dos 

diversos estabelecimentos industriais e de visitas aos mesmos estabelecimentos e aos 

diferentes centros de produção. 

O inquérito de gabinete era o primeiro a ser realizado, mas para isso tinham de estar 

organizadas, em cada distrito administrativo, comissões distritais e, em cada concelho, 

comissões concelhias. As comissões distritais eram compostas por: o governador civil, 

presidente; o administrador do concelho da capital do distrito; quatro indivíduos 

                                                 
20 Publicado em: Diário do Governo. Lisboa. 97 (1 Mai. 1889) 989-990. 
21 O Conselho Superior de Comércio e Indústria foi criado pelo Decreto de 3 de Fevereiro de 1887, 
publicado em: Diário do Governo. Lisboa. 26 (4 Fev. 1887). 282-283. 
22 Publicado em: Diário do Governo. Lisboa. 111 (19 Mai. 1890) 1102-1104. 
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competentes em assuntos industriais; e um empregado do governo civil que servia de 

secretário, nomeado pelo governador civil. 

Por outro lado, faziam parte das comissões concelhias o administrador do concelho, que 

presidia, o presidente da respectiva câmara municipal e três pessoas competentes 

nomeadas pelo administrador do concelho. Em Lisboa e no Porto, era organizada em 

cada bairro uma comissão composta pelo administrador e por quatro indivíduos por ele 

nomeados.  

Os governadores civis, administradores de concelho ou de bairro e as respectivas 

comissões, deviam empregar todos os meios de publicidade e persuasão que estivessem 

ao seu alcance, a fim de que os industriais e operários se convencessem da alta 

importância do inquérito. Até ao dia 10 de Junho de 1890 tinham de estar instaladas 

todas as comissões concelhias. 

 

Âmbito e conteúdo: Contém actas da Comissão de Inquérito Industrial do concelho de 

Torres Vedras. 

 

Actas (UI) 

Código de Referência: ACTVD/CITVD/ACT01 

Datas de acumulação: 1890-1891 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém actas da Comissão de Inquérito Industrial do 

concelho de Torres Vedras. 
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_____________________________________________SUBFUNDO CPATVD 
 

 

Comissão Reguladora dos Preços dos Géneros Alimentícios de Torres Vedras (SF) 

Código de Referência: ACTVD/CPATVD 

Datas de acumulação: 1915 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

História administrativa e custodial: O Decreto n.º 741 de 10 de Agosto de 191423 

estabeleceu a proibição de elevar os preços dos géneros alimentícios de primeira 

necessidade, sem a autorização da autoridade administrativa. Desta forma, eram 

publicadas tabelas de preços para regular o comércio, que, todavia, foram objecto de 

reclamações por não acompanharem as oscilações dos preços abertos no mercado. 

Para corrigir essa situação, foram criadas, pelo Decreto n.º 1483 de 6 de Abril de 

191524, comissões concelhias, onde estivessem representadas todas as forças activas do 

país e outras que permitissem conhecer as condições comerciais locais, de forma a 

regularizar os preços dos géneros em áreas de pequena superfície, bem como suavizar 

os efeitos da crise de subsistências vivida na época. 

Na sede de cada um dos concelhos funcionaria, assim, uma comissão denominada 

«Comissão reguladora dos preços dos géneros alimentícios», constituídas por: o 

administrador do concelho; o presidente da comissão executiva do município; um 

delegado do sindicato agrícola local (caso não existisse, por um agricultor do concelho, 

proposto pela Associação Central de Agricultura Portuguesa); e por um delegado de 

cada uma das associações comerciais do concelho (na sua ausência, por um comerciante 

do concelho). As comissões de Lisboa e Porto, em vez do administrador do concelho, 

eram constituídas pelos respectivos comandantes de polícia. 

As comissões funcionavam nas administrações dos concelhos, a cargo das quais 

ficavam as despesas do expediente, com excepção de Lisboa e Porto, que funcionavam 

nas sedes de comando da polícia. Tinham, assim, a competência de elaborar as tabelas 

de preços dos géneros alimentícios de primeira necessidade, que, no entanto, estavam 

sujeitas à homologação do governador civil e à publicação, depois de aprovadas, em 

editais assinados pelos administradores dos concelhos ou pelos comandantes da polícia. 

                                                 
23 Publicado em: Diário do Governo. Lisboa. 138 (10 Ago. 1914). 445. 
24 Publicado em: Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 67 (6 Abr. 1915) 307-310. 
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A Comissão Reguladora dos Preços de Géneros Alimentícios de Torres Vedras, 

conforme o livro de actas, foi criada a 5 de Maio de 1915. No entanto, apenas uma acta 

foi registada nesse livro. 

 

Âmbito e conteúdo: Contém actas da Comissão Reguladora dos Preços dos Géneros 

Alimentícios do concelho de Torres Vedras. 

Actas (UI) 

Código de Referência: ACTVD/CPATVD/ACT01 

Datas de acumulação: 1915 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém actas da Comissão Reguladora dos Preços de 

Géneros Alimentícios do concelho de Torres Vedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

_______________________________________________SECÇÃO ADM 
 

 

Administrativa (SC) 

Código de Referência: ACTVD/ADM 

Datas de acumulação: 1840-1943 

Dimensão e suporte: 732 caps., 251 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Competia ao administrador do concelho vigiar a execução de todos 

os serviços administrativos, devendo remeter ao governador civil as contas, resumos e 

cópias das deliberações das câmaras municipais e das juntas de paróquia, bem como 

fazer o registo de testamentos. 

Editais (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EDI 

Datas de acumulação: 1894-1927 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os editais da Administração do Concelho. 

Mapas gerais do resultado das eleições dos deputados e senadores (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/MDS 

Datas de acumulação: 1921-1922 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas gerais do resultado das eleições dos 

deputados e senadores realizadas nas assembleias primárias deste concelho, 

com indicação dos nomes dos candidatos, do número de votos obtidos por 

cada candidato em cada assembleia, do número de listas e das respectivas 

filiações partidárias. 

Registo de contratos de expropriação dos caminhos de ferro (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/RCE 

Datas de acumulação: 1885-1888 

Dimensão e suporte: 1 cx., 3 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de contratos de expropriação dos 

caminhos de ferro de Lisboa a Sintra, Torres Vedras, Ramal da Merceana, 

Figueira e Alfarelos. 
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Registo de diplomas e alvarás (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/RDA 

Datas de acumulação: 1868-1928 

Dimensão e suporte: 1 cx., 5 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de diversos diplomas e alvarás 

conferidos pela Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Registo de editais (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/RED 

Datas de acumulação: 1882-1943 

Dimensão e suporte: 1 cx., 4 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de editais publicados pela 

Administração do Concelho e outros indispensáveis para o seu conhecimento 

futuro. 

Cifra da Administração do Concelho de Torres Vedras (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/CFR01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém um código e a respectiva descodificação da 

Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Cifrante da Administração do Concelho de Torres Vedras (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/CFT01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém um código e a respectiva descodificação da 

Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Registo das deliberações das Juntas de Paróquia (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/DJP01 

Datas de acumulação: 1877-1910 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo das deliberações tomadas pelas Juntas 

de Paróquia do concelho de Torres Vedras. 
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Registo de termos de identidade, reconhecimento e fianças (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/RTI01 

Datas de acumulação: 1883-1912 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de termos de identidade, 

reconhecimento e fianças prestadas na Administração do Concelho de Torres 

Vedras. 

Nota indicativa do número total de eleitores recenseados (DS) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NER01 

Datas de acumulação: 1896 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Nota indicativa do número total de eleitores 

definitivamente recenseados no ano de 1894 em cada uma das freguesias 

deste concelho e o número total de recenseados no ano de 1895, segundo o 

Decreto de 28 de Março do mesmo ano, destinado a remodelar, na sua 

origem e na sua constituição, a câmara dos deputados da nação portuguesa. 

 
SUBSECÇÃO EXP___________________________________________________ 

 
 

Expediente (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP 

Datas de acumulação: 1840-1940 

Dimensão e suporte: 726 caps., 140 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência externa e interna recebida de 

diversas entidades, correspondência recebida da Câmara Municipal, do Governo 

Civil, das Juntas de Paróquia, do Ministério da Fazenda, dos administradores do 

concelho, dos párocos, bem como registos de correspondência expedida e recebida 

e telegramas.  

Correspondência externa recebida de diversas entidades (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CED 

Datas de acumulação: 1853-1931 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 50 caps.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho de diversas entidades não pertencentes ao concelho de Torres 

Vedras. 

Notas: Por correspondência externa entende-se a correspondência recebida 

de remetentes fora do concelho de Torres Vedras; não existem os anos 1854 

a 1868, 1870, 1871, 1873 a 1876, 1878, 1879, 1882 a 1884, 1899, 1905, 

1907 e 1908. 

Correspondência interna recebida de diversas entidades (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CID 

Datas de acumulação: 1856-1931 

Dimensão e suporte: 1 cx., 40 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho de diversas entidades do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Por correspondência interna entende-se a correspondência de 

remetentes residentes dentro do limite do concelho de Torres Vedras; não 

existem os anos 1857 a 1876, 1880 a 1886, 1889, 1892, 1895, 1899, 1904, 

1905, 1908, 1910, 1912 e 1929. 

Correspondência recebida da 1.ª Repartição do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC1 

Datas de acumulação: 1868-1930 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 42 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da 1.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1892, 1893, 1897, 1899 a 1905, 1907, 1909 a 

1911, 1914, 1916, 1919, 1921 a 1923, 1925. 

Correspondência recebida da 1.ª Repartição do Governo Civil - 

Circulares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC1C 

Datas de acumulação: 1850-1930 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 44 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as circulares recebidas pela Administração do 

Concelho da 1.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 
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Notas: Não existem os anos 1851 a 1863, 1865 a 1867, 1887, 1892 a 1894, 

1897, 1900 a 1910, 1916, 1919, 1920, 1923 e 1924. 

Correspondência recebida da 2.ª Repartição do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC2 

Datas de acumulação: 1868-1930 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 44 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da 2.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1893, 1894, 1899, 1901 a 1911, 1913, 1914, 

1919, 1920 e 1924. 

Correspondência recebida da 2.ª Repartição do Governo Civil - 

Circulares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC2C 

Datas de acumulação: 1868-1932 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 45 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as circulares recebidas pela Administração do 

Concelho da 2.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1892, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904 a 1910, 

1914, 1919, 1920, 1922 a 1924, 1929 e 1931. 

Correspondência recebida da 3.ª Repartição do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC3 

Datas de acumulação: 1870-1928 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 35 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da 3.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1871, 1892, 1893, 1897, 1899 a 1909, 1911, 

1913 a 1916, 1918, 1919, 1923 e 1924. 

Correspondência recebida da 3.ª Repartição do Governo Civil - 

Circulares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC3C 

Datas de acumulação: 1868-1928 



 39 

Dimensão e suporte: 1 cx., 24 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as circulares recebidas pela Administração do 

Concelho da 3.ª Repartição do Governo Civil do Distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1892, 1897, 1899 a 1901, 1903 a 1909, 1914, 

1921, 1923, 1924 e 1926. 

Correspondência recebida da 4.ª Repartição do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC4 

Datas de acumulação: 1868-1897 

Dimensão e suporte: 3 cxs., 25 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da 4.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1892 a 1896. 

Correspondência recebida da 4.ª Repartição do Governo Civil - 

Circulares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GC4C 

Datas de acumulação: 1866-1892 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 27 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as circulares recebidas pela Administração do 

Concelho da 4.ª Repartição do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

 

Correspondência recebida da Câmara Municipal (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CCM 

Datas de acumulação: 1840-1926 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 27 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1841 a 1876, 1880 a 1886, 1888 1889, 1892, 

1897, 1899, 1905, 1907, 1908, 1910, 1913 a 1915, 1919 a 1921, 1923 e 

1925. 

Correspondência recebida da Comissão Distrital do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GCD 

Datas de acumulação: 1893-1916 
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Dimensão e suporte: 1 cx., 15 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da Comissão Distrital do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1899, 1905, 1907 a 1911, 1914 e 1915. 

