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Introdução 

 O arquivo da Junta de Freguesia de Sines está disponível ao público desde Dezembro 

de 2006. Este inventário é o primeiro instrumento de acesso à informação disponível no 

Arquivo Histórico Arnaldo Soledade e o primeiro instrumento disponível à recuperação da 

informação do arquivo da Junta de Freguesia. 

 Para este trabalho começou-se por fazer um levantamento da documentação 

produzida pela Junta de Freguesia de Sines, custodiada pelo Arquivo Histórico. A 

documentação foi organizada em séries, de acordo com a estrutura orgânico-funcional da 

autarquia. Como não existem organigramas para documentação dos séculos XIX e XX, o 

quadro de classificação foi estruturado a partir das funções da Junta de Freguesia constantes 

da legislação e da própria documentação. 

 Este inventário é composto pelo quadro de classificação, instrumento que organiza a 

documentação e permite conhecer a extensão intelectual do arquivo. A segunda parte do 

inventário é constituída pelas descrições de arquivo, elaboradas segundo a norma ISAD (G), 

organizadas segundo o quadro de classificação1. Começamos por descrever a totalidade do 

arquivo da Junta de Freguesia (descrição ao nível de fundo), para depois descrever cada série 

que compõe o arquivo. As descrições ao nível do documento serão objecto de um catálogo. 

 Cada descrição contém a indicação do nível de descrição, a cota topográfica e o 

código de referência, a classificação, o título e as datas extremas e predominantes de cada 

unidade de descrição, o número de unidades de instalação e notas. De realçar que o 

elemento mais pertinente do ponto de vista informativo é, além do título e das datas, o âmbito 

e conteúdo. Permite ao utilizador identificar o conteúdo de cada série, nomeadamente a 

tipologia documental, os procedimentos administrativos, os cargos, as funções e as 

actividades expressas na documentação. 

 A terceira parte do inventário é um índice de assuntos e onomástico elaborado a partir 

das descrições das séries da Junta de Freguesia de Sines.  

       Sandra Patrício 

                                                   
1 ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª edição. 
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Quadro de classificação da Junta de Freguesia de Sines 

Número 

da série 

Classe Título Datas extremas 

 JF.A Secretaria   

1 J.F.A.A Actas das Sessões 1838-1961 

2 J.F.A.A.a Cópia da acta da sessão de 23 de Maio de 

1888 

1888-05-23 

3 J.F.A.B Autos de Posse e Actas 1937-1939 

 J.F.A.C Expediente 1883-1967 

4 J.F.A.C.A Registo da Correspondência Recebida 1883-1896 

5 J.F.A.C.B Registo da Correspondência Expedida 1868-1937 

6 J.F.A.C.C. Correspondência Recebida 1844-1966 

7 J.F.A.C.D. Correspondência Expedida 1937-1940 

8 J.F.A.C.E. Registo de Atestados 1940-1967 

9 J.F.A.C.F. Atestados e Declarações 1943-1966 

 J.F.AD Património da Freguesia de Sines  

10 J.F.A.D.A Tombo dos Foros pertencentes à Freguesia 

de Sines 

1905 

11 J.F.A.D.B. Livro dos Inventários da Paróquia da Vila de 

Sines 

1838-1878 

12 J.F.A.D.C. Descrição de todos os bens e rendimentos 

pertencentes á Paróquia 

1883-[1916] 

13 J.F.A.D.D. Inventários de Bens da Paróquia 1871-1923 

14 J.F.A.D.E. Escrituras de Aforamento Acumulação: 1830- 

[196?] 

Produção: 1782-

1876 

15 J.F.A.D.F. Escrituras Diversas 1871-1947 

16 J.F.A.D.G. Pagamentos de Foros 1877-1897 

17 J.F.A.E Administração do Cemitério 1883-1887 

 J.F.A.F Atribuições de Assistência  

18 J.F.A.F.A. Recenseamento das Crianças em Idade 

Escolar 

1881-1892 

19 J.F.AG Arrematações de Bens e Serviços 1872-1926 



 5 

 JF.B Tesouraria  

20 JF.B.A Conta da responsabilidade do tesoureiro da 

Junta de Freguesia 

1901-1966 

21 J.F.B.B. Registo da Receita e Despesa da Junta de 

Freguesia 

1837-1964 

22 J.F.B.C.  Orçamento da Receita e da Despesa da Junta 

de Freguesia de Sines 

1855-1960 

23 J.F.B.D. Registo de Orçamentos 1903-1952 

24 J.F.B.E. Ordens de Pagamento 1881-1939 

25 J.F.B.F. Guias de Receita 1903-1914 

26 J.F.B.G. Recibos 1933-1939 

27 J.F.B.H. Acórdãos da Comissão Distrital de Lisboa 1892-1808 
 
 

Sub-arquivos da Junta de Freguesia de Sines 

 

Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Sines 

Número 

de série 

Classe Título Datas extremas 

28 J.F.S.A.A Requerimentos  1936-1937 

29 J.F.S.A.B. Certidões  1935 
 
 

Regedoria da Junta 

 

Número 

de série 

Classe Título Datas extremas 

 J.F.S.B.A. Movimentos de inscrição de desempregados 1956-1959 

30 J.F.S.B.A.a. Correspondência recebida 1956-1958 

31 J.F.S.B.A.b. Mapas do movimento de inscrição de 

desempregados 

[1956]-1958 

32 J.F.S.B.A.c. Mapas semanais do movimento de inscrição 

de desempregados 

1957-1959 

 
 

Comissão de Assistência aos Indigentes da Junta de Freguesia 

 

