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O Arquivo Distrital de Faro, neste início de 2011, cumprimenta todos os arquivistas 

que no Algarve procuram organizar e salvaguardar a documentação vital aos siste-

mas de informação das diversas instituições e também do património arquivístico 

algarvio e nacional. 

Neste ano que agora se inicia esperamos poder continuar a estreitar os laços que 

nos ligam a todos os que têm por profissão gerir os sistemas arquivísticos, tal como 

aumentar a cooperação com as instituições públicas e privadas algarvias a fim de 

poder contribuir para uma maior implementação e organização da gestão integrada 

e de qualidade dos sistemas de arquivo e deste modo, concorrer, também, para a 

preservação das memórias do Algarve. 

No ano agora findo, 2010, o Arquivo Distrital de Faro desenvolveu uma série de acti-

vidades que tiveram por objectivo estreitar essa cooperação, ao mesmo tempo que 

procurou aumentar o número de registos e de imagens de documentos digitalizados 

disponíveis via internet. Igualmente a difusão nacional e internacional das institui-

ções arquivísticas algarvias e do seu património fizeram parte das suas tarefas. 

O Arquivo Distrital, com o apoio da Globalgarve, disponibilizou um lugar electrónico - 

http://adfaro.algarvedigital.pt/ - com capacidade para interagir com os utilizadores e 

de ser uma montra dinâmica do património sob custódia do Arquivo Distrital, mas 

também das autarquias e da Igreja, podendo, no futuro, alargar-se a outras institui-

ções algarvias.  

Procedeu, em 2010, a duas auditorias a sistemas de arquivos de Câmaras Munici-

pais, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 3 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 

93/2007, de 29 de Março, [A Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ)] tem como mis-

são e atribuição “superintender técnica e normativamente e realizar acções de audi-

toria em todos os arquivos do Estado, autarquias locais e empresas públicas, bem 

como em todos os conjuntos documentais que, nos termos da lei, venham a inte 
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integrar o património arquivístico e fotográfico protegi-

do”. 

Estas auditorias que tiveram como principal objectivo 

ajudar as autarquias a melhorar os seus sistemas 

arquivísticos verificaram, preferencialmente, os 

seguintes itens: 

“1. O cumprimento da legislação e regulamentação 

arquivística em vigor; 

2. A existência de políticas de gestão integrada de 

arquivos e de boas práticas na sua implementação, 

de acordo com normas e orientações nacionais e 

internacionais, com prioridade para as que implicam 

a aplicação de Portarias de gestão de documentos ou 

possam afectar a adesão à Rede Portuguesa de 

Arquivos; 

3. A existência de mecanismos que garantam os direi-

tos do Estado e dos cidadãos nas situações em que a 

documentação dos organismos públicos é gerida por 

entidades privadas, ao abrigo de acordos de colabora-

ção ou contratos de outsourcing; 

4. O grau de cumprimento do Acordos estabelecidos 

entre a Câmara Municipal e o ex-Instituto dos Arqui-

vos Nacionais/ Torre do Tombo (IAN/TT), no âmbito 

do PARAM.” 

O Arquivo Distrital, também, dinamizou e participou 

nos trabalhos que se realizaram em 2010 com o 

objectivo de se consolidar a Rede de Arquivos do 

Algarve em 2011, ao mesmo tempo deu os passos 

necessários para se poder organizar o 2.º Encontro de 

Arquivos no Algarve na cidade de Portimão, com o 

importante e imprescindível apoio e cooperação da 

Câmara Municipal desse concelho. 

O Arquivo Distrital de Faro esteve presente, através 

do seu Director, no XVI Congresso Brasileiro de Arqui-

vologia, 24 a 27 de Agosto de 2010, na cidade de      

Editorial (continuação)Editorial (continuação)Editorial (continuação)Editorial (continuação)    Santos, Brasil, com a comunicação “Os Arquivos 

Municipais como agentes de desenvolvimento e 

memória das sociedades”, referente ao Algarve.  