Correspondência recebida da Repartição Central do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GCC 

Datas de acumulação: 1868-1906 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 32 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da Repartição Central do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1879, 1893, 1899, 1900, 1902, 1903 e 1905. 

Correspondência recebida da Repartição Central do Governo Civil - 

Circulares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GCCC 

Datas de acumulação: 1866-1923 

Dimensão e suporte: 1 cx., 33 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as circulares recebidas pela Administração do 

Concelho da Repartição Central do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1867, 1874, 1875, 1894, 1897, 1899 a 1909, 

1914 a 1922. 

Correspondência recebida das Juntas de Paróquia (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CJP 

Datas de acumulação: 1877-1928 

Dimensão e suporte: 3 cxs., 41 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos presidentes das Juntas de Paróquia do concelho de Torres 

Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1880, 1882, 1883, 1886, 1888, 1907, 1908, 

1910, 1911, 1915 e 1920. 
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Correspondência recebida de Repartições Diversas do Governo Civil 

(SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GCV 

Datas de acumulação: 1863-1910 

Dimensão e suporte: 1 cx., 7 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho de diversas repartições do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1864 a 1887, 1890 a 1894, 1896 a 1900, 1902 e 

1904 a 1909.  

Correspondência recebida de Repartições Diversas do Governo Civil - 

Circulares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/GCVC 

Datas de acumulação: 1859-1917 

Dimensão e suporte: 1 cx., 10 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as circulares recebidas pela Administração do 

Concelho de repartições diversas do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1860 a 1868, 1871 a 1877, 1879 a 1891, 1893, 

1894, 1897 a 1911, 1913 a 1915. 

Correspondência recebida do Ministério da Fazenda (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CMF 

Datas de acumulação: 1879-1897 

Dimensão e suporte: 1 cx., 16 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho do Ministério da Fazenda. 

Notas: Não existem os anos 1893 a 1895. 

Correspondência recebida dos administradores do concelho (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CAC 

Datas de acumulação: 1872-1927 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 42 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos administradores de outros concelhos. 
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Notas: Não existem os anos 1874 a 1882, 1899, 1905, 1907, 1909, 1913, 

1914 e 1925. 

Correspondência recebida dos párocos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CPA 

Datas de acumulação: 1870-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 34 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos párocos. 

Notas: Não existem os anos 1874 a 1876, 1880 a 1882, 1884 a 1886, 1897, 

1905, 1908, 1909, 1914, 1915 e 1917. 

Correspondência recebida dos regedores de paróquia (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/CRP 

Datas de acumulação: 1871-1939 

Dimensão e suporte: 6 cxs., 57 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos regedores de paróquia do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1874, 1882, 1908 a 1911, 1932 a 1938. 

Registo de correspondência expedida externa (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/REE 

Datas de acumulação: 1869-1938 

Dimensão e suporte: 5 cxs., 38 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de correspondência expedida 

externa da Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Registo de correspondência expedida interna (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/REI 

Datas de acumulação: 1868-1938 

Dimensão e suporte: 7 cxs., 52 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de correspondência expedida 

interna da Administração do Concelho de Torres Vedras. 
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Notas: Por correspondência interna entende-se a correspondência dirigida a 

funcionários residentes dentro do limite do concelho de Torres Vedras; não 

existem os anos 1905, 1906 e 1935. 

Registo de correspondência expedida para o Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/REG 

Datas de acumulação: 1868-1940 

Dimensão e suporte: 4 cxs., 31 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de correspondência expedida 

da Administração do Concelho de Torres Vedras para o Governo Civil do 

distrito de Lisboa. 

Nota: Não existe o ano 1901. 

Registo de correspondência recebida (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/REC 

Datas de acumulação: 1885-1939 

Dimensão e suporte: 1 cx., 8 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo da correspondência recebida pela 

Administração do Concelho. 

Notas: Não existem os anos 1887 a 1889, 1891 a 1893 e 1915 a 1933. 

Registo de correspondência recebida do Governo Civil (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/RRG 

Datas de acumulação: 1870-1886 

Dimensão e suporte: 1 cx., 4 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo da correspondência recebida pela 

Administração do Concelho do Governo Civil do distrito de Lisboa. 

Notas: Não existem os anos 1876, 1877 e 1879 a 1884. 

Registo de telegramas expedidos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/RTE 

Datas de acumulação: 1888-1939 

Dimensão e suporte: 1 cx., 6 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo dos telegramas expedidos pela 

Administração do Concelho de Torres Vedras. 
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Telegramas recebidos de administradores do concelho (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/TAC 

Datas de acumulação: 1875-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 17 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os telegramas recebidos pela Administração do 

Concelho dos administradores de outros concelhos. 

Notas: Não existem os anos 1876, 1878 a 1887, 1891, 1893, 1894, 1899, 

1900, 1902, 1904 a 1912, 1914 e 1917. 

Telegramas recebidos de várias entidades (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/TVE 

Datas de acumulação: 1877-1928 

Dimensão e suporte: 1 cx., 23 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os telegramas recebidos pela Administração do 

Concelho de várias entidades. 

Notas: Não existem os anos 1878, 1880, 1882 a 1884, 1887, 1889 a 1894, 

1899, 1900, 1902, 1904 a 1910, 1913, 1914, 1920, 1922 a 1925 e 1927. 

Índice por assuntos da correspondência recebida do Governo Civil (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/IGC01 

Datas de acumulação: 1850-1888 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o índice por assuntos da correspondência do 

Governo Civil enviada para a Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Registo de ofícios recebidos (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/EXP/ROR01 

Datas de acumulação: 1918 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de ofícios recebidos pela 

Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Notas: Inicialmente este livro estava destinado ao lançamento de termos de 

fiança prestados pela Administração do Concelho, tal como se pode verificar 

no texto de abertura, havendo ainda o registo de um termo de fiança para o 

lançamento de foguetes na segunda página do livro. 
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SUBSECÇÃO NOT_______________________________________________ 
 

 
Notariado (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT 

Datas de acumulação: 1868-1940 

Dimensão e suporte: 3 caps., 95 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém testamentos, registo de testamentos, registo de autos 

de abertura e publicação de testamentos cerrados, testamentos cerrados, índice dos 

nomes das pessoas que faleceram com testamentos e termo de aceitação de 

testamentários. 

Registo de autos de abertura e publicação de testamentos cerrados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT/RAT 

Datas de acumulação: 1868-1937 

Dimensão e suporte: 1 cx., 7 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo dos autos de abertura e publicação dos 

testamentos cerrados, lavrados na Administração do Concelho de Torres 

Vedras. 

Registo de testamentos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT/RTE 

Datas de acumulação: 1868-1940 

Dimensão e suporte: 13 cxs., 87 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo dos testamentos do concelho de 

Torres Vedras. 

Testamentos cerrados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT/TCE 

Datas de acumulação: 1905-1931 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém testamentos que ficaram na posse do 

administrador do concelho por não terem sido devolvidos aos interessados, 

depois de ter sido feito o respectivo registo nos livros de testamentos. 
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Testamentos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT/TES 

Datas de acumulação: 1901-1919 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém testamentos registados na Administração do 

Concelho de Torres Vedras. 

Índice dos nomes das pessoas que faleceram com testamentos (UI) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT/IND01 

Datas de acumulação: 1913 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o índice dos nomes das pessoas que faleceram 

com testamentos no concelho de Torres Vedras, com indicação dos nomes, 

residência, número do livro em que foram registados e número de folhas. 

Termo de aceitação de testamentários (DC) 

Código de Referência: ACTVD/ADM/NOT/TAT01 

Datas de acumulação: 1883 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém um termo de aceitação de Guilherme Maria 

Elbling e Francisco Maria da Costa para serem testamentários do falecido 

José Maria Veiga da Silva Rego. 

 

_______________________________________________SECÇÃO CAE 
 

 

Controlo de actividades económicas (SC) 

Código de Referência: ACTVD/CAE 

Datas de acumulação: 1867-1932 

Dimensão e suporte: 380 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Ao administrador do concelho competia controlar as actividades 

agrícolas e pecuárias, nomeadamente a estatística, participando nos arrolamentos dos 

diferentes produtos. O processo de arrolamento compreendia, em primeiro lugar, a 

obrigatoriedade de os produtores manifestarem as quantidades que colheram e que 

tinham disponíveis para consumo, remetendo, posteriormente, os manifestos aos 



 47 

regedores de paróquia. Estes, por sua vez, faziam um primeiro apuramento, donde 

resultavam as relações com o resultado de cada um dos manifestantes, e remetiam aos 

administradores. Os administradores do concelho efectuavam os mapas de apuramento, 

através dos quais verificavam se os dados eram exactos, e enviavam-nos aos respectivos 

governadores civis, que, por último lugar, remetiam à Direcção Geral de Estatística, 

para publicarem os resultados de todos os distritos no Diário do Governo. 

Boletins da população agrícola e pecuária (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/BPA 

Datas de acumulação: 1888 

Dimensão e suporte: 6 cxs., 146 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os boletins da população agrícola e pecuária 

entregues no domicílio de cada família agrícola, pelo agente recenseador e 

recolhido pelo mesmo agente, depois de ter verificado a exactidão das 

declarações. 

Correspondência recebida do Ministério da Agricultura (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/CMA 

Datas de acumulação: 1921 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho do comissariado de abastecimentos do Ministério da 

Agricultura. 

Estatística da existência de gados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/ESG 

Datas de acumulação: 1915 

Dimensão e suporte: 1 cx., 16 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém dados estatísticos da existência dos gados 

bovino, suíno, cavalar e muar, asinino, lanígero e caprino, existentes nas 

freguesias do concelho de Torres Vedras até 15 de Dezembro de 1915, com 

indicação dos nomes dos proprietários e residência. 

Estatística da indústria pecuária (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/EIP 
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Datas de acumulação: 1916-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a estatística da indústria pecuária do concelho 

de Torres Vedras, com indicações do preço médio do gado (bovinos, ovinos, 

caprinos, suínos, equinos) e seus produtos, do gado abatido para consumo 

com o peso líquido e o preço por quilograma, dos preços médios das 

forragens e do aluguer do gado de trabalho por dia. 

Estatística da produção de vinho tinto, branco ou abafado, aguardente 

de 20 e 30 graus e aguardente de bagaço (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/EPV 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cx., 16 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a estatística da produção de vinho tinto, branco 

e abafado, aguardente de 20 e 30 graus e aguardente de bagaço, com o nome 

dos produtores, residência e quantidade de produção, respeitante a cada 

freguesia do concelho de Torres Vedras. 

Manifestos de existência de azeite (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MEA 

Datas de acumulação: 1918-1932 

Dimensão e suporte: 1 cx., 36 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes às quantidades de 

azeite que cada manifestante possui e ao fim a que se destinam. 

Notas: Não existem os anos 1919, 1921 a 1923, 1925 a 1930. 

Manifestos de existência de batata (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MEB 

Datas de acumulação: 1916-1918 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 24 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações com a quantidade 

de batata que restou da produção do ano anterior, bem como da quantidade 

provável da nova colheita, respeitantes a cada produtor e a cada freguesia do 

concelho de Torres Vedras. 
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Notas: Não existe o ano 1917. 

Manifestos de existência de feijão (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MEF 

Datas de acumulação: 1918 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes à existência de 

feijão. 

Manifestos de existência de milho e trigo (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MMT 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cx., 16 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes à existência de 

milho e trigo. 

Manifestos de existência de solípedes (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MES 

Datas de acumulação: 1889-1908 

Dimensão e suporte: 3 cxs., 16 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos da existência de solípedes 

(cavalos, éguas e muares) das freguesias do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1891 a 1904 e 1907. 

Manifestos de existência de vinho e azeite (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MVA 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cx., 15 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes à existência de 

vinho e azeite. 
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Manifestos de produção de centeio, aveia, cevada, trigo, fava, batata, 

milho, feijão, arroz, grão-de-bico, cortiça, vinho, azeite e lã (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MPA 

Datas de acumulação: 1920-1928 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor 

sobre as sementeiras e produções de centeio, aveia, cevada, trigo, fava, 

batata, milho, feijão, arroz, grão-de-bico, cortiça, vinho, azeite e lã. 

