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Destaques:Destaques:Destaques:Destaques:    

---- “Novo paradigma dos  “Novo paradigma dos  “Novo paradigma dos  “Novo paradigma dos 
arquivos? Porque arquivos? Porque arquivos? Porque arquivos? Porque 
não?”não?”não?”não?”    
    
    
---- Arquivo Distrital de  Arquivo Distrital de  Arquivo Distrital de  Arquivo Distrital de 
Faro: Síntese das acti-Faro: Síntese das acti-Faro: Síntese das acti-Faro: Síntese das acti-
vidades de 2010 vidades de 2010 vidades de 2010 vidades de 2010     

. Leitores (s.l.): 509 

. Documentos  

  Consultados (s.l.): 2300 

. Certidões emitidas: 112 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 

Janeiro a Abril de 2010 

O século XXI trás aos arquivistas grandes desafios, tais como a necessidade 

de centrar o serviço de arquivo numa única unidade orgânica, de promover a imple-

mentação da Gestão de Qualidade e de apoiar o progresso do Sistema Electrónico 

de Gestão de Arquivo nas diversas instituições algarvias. 

Estando algumas instituições, entre outras iniciativas, a implementar o Siste-

ma Electrónico de Gestão de Arquivo há que integrar no planeamento destes projec-

tos os arquivistas, já que para além da tecnologia os procedimentos a adoptar são 

arquivísticos, pois estamos a lidar com a mesma informação, a diferença é o suporte 

do documento e a tecnologia associada, de resto temos as mesmas tipologias docu-

mentais, tais como os ofícios, as actas, as certidões, os processos e os contratos.  

A crescente complexidade das tarefas a desempenhar pelos arquivistas e o 

aumento do número destes profissionais nas Câmaras Municipais e em outros orga-

nismos algarvios, como Turismo do Algarve, Universidade do Algarve e Hospital Dis-

trital de Faro, levaram o responsável do Arquivo Distrital de Faro a propor aos seus 

pares a implementação de uma Rede de Arquivos no Algarve com o objectivo de 

dinamizar o diálogo e a cooperação técnica entre os arquivistas. Assim, foi já criado 

um grupo de trabalho para desenvolver uma normalização e uniformização de analo-

gias de séries documentais com a Portaria nº 412/2001 de 17 de Abril com a actua-

lização feita pela Portaria n.º 1253/2009 de 14 de Outubro.  

Também decorreu um inquérito a todos os arquivos algarvios, cujos resultados 

serão apresentados no 2.º Encontro de Arquivos do Algarve, a fim de se conhecer 

melhor a realidade arquivística algarvia. No 2.º Encontro de Arquivos do Algarve, de 

que a Rede também é uma das organizadoras, será dado conhecimento público dos 

documentos fundadores e instrumentos de divulgação da Rede, como são os casos 

da Carta de Princípios e da plataforma Wiki. 

A 2.ª edição do Encontro de Arquivos do Algarve, sob a temática “Sistema de 

Gestão Integrada da Informação”, vai realizar-se na cidade de Portimão, nos dias 20 

e 21 de Maio de 2011, tendo por organizadores a Câmara Municipal de Portimão, o 

Arquivo Distrital de Faro, a Rede de Arquivos do Algarve e a Direcção Regional da 

Cultura do Algarve, ver programa http://adfaro.algarvedigital.pt/.  

João Sabóia 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    



 

 

pensar num merecido descanso, havendo formas 

mais céleres, cómodas e diria mesmo económicas 

(sendo de valorizar esta característica, sobretudo 

numa altura em que a palavra crise está tão presente 

no dia-a-dia de todos) para leitura do seu conteúdo. 

Para já, nos tempos mais imediatos, a convivência da 

leitura presencial desses originais e da leitura online 

vão conviver, mas é clara intenção, a médio prazo, 

evitar danificar mais essas preciosidades da nossa 

memória colectiva. 

Será o fim do leitor que se desloca à sala de leitura do 

arquivo? Certamente que não! Mas com certeza que o 

desenvolvimento de diferentes opções, inclusive com 

a criação de portais de pesquisa comuns, como a 

Rede Portuguesa de Arquivos, que a forma tradicional 

da leitura presencial vai certamente sofrer um revés. 

 

 

Miguel Vargas 

Arquivista do Arquivo Distrital de Faro 
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Não será novidade, desde há décadas, a introdução 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

nas áreas administrativas e de gestão das organiza-

ções. Com as inevitáveis consequências na função 

arquivo e na produção e gestão informacional, tem 

depois consequências na sua gestão e acesso conti-

nuado, garantido pelos serviços que organicamente 

têm essa incumbência, nomeadamente o serviço de 

arquivo e o de informática, que devem complementar 

a sua intervenção, trabalhando em equipa. 

