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Destaques: 

- Novo Regulamento de 

Reprodução de Docu-

mentos  

- IV Encontro de Arquivos 

do Algarve 

- V Encontro de Arquivos 

Empresariais 

 

. Leitores (S.L.): 529 

. Documentos  

  Consultados (S.L.):  5385 

. Certidões emitidas:  46 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 

Maio a Agosto de 2015 

No passado dia 1 de julho de 2015 entrou em vigor o novo Regulamento de 

Reproduções de Documentos sendo os serviços de reprodução objeto de nova 

Tabela de Preços. 

 

Este Regulamento de Reproduções de Documentos foi aprovado por Despa-

cho n.º 6852/2015, em Diário da República, 2ª série n.º 118, de 19 de junho 

e é aplicável a todos os Arquivos dependentes da Direção Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), de âmbito nacional e regional. 

 

O referido Regulamento vem, desta forma, introduzir significativas alterações 

nos procedimentos de reprodução de documentos assim como nos preços que 

eram praticados até 30 de junho pelo que aconselhamos a consulta do diplo-

ma atrás mencionado para mais esclarecimentos. 

http://dglab.gov.pt/wp-content/uploads/2015/06/despacho_6852_2015_dr_iiserie_de_19junho1.pdf 
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desenvolvidas de salvaguarda de arquivos empresari-

ais e integradas na política arquivística nacional de-

fendida pela tutela mostrando que se encontram em 

depósito nesta sua instituição três fundos de arquivos 

de empresa, caraterizando-os e indicando-os como 

exemplos de proteção deste património para região 

algarvia. 

As intervenções suscitaram algumas questões por 

parte dos participantes que muito enriqueceram o 

debate concluindo-se desta forma os trabalhos do 5º 

Encontro de Arquivos Empresariais. 

5º ENCONTRO DE ARQUIVOS EMPRESARIAIS: 

PARTICIPAÇÃO DO ARQUIVO DISTRITAL DE FARO 

 

O Arquivo Distrital de Faro foi convidado pela BAD e 

foi com entusiasmo que aceitou para integrar um 

debate no 5º Encontro de Arquivos Empresariais, or-

ganizado pelos Grupos de Trabalho de Arquivos Muni-

cipais e de Gestão de Documentos de Arquivo, que 

teve lugar no Arquivo Distrital de Leiria no dia 9 de 

junho de 2015. 

 

Após as apresentações dos três painéis previstos no 

programa teve início o debate subordinado ao tema 

“Arquivos empresariais: presente e futuro” que con-

tou com as participações do Dr. José Lopes Cordeiro 

(Universidade do Minho), Dr. José Pedro Barosa 

(Empresa Santos Barosa), Eng.º Nelson Marques 

(Nerlei – Associação Empresarial da Região de Leiria) 

e Maria Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro), ten-

do sido moderado pelo Dr. António Gil de Matos 

(Banco de Portugal). 

 

Foram defendidas diversas abordagens sobre o tema 

em discussão pelos diferentes participantes, tendo o 

Arquivo Distrital de Faro apresentado a perspetiva da 

defesa do património arquivístico através das ações   

V Encontro de Arquivos Empresariais 

Incorporações realizadas 

Durante o quadrimestre anterior (Maio a Agosto de 

2015) realizou-se uma incorporação no Arquivo Dis-

trital de Faro (em metragem linear): 

 Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Núcleo 

de Olhão: 15,26 ml. em julho de 2015. Datas 

extremas : 1965 — 1995 
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IV Encontro de Arquivos do Algarve 

Decorreu nos dias 29 e 30 de Maio de 2015, no Anfi-

teatro Teresa Gamito, Campus de Gambelas da Uni-

versidade do Algarve, o IV Encontro de Arquivos do 

Algarve.  

Tal como em pretéritas edições, o Arquivo Distrital de 

Faro colaborou com a Rede de Arquivos do Algarve, a 

Universidade do Algarve e a Direção Regional de Cul-

tura do Algarve, na organização do IV Encontro de 

Arquivos do Algarve. O tema que esteve na origem da 

produção intelectual e do posterior debate que mar-

cou este encontro foi: A acessibilidade e confidencia-

lidade da informação.   

No IV Encontro de Arquivos do Algarve debateram-se 

temas como a transparência e segurança , a rentabi-

lização do acesso à informação e a utilidade da eficá-

cia dos sistemas de acesso à informação e a sua im-

portância para os decisores. Refletiu-se sobre o pa-

pel do  gestor de informação nas diversas estruturas 

e realidades onde desenvolve a sua atividade e tam-

bém se abordou a forma como ele deve encarar o 

desafio da gestão de informação numa multiplicida-

de de novos suportes. Foi dado um enfoque muito 

especial ao “quadro” legal que rege a gestão da infor-

mação, principalmente questões relacionadas com a  

proteção dos direitos dos cidadãos. Questões como a 

privacidade e a confidencialidade estiveram na ordem 

do dia e, nesse sentido, também a ética profissional 

foi fruto de uma reflexão interessante que teve como 

base algumas situações apresentadas. A preservação 

da informação contida nos diversos formatos e plata-

formas também foi abordada, com especial relevância 

para os desafios que a desmaterialização apresenta 

no presente e no futuro.  

O Arquivo Distrital de Faro orgulha-se de estar presen-

te desde o primeiro dia e de ajudar a erguer este gran-

de fórum que é o Encontro de Arquivos do Algarve.  

É com enorme satisfação que agradecemos a todos 

os participantes e oferecemos os parabéns aos que 

produziram conhecimento indispensável para o de-

senvolvimento e consolidação da prática arquivística, 

não só a nível regional mas também nacional.  

Desafiamos, desde já, os profissionais de todas as 

áreas e as suas Instituições a participar no próximo 

Encontro de Arquivos do Algarve. 

Paulo Mariz Lourenço 

Técnico Superior  
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Oferta de livros para a Biblioteca do Arquivo 
Distrital de Faro 

- Inácio, Nuno Campos (2015) Índice Geral de Casa-

mentos do Algarve — Volume II — Freguesia de Alcan-

tarilha. Albufeira: Arandis Editora.  

 

 

 

 

 

 

- Islenha — temas culturais das sociedades insulares 

atlânticas. Nº 56. Janeiro — Junho. Funchal: Secreta-

ria Regional do Turismo e Cultura, Direção Regional 

dos Assuntos Culturais. 2015. 

 

O Arquivo Distrital de Faro recebeu obras que contri-

buirão para o enriquecimento da sua biblioteca. Este 

organismo exorta o empenho e disponibilidade dos 

diversos Autores e Instituições na construção do edi-

fício cultural da região algarvia. Agradecemos encare-

cidamente este contributo. 

OFICINAS EDUCATIVAS 

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 

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

Publicações disponíveis para venda no Arquivo Distrital de Faro  

Trindade, Maria Beatriz Rocha, 1938 — Portugal - 

Brasil: migrações e migrantes, 1850 - 1930 / Maria 

Beatriz Rocha-Trindade, Domingos Caeiro. - Lisboa : 

Inapa, 2000. - 193, [2] p. : il. ; 32 cm  

 

Da Ocidental Praia Lusitana : Vasco da Gama e o seu 

tempo : catálogo / Comissão Nacional para as Come-

morações dos Descobrimentos Portugueses ; coord. 

Mafalda Soares da Cunha. Lisboa : C.N.C.D.P., 1998.   
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