Notas: Só existem os anos 1920, da freguesia de A-dos-Cunhados, e 1928, 

da freguesia de Freiria. 

Manifestos de produção e existência de lã (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MEL 

Datas de acumulação: 1917-1920 

Dimensão e suporte: 1 cx., 34 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes à produção e 

existência de lã, conforme o Decreto n.º 2515 de 30 de Junho de 1917. 

Notas: Não existe o ano 1919. 

Manifestos de produção e existência de milho, arroz, feijão e grão-de-

bico (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MMA 

Datas de acumulação: 1915 

Dimensão e suporte: 1 cx., 15 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes às colheitas do 

milho, arroz, feijão e grão-de-bico e das quantidades possuídas para venda, 

recolhidos para se proceder ao arrolamento das existências de milho, arroz, 

feijão e grão-de-bico, segundo o Decreto n.º 2012 de 30 de Outubro de 1915, 

publicado a 3 de Novembro de 1915 no Diário do Governo n.º 224. 

Manifestos de produção e existência de trigo (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MET 

Datas de acumulação: 1915-1916 
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Dimensão e suporte: 2 cxs., 14 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os manifestos ou declarações de cada produtor e 

de cada freguesia do concelho de Torres Vedras, referentes à produção e 

existência de trigo. 

Mapas da existência de gados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MEG 

Datas de acumulação: 1867-1898 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mapas da existência do gado cavalar, muar, 

asinino, vacum, lanígero, caprino e suíno existentes no concelho de Torres 

Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1870 a 1873, 1878, 1880 a 1896. 

Mapas das feiras e mercados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MFM 

Datas de acumulação: 1897-1911 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mapas das feiras e mercados do concelho de 

Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1898 a 1901, 1905 a 1910. 

Mapas de consumo (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MCO 

Datas de acumulação: 1894-1917 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mapas relativos ao consumo de trigo, carnes 

verdes, milho, centeio e pão no concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1894 a 1902 e 1905 a 1915. 

Mapas de produção agrícola (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MPR 

Datas de acumulação: 1867-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas de produção de trigo, feijão, grão-de-
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bico, arroz, milho, vinho, azeite, centeio, cevada, aveia, fava, batatas, 

aguardente, frutas, cortiça, lã, sal, manteiga, vinagre, nozes, avelãs, 

amêndoas, castanhas, cera, mel e legumes, que resultaram do apuramento 

feito a partir das relações dos manifestos entregues pelos regedores de 

paróquia à Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Notas de intimação para a venda de trigo (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/NIN 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém notas de intimação do administrador do 

concelho, feitas a comerciantes para venderem o trigo que possuem. 

Segundo o art. 19.º do Decreto n.º 2253 de 4 de Março de 1916, o 

administrador do concelho deveria intimar os possuidores de trigo a vender 

as quantidades que tivessem em excesso.  

Recenseamento geral dos gados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RGG 

Datas de acumulação: 1870 

Dimensão e suporte: 1 cx., 9 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o recenseamento geral dos gados bovino, 

cavalar e caprino de cada freguesia do concelho de Torres Vedras. 

Relações das fábricas de farinha, moinhos e azenhas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RFF 

Datas de acumulação: 1916-1917 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações das fábricas de farinha, moinhos e 

azenhas situadas no concelho de Torres Vedras, com indicação dos nomes 

dos proprietários. 

Relações dos manifestos de existência de azeite (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RMA 

Datas de acumulação: 1917-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém as relações dos manifestos de existência, 

consumo e venda de azeite de cada freguesia do concelho de Torres Vedras. 

Relações dos manifestos de produção de milho (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RMM 

Datas de acumulação: 1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém relações dos manifestos de produção do milho, 

com indicação da freguesia onde o produto foi colhido, o nome dos 

manifestantes, a quantidade, e o fim a que se destina. 

Relações dos manifestos de produção de trigo (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RMT 

Datas de acumulação: 1916-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações dos manifestos de produção do trigo, 

com indicação da freguesia onde o produto foi colhido, o nome dos 

manifestantes, a quantidade, o destino e as freguesias onde o produto está 

armazenado. 

Notas: Falta o ano 1917. 

Relações dos manifestos de produção e existência de lã (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RML 

Datas de acumulação: 1919 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações dos manifestos de produção e 

existência de lã do ano de 1918, de cada freguesia do concelho de Torres 

Vedras. 

Requerimentos de guias de transporte de produtos agrícolas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RGT 

Datas de acumulação: 1915 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém requerimentos de guias de transporte de 

produtos agrícolas. Segundo o art. 25.º do Decreto n.º 2253 de 4 de Março de 
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1916, nos concelhos fronteiriços não podem entrar para consumo quaisquer 

matérias primas ou mercadorias de primeira necessidade sem guia visada 

pelos administradores de concelho. 

Autos de concessão de licenças para a instalação de uma fábrica 

destinada à moagem de trigo e milho (DC) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/ACL01 

Datas de acumulação: 1905 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém autos de concessão de licenças para a instalação 

de uma fábrica destinada à moagem de trigo e milho, na rua de Mousinho de 

Albuquerque, freguesia de São Pedro do Concelho de Torres Vedras. 

Relação dos manifestos de produção e existência de vinhos, azeites, uvas 

e azeitonas - Dois Portos (DC) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RPD01 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação das declarações apresentadas pelos 

produtores e detentores de vinhos, azeites, uvas e azeitonas da freguesia de 

Dois Portos, concelho de Torres Vedras. 

Relações dos vinhateiros que se propuseram a participar numa 

exposição em Londres (DC) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RVI01 

Datas de acumulação: 1874 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações dos vinhateiros que enviaram à 

Administração do Concelho amostras dos seus vinhos produzidos no 

concelho, com um quadro sinóptico das respostas dadas pelos mesmos aos 

quesitos propostos na Circular do Ministério d' Obras Públicas, Comércio e 

Indústria de 17 de Novembro de 1873, com destino à exposição inaugurada 

em Londres no ano de 1874. 
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Boletim do estado do tempo (DS) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/BET01 

Datas de acumulação: 1918 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o boletim do estado do tempo do mês de 

Setembro de 1918, com indicações da temperatura, humidade, chuva, estado 

atmosférico e força do vento. 

Mapa dos capitais emprestados aos agricultores (DS) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/MAC01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém dados dos capitais emprestados aos agricultores 

do concelho de Torres Vedras. 

Nota da plantação de bacelos europeus e americanos (DS) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/NBP01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a quantidade de bacelos europeus e americanos 

plantados de 1881 a 1891, em cada freguesia do concelho de Torres Vedras. 

Questionário de produção agrícola (DS) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/QUE01 

Datas de acumulação: 1898 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém um questionário de produção agrícola, com 

recolha da quantidade de produção de cereais (trigo, milho e centeio), 

legumes (feijão, ervilha, grão de bico, batata, arroz), cevada, farinha, aveia, 

palha de trigo, de centeio e de cevada e ferro. 

Relação das fábricas de aguardente (DS) 

Código de Referência: ACTVD/CAE/RFA01 

Datas de acumulação: 1926 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém a relação das fábricas de aguardente do 

concelho de Torres Vedras, organizada em conformidade com o art. 12.º do 

Decreto n.º 11864 de 5 de Julho de 1926, com indicação dos nomes dos 

proprietários e respectivas moradas, locais onde as fábricas estão situadas e o 

processo de destilação de cada uma. 

 

__________________________________________________SECÇÃO FCC 
 
 

Fiscalização das cobranças (SC) 

Código de Referência: ACTVD/FCC 

Datas de acumulação: 1856-1911 

Dimensão e suporte: 59 caps., 2 livs.: papel 

Âmbito e conteúdo: Ao administrador do concelho cabia-lhe a fiscalização das 

cobranças das contribuições directas e indirectas, bem como das côngruas paroquiais. 

Autuação de uma carta precatória proveniente do pagamento da 

contribuição municipal directa (DC) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/ACP01 

Datas de acumulação: 1875 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém uma autuação de uma carta precatória contra 

José Maria da Rocha, proveniente da contribuição municipal directa do ano 

de 1873 a 1874. 

Mapa da distribuição do contingente da contribuição predial (DS) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/MDC01 

Datas de acumulação: 1896 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa da distribuição do contingente da 

contribuição predial para o ano de 1896 na importância de 299 221$354 reis 

pelos concelhos do distrito de Lisboa, excluindo o da capital. 

Notas: Distribuição feita nos termos do parágrafo 1.º do artigo 7.º da Lei de 

17 de Maio de 1880, do parágrafo 2.º do artigo 1.º da Lei de 13 de Maio e do 
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Decreto de 27 de Agosto, publicado no Diário do Governo n.º 200 de 7 de 

Setembro de 1896. 

 
SUBSECÇÃO CON_________________________________________________ 

 
 

Côngruas paroquiais (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON 

Datas de acumulação: 1856-1911 

Dimensão e suporte: 57 caps., 2 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Cabia ao administrador do concelho verificar e ordenar o 

pagamento das côngruas paroquiais. 

Autorização do procedimento contra os devedores da côngrua (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/APD 

Datas de acumulação: 1879-1896 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a autorização do procedimento contra os 

devedores omissos mencionados na relação anexada, proveniente da derrama 

da côngrua paroquial, em conformidade com os artigos 81 e 82 do 

regulamento de 28 de Março de 1895. 

Notas: Não existem os anos 1884 a 1886 e 1891 a 1893. 

Autos de execução por côngrua (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/AEC 

Datas de acumulação: 1868-1897 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém autos de execução por côngrua, com indicação 

do respectivo nome do executado, da freguesia de que é natural, do valor em 

dívida e do ano económico a que se refere a dívida. 

Notas: Os documentos estão organizados alfabeticamente e não pela ordem 

cronológica, uma vez que já estavam organizados pelo nome dos executados; 

não existem os anos 1875 a 1895. 

Lançamento da derrama necessária para a côngrua do pároco (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/LDC 
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Datas de acumulação: 1861-1907 

Dimensão e suporte: 11 cxs., 49 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os lançamentos da derrama necessária para a 

côngrua do pároco das diferentes freguesias do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existe o ano económico 1862-1863. 

Mandados de citação para pagamento (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/MCP 

Datas de acumulação: 1868-1872 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mandados para citação do administrador do 

concelho aos devedores do pagamento das côngruas. 

Notas: Não existe o ano 1869. 

Mapas da responsabilidade do cobrador geral das côngruas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/MRC 

Datas de acumulação: 1876-1911 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas da responsabilidade do cobrador geral 

das côngruas provenientes dos documentos que recebeu, bem como o saldo 

em dinheiro que existia em cofre. 

Notas: Não existem os anos 1878 a 1881, 1884, 1885, 1890 a 1896, 1899 a 

1905. 

Mapas demonstrativos do pagamento das côngruas paroquiais (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/MDP 

Datas de acumulação: 1876-1911 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas demonstrativos do pagamento das 

côngruas paroquiais. 

Notas: Não existem os anos 1878 a 1881, 1884, 1885, 1889 a 1903. 

Mapas do lançamento da derrama para as côngruas dos párocos e 

coadjutores (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/MLC 
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Datas de acumulação: 1878-1910 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas do lançamento da derrama para as 

côngruas dos párocos e coadjutores. 

Notas: Não existem os anos 1880 a 1896, 1901 a 1904. 

Ordens de pagamento das côngruas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/OPC 

Datas de acumulação: 1856-1887 

Dimensão e suporte: 1 cx.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamentos das côngruas. 

Notas: Não existem os anos 1858 a 1860, 1872 a 1885. 

Relação de devedores omissos ao pagamento da derrama paroquial (SR) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/RDP 

Datas de acumulação: 1874-1901 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação dos devedores omissos no pagamento 

das côngruas dos párocos das freguesias do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1875, 1876, 1878 a 1880, 1883 a 1892 e 1897. 

