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Destaques: 

- Visita ao depósito onde 

se encontra o Fundo do 

Governo Civil do Distrito 

de Faro 

. Leitores (s.l.): 559 

. Documentos  

  Consultados (s.l.): 9318 

. Certidões emitidas:  165 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 
Setembro a Dezembro 

de 2014 

Nos últimos meses de 2014, o Arquivo Distrital de Faro implementou dois novos ser-

viços na Sala de Leitura aos seus leitores: um computador no qual se pode ter aces-

so aos instrumentos de descrição arquivística (catálogos e inventários) e ligação Wi-

Fi. 

 

Sendo o acesso à informação primordial num ser-

viço de Arquivo, a adaptação às novas tecnologias 

de informação e a promoção do livre acesso à in-

formação deverão ser objetivos principais na mo-

dernização da Administração Pública onde nos 

inserimos. E é nessa perspetiva que o Arquivo Dis-

trital de Faro tem desenvolvido a busca perma-

nente da melhoria contínua dos seus serviços. 

 

Trata-se de um pequeno passo qualitativo na ofer-

ta dos nossos serviços mas que, em muito, veio 

facilitar as pesquisas presenciais aos utentes do 

Arquivo Distrital de Faro. Desta forma, e procuran-

do sempre prestar o melhor serviço público ao 

cidadão, o Arquivo Distrital de Faro tenta moderni-

zar da melhor maneira o serviço e ir de encontro 

às exigências de quem procura os seus préstimos satisfazendo as suas necessida-

des de informação com a melhor qualidade possível. 

Dr.ª Maria Luísa Pereira 

Diretora do Arquivo Distrital de Faro   

EDITORIAL 



 

 

 

Os índios, nós / [org.] Museu Nacional de Etnologia ; 

coord. Joaquim Pais de Brito ; rev. António José Mas-

sano, Fabienne Wateau. Lisboa : M.N.E., 2000.  ISBN 

972-776-075-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieira Portuense / Paulo Varela Gomes ; design Mar-

tim Lapa ; rev. Laurinda Brandão. Lisboa : INA-

PA, 2001.  ISBN 972-8387-79-2.  
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No seguimento do número anterior, o Arquivo Distrital 

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.  

Oceanos, número 27: João de Barros e o Cosmopoli-

tismo do Renascimento / Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugue-

ses. Lisboa : C.N.C.D.P., 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanos, número 32: Olhares Cruzados / Comissão 

Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses. Lisboa : C.N.C.D.P., 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanos, número 42: Viver no Brasil colónia / Comis-

são Nacional para as Comemorações dos Descobri-

mentos Portugueses. Lisboa : C.N.C.D.P., 2000.  



 

 

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 

Telefone: 289 008 800 

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

OFICINAS EDUCATIVAS 
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Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de Faro 

Simões, João Miguel. (2012) História económica, so-

cial e urbana — Cadernos do Arquivo Municipal de 

Loulé. Loulé: Câmara Municipal de Loulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateus, Liliana Guerreiro. (2011) Sociedade Recrea-

tiva Artística Louletana, Curiosidades da vida associa-

tiva louletana [pesquisa da correspondência expedi-

da e recebida] — Cadernos do Arquivo Municipal de 

Loulé. Loulé: Câmara Municipal de Loulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Luso-brasileira para a salvaguarda e divul-

gação do património documental — COLUSO Secção 

brasileira — Relatório de Atividades 2010-2014. 

(2014). Rio de Janeiro: Editora Serviço de Documen-

tação da Marinha. 

 

 

 

 

ALUNOS DO CURSO DE SOCIOLOGIA DA UALG EM 
OFICINA EDUCATIVA 

Decorreu no dia 28 de novembro de 2014 uma ofici-

na educativa em que participaram os alunos da Uni-

dade Curricular Oficina de Sociologia I, do 1º ano do 

curso de Sociologia, da Faculdade de Economia da 

Universidade do Algarve.  

Previamente foi dinamizada uma visita de estudo às 

instalações do Arquivo Distrital de Faro e posterior-

mente as atividades da Oficina Educativa.  

Este grupo abordou as profissões, optando por um 

enfoque sócio económico que permite uma posterior 

análise comparativa de diversos locais em diversas 

épocas.   
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Durante o quadrimestre anterior (Setembro a Dezem-

bro de 2014) foram realizadas as seguintes incorpo-

rações no Arquivo Distrital de Faro (em metragem li-

near): 

 2º Cartório Notarial de Loulé — 5.85 ml. em Outu-

bro de 2014  

 2º Cartório Notarial de Faro — 9.55 ml. em Outu-

bro de 2014 

 Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António — 

44 ml. em Outubro de 2014  

 Conservatória do Registo Civil de Faro — 2.15 ml. 

em Outubro de 2014 

 Cartório Notarial de Olhão — 3.60 ml. em Novem-

bro de 2014 

 Tribunal Judicial de Olhão — 31 ml. em Novem-

bro de 2014  

 Conservatória do Registo Civil de Portimão — 

1.45 ml. em Novembro de 2014 

 Conservatória do Registo Civil de Loulé — 2.50 

ml. em Novembro de 2014 

 Conservatória do Registo Civil de Tavira — 1.75 

ml. em Novembro de 2014 

Incorporações realizadas 

 

 

A Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliote-

cas continua a acompanhar o tratamento da docu-

mentação dos Fundos dos Governos Civis dos diver-

sos Distritos de Portugal. Depois da sua extinção, em 

2011, todo o acervo documental produzido por estas 

instituições da administração central desconcentrada 

permaneceu nas respetivas instalações, carecendo  

de intervenção e destino adequado. Para resolver es-

ta questão a Secretaria Geral do Ministério da Admi-

nistração Interna estabeleceu um protocolo com o 

CEPESE — Centro de Estudos da População,  

Economia e Sociedade com o objetivo de realizar o 

tratamento das massas documentais acumuladas 

nos Governos Civis de cada distrito. A DGLAB tem 

acompanhado o andamento do processo e foi nesse 

âmbito que os técnicos do Arquivo Distrital de Faro se 

dirigiram ao local onde decorrem os trabalhos de tra-

tamento arquivístico do fundo do Governo Civil do Dis-

trito de Faro. Dessa visita resultou um relatório infor-

mativo com dados sobre o trabalho realizado.  

Paulo Mariz Lourenço  

Visita ao depósito onde se encontra o Fundo do 

Governo Civil do Distrito de Faro 

http://arepublicano.blogspot.pt/2011/01/vai-realizar-se-hoje-dia-28-de-janeiro.html 


