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Destaques: 

Arquivo Distrital de Faro 
Síntese das actividades 
de 2011 

. Leitores (s.l.): 476 

. Documentos  
  Consultados (s.l.): 2346 
. Certidões emitidas: 98 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 
Janeiro a Abril de 2012 

Arquivo Distrital de Faro 
Síntese das actividades de 2011 

Arquivo 
Uma das tarefas mais importantes neste sector é o de disponibilizar aos uten-

tes deste Arquivo Distrital e a todos aqueles que necessitam dos documentos aqui 
depositados instrumentos de descrição a fim de toda a documentação seja encon-
trada num mínimo tempo.  

Deste modo procurou-se progredir nas seguintes áreas: 
1 - Aumentar a disponibilidade e acessibilidade à informação de arquivo: 6 

201 registos validados e introduzidos no DigitArq. 
2 - Continuidade do projeto de renomeação, integração e associação de ima-

gens já com 34 692.  
3 - 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. 

4 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao utilizador através inquérito 
à satisfação do utilizador realizado anualmente: 4,3 valores. 

 
Incorporações 

Durante o ano de 2011 foram realizadas as seguintes incorporações: 
 

 

Serviços Remetentes Datas Trans-
ferência 

Guias 
nº. 

Metros  
Documentos 

Unidades 
de  

Instalação 

Datas  
Extremas 

Documentos 

Tribunal Judicial da 
Comarca de Albufeira 23-02-2011 1 4,5 30 Caixas  1868 - 

1994 

 Conservatória do Regis-
to Civil de Albufeira 31-05-2011 2 1 40 livros 1902 - 1911 

Cartório Notarial de 
Lagoa 06-06-2011 3 5,9 306 1965 - 1979 

Tribunal Judicial da 
Comarca de Vila Real de 

Santo António 
07-06-2011 4 2,55 17 caixas 1964 - 1985 
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Incorporações 
Durante o ano de 2011 foram realizadas as seguintes incorporações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperação 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 atividades na região. 

Deste modo cooperou com diversas autarquias algarvias tais como Loulé, Albufeira, Olhão, Tavira e Al-

coutim sobre a desmaterialização de documentos, o sistema de gestão de informação autárquico, as séries 

homólogas, etc. 

Também a participou no workshop de trabalho sobre a “Gestão integrada da informação: boas práticas”, 

promovido pelo Arquivo Municipal de Lagos, e deu parecer sobre a Sala de Leitura do Arquivo Municipal de Vila 

do Bispo.  

Igualmente apoiou arquivisticamente outras instituições algarvias tais como a Região de Turismo do Al-

garve e o Hospital Distrital de Faro, por exemplo no que se refere à selecção documental e parecer de um fun-

do integrado pelo Hospital. 

Para além destes apoios também o Arquivo Distrital colaborou com as seguintes instituições: 

- Globo Algarve: Apoio à manutenção da Página Eletrónica do Arquivo Distrital de Faro (http://

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

- Câmara Municipal de Portimão: Cooperação na organização do 2.º Encontro de Arquivos do Algarve: 

sistemas de gestão integrada da informação, 20 a 21 de Maio de 2011. 
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Serviços Remetentes Datas Trans-
ferência 

Guias 
nº. 

Metros  
Documentos 

Unidades 
de  

Instalação 

Datas  
Extremas 

Documentos 

Registo Civil de Albufeira 09-11-2011 5 0,01 1 livro 
26/11/1910 

- 
29/12/1910 

Tribunal Judicial da Co-
marca de Lagos 14-12-2011 6 12,82 81 caixas 1707-1996 

Serviços do Ministério 
Público de Faro 15-12-2011 7 0,05 1 caixa 1991 

Tribunal Judicial da Co-
marca de Loulé 19-12-2011 8 11,2  80 caixas 1835-1999 
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- Direção Regional da Cultura do Algarve: Cooperação na organização do 2.º Encontro de Arquivos do Al-

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

- Rede de Arquivos do Algarve (RAalg): o Arquivo Distrital de Faro tem desde a implementação da Rede 

de Arquivos do Algarve (RAalg), por proposta do seu responsável, no dia 28 de Julho de 2010, em reu-

nião nas suas instalações, sido um dos seus mais ativos membros. 