Estado da derrama lançada para pagamento da côngrua ao pároco e 

outras despesas (UI) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/EPC01 

Datas de acumulação: 1907-1911 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o estado da derrama lançada para pagamento da 

côngrua ao pároco e as despesas com o pagamento do secretário e do 

cobrador, referentes a cada freguesia do concelho de Torres Vedras. 

Relação dos processos instaurados por côngruas das freguesias do 

concelho (UI) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/RPI01 

Datas de acumulação: 1866-1870 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém a relação dos processos instaurados aos 

devedores por côngruas das freguesias do concelho de Torres Vedras. 

Relação de todos os conhecimentos de côngruas dos párocos por cobrar 

(DS) 

Código de Referência: ACTVD/FCC/CON/RCC01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação de todos os conhecimentos de 

côngruas dos párocos que se encontram por cobrar relativamente aos anos 

económicos 1866 a 1867, 1868 a 1869, 1869 a 1870, 1870 a 1871, 1871 a 

1872, 1872 a 1873, 1873 a 1874 e 1874 a 1875, com designação dos nomes 

dos devedores, suas residências, quantias em dívida e freguesia a que 

pertencem. 

 

__________________________________________________SECÇÃO INS 
 

 

Inspecção (SC) 

Código de Referência: ACTVD/INS 

Datas de acumulação: 1867-1942 

Dimensão e suporte: 84 caps., 1146 mçs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Ao administrador do concelho competia a vigilância e a inspecção 

das corporações religiosas, institutos de beneficência e hospitais, bem como das escolas 

de ensino primário por conta do concelho. 

 
SUBSECÇÃO COR________________________________________________ 

 
 

Corporações religiosas, institutos de beneficência e hospitais (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR 

Datas de acumulação: 1867-1928 

Dimensão e suporte: 53 caps., 1146 mçs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Competia ao administrador do concelho tomar contas às 

irmandades, confrarias, hospitais e misericórdias, bem como tomar conta do 
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cumprimento dos legados pios aos testamenteiros e aos administradores de 

vínculos, morgados e capelas. 

Acórdãos do Tribunal Administrativo referentes a corporações 

religiosas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/ACO 

Datas de acumulação: 1850-1891 

Dimensão e suporte: 1 cx., 5 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os acórdãos do Tribunal Administrativo 

referentes às corporações religiosas do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não são os documentos originais, mas cópias. 

Autos de contas das capelas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/ACC 

Datas de acumulação: 1868-1877 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 6 mçs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os autos de contas dos encargos das capelas 

lavrados na secretaria da Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Autos de contas dos legados pios deixados em testamento (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/ALP 

Datas de acumulação: 1867-1918 

Dimensão e suporte: 13 cxs., 1140 mçs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os autos de verificação do cumprimento dos 

legados pios deixados em testamento. 

Notas: Não existem os anos 1896 a 1899, 1913 e 1915 a 1917. 

Contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/CSS 

Datas de acumulação: 1872-1875 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as contas gerais de receita e despesa da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento das freguesias de Carmões e de Runa 

do concelho de Torres Vedras. 
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Correspondência recebida dos hospitais, misericórdias e irmandades 

(SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/CHM 

Datas de acumulação: 1868-1928 

Dimensão e suporte: 2 cxs., 42 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho de hospitais, misericórdias e irmandades. 

Notas: Não existem os anos 1869 a 1871, 1873 a 1875, 1882 a 1886, 1897, 

1907 a 1909, 1914,1916, 1918 e 1920. 

Questionários feitos às instituições de piedade e beneficência (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/QIP 

Datas de acumulação: 1886-1888 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os questionários feitos às instituições de piedade 

e beneficência do concelho de Torres Vedras, a que se refere a Portaria do 

Ministério do Reino de 30 de Março de 1887. 

Relação do número de óbitos que tiveram lugar no Hospital Civil de 

Torres Vedras (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/RNO 

Datas de acumulação: 1880-1881 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações do número de óbitos que tiveram 

lugar no Hospital Civil de Torres Vedras, referentes aos anos 1879 e 1880. 

Tabelas das contas dos encargos pios não cumpridos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/TCE 

Datas de acumulação: 1876-1879 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as tabelas das contas dos encargos pios não 

cumpridos tomadas e julgadas pela Administração do Concelho de Torres 

Vedras, em conformidade com o art. 1.º e art. 9.º do Decreto de 5 de 

Novembro de 1851. 
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Mapa demonstrativo do estado dos inventários dos bens sujeitos à 

desamortização pertencentes às corporações (DS) 

Código de Referência: ACTVD/INS/COR/MIB01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa demonstrativo do estado dos inventários 

dos bens sujeitos à desamortização de que tratam as leis de 4 de Abril de 

1861 e 22 de Junho de 1866, pertencentes às corporações existentes neste 

concelho. 

 
SUBSECÇÃO ESC____________________________________________________ 

 
 
Escolas (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/INS/ESC 

Datas de acumulação: 1876-1942 

Dimensão e suporte: 31 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Competia ao administrador do concelho a vigilância e 

inspecção das escolas de ensino primário por conta do concelho. 

Correspondência recebida dos professores (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/ESC/CPR 

Datas de acumulação: 1876-1942 

Dimensão e suporte: 1 cx., 30 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pelo administrador do 

concelho dos professores. 

Notas: Não existem os anos 1880 a 1884, 1886, 1888, 1889, 1904, 1905, 

1907 a 1909, 1911, 1913, 1915, 1918 a 1921, 1923 a 1926, 1928 a 1941. 

Correspondência recebida relativa à instrução primária (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/ESC/CIP 

Datas de acumulação: 1888 - 1922 

Dimensão e suporte: 1 cx., 22 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pelo administrador do 

concelho, cujo teor está relacionado com a instrução primária, sendo a 
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maioria da correspondência enviada por comissariados da instrução primária 

e sub-inspecções. 

Notas: Não existem os anos 1900, 1905, 1907 a 1909, 1911, 1914, 1916 a 

1921. 

Mandados de intimação para matrícula (SR) 

Código de Referência: ACTVD/INS/ESC/MIM 

Datas de acumulação: 1904 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mandados de intimação, com a respectiva 

certidão de intimação, feita aos pais para apresentação dos filhos a fim de 

serem matriculados na escola no prazo de quinze dias, sob pena de 

procedimento em harmonia com o art. 25.º do Regulamento de Instrução 

Primária aprovado pelo Decreto de 19 de Setembro de 1902. 

 

____________________________________________________SECÇÃO MIL 
 
 

Militar (SC) 

Código de Referência: ACTVD/MIL 

Datas de acumulação: 1864-1931 

Dimensão e suporte: 63 caps., 2 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Ao administrador do concelho cabia apurar o recrutamento militar, 

bem como o alistamento da guarda nacional. 

Autos de infracção dos mancebos que não solicitaram guias para a 

inspecção sanitária (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/AIM 

Datas de acumulação: 1891 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém autos de infracção dos mancebos que não 

solicitaram guias para a inspecção sanitária. 

Avisos para o comparecimento dos mancebos recenseados perante a 

junta de recrutamento (SR) 
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Código de Referência: ACTVD/MIL/ACM 

Datas de acumulação: 1912 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém avisos para o comparecimento dos mancebos 

recenseados perante a junta de recrutamento para inspecção sanitária, 

classificação e sorteio para a Armada. 

Boletins de aboletamento para militares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/BAM 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém boletins de alojamento para os militares. 

Boletins de serviço de recrutamento (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/BSR 

Datas de acumulação: 1872-1877 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os boletins de serviço do recrutamento feito no 

concelho de Torres Vedras. 

Correspondência recebida dos militares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/CMI 

Datas de acumulação: 1877-1931 

Dimensão e suporte: 5 cxs., 34 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos militares. 

Notas: Não existem os anos 1880 a 1889, 1891, 1892, 1907 a 1910, 1913, 

1915, 1924, 1925, 1929 e 1930. 

Guias de marcha (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/GMA 

Datas de acumulação: 1888 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém guias de marcha dos mancebos recenseados 

para o recrutamento a fim de serem inspeccionados em Lisboa. 
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Mandados de intimação para o recenseamento militar (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/MDI 

Datas de acumulação: 1893 

Dimensão e suporte: 1 cx., 4 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mandados de intimação emitidos pelo 

presidente da Comissão de Recrutamento do concelho de Torres Vedras e 

enviados aos mancebos a informá-los que se encontram inscritos no 

recenseamento militar. 

Mapas dos recrutados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/MRE 

Datas de acumulação: 1877-1878 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas dos recrutados pelo concelho de 

Torres Vedras, inspeccionados pela Junta Revisora. 

Recenseamento militar (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/REM 

Datas de acumulação: 1871 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o recenseamento militar de 1871 referente a 

cada freguesia, com indicação dos nomes, respectivos domicílios, datas de 

nascimento, naturalidades, filiações e moradas, estados civis, profissões e 

idades. 

Recibos do pagamento de pensões (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RPP 

Datas de acumulação: 1899-1928 

Dimensão e suporte: 1 cx., 10 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os recibos relativos ao pagamento de pensões 

dos soldados reservistas e reformados enviados à Administração do 

Concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1901 a 1915 e 1921 a 1926. 
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Registo de vales emitidos por entidades militares (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RVM 

Datas de acumulação: 1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo dos vales emitidos pelas entidades 

militares. 

Relações de todos os mancebos recenseados (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RMR 

Datas de acumulação: 1888-1891 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações de todos os mancebos recenseados 

do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1889 e 1890. 

Relações dos recrutas apresentados para inspecção à Junta Revisora de 

Lisboa (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RRI 

Datas de acumulação: 1883-1884 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém relações dos recrutas apresentados para 

inspecção à Junta Revisora de Lisboa. 

Relações dos reservistas que passaram a residir no concelho de Torres 

Vedras (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RRE 

Datas de acumulação: 1896 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações dos reservistas que passaram a 

residir no concelho de Torres Vedras. 

Relações mensais dos reservistas que se deviam ter apresentado na 

Administração do Concelho (SR) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RMN 

Datas de acumulação: 1897-1898 
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Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações mensais dos reservistas que se 

deviam ter apresentado na Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Registo de informações relativas aos mancebos recenseados (UI) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RIR01 

Datas de acumulação: 1864-1872 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém informação relativa aos mancebos recenseados 

do concelho de Torres Vedras, com fundamento nas disposições da Lei de 27 

de Julho de 1855. 

Registo de soldados que passaram à reserva (UI) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/RPR01 

Datas de acumulação: 1892-1902 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de soldados que passaram à reserva 

organizado pelas freguesias do concelho de Torres Vedras. 

Abonos e assistência aos mobilizados (DC) 

Código de Referência: ACTVD/MIL/AAM01 

Datas de acumulação: 1917-1918 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém documentos relativos ao abono para os soldados 

e famílias mais carenciadas e assistência aos mobilizados. 

 

___________________________________________________SECÇÃO PES 
 
 

Pessoal (SC) 

Código de Referência: ACTVD/PES 

Datas de acumulação: 1868-1936 

Dimensão e suporte: 5 caps., 12 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Cabia à Administração do Concelho tomar juramento aos 
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empregados do concelho, fazer-lhes dar posse, nomear, suspender ou demitir 

amanuenses e oficiais de diligências. 

Autos de nomeação (SR) 

Código de Referência: ACTVD/PES/AUN 

Datas de acumulação: 1893 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém nomeações para o cargo de cabo de polícia 

concedidas pelo administrador do concelho. 

Autos de posse dos funcionários (SR) 

Código de Referência: ACTVD/PES/APF 

Datas de acumulação: 1868-1936 

Dimensão e suporte: 1 cx., 6 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os autos de posse dos funcionários da 

Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Autos de posse dos regedores (SR) 

Código de Referência: ACTVD/PES/APR 

Datas de acumulação: 1871-1935 

Dimensão e suporte: 1 cx., 5 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os livros de autos de posse dos regedores do 

concelho de Torres Vedras. 