Número 

de série 

Classe Título Datas extremas 

33 J.F.S.C.A. Listas de distribuição de géneros aos 

indigentes 

1933-1934 
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Descrição do Arquivo da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONTEÚDO 
Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02 
Título: Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1837 – 1967 
Nível de descrição:  Fundo 
Dimensão e suporte  12 caixas 
Nome dos) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
História 
administrativa/biográfica:  

As Juntas da Paróquia têm origem nas freguesias 
religiosas e correspondem aos seus limites territoriais. 
São a mais pequena unidade administrativa da Época 
Contemporânea. Foram criadas em 26 de Novembro de 
1830 como as mais pequenas unidades da administração 
pública. O decreto nº23 de 16 de Março de 1832 
considera as juntas da paróquia agregados sociais e 
religiosos.  
A lei de 25 de Abril de 1835 divide o país em distritos 
administrativos, e estes em concelhos, coordenados por 
um administrador escolhido pelo Governo. As paróquias 
são governadas por um "comissário".  
O decreto de 6 de Novembro de 1836 suprime 466 
concelhos, incorporando-os em concelhos vizinhos. Um 
deles foi o concelho de Sines, sendo que voltou à sua 
categoria em 1837. Em 31 de Dezembro de 1836 é 
estabelecida a forma de eleição dos regedores de 
paróquia através de listas por dois anos e podem ser 
reeleitos. A designação "comissário", proveniente 
directamente da realidade francesa, é abandonada. 
Será o Código Administrativo de 1842 (18 de Março) a 
mais longeva legislação a este respeito. Depois do 
código descentralizador setembrista, os magistrados que 
representam o poder central vêm o seu papel reforçado e 
é introduzida a disciplina administrativa. A Junta da 
Paróquia tem funções ao nível da administração das 
fábricas das igrejas e bens da paróquia. Os regedores 
são delegados do Administrador do Concelho. 
O Código de 1878 (6 de Maio) prima pela clareza e 
simplicidade. Mantém a mesma divisão do território mas 
é o código mais descentralizador da tradição portuguesa 
até ao século XX. Caracteriza-se pela autonomia 
executiva dos corpos administrativos, mas fomentou a 
desordem das finanças locais. 
Daí a rapidez com que entrou em vigor o Código 
Administrativo de 1886, impondo limites ao 
endividamento municipal. 
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Com o Código de 1896, a Junta da Paróquia que deriva 
de um concelho extinto pode fazer posturas e 
regulamentos, desde que tenha a aprovação do 
Governador Civil. Portanto, apesar de as juntas da 
paróquia terem ganho atribuições interessantes, não 
deixam de estar dependentes do poder central. A 
vantagem está no facto de poderem tomar iniciativas sem 
a intervenção das câmaras municipais. A Junta da 
Paróquia de Sines mobilizou-se, na segunda metade do 
século XIX, pelo desenvolvimento do porto e pelas vias 
da comunicação, quando a vila crescia à sombra das 
indústrias corticeira e conserveira. Simultaneamente o 
movimento do porto, em crescendo, motivava obras 
necessárias ao seu melhoramento, o que, contudo, só 
veio a acontecer uma centúria depois. Os membros da 
Junta da Paróquia de Sines eram oriundos do Partido 
Republicano e a restauração do concelho e o seu 
desenvolvimento foram os seus cavalos de batalha. Após 
a restauração do concelho, em 1914, e as mudanças 
saídas da Primeira República, a Junta da Paróquia 
tornou-se Junta de Freguesia. 

 A República e o Estado Novo. As paróquias civis são 
criadas pela Lei nº 88 de 7 de Agosto de 1913. A lei nº 
621 de 25 de Junho designa-as por Juntas de Freguesia. 
Deixam de ter competências de carácter religioso. As 
suas novas funções são de carácter civil: administração 
dos bens paroquiais móveis e imóveis, elaborar posturas 
do âmbito da freguesia, protecção aos fregueses mais 
desprotegidos. Com a Ditadura Militar, pelo Decreto nº 
11875 de 13 de Julho de 1926, todos os corpos 
administrativos foram dissolvidos e nomeada uma 
comissão administrativa. O quadro administrativo das 
Juntas de Freguesia só foi fixado definitivamente pelo 
Código Administrativo de 1940. As bases do Código 
Administrativo promulgado pelo Decreto-Lei nº 31095 de 
31 de Dezembro de 1940 estão na Lei nº 1940 de 3 de 
Abril de 1936 e na Lei nº 1946 de 21 de Dezembro de 
1936. De facto, o Decreto nº11875 de 13 de Julho de 
1926 dissolve os corpos administrativos e substituí-os por 
comissões administrativas. 
A Lei nº 1940 promulga as bases da organização 
administrativa portuguesa, baseada em províncias, 
distritos, concelhos e juntas de freguesia, e nos 
respectivos juntas de distrito, câmaras e conselhos 
municipais, juntas de freguesia. Os corpos 
administrativos têm autonomia financeira, mas são 
fiscalizados pelo Estado, sendo que foram estabelecidos 
limites para o seu endividamento. 
A lei nº 1946 de 21 de Dezembro de 1936 autoriza a 
publicação de um código administrativo e confere-lhe 
desde logo as suas bases. Os concelhos e as freguesias 
são classificados em urbanos e rurais, de 1ª, 2ª ou 3ª 
ordem. O Governo tem autoridade para substituir os 
presidentes da câmara e para dissolver todos os corpos 
administrativos. 
No caso concreto das Juntas de Freguesia, a Base VIII 
estipula que as deliberações da Junta de Freguesia que 
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digam respeito a posturas ou regulamentos, à aquisição, 
onerosa ou gratuita, com encargos, de bens imobiliários, 
à sua alienação e concessão de servidões sobre bens 
paroquiais serão submetidas a referendo ou submetidas 
à apreciação de outros órgãos da administração 
paroquial.  