Não há que negar: a preservação digital é nos dias de 

hoje um desafio para todos nós arquivistas e gesto-

res de informação. 

Mas também o é a disponibilização de conteúdos em 

formato digital à distância de um clique. É nesse 

âmbito que se integra a associação de imagens que o 

universo DGARQ (de que o Arquivo Distrital de Faro 

faz parte) dos fundos paroquiais. Essas imagens cap-

turadas pela Sociedade Genealógica de Utah – 

Family Search, ao abrigo de um protocolo com o Esta-

do Português, são um valioso instrumento para a 

crescente comunidade de genealogistas que procu-

ram as suas raízes familiares, quer no território nacio-

nal, quer além fronteiras. 

Também foi intenção deste projecto, a salvaguarda 

dos livros desses fundos, tão desgastados pelo uso 

intensivo e que podem paulatinamente começar a  

 “Novo paradigma dos arquivos?  “Novo paradigma dos arquivos?  “Novo paradigma dos arquivos?  “Novo paradigma dos arquivos?     
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Durante o quadrimestre anterior (Janeiro a Abril de 

2011) efectuou-se a seguinte incorporação no Arquivo 

Distrital de Faro (em metragem linear): 

 

• Tribunal Judicial da Comarca de Albufeira          

13.20 ml. Em 23 de Fevereiro de 2011  

Incorporações realizadasIncorporações realizadasIncorporações realizadasIncorporações realizadas    
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Uma das tarefas mais importantes neste sector é o de disponibilizar aos utentes deste Arquivo Distrital e 

a todos aqueles que necessitam dos documentos aqui depositados instrumentos de descrição a fim de toda a 

documentação seja encontrada num mínimo tempo.  

Deste modo procurou-se progredir nas seguintes áreas: 

Aumentar a disponibilidade e acessibilidade à informação de arquivo: 5 443 registos validados e introdu-

zidos no DigitArq.... 

Continuidade do projecto de renomeação, integração e associação de imagens já com 59 564, corres-

pondendo a 1 416 livros paroquiais.  

Melhoraria na recuperação da informação solicitada pelo utilizador através do controlo do tempo desde 

a entrada do requerimento na Sala de Leitura até a entrega do original do documento ao requerente: 

De 1 Janeiro a 31 de Dezembro foi de 4 minutos. 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao utilizador através inquérito à satisfação do utilizador 

realizado anualmente pela DGARQ: 4,3 valores. 

IncorporaçõesIncorporaçõesIncorporaçõesIncorporações    

Durante o ano de 2010 foram realizadas as seguintes incorporações: 

 

Serviços Remetentes 
Datas Transferên-

cia 
Metros Documen-

tos 
Unidades de 
Instalação 

Datas Extremas Docu-
mentos 

Observações 

1.º Cartório Notarial de 
Loulé 

08-01-2010 8 m.l. 231 10-09-1965 a 30-12-
1980 

127 livros e 104 
maços 

Cartório Notarial de 
Lagoa 

26-07-2010 5,9 m.l. 306 

29-07-1966 a 19-12-
1979 

Cartório Not. Dr.ª 
Teresa Maria Brás 
Dias Frias - 156 
livros e 151 maços 

Tribunal do Trabalho 
de Portimão 

06-09-2010 11,06 m.l. 79 Cx. 1979 a 1983  910 processos 

Tribunal Judicial de 
Monchique 

29-11-2010 15,35 m.l. 93 Cx. 1880 a 1983   

Tribunal Judicial de 
Lagos 

14-12-2010 22,5 m.l. 150 Cx. 1718 a 1999 
  
  

Tribunal Judicial de 
Faro 

15 e 16-12-2010 22,82 m.l. 163 Cx. 1802 a 1998 

Inclui o Ministério 
Público, com 5 cx. 
(75 processos e 8 
apensos) 

Tribunal Judicial de 
Loulé 

20-12-2010 13,8 m.l. 92 Cx. 1863 a 1985 Inclui 30 caixas com 
188 livros 

Arquivo Distrital de FaroArquivo Distrital de FaroArquivo Distrital de FaroArquivo Distrital de Faro    

Síntese das actividades de 2010Síntese das actividades de 2010Síntese das actividades de 2010Síntese das actividades de 2010 
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Cooperação e apoio técnicoCooperação e apoio técnicoCooperação e apoio técnicoCooperação e apoio técnico    

O Arquivo Distrital de Faro tem colaborado tanto com as diversas instituições algarvias, como com os 

profissionais de arquivo que desenvolvem as suas actividades na região. 