Registo de alvarás dos regedores (UI) 

Código de Referência: ACTVD/PES/RAR01 

Datas de acumulação: 1879-1895 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo do alvará da nomeação de regedores 

efectivos do concelho de Torres Vedras. 

Mapa do número, categoria e vencimentos dos empregados (DS) 

Código de Referência: ACTVD/PES/MEM01 

Datas de acumulação: 1892 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém o mapa do número, categoria e vencimentos dos 

empregados da Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Proposta para o cargo de regedor (DS) 

Código de Referência: ACTVD/PES/PCR01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a proposta da Administração do Concelho para 

o cargo de regedor da freguesia da Carvoeira, com os respectivos nomes, 

naturalidade, idade, estado civil, emprego ou profissão e qualificação 

literária. 

Propostas para vogais efectivos e substitutos das juntas de paróquia 

(DS) 

Código de Referência: ACTVD/PES/PVJ01 

Datas de acumulação: 1892 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as propostas da Administração do Concelho 

para vogais efectivos e substitutos das juntas de paróquia do concelho de 

Torres Vedras. 

Relação dos empregados que receberam emolumentos (DS) 

Código de Referência: ACTVD/PES/REE01 

Datas de acumulação: 1869 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação dos empregados da Administração do 

Concelho de Torres Vedras que no ano de 1868 receberam emolumentos. 

 

__________________________________________________SECÇÃO RGP 
 
 

Recenseamento geral da população (SC) 

Código de Referência: ACTVD/RGP 

Datas de acumulação: 1868-1920 

Dimensão e suporte: 10 caps., 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Competia ao administrador do concelho fazer o recenseamento 

geral e o mapa da população. 

Mapas das freguesias que pela sua diminuta população e falta de 

recursos para subsistirem estão no caso de serem anexadas a outras 

(SR) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MPO 

Datas de acumulação: 1870 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mapas das freguesias que pela sua diminuta 

população e falta de recursos para subsistirem estão no caso de serem 

anexadas a outras. 

Mapas de recenseamento geral da população (SR) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MRG 

Datas de acumulação: 1878-1920 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 liv., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas de recenseamento geral da população 

do concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1879 a 1885, 1887 a 1889, 1891 a 1894, 1896 a 

1889, 1901 a 1910 e 1912 a 1919. 

Mapas do número de nascimentos de filhos legítimos e ilegítimos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MFI 

Datas de acumulação: 1873-1876 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mapas do número de nascimentos de filhos 

legítimos e ilegítimos de cada freguesia do concelho de Torres Vedras. 

Mapas do número de nascimentos e de autos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/NNA 

Datas de acumulação: 1868-1877 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas do número de nascimentos de filhos 
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legítimos e ilegítimos, do sexo masculino e feminino, e dos autos levantados 

no concelho de Torres Vedras. 

Mapas dos movimentos da população (SR) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MMP 

Datas de acumulação: 1869-1882 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém os mapas dos movimentos da população nas 

freguesias deste concelho. 

Notas: Não existe o ano 1870. 

Notas das mulheres solteiras ou viúvas não recatadas que tendo sido 

intimadas para darem conta do parto deram à luz e qual o destino que 

tiveram os filhos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/NMU 

Datas de acumulação: 1873-1874 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém notas das mulheres solteiras ou viúvas não 

recatadas que tendo sido intimadas para darem conta do parto deram à luz e 

qual o destino que tiveram os filhos. 

Mapa da mortalidade por doenças e média de óbitos por 1000 

habitantes (DS) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MDO01 

Datas de acumulação: 1898 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa da mortalidade por doenças e média de 

óbitos por 1000 habitantes no mês de Janeiro no concelho de Torres Vedras, 

com as causas de morte, além de ter referência ao número de nascimentos 

legítimos e ilegítimos, bem como casamentos. 

Mapa nominal dos emigrantes portugueses repatriados (DS) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MNE01 

Datas de acumulação: 1876 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém o mapa nominal dos emigrantes repatriados com 

declaração do que se sabe, ou conjectura dos recursos pecuniários e fortunas 

liquidadas, ou em liquidação, com que regressaram ao seu país nos 10 anos 

decorridos desde 31 de Dezembro de 1863 até 31 de Dezembro de 1873, e da 

aplicação que nele lhes têm dado em proveito da riqueza pública. 

Mapa numérico dos emigrantes repatriados (DS) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/MER01 

Datas de acumulação: 1876 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa numérico dos emigrantes repatriados, 

que regressaram ao seu país sem fortuna, no período de 10 anos, desde 1863 

a 1873. 

Relação dos súbditos espanhóis residentes no concelho de Torres Vedras 

(DS) 

Código de Referência: ACTVD/RGP/RSE01 

Datas de acumulação: 1881 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação dos espanhóis residentes no concelho 

de Torres Vedras, com referência do nome, morada e freguesia. 

 

__________________________________________________SECÇÃO REC 
 

 

Registo civil (SC) 

Código de Referência: ACTVD/REC 

Datas de acumulação: 1883-1887 

Dimensão e suporte: 2 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Competia ao administrador do concelho fazer as vezes do oficial do 

registo civil, registando os nascimentos, casamentos e óbitos. 

Mapa estatístico dos autos do Registo Civil (DS) 

Código de Referência: ACTVD/REC/MRC01 

Datas de acumulação: 1887 
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Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa estatístico dos autos do Registo Civil. 

Relação do número de nascimentos e óbitos (DS) 

Código de Referência: ACTVD/REC/RNO01 

Datas de acumulação: 1883 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação do número de nascimentos e óbitos 

nos anos de 1878 a 1882 nas freguesias do concelho de Torres Vedras. 

 

___________________________________________________SECÇÃO SGP 
 

 

Segurança pública (SC) 

Código de Referência: ACTVD/SGP 

Datas de acumulação: 1835-1940 

Dimensão e suporte: 267 caps., 26 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Competia ao administrador do concelho a superintendência e 

vigilância diária de tudo quanto respeitava à segurança pública, desde a polícia 

preventiva à polícia sanitária, bem como polícia judicial. 

 
SUBSECÇÃO POL_________________________________________________ 
 
 

Polícia geral (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL 

Datas de acumulação: 1868-1940 

Dimensão e suporte: 170 caps., 17 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: O administrador do concelho era encarregado da execução das 

leis e regulamentos de policiamento geral. 

Alvarás de licença aos festeiros (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/ALF 

Datas de acumulação: 1868-1879 

Dimensão e suporte: 1 cx., 11 caps.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém alvarás de licença aos festeiros para lançamento 

de fogo de artifício. 

Notas: Não existe o ano 1877. 

Correspondência recebida da Companhia de Caminhos de Ferro 

Portugueses (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/CCP 

Datas de acumulação: 1884-1927 

Dimensão e suporte: 1 cx., 34 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da Companhia de Caminhos de Ferros Portugueses, 

relativamente a autos de notícia sobre transgressões, assaltos, agressões, etc. 

Notas: Não existem os anos 1885, 1886, 1907, 1908, 1914 a 1916, 1919 a 

1921, 1925. 

Correspondência recebida da Guarda Nacional Republicana (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/GNR 

Datas de acumulação: 1912-1928 

Dimensão e suporte: 1 cx., 10 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da Guarda Nacional Republicana, tendo maioritariamente 

queixas, envio de presos e envio de participações. 

Notas: Não existem os anos 1919 a 1922 e 1925 a 1927. 

Correspondência recebida da Polícia Civil e Comissários (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/CPC 

Datas de acumulação: 1872-1930 

Dimensão e suporte: 1 cx., 32 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho da Polícia Civil e Comissários. 

Notas: Não existem os anos 1873 a 1877, 1879 a 1885, 1905, 1907 a 1911, 

1914, 1916, 1920 a 1924, 1927 e 1929. 

Correspondência recebida relativa às obras públicas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/COP 
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Datas de acumulação: 1877-1922 

Dimensão e suporte: 1 cx., 29 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pela Administração 

do Concelho relativa à fiscalização do comércio e indústria, inspecção de 

vinhos e azeites e serviços florestais e aquícolas, tendo também 

correspondência relativa à secção de estradas. 

Notas: Não existem os anos 1880, 1882, 1883, 1886, 1897, 1899, 1905, 

1907, 1908, 1912 a 1917, 1919 a 1921. 

Guias de marcha (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/GMA 

Datas de acumulação: 1885-1918 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém guias de marcha concedidas pela Administração 

do Concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1886 a 1897, 1899 a 1902, 1904, 1905, 1907 a 

1912 e 1914 a 1916. 

Mandados de intimação (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/MAI 

Datas de acumulação: 1892-1926 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mandados de intimação com as correspondentes 

certidões de intimação. 

Notas: Não existem os anos 1893 a 1903, 1905 a 1911, 1913 a 1915, 1918, 

1920 e 1922 a 1925. 

Participações policiais (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/PAP 

Datas de acumulação: 1878-1931 

Dimensão e suporte: 3 cxs., 38 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as participações policiais recebidas pela 

Administração do Concelho. 

Notas: Não existem os anos 1880 a 1883, 1887, 1889, 1906 a 1910, 1914, 

1915, 1922, 1928 a 1930. 
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Registo de licença de uso e porte de armas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RPA 

Datas de acumulação: 1879-1925 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo das licenças para uso e porte de arma 

passadas na secretaria da Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1896 a 1924. 

Registo de licenças de fogo artificial (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RLF 

Datas de acumulação: 1878-1914 

Dimensão e suporte: 1 cx., 4 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de licenças de fogo de artifício 

preso ou solto em todas as festividades e romarias ou quaisquer 

divertimentos decorridos no concelho de Torres Vedras. 

Registo de participações policiais (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RPP 

Datas de acumulação: 1882-1940 

Dimensão e suporte: 1 cx., 5 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de participações policiais recebidas 

pela Administração do Concelho. 

Notas: Não existem os anos 1905 a 1932. 

Registo de pedreiras (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RPE 

Datas de acumulação: 1884-1927 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo das pedreiras situadas no 

concelho de Torres Vedras, com indicação da localidade, correspondente 

freguesia, nome do proprietário, a sua residência, o nome do explorador, a 

sua residência, se a pedreira é a céu aberto ou subterrânea e a data de registo. 

Segundo o Decreto de 6 de Março de 1884, publicado no Diário do Governo 

n.º 57 de 11 de Março de 1884, nas administrações do concelho haverá um 
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registo de todas as pedreiras, para que fiquem sujeitas às medidas de polícia 

e de segurança. 

Relação das pessoas hospedadas em hotéis da vila (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RPH 

Datas de acumulação: 1878 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as relações das pessoas hospedadas no Hotel de 

Luis Rafael dos Santos e no Hotel Pimenta 

Requerimentos de registo de pedreiras (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RRP 

Datas de acumulação: 1924-1928 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém requerimentos de registo de pedreiras recebidos 

pela Administração do Concelho. Segundo o Decreto de 6 de Março de 

1884, do Diário do Governo n.º 57 de 11 de Março de 1884, devia dar-se 

conhecimento das pedreiras ao administrador do concelho, para que ficassem 

sujeitas às medidas de polícia e segurança.  

Notas: Não existem os anos 1925 e 1926. 

Termos de fiança de fogo (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/TFF 

Datas de acumulação: 1873-1880 

Dimensão e suporte: 1 cx., 9 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém termos de fiança para fogo. 

Registo de documentos de residência de estrangeiros apresentados ao 

visto administrativo (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/REV01 

Datas de acumulação: 1937 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de documentos de residência de 

estrangeiros apresentados ao visto administrativo nos termos do Decreto n.º 

16386 de 18 de Janeiro de 1929. 
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Registo de entrada de presos (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/REP01 

Datas de acumulação: 1887-1901 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de entrada dos presos que deram 

entrada nesta Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Registo de hóspedes (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RHO01 

Datas de acumulação: 1934-1935 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de hóspedes da Pensão Catolas. 

Registo de matrícula de estrangeiros (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/RME01 

Datas de acumulação: 1914-1929 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de bilhetes de residência de 

estrangeiros residentes no concelho de Torres Vedras. 