História custodial e arquivística: O arquivo da Junta de Freguesia permaneceu, até aos 
anos 80 do século XX, nos Paços do Concelho, onde 
funcionava. Desde a transferência da Junta para um 
edifício próprio, junto aos Paços do Concelho que o seu 
arquivo, a partir de 1967, se encontra junto ao serviço 
produtor. A sua documentação mais antiga tem como 
custodiante a Câmara Municipal de Sines 

Fonte imediata de 
aquisição/transferência:  

O arquivo da Junta de Freguesia permaneceu nos Paços 
do Concelho até que o seu produtor transferiu os 
serviços para outro edifício. A separação da 
documentação ocorreu porque só foi transferida a 
documentação a documentação mais necessária ao 
expediente. A fonte de transferência foi a incorporação. 

Âmbito e conteúdo: O Arquivo da Junta de Freguesia é composto por duas 
secções, a Secretaria e a Tesouraria. As principais séries 
dão as actas das sessões (1838-1961), o registo de 
correspondência (1868-1937), o registo de atestados, 
(1940-1966) o registo do património da freguesia de 
Sines (1838-1916) A secção da Tesouraria tem como 
séries mais representativas a conta de responsabilidade 
do tesoureiro (1901-1966), o registo da receita e da 
despesa (1837-1964) e as contas de gerência (1855-
1960). Os seus sub-arquivos são a Comissão 
Administrativa da Junta da Paróquia (1935-1937), a 
Regedoria da Junta (1956-1959) e a Comissão de 
Assistência aos Indigentes da Junta de Freguesia (1933-
1934). 

Avaliação/Selecção/Eliminação:  Não se conhecem acções de avaliação sistemáticas. 
Ingresso(s) adicion(ais):  Não estão previstos ingressos adicionais. 
Sistema de organização: O arquivo está organizado em duas secções: secretaria e 

tesouraria. Os sub-arquivos ou sub-fundos são a 
Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Sines, 
a Regedoria da Junta, a Comissão de Assistência aos 
Indigentes da Junta de Freguesia e o Juízo de Paz. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Os documentos do século XIX só podem ser 
reproduzidos através da digitalização. Os restantes 
podem ser reproduzidos, de acordo com o seu estado de 
conservação, por fotocópia. 

Características físicas e 
requerimentos técnicos: 

Os documentos avulso apresentam-se acidificados. 

Instrumentos de descrição:  Existem um Quadro de Classificação e um inventário.  
Unidades de descrição 
relacionadas:  

Fundo da Câmara Municipal de Sines. Arquivo Histórico 
Municipal Arnaldo Soledade. 

Nota de publicação: MOTTA, Jayme Arthur - Codigo Administrativo approvado 
por carta de lei de 4 de Maio de 1896. 2ª Edição. 
Coimbra: França Amado, 1909. 
ALEGRE, Cipriano Simões - Código Administrativo . 



 9 

Decreto-Lei nº 31095 de 31 de Dezembro de 1940 
seguido de um repertório alfabético elaborado por 
Cipriano Simões Alegre e actualizado por Mário Artur 
Mendes Costa Santos. 9ª edição. Anadia: Cisial Editora, 
1972. 

Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
NP 405-1: 1994. Informação e documentação. 
Referências bibliográficas: documentos impressos. 

Data(s) descrição(ões):  2006-11-24 
Descritores: Registo de correspondência / Conta da responsabilidade 

do tesoureiro / Conta de gerência / Acta da Junta de 
Freguesia de Sines / Registo/Junta de Freguesia de Sines 
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Descrições dos sub-arquivos da Junta de Freguesia de Sines 
 

Regedoria da Junta de Freguesia de Sines 

CÓDIGO DE REFERÊNCIA:  PT/CMSNS/JFSNS02/RJ 
Título:  Regedoria da Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1956 - 1959 
Nível de descrição:  Sub-fundo 
Dimensão e suporte  1 caixa. 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
História 
administrativa/biográfica:  

A figura do regedor da paróquia foi criado pela lei de 25 
de Abril de 1835, designado então por "comissário". É 
substituída pela designação de regedor da paróquia, 
criada pelo Decreto de 6 de Novembro de 1836. O Código 
Administrativo de 1842, de 18 de Março, o regedor é 
delegado do Administrador do Concelho. O regedor da 
paróquia é nomeado pelo Governador Civil, sob proposta 
do administrador do concelho. Deviam saber ler, escrever 
e contar e o cargo era honorário. 
-Dar parte das faltas e irregularidades que a junta de 
paróquia cometesse; 
-Dar parte dos factos criminosos de que tiver notícia ao 
administrador do concelho; 
-Vigiar a execução das providências policiais relativas aos 
cemitérios da paróquia; 
-Prover à desobstrução das ruas e caminhos paroquiais; 
-Abrir os testamentos na conformidade das disposições 
do código civil; 
-Propor nomeação dos cabos de polícia, que o 
coadjuvam, ao administrador do concelho. 
Estas funções não se alteraram muito no século XX, 
conforme o artigo 277º do Código Administrativo de 1940. 

História custodial e 
arquivística:  

O arquivo do Regedor da Paróquia foi constituído e 
organizado pelo secretário da Junta de Freguesia e 
permaneceu junto ao arquivo da mesma. Ver a história 
custodial e arquivística da Junta de Freguesia. 

Fonte imediata de 
aquisição/transferência:  

Ver a informação relativa à Junta de Freguesia. 