AutarquiasAutarquiasAutarquiasAutarquias    

----    A generalidade das Câmaras Municipais algarvias disponibilizou hiperligações das suas páginas elec-

trónicas e descrições dos seus inventários no sítio do Arquivo Distrital de Faro, 2010 e 2011 (http://

adfaro.algarvedigital.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=77). 

---- Portimão: Organizar, em parceria, do 2.º Encontro de Arquivos do Algarve: sistemas de gestão integrada 

da informação, que decorrerá em Portimão, de 20 a 21 de Maio de 2011.  

---- Loulé: Empréstimo de documentos para a exposição “ Mendes Cabeçadas e a 1.ª República no Algar-

ve”, em Loulé, 25 de Maio a 27 Novembro 2010. 

---- Olhão: Empréstimo de documentos para a exposição “Compromissos Marítimos do Algarve”, Olhão, 

Junho a Outubro 2010. 

---- Também cooperação com as autarquias de Tavira; Faro; Alcoutim e de Vila Real de Santo António. 

    

Outras instituições algarviasOutras instituições algarviasOutras instituições algarviasOutras instituições algarvias    

---- Globo Algarve: Apoio à construção da nova Página Electrónica do Arquivo Distrital de Faro (http://

adfaro.algarvedigital.pt), implementada, em Outubro de 2010. 

----    Associação Alcance: planeamento e lançamento das actas do 1.º Encontro de Arquivos no Algarve, dia 

25 de Novembro de 2010, pelas 15 horas, na Sala Polivalente do Arquivo Distrital de Faro. 

---- Direcção Regional da Cultura do Algarve: Cooperação na organização do 2.º Encontro de Arquivos do 

Algarve: sistemas de gestão integrada da informação, 20 a 21 de Maio de 2011. 

Reunião conjunta, no Arquivo Distrital, com representantes das Misericórdias Algarvias, sobre o patri-

mónio construído e arquivístico, 15 de Novembro de 2010. 

----    Rede de Arquivos do Algarve (REAAlg): O Arquivo Distrital de Faro propôs aos seus pares a implementa-

ção de uma Rede de Arquivos no Algarve com o objectivo de dinamizar o diálogo e a cooperação técni-

ca entre os arquivistas.  

        ----    Também cooperação com o Hospital Distrital de Faro e com a Região de Turismo do Algarve. 

 

Comunicação e difusãoComunicação e difusãoComunicação e difusãoComunicação e difusão    

Relativamente aos serviços prestados pelo Arquivo Distrital transformados em números, são os seguintes: 

- Sala de Leitura: 1 997 Leitores; 8 973 Documentos 

- Pedidos por carta ou ofício: 142 Requerentes; 188 Documentos 

- Pedidos por telefone: 126 Requerentes; 140 Documentos 

- Pedidos por e-mail: 108 Requerentes; 167 Documentos 

- Certidões realizadas: 520 

- Cópias realizadas: 8 215 

- Apoios técnicos: 13 instituições 

- Ofícios enviados: 313 

- Digitalizações: 240 

- Visitas de estudo: 7 Visitas; 135 Participantes 

                    ----    Boletins Informativos editados digitalmente: 3 

Boletim Informativo n.º 16 
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----    Participação com comunicações: 

SABÓIA, João – Comunicação Estrangeiros em Portugal em tempos de guerraEstrangeiros em Portugal em tempos de guerraEstrangeiros em Portugal em tempos de guerraEstrangeiros em Portugal em tempos de guerra, integrado no Simposio 
Internacional Extranjeros y pueblos indígenas: la imagen del «otro» en tiempos de guerraExtranjeros y pueblos indígenas: la imagen del «otro» en tiempos de guerraExtranjeros y pueblos indígenas: la imagen del «otro» en tiempos de guerraExtranjeros y pueblos indígenas: la imagen del «otro» en tiempos de guerra, que decor-
reu Salón de Actos del Centro Cultural de la Caja Rural del Sur, organizado pela Asociación de Estu-
dios Iberoamericanos y Colombinos "Rábida", Universidad de Huelva, Grupo de Investigación Proyecto 
I+D+I HUM2007-60178, de 24 a 26 de Setembro de 2010. 