Mapa de pedreiras (DS) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/MPE01 

Datas de acumulação: 1890 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa de pedreiras a que se refere o art.º 39 do 

regulamento de 6 de Março de 1884, segundo o qual era obrigatório haver 

nas administrações do concelho um registo de todas as pedreiras, para que 

ficassem sujeitas às medidas de polícia e segurança, devendo, além disso, os 

administradores remeter aos governadores civis mapas anuais com a 

indicação do movimento dos operários, produção, o seu destino e acidentes 

ocorridos. 

Mapa demonstrativo dos presos (DS) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/MPR01 

Datas de acumulação: 1880 
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Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o mapa demonstrativo dos presos entregues em 

juízo por esta Administração, desde 1 de Janeiro de 1880 a 15 de Novembro 

de 1880 

Nota das indicações exigidas pelo Ministérios das Obras Públicas, 

Comércio e Indústria acerca das pedreiras actualmente em lavra (DS) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/POL/NIP01 

Datas de acumulação: 1872 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a nota das indicações exigidas pelo Ministérios 

das Obras Públicas, Comércio e Indústria acerca das pedreiras actualmente 

em lavra. 

Notas: Segundo o regulamento de 9 de Dezembro de 1853, as pedreiras 

estavam sujeitas às medidas de polícia e vigilância. 

 
SUBSECÇÃO PJU____________________________________________________ 

 
 

Polícia judicial (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU 

Datas de acumulação: 1835-1926 

Dimensão e suporte: 74 caps., 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Ao administrador do concelho era permitido prender ou 

mandar prender os culpados, mas a prisão devia ser imediatamente participada ao 

juiz competente. O administrador tinha de formar um auto de investigação dos 

factos, com menção dos testemunhos e de todas as circunstâncias que servissem 

para esclarecer a justiça. Estes autos de investigação deviam ser levantados de 

forma semelhante sempre que chegasse ao seu conhecimento a notícia de qualquer 

crime, delito ou contravenção. 

Autos de cessão de responsabilidade (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU/ACR 

Datas de acumulação: 1916 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém autos de cessão de responsabilidade da 

Administração do Concelho. 

Autos de justificação administrativa (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU/AJF 

Datas de acumulação: 1887-1915 

Dimensão e suporte: 1 cx., 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém autos de justificação administrativa lavrados 

pelo secretário da Administração do Concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1888 a 1890, 1893 a 1901, 1903, 1904 e 1906 a 

1913. 

Correspondência recebida dos juízes de instrução criminal (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU/CJC 

Datas de acumulação: 1900-1906  

Dimensão e suporte: 1 cx., 6 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos juízes de instrução criminal. 

Notas: Não existe o ano 1905. 

Correspondência recebida relativa à Justiça (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU/CJU 

Datas de acumulação: 1873-1926 

Dimensão e suporte: 1 cx., 31 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho dos juízes de direito e dos delegados. 

Notas: Não existem os anos 1874 a 1876, 1880 a 1885, 1887, 1888, 1897, 

1899, 1905, 1907, 1909, 1911, 1914, 1915, 1917, 1920, 1922 e 1923. 

Registo de correspondência expedida para o juiz de direito e delegado 

(SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU/RJD 

Datas de acumulação: 1881-1939 

Dimensão e suporte: 5 cxs., 34 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de correspondência expedida 
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interna da Administração do Concelho de Torres Vedras para o juiz de 

direito e o delegado desta comarca. 

Notas: Não existe o ano 1911. 

Actas dos Juízes de Paz (UI) 

Código de Referência: ACTVD/INS/ACT/01 

Datas de acumulação: 1835-1836 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém actas da eleição dos juízes de paz. 

Registo de correspondência expedida às autoridades judiciais (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PJU/RCJ01 

Datas de acumulação: 1910-1912 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo da correspondência expedida pela 

Administração do Concelho às autoridades judiciais. 

 
SUBSECÇÃO PSA___________________________________________________ 

 
 

Polícia sanitária (SSC) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA 

Datas de acumulação: 1868-1938 

Dimensão e suporte: 23 caps., 8 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Era atribuição da Administração do Concelho o policiamento 

sanitário do concelho nos assuntos relacionados com a saúde pública. 

Correspondência recebida relativa à saúde pública (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/CSP 

Datas de acumulação: 1868-1927 

Dimensão e suporte: 1 cx., 20 caps.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência recebida pelo administrador 

do concelho, relativa à saúde pública, inclusivamente às autoridades 

sanitárias locais. 

Notas: Não existem os anos 1869 a 1876, 1878, 1880 a 1892, 1895, 1900, 

1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1914 a 1920, 1922 a 1926. 
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Mapas demonstrativos dos cemitérios públicos (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/MCP 

Datas de acumulação: 1876-1883 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém mapas demonstrativos dos cemitérios públicos 

existentes no concelho de Torres Vedras. 

Notas: Não existem os anos 1877 a 1882. 

Registo de vacinas (SR) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/RVA 

Datas de acumulação: 1871-1880 

Dimensão e suporte: 1 cx., 2 livs.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo dos nomes de indivíduos que foram 

vacinados, bem como o resultado da vacinação. 

Autos de exame de terrenos para cemitérios (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/AEC01 

Datas de acumulação: 1890-1910 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém autos de exame de terrenos para a construção de 

cemitérios em diferentes freguesias do concelho de Torres Vedras. 

Recenseamento vacinal (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/REV01 

Datas de acumulação: 1913 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém a relação das crianças cujo nascimento foi 

inscrito no concelho de Torres Vedras durante o ano de 1912, elaborada para 

os efeitos do recenseamento vacinal. 

Registo de cartas de habilitação dos médicos, farmacêuticos, dentistas e 

parteiras (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/RCH01 

Datas de acumulação: 1919-1927 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém o registo de cartas de habilitação dos médicos, 

farmacêuticos, dentistas e parteiras que exerçam as suas actividades no 

concelho de Torres Vedras. 

Registo de cartões sanitários (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/RCS01 

Datas de acumulação: 1936-1938 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de cartões sanitários para manipulação, 

transporte, distribuição de leite e lacticínios a conceder pela Administração 

do Concelho. 

Registo de correspondência expedida ao subdelegado de saúde (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/RSS01 

Datas de acumulação: 1903-1919 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém o registo de correspondência oficial expedida 

pela Administração do Concelho ao subdelegado de saúde. 

Registo de matrículas dos facultativos, farmacêuticos, parteiras, 

dentistas e sangradores (UI) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/RMA01 

Datas de acumulação: 1903-1926 

Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as matrículas dos facultativos, farmacêuticos, 

parteiras, dentistas e sangradores do concelho de Torres Vedras 

Correspondência recebida relativa à cólera (DC) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/COL01 

Datas de acumulação: 1884-1886 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida pela Administração 

do Concelho relacionada com a cólera. 
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Quesitos em relação aos cemitérios públicos (DC) 

Código de Referência: ACTVD/SGP/PSA/QCE01 

Datas de acumulação: s.d. 

Dimensão e suporte: 1 cap.; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém perguntas e as respectivas respostas, em relação 

aos cemitérios públicos existentes no concelho de Torres Vedras, feitas de 

acordo com a Circular n.º 42 da 1.ª Repartição do Governo Civil de 29 de 

Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 86 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. História 

LAINS, Pedro; SOUSA, Paulo Silveira e – Estatística e produção agrícola em Portugal, 

1848-1914. [Em linha]. [Consul. 10 Julho 2009]. Disponível na WWW: 

<URL:http://www.vetbiblios.pt/NO_PASSADO/Apontamentos_Historicos/Estat

istica_Producao_Agricola_Portugal_1848_1914.pdf>. 
 

MATOS, Venerando António Aspra de – Republicanos de Torres Vedras: elites, 

partidos, eleições e poder (1907-1931). Torres Vedras: Edições Colibri; Câmara 

Municipal, 2003. 
 

MATTOSO, José – A evolução da organização administrativa no estado liberal. In 

História de Portugal: o Liberalismo, 1807-1890. Coord. por Luís Reis Torgal e 

João Lourenço Roque. Lisboa: Estampa, 1998, vol. 5. 

 

OLIVEIRA, César (dir.) – História dos municípios e do poder local: dos finais da Idade 

Média à União Europeia. [Lisboa]: Temas e Debates, 1996. 

 

PEREIRA, João Manuel Rodrigues – Elites Locais e Liberalismo: Torres Vedras 1792-

1878. Torres Vedras: Município de Torres Vedras, 2000. 

 

PINTO, Ricardo Santos; VEIGA, António – Torres Vedras: na esteira do passado. 

Paços de Ferreira: Héstia Editores, s.d. 

 

REIS, Célia – Cenas da vida de Torres Vedras. Torres Vedras: Município, 1999. 

 

RODRIGUES, Cecília Travanca [et al.] – Torres Vedras: passado e presente. Torres 

Vedras: Câmara Municipal, 1996. 
 

RODRIGUES, Maria de Lurdes – Os Administradores do Concelho de Mafra (1834-

1842): perfil político, social e económico [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. 



 87 

Disponível na WWW: <URL: http://www.cm-

mafra.pt/publicacoes/Boletim_Cultural_2006/271045_CM_04.pdf>. 
 

SILVA, Maria Natália da – Poder e família em Torres Vedras no Antigo Regime: 

espaço de actuação e formas de controlo social (1663-1755). Torres Vedras: 

Colibri, 2006. 
 

VIEIRA, Júlio – Torres Vedras antiga e moderna. Torres Vedras, Livraria da Sociedade 

Progresso Industrial, 1926. 

 

2. Legislação25 

Decreto n.º 23 [de 16 de Maio de 1832]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. 

Disponível na WWW: 

<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1799.pdf>. 

 Relativo à implantação do sistema administrativo. 
 

[Carta de lei de 25 de Abril de 1835]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível 

na WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1806.pdf>. 

 Estabelece a divisão administrativa do país. 
 

[Decreto de 18 de Julho de 1835]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na 

WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1803.pdf>. 

 Da organização administrativa. 
 

Código Administrativo Português de 1836. [Em linha]. Lisboa, 1837. [Consult. 28 Nov. 

2008]. Disponível na WWW: 

<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1122.pdf>. 
 

[Carta de lei de 29 de Outubro de 1840]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. 

Disponível na WWW: 

<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1819.pdf>. 

                                                 
25 Tendo em conta que toda a legislação é portuguesa, optámos por não pôr em todas as referências 
bibliográficas o cabeçalho de entrada “PORTUGAL. Leis, decretos, etc.”. 



 88 

 Altera e revoga em parte as disposições do Código Administrativo de 1836 e 

substitui-as por outras, marcando novas regras no que respeita à organização dos 

corpos colectivos e à nomeação de autoridades e suas atribuições. 
 

Código Administrativo Português de 1842: anotado. [Em linha]. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1854. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na WWW: 

<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1124.pdf>. 
 

[Decreto de 3 de Outubro de 1864]. Colecção oficial de legislação portuguesa do ano 

de 1864. Compil. de José Máximo de C. N. Leite e Vasconcelos. Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1865. 

 Criação da Direcção geral dos trabalhos geográficos, estatísticos e de pesos e 

medidas no Ministério das Obras Públicas. 
 

[Decreto de 28 de Dezembro de 1864]. Colecção oficial de legislação portuguesa do 

ano de 1864. Compil. de José Máximo de C. N. Leite e Vasconcelos. Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1865. 993-1001. 

 Sobre a organização da Direcção geral dos trabalhos geográficos, estatísticos e 

de pesos e medidas. 
 

Lei de Administração Civil de 1867. [Em linha]. Porto: Tipografia do Jornal do Porto, 

1867. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na WWW: 

<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1839.pdf>. 
 

[Decreto de 14 de Janeiro de 1868]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na 

WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1840.pdf>. 

 Declara sem efeito o Código Administrativo de 26 de Junho de 1867 e a Lei de 

Circunscrição Administrativa. 
 