Âmbito e conteúdo: O arquivo da Regedoria da Junta de Freguesia é 
constituído pelas seguintes séries: Movimentos de 
inscrição de desempregados (1956-1959), 
Correspondência recebida (1956-1958), Mapas do 
movimento de inscrição de desempregados (1956-1958), 
Mapas semanais do movimento de inscrição de 
desempregados (1957-1959). 

Avaliação/Selecção/Eliminação: Não se conhecem acções de avaliação e de eliminação. 
Ingresso(s) adicion(ais):  Não se prevêem ingressos adicionais de documentação. 
Sistema de organização: Este sub-fundo não tem secções ou outras subdivisões, 

mas está organizado por séries. Estão mencionadas na 
zona do âmbito e conteúdo. 
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Condições de acesso: A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com o 
estado de conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de classificação. 
Unidades de descrição 
relacionadas:  

Fundo da Junta de Freguesia de Sines. Arquivo Histórico 
Municipal Arnaldo Soledade. 

 Fundo da Câmara Municipal de Sines. Arquivo Histórico 
Municipal Arnaldo Soledade. 

Notas: As datas predominantes correspondem às datas 
extremas. 

Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/24 
Descritores: Regedor de Paróquia/ Correspondência Recebida 
Cota topográfica: D11/ 1/ C 
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Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/SA/28/1-10 

Título: Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de 
Sines 

Data (s):  1935 –1936 
Nível de descrição: Sub-Fundo 
Localização  AH/D.11 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
História administrativa/biográfica 

 

A Comissão Administrativa foi criada na sequência da 
Ditadura Militar, pelo Decreto nº 11875 de 13 de Julho 
de 1926, através do qual todos os corpos 
administrativos foram dissolvidos e nomeada uma 
comissão administrativa. A Comissão Administrativa da 
Junta de Freguesia de Sines exerceu funções até 4 de 
Janeiro de 1938, quando tomou posse a Junta da 
Paróquia. A Comissão era constituída por António 
Daniel dos Santos, Alfredo Simões Bom e Raúl 
Jerónimo da Cruz. 

História custodial e arquivística: 

 

A documentação relativa a esta comissão foi 
conservada junto à documentação do seu produtor. A 
organização custodiante é hoje a Câmara Municipal de 
Sines. 

Fonte imediata de 
aquisição/transferência 

Consultar a descrição relativa à Junta de Freguesia. 

Âmbito e conteúdo: Contém requerimentos a solicitar certidões e minutas 
de certidões. 

Avaliação Selecção e 
Eliminação: 

 

Não se conhecem acções de avaliação. 

 

Ingresso(s) adicion(ais):  

 

Não se prevêem ingressos adicionais. 

 

Sistema de organização: Está organizado em duas séries: requerimentos (1936-
1937) e certidões (1935). 

Condições de acesso: A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; Lei nº 67/98 de 
26 de Outubro; Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com 
o estado de conservação da documentação do século 
XX. 
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ELEMENTOS DE 

INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Instrumentos descrição: Existem um Quadro de Classificação e um inventário da 
Junta de Freguesia. 

Unidades de descrição 
relacionadas: 

Fundo da Junta de Freguesia de Sines. Arquivo Histórico 
Municipal Arnaldo Soledade. 

Nota do arquivista: Sandra Patrício 

Regras/Convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 
Arquivística. 2ª edição. 

Data da(s) descrição(ões):  2006/11/27 

Descritores: António Daniel dos Santos/Alfredo Simões Bom/Raul 
Jerónimo da Cruz/Requerimento/Certidão 

Cota topográfica: D11/ 1/ C 
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Comissão de Assistência aos Indigentes 

ELEMENTOS DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/SC/33/1 
Título: Comissão de Assistência aos Indigentes 
Data(s):  1933-1934 
Nível de descrição: Sub-Fundo 
Localização: AH/D.11 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
História custodial 
e arquivística:  

Esta documentação foi conservada com a 
documentação da Junta de Freguesia. O custodiante 
actualmente é a Câmara Municipal de Sines. 

Fonte imediata de aquisição e 
transferência: 

Consultar a informação relativa à Junta de Freguesia de 
Sines. 

Âmbito e conteúdo: Este sub-fundo é constituído somente pela série Listas 
de distribuição de géneros aos indigentes, entre 1933 e 
1934. Contém a s quantias atribuídas a cada munícipe 
considerado indigente, bem como as ordens de 
pagamento relativas aos mesmos. 

Ingresso(s) adicion(ais):  Sub-fundo fechado. Não se prevêem ingressos 
adicionais. 

Sistema de organização: 

 

A organização original anexou as ordens de 
pagamento às listas de munícipes, apesar de serem 
documentos de natureza diferente. Manteve-se a 
ordem original. 

Condições de acesso: A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho: Lei nº 67/98 de 
26 de Outubro; Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro 

Condições de reprodução:  Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com 
o estado de conservação da documentação do século 
XX. 

Instrumentos descrição: Existem um Quadro de Classificação e um inventário 
da Junta de Freguesia. 

Unidades de descrição 
relacionadas: 

 

Fundo da Junta de Freguesia de Sines. Arquivo 
Histórico Municipal Arnaldo Soledade. 

Fundo da Câmara Municipal de Sines. Arquivo 
Histórico Municipal Arnaldo Soledade. 