 
SABÓIA, João – Comunicação Os Arquivos Municipais como agentes de desenvolvimento e memória das Os Arquivos Municipais como agentes de desenvolvimento e memória das Os Arquivos Municipais como agentes de desenvolvimento e memória das Os Arquivos Municipais como agentes de desenvolvimento e memória das 

sociedadessociedadessociedadessociedades, integrada no 16º Congresso Brasileiro de Arquivologia, Mesa redonda: Os arquivos muni- redonda: Os arquivos muni- redonda: Os arquivos muni- redonda: Os arquivos muni-
cipaiscipaiscipaiscipais,    organizados pela Associação dos Arquivistas Brasileiros, Associação de Arquivistas de São 
Paulo, Fundação Arquivo e Memória de Santos, cidade de Santos, 24 a 27 de Agosto de 2010.    

    
SABÓIA, João – Comunicação Contributos para a organização dos arquivos das Escolas de Formação de Contributos para a organização dos arquivos das Escolas de Formação de Contributos para a organização dos arquivos das Escolas de Formação de Contributos para a organização dos arquivos das Escolas de Formação de 

ProfessoresProfessoresProfessoresProfessores, integrado no Seminário Os Arquivos Históricos das Escolas de Formação de Professores: Os Arquivos Históricos das Escolas de Formação de Professores: Os Arquivos Históricos das Escolas de Formação de Professores: Os Arquivos Históricos das Escolas de Formação de Professores: 
situação actual e perspectivas para o futurosituação actual e perspectivas para o futurosituação actual e perspectivas para o futurosituação actual e perspectivas para o futuro, que decorreu na Escola Superior de Educação de Lis-
boa, organizado pelo Grupo do Projecto Escolas de Formação de Professores em Portugal: História, 
Arquivo, Memória, Lisboa, 19 de Junho de 2010. 

 
Os DepósitosOs DepósitosOs DepósitosOs Depósitos    

Relativamente aos documentos e fundos que se encontram nos Depósitos, entraram em 2010 mais 
99,43 metros. 
 
Página ElectrónicaPágina ElectrónicaPágina ElectrónicaPágina Electrónica    

O Arquivo Distrital, com o apoio da Globalgarve, disponibilizou um renovado lugar electrónico (http://

adfaro.algarvedigital.pt/) que ficou totalmente funcional a partir de Outubro de 2010, tendo a capacidade para 

interagir com os utilizadores e de ser uma montra dinâmica do património arquivístico sob custódia do Arquivo 

Distrital, mas também das autarquias e da Igreja, podendo, no futuro, alargar-se a outras instituições algarvias.  

Com a implementação do novo sítio electrónico, foi possível o acesso dos utilizadores às nossas bases 

de dados e às imagens digitalizadas de documentos já disponíveis em linha, a solicitação por via electrónica 

de cópias de documentos, designadamente registos paroquiais, notariais e de tribunais, e ainda o pedido de 

actividades de extensão cultural, como visitas de estudo e oficinas educativas.  

É ainda de salientar que a nova página tem facilitado os utilizadores no que respeita ao pagamento dos 

produtos ou serviços adquiridos, pois autoriza e informa, em “Perguntas e Respostas”, quanto aos números do 

NIB e do IBAN da conta bancária do ADFAR, facilitando, assim, o processo de pagamento a partir de qualquer 

ponto de Portugal ou do estrangeiro. 

 

Boletim InformativoBoletim InformativoBoletim InformativoBoletim Informativo    

O Boletim Informativo do Arquivo Distrital de Faro, de periodicidade quadrimestral, teve 3 edições elec-

trónicas em 2010, tendo estas sido colocadas na Página Electrónica do Arquivo e na página privada do Direc-

tor no Facebook. 

(http://adfaro.algarvedigital.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=81).  

Boletim Informativo n.º 16 
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Extensão CulturalExtensão CulturalExtensão CulturalExtensão Cultural    

 

 

Durante o ano de 2010 foram desenvolvidas as seguintes actividades: 

 

 
 

 

- Outras actividades de extensão cultural nas instalações do Arquivo Distrital, 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, 30 participantes;  

- 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 

intervenção de Ofir Chagas “A implementação da república em Tavira”, 15 participantes; 

- Edição de 3 boletins do Arquivo Distrital de Faro. 

Nome do Evento 

Período (Datas)               DD-MM-AA 
Duração 
(Dias) 

  

Início Fim 
Visitas Guia-

das 

T
O
T
A
L
 
D
E
 
P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T
E
S 

Visita de estudo do Curso de Técnicos de 
Refrigeração e Climatização do Centro de 
Emprego de Faro 

27-01-2010 (14,30 h) 27-01-2010 (16 h) 1 12 

Visita de estudo do 4º Ano Curso Superior de 
Assessoria de Administração: Técnicas de 
Arquivo e Documentação. Escola Superior de 
Gestão, Hotelaria e Turismo. 