[Decreto de 16 de Dezembro de 1869]. Diário do Governo. Lisboa. 289. (20 Dez. 1869) 

1609. 

 Propõe a criação da Comissão Central de Estatística. 
 

Código Administrativo: aprovado por Decreto de 21 de Julho de 1870. [Em linha]. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1870. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na 

WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1126.pdf>. 
 



 89 

[Carta de lei de 27 de Dezembro de 1870]. [Em linha]. [Consult. 28 Nov. 2008]. 

Disponível na WWW: <URL: 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1843.pdf>. 

 Lei que suspende o Código Administrativo de 1870.  
 

Código Administrativo: aprovado por Carta de lei de 6 de Maio de 1878. [Em linha]. 

Coimbra: Livraria Central de José Diogo Pires, 1878. [Consult. 28 Nov. 2008]. 

Disponível na WWW: 

<URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1127.pdf>. 
 

Regulamento sobre a lavra de pedreiras. In [Decreto de 6 de Março de 1884]. Diário do 

Governo. Lisboa. 57 (11 Mar. 1884) 622-623. 
 

[Decreto de 19 de Novembro de 1885]. Diário do Governo. Lisboa. 267 (25 Nov. 1885) 

3285. 

 Criação de comissões locais de estatística como auxiliares da comissão central.  
 

Código Administrativo Português por Decreto de 17 de Julho de 1886. [Em linha]. 

Coimbra: Imprensa da Universidade, 1892. [Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível 

na WWW: <URL:http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1176.pdf>. 
 

[Decreto de 3 de Fevereiro de 1887]. Diário do Governo. Lisboa. 26 (4 Fev. 1887) 282-

283. 

 Criação do Conselho Superior de Estatística. 
 

[Decreto de 25 de Abril de 1889]. Diário do Governo. Lisboa. 97 (1 Mai. 1889) 989-

990. 

 Criação das comissões concelhias de inquérito industrial. 
 

Regulamento para o inquérito sobre o estado, condições e necessidades industriais. In 

[Decreto de 16 de Maio de 1890]. Diário do Governo. Lisboa. 111 (19 Mai. 

1890) 1102-1104. 
   

[Decreto de 10 de Novembro]. Diário do Governo. 37 (17 Nov. 1910) 446. 

 Criação de comissões concelhias de saúde. 
 

Decreto n.º 741. Diário do Governo. Lisboa. 138 (10 Ago. 1914). 445. 

 Proíbe a elevação dos preços dos géneros alimentícios de primeira necessidade, 

sem autorização da autoridade administrativa. 



 90 

 

Decreto n.º 1483. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 67 (6 Abr. 1915) 307-310. 

 Criação da Comissão reguladora dos preços dos géneros alimentícios em cada 

concelho. 
 

Lei n.º 392. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 177 (4 Set. 1915) 927-929. 

 Sobre o arrolamento do trigo. 
 

Decreto n.º 1874. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 182 (10 de Set. 1915) 966-968. 

 Sobre o arrolamento do trigo. 
 

Decreto n.º 1932. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 201 (4 Out. 1915) 1067-1068. 

 Sobre o arrolamento do feijão e grão-de-bico. 
 

Decreto n.º 2012. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 224 (3 Nov. 1915) 1201-1203. 

 Sobre o arrolamento do milho e arroz. 
 

Lei n.º 480. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 22 (7 Fev. 1916) 61-62. 

 Sobre o abastecimento do país de matérias primas e mercadorias de primeira 

necessidade e a normalização dos mercados internos. 
 

Decreto n.º 2253. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 42 (4 Mar. 1916) 217-223. 

 Criação da Comissão Central de Subsistências. 
 

Decreto n.º 2274. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 48 (13 Mar. 1916) 241-243. 

 Sobre o arrolamento do vinho e azeite produzidos em 1915 e das existências e 

disponibilidades, para o consumo dos mesmos géneros, em 20 de Março, no 

continente, e em 10 de Abril, nas ilhas adjacentes.  
 

Decreto n.º 2488. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 131 (30 Jun. 1916) 651-655. 

 Sobre a produção e existência de vinho e azeite; sobre os mapas de produção e 

existência de produtos hortícolas; e sobre os mapas de consumo. 
 

Decreto n.º 3174. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 87 (1 Jun. 1917) 442-443. 

 Criação da Administração de Abastecimentos. 
 

Decreto n.º 3216. Diário do Governo. 1.ª série. Lisboa. 104 (28 Jun. 1917) 493-499. 

 Sobre a necessidade de se garantir o abastecimento do pão à população do 

continente. 
 



 91 

Regulamento dos serviços de estatística agrícola. In Decreto n.º 4634. Diário do 

Governo. 1.ª série. Lisboa. 157 (14 Jul. 1918) 1275-1281.  
 

Código Administrativo de 1936. [Em linha]. Lisboa: Empresa Jurídica Editora, 1937. 

[Consult. 28 Nov. 2008]. Disponível na WWW: <URL: 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1867.pdf>. 

 

3. Normas 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAAR(CPF): Norma 

internacional de registos de autoridade arquivística para pessoas colectivas, 

pessoas singulares e famílias. 2.ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. 
 

– ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística. 2.ª ed. Lisboa: 

IAN/TT, 2002. 
 

– ISDF: Norma internacional para descrição de funções. [Em linha]. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2008. [Consult. 9 Jun. 2008]. Disponível na WWW: 

<URL:http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/ISDF.pdf>. 
 

– Orientações para a preparação e apresentação de instrumentos de descrição. [Em 

linha]. [Consult. 9 Jun. 2008]. Disponível na WWW: <URL: 

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/09/preparacao_apresentacao_idd.pdf>. 
 

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Programa de Normalização da Descrição em 

Arquivo. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. [Em linha]. 2.ª versão. Lisboa: 

DGARQ, 2007 [Consult. 20 Fev. 2008]. Disponível na WWW: 

<URL:http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

ÍNDICE REMISSIVO 

 

 
A 
 
Abonos e assistência aos mobilizados, 20, 27, 67. 

Actas: 

da Comissão de Inquérito Industrial de Torres Vedras, 16, 30. 

da Comissão Reguladora dos Preços dos Géneros Alimentícios, 16, 32. 

dos juízes de paz, 22, 27, 81. 

Administração do Concelho de Torres Vedras, 5-9, 13, 16, 23-28, 34, 35, 41-45, 51, 60, 

61, 65, 67-69, 75, 76, 78, 80, 81. 

Administrador do concelho, 7, 10-15, 23-25, 29-31, 33, 44, 45, 51, 57, 59, 62, 63, 68, 

70, 72,73, 77, 79, 81. 

 Administrador do concelho de Torres Vedras, 10n, 14, 15n, 24. 

v. t. correspondência recebida dos administradores do concelho; telegramas 

recebidos dos administradores do concelho. 

Administrativa, 7, 16, 33-44. 

Aguardente, ver estatística da produção de vinho tinto, branco ou abafado, aguardente 

de 20 e 30 graus e aguardente de bagaço; fábricas de aguardente. 

Alvarás: 

de licença aos festeiros, 21, 27, 73-74. 

Registo de diplomas e, 16, 25, 34. 

Armas, 9, 12. 

Registo de licença de uso e porte de, 22, 27, 76. 

Arrolamento, 14, 45, 49, 89.  

Arroz, ver manifestos, mapas de produção agrícola, questionário de produção agrícola. 

Autos: 

de cessão de responsabilidade, 22, 27, 79-80. 

de concessão de licenças para a instalação de uma fábrica destinada à moagem de 

trigo e milho, 19, 26, 53. 

de contas das capelas, 19, 26, 60. 

de justificação administrativa, 22, 27, 80. 
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de nomeação, 21, 27, 68. 

de posse: 

dos funcionários, 21, 27, 68. 

dos regedores, 21, 68. 

v. t. cemitérios públicos, côngruas paroquiais, legados pios. 

Autuação de uma carta precatória, 19, 26, 55. 

Aveia, ver manifestos de produção; mapas de produção agrícola; questionário de 

produção agrícola. 

Azeite, 14, 89. 

v. t. correspondência recebida relativa às obras públicas, manifestos, mapas de 

produção agrícola, relações dos manifestos. 

Azeitonas, ver relações dos manifestos. 

Azenhas, ver fábricas. 

 

B 
 
Bacelos, nota da plantação de, 19, 26, 54. 

Batata, ver manifestos, mapas de produção agrícola, questionário de produção agrícola. 

 

C 
 
Câmara municipal, 9-11, 14, 15, 23-25, 28, 30. 

v. t. correspondência recebida da câmara municipal. 

Caminhos de ferro: 

Registo de contratos de expropriação de, 16, 25, 33. 

v. t. correspondência recebida da Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses. 

Capelas, 12, 24, 60. 

v. t. autos de contas de capelas. 

Cemitérios públicos: 

Autos de exame de terrenos para, 22, 27, 82. 

Mapas demonstrativos dos, 22, 27, 82. 

Quesitos em relação aos, 22, 28, 84. 

Centeio, ver manifestos de produção, mapas de consumo, mapas de produção agrícola, 

questionário de produção agrícola. 
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Cevada, ver manifestos de produção, mapas de produção agrícola, questionário de 

produção agrícola. 

Cifra, 16, 25, 34. 

Cifrante, 16, 25, 34. 

Cólera, ver correspondência recebida relativa à cólera. 

Comissão de Inquérito Industrial, 6, 16, 25, 29, 30. 

Comissão Reguladora dos Preços dos Géneros Alimentícios, 6, 16, 25, 31, 32, 89. 

Côngruas paroquiais, 19, 56-59. 

Autorização do procedimento contra os devedores da côngrua, 19, 26, 56. 

Autos de execução por côngruas, 19, 26, 56. 

Estado da derrama lançada para pagamento da côngrua ao pároco e outras despesas, 

19, 26, 58. 

Lançamento da derrama necessária para a côngrua do pároco, 19, 26, 56. 

Mandados de citação para pagamento, 19, 26, 57. 

Mapas da responsabilidade do cobrador geral das, 19, 26, 57. 

Mapas demonstrativos do pagamento das, 19, 26, 57. 

Mapas do lançamento da derrama para as côngruas dos párocos e coadjutores, 19, 

26, 57-58. 

Ordens de pagamento das, 19, 26, 58. 

Relação de devedores omissos ao pagamento da derrama paroquial, 19, 26, 58. 

Relação de todos os conhecimentos de côngruas dos párocos por cobrar, 19, 26, 59. 

Relação dos processos instaurados por, 19, 26, 58. 

Contribuição predial, ver mapa da distribuição do contingente de contribuição predial. 

Controlo de actividades económicas, 7, 13, 18, 24, 45-55. 

Corporações religiosas, 19, 26, 59. 

Acórdãos do Tribunal Administrativo referentes às, 19, 26, 60. 

Mapa demonstrativo do estado dos inventários dos bens sujeitos à desamortização 

pertencentes às, 20, 26, 62. 

Correspondência: 

Índice por assuntos da correspondência recebida do Governo Civil, 17, 25, 43. 

recebida: 

externa de diversas entidades, 16, 35. 

interna de diversas entidades, 16, 35-36. 

da Câmara Municipal, 17, 25, 35, 38 
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da Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, 21, 27, 74. 

da Guarda Nacional Republicana, 21, 27, 74. 

da Polícia Civil e Comissários, 21, 27, 74. 

das Juntas de Paróquia, 17, 39. 

do Governo Civil, 16, 17, 25, 35-40, 42, 43. 

do Ministério da Agricultura, 18, 25, 46. 

do Ministério da Fazenda, 17, 25, 35, 40. 

dos administradores do concelho, 17, 25, 35, 40. 

dos hospitais, misericórdias e irmandades, 20, 26, 61. 

dos juízes de instrução criminal, 22, 27, 80. 

dos militares, 20, 26, 64. 

dos párocos, 17, 25, 35, 41. 

dos professores, 20, 26, 62. 

dos regedores de paróquia, 17, 25, 41. 

relativa à cólera, 22, 28, 83. 

relativa à instrução primária, 20, 26, 62. 

relativa à Justiça, 22, 27, 80. 

relativa à saúde pública, 22, 27, 81. 

relativa às obras públicas, 21, 27, 74. 