Também desenvolveu actividades de extensão cultu-

ral nas suas instalações, tais como: 

- Lançamento das actas do “I Encontro de Arquivos 

no Algarve - Valorização do Património Histórico do 

Algarve”, no dia 25 de Novembro de 2010, pelas 15 

horas; 

- Exposição “O Alvor da República no Algarve”, com 

inicio a 5 de Outubro de 2010 e ainda visitável; 

- Colóquio sobre a República no Algarve, no dia 30 de 

Dezembro de 2010, pelas 15 horas, com a interven-

ção de Ofir Chagas “A implementação da república 

em Tavira”. 

Por último salientar a edição do Boletim do Arquivo 

Distrital de Faro que tem levado a todo o país e ao 

estrangeiro as notícias das actividades e património 

dos arquivos algarvios. 

João Sabóia 

Director do Arquivo Distrital de Faro 

O actual Conselho Directivo da Delegação Regional do 

Sul da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas, (BAD Sul), termina no final de Janei-

ro o seu mandato. 

A Direcção assentou a sua actuação num projecto 

que contemplou três principais linhas estratégicas: a 

aposta na formação diversificada de curta duração, a 

implementação de uma estratégia de maior visibilida-

de para a Associação e a participação activa no Con-

selho Directivo Nacional. 

Ao longo do triénio 2008-2010, a Delegação organi-

zou 25 acções de formação, nas quais participaram 

três centenas de formandos, oriundos na sua maioria 

Balanço das actividades da BAD Sul Balanço das actividades da BAD Sul Balanço das actividades da BAD Sul Balanço das actividades da BAD Sul 
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das autarquias e organismos públicos dos distritos de 

Faro e Beja. 

A concretização do plano de formação só teria sido 

possível com 

a estreita colaboração dos formadores, o apoio de 

inúmeras entidades e a adesão dos profissionais da 

Região Sul e das instituições onde exercem. 

A Direcção que agora cessa funções apostou no con-

tacto com os associados e com os profissionais da 

área BAD, através do correio electrónico, quer na 

divulgação das iniciativas da Delegação, quer na 

divulgação das iniciativas das unidades documentais 

que contribuíram para a publicação das 32 edições 

do boletim electrónico, que ao nível nacional e regio-

nal, atestam o dinamismo actual das bibliotecas e 

arquivos. 

Destaque e apreço também para os colegas que tra-

balharam no lançamento da primeira fase do Directó-

rio dos Arquivos da Região Sul, acessível a partir des-

te mês na página web da BAD e que esperamos 

venha a ter continuidade, contribuindo para um 

melhor conhecimento dos nossos arquivos. 

Sempre com o objectivo de melhorar a visibilidade da 

Associação, a Delegação Sul organizou ciclos de con-

ferências, dirigidas ao público em geral, dando a 

conhecer a importância das fontes documentais na 

preservação da memória cultural. 

Estes ciclos encerram no dia 21 de Janeiro, com a 

iniciativa "Bibliotecas e Arquivos em ConferênciaBibliotecas e Arquivos em ConferênciaBibliotecas e Arquivos em ConferênciaBibliotecas e Arquivos em Conferência", que 

contará com a presença de oradores prestigiados e 

temas de interesse actual : A Investigação em arqui-

vos e bibliotecas, como base da produção científica e 

literária; A qualificação dos arquivos portugueses e 

projectos estruturantes da DGARQ; A criação de con-

Balanço das actividades da BAD Sul Balanço das actividades da BAD Sul Balanço das actividades da BAD Sul Balanço das actividades da BAD Sul 
2008200820082008----2010 (cont.)2010 (cont.)2010 (cont.)2010 (cont.)    

teúdos e a utilização da Web 2.0 nas unidades docu-

mentais; A importância da documentação na prepara-

ção e realização de exposições, mostras e eventos.  

No sentido de aprofundar a cooperação com os cole-

gas, diversificou-se o local da realização das reuniões 

do CD Regional, de forma a promover os contactos e 

conhecer melhor a realidade do desenvolvimento das 

unidades documentais. 