Nota do arquivista: Sandra Patrício 

 
Regras/Convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data da descrição: 2006/11/27 
Cota topográfica: D11/1/C 
Descritores: Assistência Social 
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Descrição das séries 

Actas das sessões da Junta de Freguesia 

ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONTEÚDO 
Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H 
Classificação: JF/A/A 
Título:  Actas das sessões da Junta de Freguesia 
Data(s):  1838 – 1961 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  3 caixas 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
Âmbito e conteúdo: As actas das sessões ilustram o papel desempenhado pela 

Junta de Freguesia. Até à restauração do concelho de 
Sines, em 1914, e às mudanças trazidas pela legislação de 
1913 e de 1916, a Junta de Paróquia tinha atribuições no 
campo da administração dos bens da paróquia e das 
instituições religiosas e de beneficência, apoio às crianças 
em idade escolar, solicitar obras e melhoramentos na 
freguesia, assuntos discutidos pela Junta da Paróquia. 
Com a restauração do concelho o seu papel no 
desenvolvimento local diminuiu, aumentado a sua 
participação no apoio aos mais desfavorecidos, assunto 
focado nas actas. 

Sistema de organização:  A ordenação seguida é a cronológica, como o arquivo 
estava organizado inicialmente. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Instrumentos descrição: Existem um Quadro de Classificação e um inventário da 
Junta de Freguesia. 

Condições de reprodução:  Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com o 
estado de conservação da documentação do século XX. 

Notas:  As datas predominantes são 1838-1923; 1930-1939; 1951-
1961. 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006-11-28 
Descritores:  Autarquia / Junta de Freguesia / Tipologia Documental 
Data de entrada:  2006/11/28 
Cota topográfica: D11/ A /1 
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Cópias das actas das sessões da Junta de Freguesia 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H 
Classificação: JF/A/A/a 
Título:  Cópias das actas das sessões da Junta de Freguesia 
Data(s):  1888 - 1922 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Cinco documentos simples 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
Âmbito e conteúdo: Cópias das actas de 23 de Maio de 1888, cópia da acta de 12 

de Maio de 1890, cópia da acta da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém de 6 de Abril de 1914. Acórdão da Junta de 
Freguesia de 30 de Junho de 1922. 
A acta de 1888 diz respeito ao lançamento de uma derrama; a 
acta de 1890 diz respeito à decisão da percentagem destinada 
às escolas da freguesia a partir da contribuição paroquial; a 
acta de 1891 delibera-se sobre o pedido do vogal Joaquim 
Lourenço dos Santos para abandonar a Junta; cópia da parte 
da acta de 1914 sobre a compra do palacete da Herold para 
funcionar como escola primária; o acórdão aprova o Código 
das Posturas Municipais. 

Sistema de organização:  Ordenação cronológica. 
Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução:  Reprodução autorizada através de digitalização. 
Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Existência e localização de 
originais:  

Arquivo Histórico Arnaldo Soledade. 

Notas: As datas predominantes são 1888-06-15; 1890-05-19;1891-06-
17; 1914-04-13; 1922-06-30. 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006-11-28 
Descritores:  Autarquia / Junta de Freguesia 
Cota topográfica:  D.11/ A / 3 
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Autos de posse e actas da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/B/3/1 
Classificação: JF/A/B 
Título: Autos de posse e actas da Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1937–1939 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte  Dois actos informacionais. Fólios 1-4 do livro J.F.A.A.9. 
Âmbito e conteúdo: Registo da tomada de posse dos membros da Junta de 

Freguesia, redigidos pelo secretário da Junta. Faz parte do livro 
de actas de 1938 a 1951. 

Sistema de organização:  Mantém-se a organização original e a sub-ordenação 
cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução:  Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Notas: Encontra-se nos fólios 1v.-3v. do livro J.F.A.A.9. 
Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/29 
Descritores: Junta de Freguesia de Sines/Auto de posse/Acta da Junta de 

Freguesia de Sines 
Cota topográfica: D11/1/ A 
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Registo de correspondência recebida pela Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/C/4/1-2 
Classificação: JF/A/CA 
Título: Registo de correspondência recebida pela Junta de 

Freguesia de Sines 
Data(s):  1883 - 1896 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte  Dois livros. 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
Âmbito e conteúdo: Cada registo de correspondência recebida contém a data da 

entrada, o número de ordem, a procedência e o extracto e o 
expediente. Cada fólio era numerado e rubricado pelo 
presidente da Junta da Paróquia. 

Ingresso(s) adicion(ais):  Não se esperam ingressos adicionais. 
Sistema de organização: Mantém-se a organização original e a sub-odenação 

cronológica. 
Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro 

Condições de reprodução: Só autorizada a digitalização dos documentos. 
Instrumentos descrição: Existem um Quadro de Classificação e um inventário da 

Junta de Freguesia. 
Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s)  das descrição(ões):  2006/11/30 
Descritores:  Correspondência recebida / Registo / Tipologia 

Documental/Registo de correspondência 
Cota topográfica:  D11/1/ A 
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Registo de Correspondência Expedida pela Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/C/5/1-3 
Classificação: JF/A/CB 
Título: Registo de Correspondência Expedida pela Junta de 

Freguesia de Sines 
Data(s):  1862 – 1937 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte  Três livros e um copiador. 
Âmbito e conteúdo: Cada livro contém, além do termo de abertura, o registo de 

cada ofício expedido, com a data e o número de ordem. Cada 
livro foi rubricado e numerado pelo Presidente da Junta de 
Freguesia. O copiador  
contém cópias do ofício enviado. 

Sistema de organização: Mantém-se a organização original e a sub-ordenação 
cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Só autorizada a digitalização dos documentos, com excepção 
do copiador, o qual não pode ser reproduzido. 