Registo de correspondência expedida: 

ao subdelegado de saúde, 22, 28, 83.  

às autoridades judiciais, 22, 27, 81. 

externa, 17, 25, 41. 

interna, 17, 25, 41. 

para o Governo Civil, 17, 42.  

para o juiz de direito e delegado, 22, 27, 80.  

Registo de correspondência recebida, 17, 25, 42. 

Registo de correspondência recebida do Governo Civil, 17, 42. 

Cortiça, ver manifestos de produção, mapas de produção agrícola. 

 

D 
 
Diplomas, ver alvarás. 

Dois Portos, ver relações dos manifestos. 
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E 

 

Editais, 16, 25, 33. 

Registo de, 16, 25, 34. 

Eleições: 

 Mapas gerais do resultado das eleições dos deputados e senadores, 16, 25, 33. 

Nota indicativa do número total de eleitores recenseados, 16, 25, 35. 

Encargos pios: 

Tabelas das contas dos encargos pios não cumpridos, 20, 26, 61. 

Escolas, 10, 20, 24, 59, 62-63. 

Estatística, 13, 14, 24, 28, 45, 46, 85, 87, 88, 90. 

da existência de gados, 18, 25, 46. 

da indústria pecuária, 18, 25, 46. 

da produção de vinho tinto, branco ou abafado, aguardente de 20 e 30 graus e 

aguardente de bagaço, 18, 25, 47. 

Expediente, 16, 31, 35-43. 

 

F 
 
Fábricas: 

de aguardente, 19, 26, 54-55. 

de farinha, moinhos e azenhas, 18, 25, 51. 

v. t. autos de concessão de licenças para a instalação de uma fábrica destinada à 

moagem de trigo e milho. 

Fava, ver manifestos de produção, mapas de produção agrícola. 

Feijão, 14, 89. 

v.t. manifestos, mapas de produção agrícola, questionário de produção agrícola. 

Fiscalização das cobranças, 7, 19, 55-59. 

 

G 
 
Gados, ver estatística, mapas, recenseamento geral. 

Governo Civil, ver correspondência. 

Grão-de-bico, 14, 89. 

v. t. manifestos, mapas de produção agrícola. 
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Guarda Nacional Republicana, ver correspondência recebida. 

Guias de marcha, 20, 21, 26, 27, 64, 75. 

Guias de transporte, ver requerimentos. 

 

H 
 
Hóspedes, registo de, 22, 27, 78. 

v. t. relações das pessoas hospedadas em hotéis da vila. 

Hospitais, ver correspondência. 

Hospital Civil de Torres Vedras, relação do número de óbitos que tiveram lugar no, 

20, 26, 61. 

 

I 
 
Indústria pecuária, ver estatística. 

Inspecção, 7, 10-12, 19, 24, 59-63, 66, 75. 

Inspecção sanitária, 20, 26, 63-64. 

Instituições de piedade e beneficência, questionários das, 20, 26, 61. 

Instrução primária, ver correspondência recebida. 

Irmandades, 12, 24. 

Contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 20, 26, 60. 

v. t. correspondência recebida. 

 

J 
 
Juízes, 9. 

v. t. actas, correspondência recebida. 

Juntas de Paróquia, 13, 23, 33, 35. 

Propostas para vogais efectivos e substitutos das, 21, 27, 69. 

Registo das deliberações das, 16, 25, 34. 

v. t. correspondência recebida. 

Justiça, 13, 79. 

v. t. correspondência recebida. 
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L 
 
Lã, ver manifestos, mapas de produção agrícola, relações dos manifestos. 

Legados pios: 

Autos de contas dos legados pios deixados em testamento, 20, 26, 60.  

 

M 
 
Mandados de intimação, 20, 22, 26, 27, 63, 65, 75. 

Manifestos: 

de existência: 

de azeite, 18, 25, 47. 

de batata, 18, 25, 47. 

de feijão, 18, 25, 48. 

de milho e trigo, 18, 25, 48. 

de solípedes, 18, 25, 48. 

de vinho e azeite, 18, 25, 48. 

de produção de centeio, aveia, cevada, trigo, fava, batata, milho, feijão, arroz, grão-

de-bico, cortiça, vinho, azeite e lã, 18, 25, 49. 

de produção e existência: 

de lã, 18, 25, 49. 

de milho, arroz, feijão e grão-de-bico, 18, 25, 49. 

de trigo, 18, 25, 49. 

Mapas: 

da distribuição do contingente da contribuição predial, 19, 26, 55. 

da existência de gados, 18, 25, 50. 

da mortalidade por doenças e média de óbitos por 1000 habitantes, 21, 27, 71. 

das feiras e mercados, 18, 25, 50. 

das freguesias que pela sua diminuta população e falta de recursos para subsistirem 

estão no caso de serem anexadas a outras, 21, 27, 70. 

dos capitais emprestados aos agricultores, 19, 26, 54. 

de consumo, 18, 25, 50, 89. 

de produção agrícola, 18, 25, 50. 

do número, categoria e vencimentos dos empregados, 21, 27, 68-69. 

do número de nascimentos de filhos legítimos e ilegítimos, 21, 27, 70. 
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do número de nascimentos e de autos, 21, 27, 70. 

dos movimentos da população, 21, 27, 71. 

nominal dos emigrantes portugueses repatriados, 21, 27, 71. 

numérico dos emigrantes repatriados, 21, 27, 72. 

v. t. cemitérios públicos, côngruas paroquiais, corporações religiosas, eleições, 

pedreiras, presos, recenseamento geral da população, recrutamento militar, registo 

civil. 

Meteorologia, ver tempo, boletim do estado do. 

Milho, 14, 89. 

v. t. autos, manifestos, mapas de consumo, mapas de produção agrícola, questionário 

de produção agrícola, relações dos manifestos. 

Militar, 7, 20, 63-67. 

Boletins de aboletamento para militares, 20, 26, 64. 

Registo de vales emitidos por entidades militares, 20, 26, 66. 

v. t. correspondência recebida, recenseamento militar. 

Ministério da Fazenda, ver correspondência recebida. 

Moinhos, ver fábricas. 

 

N 
 
Nascimentos, ver mapas, óbitos. 

Notariado, 17, 44-45. 

 

O 
 
Óbitos: 

Relação do número de nascimentos e, 21, 27, 73. 

v. t. mapas. 

Obras públicas, ver correspondência recebida. 

Ofícios, registo de, 17, 25, 43. 

 

P 
 
Párocos, ver côngruas paroquiais, correspondência recebida. 

Participações policiais, 22, 27, 75. 

Registo de, 22, 27, 77. 
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Pedreiras, 88. 

Mapa de, 22, 27, 78. 

Nota das indicações exigidas pelo Ministérios das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria acerca das pedreiras actualmente em lavra, 22, 27, 79. 

Registo de, 22, 27, 76-77. 

Requerimentos de registo de, 22, 27, 77. 

Pessoal, 7, 20, 67-69. 

Polícia, 10, 12, 31, 68, 73, 77-79 

civil e comissários, ver correspondência recebida. 

geral, 12, 21, 24, 73-79. 

judicial, 12, 22, 24, 73, 79-81. 

sanitária, 12, 22, 73, 81-84. 

População agrícola e pecuária, boletins de, 18, 25, 46. 

Presos, 12, 74. 

Mapa demonstrativo dos, 22, 27, 78-79. 

Registo de entrada de, 22, 27, 78. 

Produção agrícola, 85. 

questionário de, 19, 26, 54. 

v. t. mapas. 

Produtos agrícolas, 14. 

v. t. requerimentos. 

Professores, ver correspondência recebida. 

 

Q 
 
Questionários, ver instituições de piedade e beneficência, produção agrícola. 

 

R 
 
Recenseamento geral: 

da população, 7, 21, 27, 69-72. 

Mapas do, 

dos gados, 18, 25, 51. 

Recenseamento militar, 20, 26, 63, 65. 

Relações de todos os mancebos recenseados, 20, 26, 66. 
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Registo de informações relativas aos mancebos recenseados, 20, 26-27, 67. 

Recenseamento vacinal, ver vacinas. 

Recibos do pagamento de pensões, 20, 26, 65. 

Recrutamento militar, 63. 

Avisos para o comparecimento dos mancebos recenseados perante a junta de, 20, 

26, 63-64. 

Boletins de serviço de, 20, 26, 64. 

Mapas dos recrutados, 20, 26, 65. 

Relações dos recrutas apresentados para inspecção à Junta Revisora de Lisboa, 20, 

26, 66. 

Regedores de paróquia, 13, 14, 46, 51. 

Proposta para o cargo de regedor, 21, 27, 69. 

Registo de alvarás dos, 21, 27, 68. 

v. t. correspondência recebida, autos de posse. 

Registo civil, 7, 11, 21, 24, 72-73. 

Mapa estatístico dos autos do, 21, 27, 72. 

Registo: 

de cartas de habilitação dos médicos, farmacêuticos, dentistas e parteiras, 22, 27, 82-

83. 

de documentos de residência de estrangeiros apresentados ao visto administrativo, 

22, 27, 77. 

de licenças de fogo artificial, 22, 27, 76. 

de matrícula de estrangeiros, 22, 27, 78. 

de matrículas dos facultativos, farmacêuticos, parteiras, dentistas e sangradores, 22, 

28, 83. 

de soldados que passaram à reserva, 20, 27, 67. 

de termos de identidade, reconhecimento e fianças, 16, 25, 35. 

Relações: 

dos empregados que receberam emolumentos, 21, 27, 69. 

dos súbditos espanhóis residentes no concelho de Torres Vedras, 21, 27, 72. 

das pessoas hospedadas em hotéis da vila, 22, 27, 77. 

dos manifestos: 

de existência de azeite, 18, 25, 51. 

de produção de milho, 18, 25, 52. 



 102 

de produção de trigo, 18, 26, 52. 

de produção e existência de lã, 18, 26, 52. 

de produção e existência de vinhos, azeites, uvas e azeitonas – Dois Portos, 19, 

26, 53. 

dos vinhateiros que se propuseram a participar numa exposição em Londres, 19, 26, 

53. 

Requerimentos: 

de guias de transporte de produtos agrícolas, 18, 26, 52. 

v. t. pedreiras. 

Reservistas, 20, 26, 66. 

 

S 
 
Sanitários, registo de cartões, 83, 22, 27. 

Saúde pública, 81. 

v. t. correspondência recebida. 

Segurança pública, 8, 12, 21, 73-84. 

Solípedes, ver manifestos de existência. 

 

T 
 
Telegramas, 35. 

recebidos dos administradores do concelho, 17, 25, 43. 

recebidos de várias entidades, 17, 25, 43. 

Registo de, 17, 25, 42. 

Tempo, boletim do estado do, 19, 26, 54. 

Testamentos, 18, 25, 44, 45. 

Índice dos nomes das pessoas que faleceram com, 18, 25, 44, 45. 

Registo de, 12, 18, 24, 25, 33, 44. 

Termo de aceitação de testamentários, 18, 25, 44, 45. 

v. t. legados pios. 

Testamentos cerrados, 18, 25, 44. 

Registo de autos de abertura e publicação de, 18, 25, 44. 

Termos de fiança de fogo, 22, 27, 77. 

Trigo, 14, 89. 
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Notas de intimação para a venda do, 18, 51. 

v. t. autos, manifestos, mapas de produção agrícola, mapas de consumo, questionário 

de produção agrícola, relações dos manifestos. 

 

U 
 
Uvas, ver relações dos manifestos. 

 

V 
 
Vacinas: 

Recenseamento vacinal, 22, 27, 82. 

Registo de, 22, 27, 82. 

Vinho, 14, 89. 

v. t. correspondência recebida relativa às obras públicas, estatística, manifestos, 

mapas de produção agrícola, relações dos manifestos, relações dos vinhateiros que 

se propuseram a participar numa exposição em Londres. 

  

 

 

 


