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EDITORIAL 

 
     No término de mais um ano, é tempo de 
balanço. Na linha de orientação que nos 
propusemos, recolhemos documentação de 
diferentes instituições, que fomos noticiando. 
Para além da inventariação dos documentos 
incorporados, informatizámos  os inventários 
dos fundos notariais. A nível de difusão da 
documentação e da informação, mantivemos 
actualizado o nosso site, editámos as 
publicações de que damos informação neste 
boletim, demos continuidade às visitas guiadas, 
realizámos a exposição “O Passado no 
Presente” que,  tornando-se itinerante, circula 
pelas instituições que a solicitem, mormente 
Escolas. 
     Eficácia e rapidez na resposta às solicitações 
dos utilizadores, estão e estarão sempre 
presentes. Perdura a colaboração com todos os 
que, tal como nós, defendem a preservação e 
divulgação do nosso património documental. 
     Novos desafios estão em mente para o 
próximo ano.  
     Agraciados pelos estímulos recebidos, 
continuamos a contar consigo. 
      

A Directora, 
Maria das Dores Almeida Henriques 

 



Fundo do Governo Civil 
 

Governo Civil de Viseu   
Cx. 436, N.º 12 

 
1894 Ago. 25 – Tabela demonstrativa do preço porque correm os géneros cereais, 
vinho, azeite e batata no mercado regulador do concelho de Moimenta da Beira. 

 
 
 
A nomeação de magistrados a nível local como representantes do 

poder real remonta ao séc. XIII, com os Meirinhos e Corregedores.  
Com o movimento liberal surgem outros cargos: o de 

Administrador Geral, estipulado na Constituição de 1822 e o de Perfeito, 
referenciado no Decreto de 1832. 

Na lei de 25 de Abril de 1835, que estabelece a organização 
administrativa do país em distritos e concelhos, surge a designação de 
Governador Civil para indicar o magistrado de nomeação régia a quem 
compete o exercício de funções administrativas, na circunscrição distrital, 
ficando as funções judiciais a cargo de outras autoridades. 

Ao longo dos séculos XIX e XX surgiram algumas alterações, 
mantendo sempre o Governador Civil a função de representar o governo no 
distrito, o exercício de poderes de tutela, as funções de polícia, de protecção 
civil e as estabelecidas no âmbito dos processos eleitorais, bem como a 
direcção dos serviços do Governo Civil e a gestão do respectivo pessoal. 

No que concerne a Viseu, será o Decreto de 15 de Dezembro de 
1835 a estabelecer a cidade como sede de distrito. 

A documentação proveniente do Governo Civil ocupa no ADV 
mais de mil metros de prateleira a abrange documentos que recuam a 1835, 
data da criação dos Governos Civis, estendendo-se até 1988, tendo sido 
transferida em várias fases: Outubro de 1982, Setembro de 1986, Abril de 
1991, Novembro de 1994 e Junho de 1995. 

Trata-se de um fundo que, pela sua riqueza e diversidade, constitui 
uma fonte inesgotável para a história contemporânea da região. De modo a 
permitir um melhor e mais rápido acesso, parte deste acervo documental 
encontra-se ainda em fase de organização. Contudo, foram já elaborados os 
seguintes inventários temáticos: 

  



Governo Civil 
 

INVENTÁRIOS 
TEMÁTICOS 

DATAS 
EXTREMAS 

Actas e deliberações 
das Câmaras 
Municipais   

 
1835-1934 

 
Associações   1835-1934 
Contabilidade das 
Câmaras Municipais 

1838-1969 

Correspondência 
expedida e recebida 

1835-1950 

Educação e cultura 1836-1943 
Eleições 1844-1981 
Expostos, rodas e 
lactação 

1849-1905 

Licenciamentos 1863-1987 
Monografias e 
publicações 
periódicas 

 
1856-1975 

Saúde pública e 
assistência 

1870-1946 

Segurança 1839-1929 
 
 

Inventários em elaboração 
 

 Assistência e Saúde Pública 
 Coordenação das actividades 

económicas 
 Coordenação das actividades da 

população 
 
 

Exposições 
 

 A exposição documental O 
Passado no Presente, que esteve 
patente de 7 a 23 de Setembro, no 
Salão de Exposições da Feira de S. 
Mateus, encontra-se em regime 
itinerante, a ser exposta nas Escolas 
do distrito e à disposição de 
qualquer outra instituição que a 
solicite. 

Publicações editadas 
 

 Exposição documental O 
Passado no Presente : Catálogo. 
Viseu : Arquivo Distrital, 2001. 

 Guia de Consulta. Viseu : 
Arquivo Distrital, 2001. 
 
 
Novos instrumentos de pesquisa 

 
 “Correspondência recebida e 

expedida : Inventário” do fundo do 
Governo Civil.  
 
 

Incorporações 
 

 Livros notariais:  
 Mortágua – 82 livros de 

abertura de sinais (1920-
1996)  

 Viseu – 170 livros, sendo: 
164 - notas (1959-1971); 6- 
registo diário de escrituras 
(1960-1970)  

 
 Instituições extintas: 

 Comissão de Desalojados –
591 Pastas de documentos 
sendo: 267 - Programa 
Interministerial de Promoção 
do Sucesso Educativo 
(1976-1993);  275 - 
Comissão Interministerial 
de Financiamento de 
Retornados  (1974-1992); 
18 - Contabilidade (1977-
1992); 10 - Descrição de 
valores e bens deixados em 
África;  16 - Geral (1975-
991); 5 - NAP (1977) 

 