Instrumentos descrição: Existem um Quadro de Classificação e um inventário da Junta 
de Freguesia. 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006-11-30 
Descritores:  Correspondência expedida / Registo / Tipologia Documental 
Cota topográfica:  D11/ 1/  A 
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Correspondência Recebida da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/C/6/1-53 
Classificação: JF/A/CC 
Título:  Correspondência Recebida da Junta de Freguesia de 

Sines 
Data(s):  1844 - 1940 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Cinquenta maços de documentos. 
Âmbito e conteúdo: Consta dos originais da correspondência recebida, cada um 

com a data e um número de ordem. 
Sistema de organização:  Os documentos estão organizados por ordem cronológica. 
Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Só autorizada a digitalização dos documentos, com 
excepção do copiador, o qual não pode ser reproduzido. 

Instrumentos descrição: Existem um Quadro de Classificação e um inventário da 
Junta de Freguesia. 

Notas: As datas predominantes são: 1844, 1866-1893, 1905-1966.  
Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/30 
Descritores:  Correspondência recebida / Tipologia Documental 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Correspondência expedida pela Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/C/7/1 
Classificação: JF/A/CD 
Título: Correspondência expedida pela Junta de Freguesia de 

Sines 
Data(s):  1937 – 1940 
Nível de descrição: Série 
Localização  AH/D11 
Âmbito e conteúdo: Contém as cópias dos ofícios expedidos pela Junta de 

Freguesia de Sines a várias entidades. 
Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da funcionalidade e 

da sub-ordenação cronológica. 
Condições de reprodução: O acesso está restrito às condições de conservação dos 

documentos. O único meio de reprodução permitido é a 
digitalização, ou fotocópia (documentos do século XX). 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras/Convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data da(s) descrição(ões):  2006-12-12 
Descritores: Correspondência expedida/correspondência/tipologia 

documental 
Cota topográfica:  D11  1  B 
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Registo de atestados da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/C/8/1-4 
Classificação:  JF/A/CE 
Título:  Registo de atestados da Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1940 – 1967 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Quatro livros 
História 
administrativa/biográfica:  

A emissão de atestados é uma das funções da Junta de 
Freguesia, de forma a certificar um aspecto da vida dos 
fregueses, segundo o Código Administrativo de 1940 (artº264). 

Âmbito e conteúdo: Cada registo contém o número de ordem, a data, o nome, a 
morada, a indicação do atestado, observações e os selos de 
emolumentos do Estado. 

Sistema de organização:  Mantém-se a sub-ordenação cronológica. 
Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Só autorizada a digitalização dos documentos, com excepção do 
copiador, o qual não pode ser reproduzido. 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª 

edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006-11-30 
Descritores: Registo de atestados / Atestado de bom comportamento moral e 

civil / Atestado de justificação de nomes / Atestado de 
pobreza / Atestado de residência / Atestado / Registo / Tipologia 
Documental/Atestado 

Data de entrada:  2006/11/30 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Declarações emitidas pela Junta de Freguesia de Sines 

Elementos de informação Conteúdo 
Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/C/9/1 

 
Classificação: JF/A/CF 
Título: Declarações emitidas pela Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1943 - 1966 
Nível de descrição: Série 
Localização  AH/D.11 
Nome do(s) produtor(es):  Junta de Freguesia de Sines 
História administrativa/biográfica: A emissão de atestados é uma das funções da Junta de 

Freguesia, de forma a certificar um aspecto da vida dos 
fregueses, segundo o Código Administrativo de 1940 
(artº264). 

Âmbito e conteúdo: Contém, além da declaração emitida pela Junta de 
Freguesia e assinada pelo Presidente da Junta, o 
pedido de emissão de uma certidão. 

Sistema de organização Mantém-se a sub-ordenação cronológica. 
Condições de acesso: A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; Lei nº 67/98 de 
26 de Outubro; Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com 
o estado de conservação da documentação do século 
XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras/Convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data da(s) descrição(ões):  2006-11-30 
Descritores: Declaração/Tipologia Documental/Assistência social 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Património da Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/D/10 
Classificação: JF/ 
Título:  Património da Freguesia de Sines 
Data(s):  1838 - 1923 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Três livros e oito documentos simples. 
História 
administrativa/biográfica:  

Uma das funções da Junta de Freguesia, desde a criação 
liberal das Juntas da Paróquia, é justamente a administração 
dos bens móveis e de raiz da freguesia. Os documentos que 
compõem esta série pretendem fazer o inventário das alfaias, 
jóias e paramentos, mas também dos foros e das inscrições e 
dos imóveis. 

Âmbito e conteúdo: Os documentos contêm discriminados os bens imóveis e 
móveis da Paróquia de Sines: foros (designação dos foros, 
nome das propriedades, freguesia, concelho, nome dos 
enfiteutas e observações), inscrições (número de inscrições 
valor, valor nominal, a favor de quem estão averbadas), capitais 
mutuados (quantia mutuada, importância do juro, propriedades 
hipotecadas, freguesia e concelho,  
nome dos mutuantes e observações), prédios urbanos (número 
de prédios, classificação e situação, valor da renda e 
observações), arquivo da Junta da Paróquia, bens móveis. 

Sistema de organização:  Os documentos têm a mesma função de inventariar os bens da 
Junta de Freguesia, apesar das diferenças dos títulos. A sub-
ordenação é cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Notas:  As datas predominantes são: 1838-1878; 1883-1923. 
Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/30 
Descritores:  Tombo / Inventário 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Administração do cemitério 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/E/12 
Classificação: JF/A/E 
Título:  Administração do cemitério 
Data(s):  1883 – 1887 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Doze documentos 
Âmbito e conteúdo: Consta esta série de uma relação dos enterramentos feitos em 

1887 e de um conhecimento acerca do enterramento de Carlos 
Pidwell. 