Por último, pretendeu esta Direcção manter uma 

estreita colaboração com a sede, participando activa-

mente nas reuniões do Conselho Directivo Nacional e 

nas suas tomadas de posição; colaborando no projec-

to que culminou com a organização do Congresso 

BAD; representando a BAD em Encontros e Conferên-

cias organizados por outras entidades.  

Aproximando-se um novo processo eleitoral, aposta-

mos na participação empenhada de todos os associa-

dos e desejamos que a BAD Sul possa atrair novos 

membros, que em muito contribuirão para a concreti-

zação de projectos futuros e para o desenvolvimento 

da profissão. 

Maria João Barradas 

Presidente do CD Regional da BAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulte programa em: http://www.apbad.pt/Downloads/
Eventos%20Temporários/Conferencia_BADSul_Jan%
202011.pdf 
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Era nosso intento desde há anos fazer uma actualiza-

ção à página electrónica do Arquivo Distrital de Faro 

(ADFAR). Tanto estética como funcionalmente, pensa-

mos que a página recentemente colocada online, vem 

responder a alguns anseios dos nossos stakeholders. 

Esta nova estética já se reflecte também neste núme-

ro 15 do nosso Boletim, que acompanha igualmente a 

tendência. 

É agora possível que um professor marque uma visita 

de estudo com os seus alunos, um utilizador solicite 

reproduções (certificadas ou não), um grupo de alu-

nos ou simplesmente de interessados marque uma 

das nossas oficinas educativas, uma das instituições 

públicas possa propor uma incorporação no ADFAR, 

entre outras formas de interactividade que uma série 

de formulários disponibilizados permite. 

Pensamos, igualmente, que é importante, como 

dependentes do organismo coordenador da política 

arquivística nacional, a Direcção Geral de Arquivos 

(DGARQ), promover e dar a conhecer o espólio de 

outros arquivos da região, nomeadamente os munici-

pais, os da Igreja e das Misericórdias. A página funcio-

na como mero apontador para as páginas web de 

cada organismo ou para os Serviços competentes de 

cada uma dessas instituições que fornecem informa-

ções básicas actualizadas sobre a documentação à 

sua guarda. 

A nova página web do ADFAR: mais e A nova página web do ADFAR: mais e A nova página web do ADFAR: mais e A nova página web do ADFAR: mais e 
melhor interactividade com o cidadãomelhor interactividade com o cidadãomelhor interactividade com o cidadãomelhor interactividade com o cidadão    

Aproveitamos, simultaneamente, para disponibilizar-

mos duas vias de pesquisa na base de dados de des-

crição arquivística, uma mais genérica que engloba 

todos os arquivos dependentes do universo DGARQ 

(onde a informação “carregada” pelo ADFAR não está 

tão actualizada, porque só é migrada periodicamente) 

e outra ao nosso servidor e que contempla as descri-

ções mais recentes elaboradas pelos técnicos deste 

Arquivo. 

Dentro dessas possibilidades de pesquisa, gostaria 

de recordar que paulatinamente têm sido carregadas 

imagens associadas à respectiva meta informação 

arquivística relativas aos fundos paroquiais (assentos 

de baptismo, casamento e óbito). Esta documenta-

ção, tão solicitada por genealogistas um pouco por 

todo o país e mundo, foi digitalizada ao abrigo de um 

protocolo do ex-IAN/TT (actual DGARQ) com a Socie-

dade Genealógica de Utah – Family Search (SGU). Foi 

da responsabilidade desta a captura e envio das ima-

gens aos arquivos distritais. Terminada esta primeira 

fase que incidia nas imagens produzidas nesta captu-

ra mais recente, foram detectadas falhas que foram 

relatadas à nossa tutela e serão oportunamente corri-

gidas pela SGU. Iniciamos agora, lentamente, a inte-

gração das imagens criadas a partir dos microfilmes, 

realizados no início dos anos 80 do século passado e 

que fazem recuar as datas a disponibilizar até aos 

primeiros livros existentes em cada paróquia. 