A Carta de Princípios define a missão, os valores, os princípios da Rede e a sua organização, tal 

como determina as condições para as instituições aderirem à Rede. Toda a informação pode ser con-

sultada em http://raalg.wikidot.com. 

Já aderiram à RAalg 13 autarquias, Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, 

S. Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, e o Hospital de Faro EPE, o 

Turismo do Algarve e a Universidade do Algarve. 

- Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Silves - o Arquivo Distrital de Faro, através do seu respon-

sável, esteve presente no lançamento da publicação do inventário do Arquivo Paroquial de Nossa Se-

nhora da Conceição de Silves, na Sé Catedral de Silves, 23 de Setembro de 2011, com uma comunica-

ção e igualmente escreveu o prefácio da edição. 
 

Comunicação e difusão 
 

Relativamente aos serviços prestados pelo Arquivo Distrital transformados em números, são os seguin-
tes: 
- Sala de Leitura: 2 016 Leitores 
                           8 328 Documentos 
- Pedidos por carta ou ofício: 41 Requerentes 
                                            64 Documentos 
- Pedidos por telefone: 71 Requerentes 
                                   90 Documentos 
 
- Pedidos por correio electrónico: 127 Requerentes 
                                                  370 Documentos 
- Certidões realizadas: 336 
- Cópias realizadas: 4 946 
- Apoios técnicos: 12 instituições 
- Digitalizações: 2 669 
- Visitas de estudo: 4 Visitas 
                             68 Participantes 
 
- Oficina educativa: 1 Oficina 
                              19 Participantes 
• Boletins Informativos editados digitalmente: 3 
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 Editorial 

Os Depósitos 

Relativamente aos documentos e fundos que se en-
contram nos Depósitos, entraram em 2011 mais 
38,03 metros. 
 
Página Eletrónica 

O sítio eletrónico (http://adfaro.algarvedigital.pt) tem 

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 eletrónico, 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 eletrónica 

de cópias de documentos, designadamente registos 

paroquiais, notariais e de tribunais, e ainda o pedido 

de atividades 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 infor-

ma, em “Perguntas e Respostas”, quais aos números 

do NIB e do IBAN da conta bancária do ADFAR, facili-

tando, assim, o processo de pagamento a partir de 

qualquer ponto de Portugal ou do estrangeiro. 

 
Boletim Informativo 
 
O Boletim Informativo do Arquivo Distrital de Faro, de 

periodicidade quadrimestral, teve 3 edições eletróni-

cas em 2011, tendo estas sido colocadas na Página 

Eletrónica do Arquivo Distrital de Faro. 

(http://adfaro.algarvedigital.pt/index.php?
option=com_content&view=article&id=70&Itemid=81).                        
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• Participação com comunicações e publicações: 
 
SABÓIA, João – Estrangeiros em Portugal em tempos 
de guerra. In González Cruz, David (ed.) – Pueblos 
indígenas y extranjeros en la monarquía hispánica:     
la imagen del otro en tiempos de guerra (siglos XVI-
XIX): Atas do Simposio Internacional  celebrado en 
Huelva Rocío (España), em  2010. Madrid: Silex edi-
ciones, 2011, pp. 147-158. 
 

SABÓIA, João – Prefácio, in Fundo arquivístico da Pa-
róquia de N.ª Sr.ª da Conceição de Silves. Silves, Câ-
mara Municipal de Silves; Paróquia de N.ª Sr.ª da Con-
ceição de Silves, 2011, pp. 5-7. 
 

SABÓIA, João – Comunicação Os Arquivos Eclesiásti-
cos do Algarve, integrada no lançamento da publica-
ção in Fundo arquivístico da Paróquia de N.ª Sr.ª da 
Conceição de Silves, organizados pela Câmara Muni-
cipal e Paróquia de N.ª Sr.ª da Conceição de Silves, 
Silves, 23 de Setembro de 2011. 
 