Sistema de organização:  Manteve-se a organização original. 
Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Notas:  As datas predominantes são 1883 e 1887. 
Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/30 
Descritores:  Enterramento / Cemitério de Sines 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Atribuições de assistência da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/F/14-15 
Classificação: JF/A/F 
Título:  Atribuições de assistência da Junta de Freguesia de 

Sines 
Data(s):  1881 - 1892 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Dois livros 
Âmbito e conteúdo: Esta série é composta pelas sub-séries do recenseamento 

das crianças em idade escolar do sexo masculino e do sexo 
feminino. Contém os nomes, as idades, as moradas de cada 
criança, a sua ocupação e o nome dos responsáveis pela sua 
criação. 

Sistema de organização:  Manteve-se a organização original. 
Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 

legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com o 
estado de conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006-12-04 
Descritores:  Assistência social escolar / Recenseamento da população 

escolar 
Data de entrada:  2006/12/04 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Arrematações de bens e serviços da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/A/G/16/1-4 
Classificação:  JF/A/G 
Título:  Arrematações de bens e serviços da Junta de Freguesia de 

Sines 
Data(s):  1872 - 1926 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Quatro documentos simples e um livro de registo. 
História/admin/biográfica:  Esta série resulta de uma das atribuições mais relevantes das 

juntas de freguesia desde a sua criação: a administração dos 
bens e rendimentos da paróquia, a Concessão de servidões em 
bens paroquiais, Contratos para execução de obras, serviços e 
fornecimentos de interesse das paróquias. Estas atribuições, 
espelhadas nesta documentação não cessaram com a 
implantação da República e a restauração do concelho. 

Âmbito e conteúdo: Esta série é composta por arrematações de um aterro no sítio 
dos Penedos (1872), iluminação pública (1889), serviço de 
limpeza pública (1914), construção do muro de suporte na 
Praça Ramos da Costa (1916), autos de arrematação (1916-
1926). 

Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da funcionalidade e 
da sub-ordenação cronológica. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Notas:  As datas predominantes são 1872, 1879,1880,1916, 1916-1926. 
Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006-12-04 
Descritores:  Limpeza Pública / Iluminação pública / Arrematação / Penedos 

da Índia / Praça Ramos da Costa 
Data de entrada:  2006/12/04 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Conta da Responsabilidade do tesoureiro da Junta de Freguesia 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/A/17/1-2 
Classificação: JF/B/A 
Título:  Conta da Responsabilidade do tesoureiro da Junta de 

Freguesia 
Data(s):  1901 - 1966 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Dois livros. 
História 
administrativa/biográfica:  

Esta documentação resulta da atribuição de administrar os 
bens e rendimentos da freguesia para as melhorias da 
freguesia. 

Âmbito e conteúdo: A informação contida nos documentos desta série está 
organizada por receita (data, origem, numerário) e despesas 
(data, origem, documentos comprovativos, numerário). Cada 
registo, anual, era aceite em sessão da Junta e assinado pelos 
seus membros. 

Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da funcionalidade e 
da sub-ordenação cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Notas:  As datas predominantes são 1901-1904 e 1909-1966. 
Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/12/04 
Descritores:  Conta da responsabilidade do tesoureiro / Tipologia 

Documental 
Data de entrada:  2006/12/04 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Registo da Receita e Despesa da Junta de Freguesia de Sines 

ELMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/B/18/1-5 
Classificação: JF/B/B 
Título:  Registo da Receita e Despesa da Junta de Freguesia de 

Sines 
Data(s):  1837 – 1964 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Cinco livros. 
Âmbito e conteúdo: Os livros entre 1837-1881 e 1902-1958 contêm o registo anual 

das receitas e das despesas ordinárias e extraordinárias, 
referentes a cada ano económico. O livro de 1894 -1915 regista 
as receitas e as despesas diárias da Junta. Desta série consta 
também o livro de registo das despesas, entre 1947 e 1964; o 
livro de mandatos foi elaborado entre 1916 e 1933 ( regista as 
remunerações aos funcionários da Junta e aos indivíduos que a 
seu serviço realizaram vários trabalhos). 

Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da funcionalidade e 
da sub-ordenação cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Notas:  As datas predominantes são as seguintes: 1837-1881; 1894-
1915; 1902-1958; 1947-1964; 1916-1933. 

Descritores:  Registo da despesa / Registo da receita e da 
despesa / Registo / Tipologia Documental 

Data de entrada:  2006/12/04 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Orçamento da Receita e Despesa da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/B/19/1-66 
Classificação: JF/B/C 
Título:  Orçamento da Receita e Despesa da Junta de Freguesia de 

Sines 
Data(s):  1855 - 1960 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Uma caixa. 
História 
administrativa/biográfica:  

Esta documentação resulta da atribuição de administrar os 
bens e rendimentos da freguesia para as melhorias da 
freguesia. 

Âmbito e conteúdo: Cada orçamento fazia-se para cada ano económico. Previa-se 
a receita ordinária e a despesa. Em caso de despesas 
extraordinárias, faziam-se orçamentos suplementares, 
aprovados pela Junta de Freguesia e, a partir de 1940, pelo 
Presidente da Câmara. 

Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da funcionalidade e 
da sub-ordenação cronológica. 

Condições de acesso: A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/12/04 
Descritores: Orçamento da receita e da despesa da Junta de 

Freguesia / Orçamento / Tipologia Documental 
Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Registo de Orçamentos da Junta de Freguesia 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/B/21/1 
Classificação: JF/B/D 
Título:  Registo de Orçamentos da Junta de Freguesia 
Data(s):  1902 - 1952 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Um livro de registo. 
História 
administrativa/biográfica:  

Resulta esta série da atribuição de administrar os bens e 
rendimentos da freguesia para as melhorias da freguesia. Serve 
para controlar a elaboração dos orçamentos e as regras que os 
mesmos devem respeitar. 