A pesquisa desta informação é simples, bastando 

para isso um clique no botão Digitarq com o título 

“Pesquisa no A.D. Faro”. Aí chegados devemos fazer a 

opção pela pesquisa avançada e clicar no quadradi-

nho “Pesquisar apenas documentos com objectos 

digitais associados”, de forma a ficar com um v a ver-

de, depois é só utilizar o campo Referência e colocar 

PT/ADFAR/PRQ/[código da paróquia que se encontra 

na lista abaixo]. Como é óbvio, do que ficou exposto, 



 

 

Miguel Vargas 

Arquivista do Arquivo Distrital de Faro 

Arquivo Distrital de Faro 

Página 5 

há fundos documentais de paróquias que só têm 

algumas imagens associadas e outras que ainda não 

têm nenhuma.  

O ADFAR pretende com estas novas funcionalidades 

da sua página electrónica uma porta de interacção 

mais moderna e completa, mas ao mesmo tempo 

suficientemente simples, capaz de derrubar as barrei-

ras da distância. 

Boletim Informativo n.º 15 

Janeiro — Abril 2011 

O contributo do Arquivo Distrital de Faro O contributo do Arquivo Distrital de Faro O contributo do Arquivo Distrital de Faro O contributo do Arquivo Distrital de Faro 
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O ano de 2010 ficou marcado pela comemoração do 

centenário da implantação da república em Portugal. 

Por todo o país, várias Instituições dinamizaram ini-

ciativas com o objectivo de assinalar os cem anos do 

episódio que transformou o quadro político portu-

guês. A Direcção Geral de Arquivos associou-se a 

este movimento, dinamizando e divulgando iniciati-

vas que tiveram como base os fundos documentais à 

guarda dos diversos Arquivos que a compõem.  

É neste contexto que surge a Mostra documental “O 

Alvor da República no Algarve”, idealizada e dinami-

zada pelo Arquivo Distrital de Faro. Inaugurada no dia 

5 de Outubro de 2010, pretende “ilustrar” os primei-

ros dias do regime republicano na região algarvia. 

Ora, para que o objectivo plasmado no título fosse 

alcançado, foi necessário realizar um intenso esforço 

de pesquisa. A um prévio labor de investigação, onde 

se analisou um acervo bibliográfico alargado, suce-

deu-se um trabalho de pesquisa que permitiu perce-

ber da existência de informação sobre o tema nos 

diversos fundos em depósito no Arquivo Distrital de 

Mostra Documental – “O Alvor da República no 

Algarve” 
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de Faro. Os trabalhos desenvolveram-se nas instala-

ções do Arquivo Distrital de Faro, com os recursos 

disponíveis, bem como em várias Bibliotecas, onde 

foram realizadas pesquisas e consultada bibliografia 

que permitiu consolidar o trabalho desenvolvido. O 

grande propósito da Mostra Documental centrava-se 

na selecção de documentos provenientes de Fundos 

documentais de diversas Instituições. Acções e proce-

dimentos de diversos actores ligados à causa republi-

cana foram gravados nos vários documentos expos-

tos, factor que nos permite perceber o pulsar de algu-

mas mudanças em curso na região algarvia. O conteú-

do, das diversas peças documentais, permitiria 

“ilustrar” os primeiros momentos do regime republica-

no na região. Consubstanciando-se, a própria mostra, 

numa base de trabalho que contribuísse cabalmente 

para fomentar o desenvolvimento de investigação, 

tendo como ponto de partida a informação contida 

nesses documentos. Acreditamos que esta meta foi 

alcançada.  

Estabeleceu-se, desta forma, um compromisso com 

os leitores e demais cidadãos, permitindo a divulga-

ção de fontes primárias. O Arquivo Distrital de Faro, 

através desta iniciativa, contribuiu para a promoção 

da investigação de uma temática de alcance nacional, 

disponibilizando documentos produzidos na região 

que permitem traçar com precisão o desenho do 

acontecimento na realidade local.   

