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Destaques: 

- Oficinas de Genealogia 

na Escola Superior de 

Gestão Hotelaria e Turis-

mo da Universidade do 

Algarve 

 

. Leitores (s.l.): 1060 

. Documentos  

  Consultados (s.l.): 11085 

. Certidões emitidas: 527 

Alguns números sobre 

serviços prestados de 

Janeiro a Abril de 2014 

Depois de 14 anos em vigor, a Portaria n.º 1003/99, de 10 de novembro, foi revogada pela 

Portaria n.º 368 publicada a 24 de dezembro de 2013 aprovando deste modo o Regulamen-

to de Conservação Arquivística dos Tribunais Judiciais e dos Tribunais Administrativos e Fis-

cais como parte integrante da mesma. 

Esta Portaria n.º 368/2013, de 24 de dezembro, e a 

posterior Declaração de Retificação n.º 7/2014, de 7 de 

fevereiro, vem alterar as tabelas de seleção de docu-

mentos dos referidos Tribunais. As alterações prendem-

se nomeadamente com o aumento do número de refe-

rências de séries documentais e do número de docu-

mentos que têm como destino final a conservação per-

manente e com a diminuição dos prazos de conserva-

ção administrativa das séries em questão. 

O aumento das séries documentais nas tabelas de seleção é evidente, passa de 140 referên-

cias existentes na Portaria anterior para as atuais 297 séries, ou seja, para mais do dobro 

das referências que no diploma anterior. Igualmente estas mesmas séries documentais nas 

novas tabelas de seleção são agora, na sua maioria, de conservação permanente (global ou 

parcial) passando de uma percentagem de 55% em 1999 para os atuais 63% das séries ar-

roladas a conservar permanentemente pelos Tribunais. Por último, assistimos a uma diminui-

ção dos prazos de conservação administrativa de cerca de 5 a 10 anos a considerar antes do 

destino final dos documentos. 

Estas alterações produzidas pela Portaria n.º 368/2013, de 24 de dezembro, vão certamen-

te envolver o incremento das incorporações com um igual aumento da quantidade de docu-

mentos envolvidos nos Arquivos Distritais, destino final de conservação permanente destes 

arquivos judiciais. Aumentando, de igual forma, a ocupação em depósito no Arquivo Distrital, 

o seu tratamento arquivístico e a sua disponibilização ao acesso e, naturalmente, iremos 

contar com uma maior afluência de utilizadores da nossa sala de leitura para um maior nú-

mero de solicitações à consulta de documentos judiciais incorporados nas nossas instala-

ções.  

Dr.ª Maria Luísa Pereira 

Diretora do Arquivo Distrital de Faro   

EDITORIAL 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?

content_id=3473355 



 

 

Trindade, Maria Beatriz Rocha, 1938 

— Portugal - Brasil: migrações e mi-

grantes, 1850 - 1930 / Maria Beatriz 

Rocha-Trindade, Domingos Caeiro. - 

Lisboa : Inapa, 2000. - 193, [2] p. : il. ; 

32 cm. 

 

 

 

 

 

Comissão Nacional para as Comemo-

rações dos Descobrimentos Portugue-

ses “O Centenário da Índia" e a memó-

ria da viagem de Vasco da Gama : 

1898 / Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses. - Lisboa : CNCDP, 1998. 

- 263 p. : il. ; 31 cm. 

 

 

 

 

Pedro Álvares Cabral: uma viagem / 

Luís Adão da Fonseca; coord. Telma 

Rodrigues; rev. Fernando Milheiro. - 

Lisboa : INAPA, D.L. 1999. - 175, [1] p. 

: il. ; 32 cm  
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Publicações disponíveis para venda no Arquivo Distrital de Faro  
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O Arquivo Distrital de Faro tem ao seu dispor um con-

junto de publicações de elevado interesse cultural, 

realizadas com base nos fundos depositados nos 

arquivos nacionais. Poderá folhear, consultar e ad-

quirir qualquer destas obras que neste momento se 

encontram disponíveis a um preço reduzido.  

Apresentamos uma lista das referidas publicações.  

Da Ocidental Praia Lusitana : Vasco da 

Gama e o seu tempo : catálogo / Co-

missão Nacional para as Comemora-

ções dos Descobrimentos Portugueses; 

coord. Mafalda Soares da Cu-

nha. Lisboa: C.N.C.D.P., 1998.  ISBN 

972-8325-73-8.  

 

 

 

Gomes, Paulo Varela, 1952 — Vieira 

Portuense / Paulo Varela Gomes ; de-

sign Martim Lapa ; rev. Laurinda Bran-

dão. - Lisboa : INAPA, D.L. 2001. - 140, 

[1] p. : il. ; 29 cm.  

 

 

 

 

 

Santos, Catarina Madeira, 1967 - "Goa 

é a chave de toda a Índia" : perfil políti-

co da capital do Estado da Índia (1505-

1570) / Catarina Madeira Santos ; pref. 

Luís Filipe F. R. Thomaz. - 1a ed. - Lis-

boa : Comissão Nacional para as Come-

morações dos Descobrimentos Portu-

gueses, 1999. - 373 p. : il. ; 24 cm.  

 

  

 

 

Villalba Y Estaña, Bartolomé de, c. 

1548 — Por terras de Portugal no sécu-

lo XVI / Bartolomé de Villalba, Estaña, 

Gianbattista Confalonieri. - 1a ed. - Lis-

boa: Comissão Nac. para as Comemo-

rações dos Descobrimentos Portugue-

ses, 2002. - 293 p., [2] f. il. : il. ; 23 cm. 



 

 

Uma proposta de aventura, para uma manhã ou um 

dia, numa mistura de investigação (quase policial), 

charada e estudo!  

Explorar a informação dos documentos de arquivo:  

- “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. / 289 008 800 

Endereço eletrónico: mail@adfar.dglab.gov.pt  
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O Arquivo Distrital de Faro, em colaboração com os 

cursos CET-Contabilidade e Assessoria de Administra-

ção, promoveu duas sessões de divulgação e Ofici-

nas de Arquivo nas instalações da  Escola Superior 

de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do 

Algarve. As Oficinas decorreram nos dias 12 e 21 de 

Março de 2014 e foram dinamizadas no âmbito das 

unidades curriculares de Arquivo e Documentação e 

Contabilidade Financeira II. A Oficina de Arquivo dire-

cionada para o Curso de Assessoria e Administração 

teve como pano de fundo a Genealogia e o estudo da 

família, por sua vez, a Oficina realizada no âmbito da 

unidade curricular de Contabilidade Financeira II do 

curso CET-Contabilidade, procurou incidir sobre re-

presentações de documentação de teor contabilístico 

e notarial, com especial incidência nos atos notariais 

de Protesto de Letras Comerciais. Participaram nas 

referidas Oficinas 48 alunos e alguns professores da 

Instituição.  

Durante o quadrimestre anterior (Janeiro a Abril de 

2014) foram realizadas as seguintes incorporações 

no Arquivo Distrital de Faro (em metragem linear): 

 Tribunal Judicial da Comarca de Lagos — 18.90 

ml. em 05 de março de 2014  

 Tribunal Judicial da Comarca de Faro — 15.90 

ml. em 24 de abril de 2014 

Incorporações realizadas 