27-04-2010 (15 h) 27-04-2010 (17h) 1 17 

Visita de estudo do Curso de Património Cultu-
ral, da Universidade do Algarve 

25-05-2010 (14h) 25-05-2010 (16h) 1 21 

Visita dos Cursos dos 1.ºs anos de Técnicos 
de Jardinagem e Espaços Verdes e de Servi-
ços Jurídicos da Direcção Regional da Agricul-
tura do Algarve. 

28-05-2010 (14h) 28-05-2010 (16h) 1 25 

Visita de estudo do Curso CEF - Formação 
Complementar da Escola Secundária Tomás 
Cabreira, Faro. 

19-10-2010 (15h) 19-10-2010 (17h) 1 14 

Visita de Estudo do Mestrado em Ciências 
Documentais, da Universidade do Algarve. 

28-10-2010 (18h) 28-10-2010 (20h) 1 19 

Visita de Estudo do 1.º ano de Sociologia, 
Universidade do Algarve 

19-11-2010 (9h) 19-11-2010 (10,10h) 1 27 

          

Total   135 
13
5 

Total de Eventos 7 7 
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GUERRA, Jorge Valdemar (2010). Funchal 500 anos: 
momentos e documentos da história da nossa cida-
de. Funchal: Secretaria Regional de Educação e Cul-
tura; Direcção Regional dos Assuntos Culturais; Arqui-
vo Regional da Madeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 
CADERNO PEDAGÓGICO “O MEU CONCE-
LHO...FUNCHAL” (2010). Funchal: Secretaria Regio-
nal de Educação e Cultura; Direcção Regional dos 
Assuntos Culturais; Arquivo Regional da Madeira. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
XARAJIB; Revista do Centro de Estudos Luso-árabes  
n.º 7 (2009). Silves: Centro de Estudos Luso Árabes 
de Silves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINGUES, Garcia (2010). História Luso-Árabe—
Episódios e Figuras Meridionais. Silves: Centro de 
Estudos Luso Árabes de Silves. 

Grupo de Trabalho sobre Política de AquisiçãoGrupo de Trabalho sobre Política de AquisiçãoGrupo de Trabalho sobre Política de AquisiçãoGrupo de Trabalho sobre Política de Aquisição    

O Director do Arquivo Distrital de Faro integra o 

Grupo de Trabalho sobre Política de Aquisição dos 

Arquivos Dependentes da DGARQ, de acordo com o 

Despacho do Sr. Director DG_09_I/000055 de 

17/07/2009.     

AuditoriasAuditoriasAuditoriasAuditorias    

O Arquivo Distrital de Faro planeou, organizou e 

executou duas auditorias aos sistemas de arquivos 

de Câmaras Municipais no Algarve, Vila Real de San-

to António, 8 de Novembro de 2010 e Tavira, 10 de 

Novembro de 2010, 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. 

As auditorias foram planeadas tendo por base 

a Metodologia das Auditorias de 2010, desenvolvida 

pela Direcção de Serviços de Arquivística e Apoio Téc-

nico da DGARQ.  

As auditorias decorreram conforme o previsto 

no Plano de Auditoria. Para tal, contribuiu a disponibi-

lidade e o interesse demonstrados pelos colaborado-

res que participaram neste processo. 

Estas auditorias tiveram como principal objecti-

vo ajudar as autarquias a melhorar os seus sistemas 

arquivísticos.                                                                     

João Sabóia                     

Director do Arquivo Distrital de Faro 

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    

O Arquivo Distrital de Faro recebeu oito 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. 



 

 

 
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 …” 
ou 
- “Espreitando as profissões dos homens e das 
mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.” 
 

 
Para marcações e inscrições contactar: 
Arquivo Distrital de Faro 
Rua Coronel António dos Santos Fonseca 8000-
257 
Faro 
Telef. / 28 981 06 40 
Endereço electrónico: mail@adfar.dgarq.gov.pt 

ALMEIDA, Fernando — António (2010). Fernão Men-
des Pinto em Terras de Almada. Almada: Câmara 
Municipal de Almada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOURENÇO, Luís Norberto (2010). Auto de arrola-
mento dos bens existentes na igreja matriz da fregue-
sia de Penamacor, concelho do mesmo, distrito de 
Castelo Branco, realizado no dia 6 de Julho de 1911. 
Castelo Branco: Casa Comum das Tertúlias. 
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