Este conjunto de documentos seleccionados revelou-

se, apenas, uma amostra da riqueza de informação 

que poderemos retirar dos Fundos documentais de 

onde provêm. Fundos como o do Governo Civil de 

Faro, da Câmara Municipal de Faro, citando apenas 

estes dois, podem revelar-se como fontes primárias 

de elevado valor para investigadores, cujo propósito 

seja analisar esta e outras fases da história regional 

algarvia.  
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Sessão de Comunicações sobre a Implantação 

da República no Algarve 

Como complemento da Mostra documental “O Alvor 

da República no Algarve”, o Arquivo Distrital de Faro 

programou uma Sessão de Comunicações sobre a 

Implantação da República no Algarve. Para além de 

divulgar a própria Mostra Documental, esta iniciativa 

visou a difusão dos próprios conteúdos “suportados” 

pelos documentos expostos, bem como outros que 

não fizeram parte da Mostra Documental. 

O evento estava programado para a difusão de duas 

comunicações, infelizmente por motivo de doença a 

segunda comunicação não se pode realizar.  

Assistiu-se à comunicação veiculada por Ofir Chagas, 

autor de vários estudos de âmbito regional, com o 

título «A implantação da República em Tavira». A ses-

são teve uma boa afluência, sendo o tema de grande 

interesse para a história da região.  

O Arquivo Distrital de Faro agradece publicamente ao 

responsável pela comunicação, pelo contributo que 

deu para a promoção e divulgação do património 

arquivístico do Algarve, estendendo também a sua 

Mostra Documental – “O Alvor da República no 

Algarve” (cont.) 



 

 

O Arquivo Distrital de Faro recebeu sete obras que 

contribuirão para o enriquecimento da sua biblioteca. 

Este organismo exorta o empenho e disponibilidade 

dos autores para a construção do edifício cultural da 

região algarvia, agradecendo encarecidamente este 

contributo. 

 
 
I Encontro de Arquivos Históricos do Algarve (2010). 
Alcoutim: Associação Alcance. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
CHAGAS, Ofir (2010). Algarve e Algarvios. Tavira: ed.  
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Durante o quadrimestre anterior (Setembro a Dezem-

bro de 2010) efectuaram-se as seguintes incorpora-

ções no Arquivo Distrital de Faro (em metros lineares): 

• Tribunal do Trabalho de Portimão — 19 ml. em 6 

de Setembro de 2010  

• Tribunal Judicial da Comarca de Monchique — 

15,35 ml. em 29 de Novembro de 2010  

• Tribunal Judicial da Comarca de Lagos — 26 ml. 

em 14 de Dezembro de 2010  

• Tribunal Judicial da Comarca de Faro — 22 ml. 

em 16 de Dezembro de 2010  

• Tribunal Judicial da Comarca de Loulé — 13,8 

ml. em 20 de Dezembro de 2010  

Oferta de livros para a Biblioteca do Oferta de livros para a Biblioteca do Oferta de livros para a Biblioteca do Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de FaroArquivo Distrital de FaroArquivo Distrital de FaroArquivo Distrital de Faro    

gratidão a todos os que participaram nesta activida-

de.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ler os resumos consulte: http://adfaro.algarvedigital.pt/index.php?

option=com_content&view=article&id=77&Itemid=82 

 

Paulo Mariz Lourenço  

Arquivista do Arquivo Distrital de Faro 
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Uma proposta de aventura, para uma manhã ou um 

dia, numa mistura de investigação (quase policial), 

charada e estudo! Explorar a informação dos docu-

mentos de arquivo: (anotar os contactos e mencionar 

o procedimento a efectuar para realizar a inscrição)    

    

----  “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”  “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”  “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”  “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”    

ou 

---- “Espreitando as profissões dos homens e das  “Espreitando as profissões dos homens e das  “Espreitando as profissões dos homens e das  “Espreitando as profissões dos homens e das 

mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.”mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.”mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.”mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.”    
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