Âmbito e conteúdo: Neste livro registam-se os orçamentos gerais ordinários, com a 
discriminação das fontes de receita e de despesa para cada 
ano económico. 

Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da funcionalidade e 
da sub-ordenação cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A reprodução 
por fotocópia só é possível de acordo com o estado de 
conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de 
descrição:  

Quadro de Classificação. Inventário. 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 

2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/12/04 
Descritores:  Registo de orçamentos / Orçamento / Orçamento da receita e 

da despesa da Junta de Freguesia / Registo / Tipologia 
Documental 

Cota topográfica:  D11/ 1/  A 
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Ordens de pagamento da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência:  PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/B/22/1-15 
Classificação: JF/B/E 
Título:  Ordens de pagamento da Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1881 - 1939 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte  Quinze documentos. 
História 
administrativa/biográfica:  

Resulta esta série da atribuição de administrar os bens e 
rendimentos da freguesia para as melhorias da freguesia. A 
sua função é controlar os pagamentos feitos através da 
remissão para cada ordem de pagamento, para o registo da 
receita e da despesa. 

Âmbito e conteúdo: Esta série compõe-se das ordens de pagamento emitidas 
pela tesouraria, às quais foram anexados os comprovativos 
do pagamento e da entrega do bem ou realização do 
serviço em questão. Cada ordem de pagamento é 
numerada e referida no registo da receita e da despesa. 

Sistema de organização:  Organizou-se esta série segundo o critério da 
funcionalidade e da sub-ordenação cronológica. 

Condições de acesso:  A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com o 
estado de conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Notas:  As datas predominantes são: 1881; 1884-1886;1891-1893; 

1933-1934; 1936-1938. 
Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções:  ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/12/04 
Descritores:  Ordens de pagamento / Orçamento da receita e da despesa 

da Junta de Freguesia / Registo da receita e da 
despesa / Tipologia Documental 

Cota topográfica: D11/ 1/  A 
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Guias de receita da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

CONTEÚDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/B/23/1-8 
Classificação: JF/B/F 
Título:  Guias de receita da Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1903 - 1914 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte  Oito documentos. 
Âmbito e conteúdo: As guias de receita são documentos onde se regista a 

quantia a pagar à Junta de Freguesia na sua tesouraria pela 
compra de porções de terreno no Cemitério da freguesia. 
Assinadas pelo presidente da Junta, apresentam ainda o 
averbamento do tesoureiro em como recebeu a quantia. 

Sistema de organização: Mantém-se a organização original e a sub-ordenação 
cronológica. 

Condições de acesso: Livre. 
Condições de reprodução: Só autorizada a digitalização dos documentos. 
Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Notas: As datas predominantes são:  

1903-08-21 
1903-12-31 
1904-01-31 
1914-09-09 
1914-11-30 

Nota do arquivista:  Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/29 
Descritores: Guia de receita / Tipologia Documental 
Cota topográfica: D11/ 1 /C 
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Recibos da Junta de Freguesia de Sines 

ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONTEÚDO 
Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/B/25/1-2 
Título: Recibos da Junta de Freguesia de Sines 
Data(s):  1933 – 1939 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte  Duas pastas. 
Âmbito e conteúdo: Documentos comprovativos do pagamento pela Junta ou 

pelos fregueses de várias prestações. Originalmente 
acompanhados de ordens de pagamento, estas últimas 
desapareceram. 

Sistema de organização: Mantém-se a organização original e a sub-ordenação 
cronológica. 

Condições de acesso: A documentação nominal está protegida pela seguinte 
legislação: Lei nº94/99 de 16 de Junho; 
Lei nº 67/98 de 26 de Outubro; 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro. 

Condições de reprodução: Reprodução possível só através de digitalização. A 
reprodução por fotocópia só é possível de acordo com o 
estado de conservação da documentação do século XX. 

Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/29 
Descritores: Tipologia Documental 
Cota topográfica: D11/ 1/ C 
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Acórdãos da Comissão Distrital de Lisboa 

ELEMENTO DE INFORMAÇÃO 
 

CONTEUDO 

Código de referência: PT/CMSNS/JFSNS02/H/B/H/26/1-8 
Título: Acórdãos da Comissão Distrital de Lisboa 
Data(s):  1896 - 1908 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte  Oito documentos simples. 
História 
administrativa/biográfica: 

Documentos que resultam da verificação do bom 
funcionamento da Junta de Paróquia, desde os primeiros 
códigos administrativos. 

Âmbito e conteúdo: O acórdão resultava da análise pela Comissão Distrital da 
conta da receita e despesa da Junta da Paróquia. Contém os 
valores da despesa e da receita, s saldos das contas e o 
despacho em relação à autorização da conta. É assinado 
pelos membros da Comissão. 

Sistema de organização: Mantém-se a organização original e a sub-ordenação 
cronológica. 

Condições de acesso: Livre. 
Condições de reprodução: Só autorizada a digitalização dos documentos. 
Instrumentos de descrição:  Quadro de Classificação. Inventário. 
Notas: As datas predominantes são:  

1896-05-07 
1902-08-28 
1904-02-05 
1904-10-21 
1905-12-07 
1906-08-03 
1907-10-04 
1909-08-02 

Nota do arquivista: Sandra Patrício 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística. 2ª edição. 
Data(s) descrição(ões):  2006/11/29 
Descritores: Tipologia Documental 
Cota topográfica: D11/ 1 / C 
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