SABÓIA, João e CARVALHO, Sara  – Comunicação A 
Rede de Arquivos do Algarve, integrado no 2.º Encon-
tro de Arquivos do Algarve, que decorreu em Porti-
mão, organizado pela Câmara Municipal de Portimão, 
o Arquivo Distrital de Faro, a Rede de Arquivos do Al-
garve e a Direção Regional da Cultura do Algarve. Por-
timão, 20 e 21 de Maio de 2011. 
 

SABÓIA, João – Comunicação Os Arquivos como fato-
res de desenvolvimento e memória das sociedades: o 
Arquivo Distrital de Faro, integrado no 10.º Encontro 
Nacional de Arquivos Municipais, que decorreu em 
Leiria, organizado pela Secção de Arquivos Municipais 
da BAD. Leiria, 4 e 5 de Novembro de 2011. Publica-
do via web nas páginas da BAD. 
 

SABÓIA, João – Comunicação Os Arquivos, integrada 
no workshop “Gestão integrada da informação: boas 
práticas” que decorreu em Lagos, organizado pela 
Câmara Municipal de Lagos. Arquivo Municipal. La-
gos, 14 de Dezembro de 2011. 
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Extensão Cultural 

Durante o ano de 2011 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

              
- Outras atividades de extensão cultural nas instalações do Arquivo Distrital, tais como: 

Exposição “O Alvor da República no Algarve”, com início a 5 de Outubro de 2010, prolongou-se pelo 

ano de 2011. 

Sessão de esclarecimento “Os arquivos na Europa: publicações de conteúdos de arquivo na APENET 

(Portal Europeu de Arquivos), a 21 de Outubro de 2011, promovida pela DGARQ. 

Grupo de Trabalho sobre Política de Aquisição 

O Diretor do Arquivo Distrital de Faro integrou o Grupo de Trabalho sobre Política de Aquisição dos Arqui-

vos Dependentes da DGARQ, de acordo com o Despacho do Sr. Diretor DG_09_I/000055 de 17/07/2009. 

 

                                                                                                                                    O Diretor 
(João Manuel Martins Sabóia)  

Nome do Evento 

Período (Datas)               
DD-MM-AA Duração 

(Dias) 

Quantidade de Participantes  

Início Fim Visitas Guiadas Oficinas     

Visitas de estudo do curso de 
técnicos de contabilidade e 
gestão do Centro de Formação 
Profissional de Faro (Areal 
Gordo). 

24-01-2011 
(14h) 

24-01-2011 
(15, 30h) 1 19     

 

Oficina educativa ao do curso 
de técnicos de contabilidade e 
gestão do Centro de Formação 
Profissional de Faro (Areal 
Gordo). 

24-01-2011 
(15,30h) 

24-01-2011 
(17,30h) 1   19   

T
O

T
A

L
 D

E
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R
T
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IPA

N
T

E
S  

    

Visita de estudo da disciplina 
de técnicas de arquivo do cur-
so EFA do Centro de Forma-
ção Profissional de Faro (Areal 
Gordo). 

25-01-2011 
(10h) 

25-01-2011 
(12h) 1 17     

Visita de estudo dos alunos do 
curso de educação e formação 
(CEF) da Escola Secundária 
3EB Dr. Jorge Correia, Tavira. 

28-02-2011 
(10h) 

28-02-2011 
(12h) 1 21     

Visita de estudo dos alunos do 
Mestrado em Ciências Docu-
mentais da Universidade do 
Algarve. 

10-11-2011 
(18h) 

10-11-2011 
(20,30h) 1 11     

Total 5 68 19 0 87 
Total de Eventos 4 1 0 5 
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Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de Faro 

O Arquivo Distrital de Faro recebeu cinco obras que 

contribuirão para o enriquecimento da sua bibliote-

ca. Este organismo exorta o empenho e disponibilida-

de dos autores para a construção do edifício cultural 

da região algarvia, agradecendo encarecidamente 

este contributo. 
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É por todos reconhecido o valor social das bibliotecas 

e arquivos, contudo, muito do que são hoje práticas e 

processos ligados à gestão da informação, bem como 

actividades desenvolvidas para potenciar o usufruto 

do documento enquanto bem cultural de valor social 

acrescentado, carecem de reflexão profunda.  

