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Destaques: 

- Acompanhamento dos 

trabalhos de tratamento 

do acervo documental do 

Governo Civil de Faro 

. Leitores (s.l.): 776 

. Documentos  

  Consultados (s.l.): 11424 

. Certidões emitidas: 235 

Alguns números sobre 

serviços prestados de 

Maio a Agosto de 2014 

O Governo Civil era um órgão da Administração Pública que representava administrativamen-

te o Governo da República Portuguesa em cada um dos distritos. Este órgão surgiu em 1836 

com a publicação oficial do primeiro Código Administrativo sendo o seu magistrado designa-

do por Governador Civil. Depois de 175 anos de 

existência, os Governos Civis foram extintos pela 

Lei Orgânica n.º 1/2011 e Decreto-Lei n.º 

144/2011, ambos de 30 de novembro, que 

transferiu as suas competências para outros or-

ganismos como, por exemplo, Câmaras Munici-

pais, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacio-

nal Republicana, Autoridade Nacional de Prote-

ção Civil ou Instituto da Mobilidade e dos Trans-

portes. 

 

A documentação produzida pelos Governos Civis, excetuando toda aquela que transitou para 

as entidades que receberam as competências transferidas dos mesmos, passou a ser da 

responsabilidade da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna SGMAI). Em 

2013 foi iniciado um processo de recolha, tratamento e comunicação da documentação dos 

extintos Governos Civis com vista a sua incorporação nos respetivos Arquivos Distritais sob a 

supervisão da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) através da Co-

missão de Acompanhamento Técnico. 

 

É no âmbito da supervisão da DGLAB que o Arquivo Distrital de Faro irá dar apoio aos proce-

dimentos entretanto desenvolvidos no Arquivo do Governo Civil do Distrito de Faro com a sua 

participação ativa em vista o desenvolvimento e concretização do processo de transferência 

que se poderá realizar no próximo ano. 

 

Dr.ª Maria Luísa Pereira 

Diretora do Arquivo Distrital de Faro   

EDITORIAL 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Civil 



 

 

 

D. João VI e o seu tempo / [org.] Comissão Nacional 

para as Comemorações dos Descobrimentos Portu-

gueses; coord. Ana Maria Rodrigues, Joaquim Soeiro 

de Brito. - Lisboa: C.N.C.D.P., 1999. - 415 p. : muito il. 

; 31 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A carta de Pêro Vaz de Caminha / [ed lit.] Comissão 

para as Comemorações dos Descobrimentos Portu-

gueses, ; coord. Joaquim Romero Magalhães, João 

Paulo Salvado ; rev. José Virgílio Pissarra. - Lisboa: 

C.C.D.P., 2000. - 30 p. ; 33 cm.  
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No seguimento do número anterior, o Arquivo Distri-

tal de Faro tem o prazer de informar os seus leitores 

que tem ao seu dispor um conjunto de publicações 

de elevado interesse cultural, realizadas com base 

nos fundos depositados nos arquivos nacionais.  

Poderá folhear, consultar e adquirir qualquer destas 

obras que neste momento se encontram disponíveis 

a um preço reduzido.  

Apresentamos mais uma lista das referidas publica-

ções.  

Os Brasileiros de torna-viagem no noroeste de Portugal 

/ Comissão Nacional para as Comemorações dos Des-

cobrimentos Portugueses. - Lisboa: Comissão Nacional 

para as Comemorações dos Descobrimentos Portu-

gueses 2000. - 377 p., [2] f. desdobr. : il. ; 31 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macau: a cidade e o porto: catálogo de exposição / 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Desco-

brimentos Portugueses; pref. António Manuel Hespa-

nha; coord. Joaquim Romero Magalhães, João Carlos 

Garcia, Jorge Manuel Flores; fot. Paulo Cintra, Laura 

Castro Caldas. - [Lisboa]: C.N.C.D., D.L. 1997. - 45, [2] 

p. : il. ; 30 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal: la formacion de un pais / José Mattoso. [et 

al.]; coord. Francisco Faria Paulino; fot. Abreu Nunes... 

[et al.]; trad. David Illingworth [et al.]. - [Lisboa]: Comis-

sariado de Portugal para a Exposição Universal de Se-

vilha, D.L. 1992. - 199 p. : il. ; 30 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. / 28 981 06 40 

Endereço electrónico: mail@adfar.dgarq.gov.pt 

 

OFICINAS EDUCATIVAS 

Página 3 

FICHA TÉCNICA: 

Direcção Geral de Arquivos — Arquivo Distrital de Faro. Rua Coronel António dos Santos Fonseca 8000-257 Faro,  
Telef./ 289 810 640 
Sítio na Internet — http://adfaro.algarvedigital.pt   E-mail — mail@adfar.dgarq.gov.pt 
ISSN 1647-1725 

Arquivo Distrital de Faro Boletim Informativo n.º 26 

Setembro — Dezembro 2014 

Durante o quadrimestre anterior (Maio a Agosto de 

2014) foram realizadas as seguintes incorporações 

no Arquivo Distrital de Faro (em metragem linear): 

 Tribunal Judicial da Comarca de Faro — 9.75 ml. 

em julho de 2014  

 Cartório Notarial de Olhão — 11.72 ml. em agos-

to de 2014 

Incorporações realizadas 

Oferta de livros para a Biblioteca do 

Arquivo Distrital de Faro 

Pinto, Pedro (2013). Índice dos códices e manuscri-

tos avulsos da biblioteca da faculdade de direito da 

universidade de lisboa. Lisboa: Coimbra editora. 

 

 

 

 

 

 

 

Almada na história: boletim de fontes documentais. 

n.º 25-26. Janeiro/Junho — Julho/Dezembro 2013. 

Almada: Câmara Municipal de Almada.  

 

 

 

 

 

 

 

Matos, António (Dir.). (2014) Anais de Almada: revista 

cultural. Almada: Câmara Municipal de Almada, Bibli-

oteca Municipal e Arquivo Histórico. 

 

 

 

 

 

 

Reis, João Vasco. (2005). A igreja da misericórdia de 

Alcantarilha. Alcantarilha: Santa Casa da Misericórdia 

de Alcantarilha. 