O acesso remoto à informação coloca-nos um desafio 

de mudança que altera o paradigma que norteava a 

gestão documental. As Bibliotecas, com as suas colec-

ções multifacetadas, caracterizadas por uma miríade 

de formatos, têm a capacidade de potenciar o acesso, 

criando dinâmicas  transversais juntos dos diferentes 

públicos que as visitam, conseguindo, até, gerar no-

vos públicos. A fruição do espaço da Biblioteca ultra-

passa o documento, tornou-se, felizmente, um acto de 

lazer, convívio e fruição que tem como pano de fundo 

o livro, o jornal, a revista, o filme, o computador e a 

actividade desenvolvida nos seus espaços. Neste con-

texto, o acesso remoto a conteúdos não representa 

uma desestruturação da actividade da Biblioteca.  

Já no que concerne os Arquivos, o acesso remoto aos 

seus conteúdos encerra um desafio enorme. Manter o 

espaço físico como palco de contacto com o docu-

mento. O utilizador do arquivo procura informação 

específica contida nos documentos, algo que, actual-

mente, pode beber a partir de casa, bastando para 

isso um computador e acesso à internet. Esta facilida-

de de acesso liberta o espaço da presença de pesso-

as, secundarizando o documento físico enquanto ma-

téria sustentante da informação nele contida. Como 

consequência, a instituição Arquivo deve desenvolver 

esforços que lhe permitam enfrentar este novo cená-

rio.  

O valor social dos Arquivos 
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INÁCIO, Nuno Campos (2012). 1189 Último Massa-
cre. Lisboa: Eranos . 
 
 
 
 
 
 
CORREIA, António Horta; SOUSA, Miguel de (2012). 
Gonçalo Viegas e os Tripanchos de Moncarapacho. 
Lisboa: Artlandiabooks. 

Ora, se  o património apenas pode ser encarado en-

quanto tal se fruído pelo ser humano, o Arquivo deve 

reinventar-se,  para que o seu espaço possa conti-

nuar a ser uma plataforma de contacto com os docu-

mentos e a memória que evocam.  

É este o contexto e é este o desafio. Só com a dinami-

zação dos seus espaços é que os arquivos poderão 

cumprir o seu papel, contribuindo para o desenvolvi-

mento cívico, científico, cultural e económico de toda 

uma sociedade. 

Paulo Mariz Lourenço 

O valor social dos Arquivos 



 

 

- “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 

CORREIA, António Horta (2012). Os Mendonças das 
Alagoas — Ensaio Genealógico Luso-brasileiro. Lis-
boa: Artlandiabooks. 
 
 
 
 
 
 
SANTOS, Carlos Oliveira (2002). O livro da cortiça. 4ª 
edição. SL: Edição de autor. 
 
 
 
 
 
 
 
FOLGADO, Deolinda; AFONSO, Fátima; FILIPE, Graça; 
MADEIRA, João; CUSTÓDIO, Jorge; SILVA, José Antó-
nio; PEREIRA, Luis; RAMOS, Manuel Castelo; GOMES, 
Margarida Simões (1999). O Museu 
da Cortiça da Fábrica do Inglês — Ex-
posição permanente, estudos e catá-
logo. Silves: Edição Fábrica do Inglês, 
SA. 
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Durante o quadrimestre anterior (Janeiro a Abril de 

2012) foram realizadas as seguintes incorporações 

no Arquivo Distrital de Faro (em metragem linear): 

 

• Cartório Notarial de Loulé — Dr.ª Manuela Tena-

zinha  

1.80 ml. Em 25 de Janeiro de 2012 

• Tribunal Judicial da Comarca de Silves         

 49 ml. Em 23 de Fevereiro de 2012 

• Tribunal Judicial da Comarca de Silves  

        39 ml. Em 29 de Fevereiro de 2012  

• Cartório Notarial de Faro — Dr.ª Maria Lúcia Gon-

çalves Lopes  

6.80 ml. Em 13 de Março de 2012 

Incorporações realizadas 

Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de Faro 

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) 

 
OFICINAS EDUCATIVAS 


