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Destaques: 

- Hemeroteca disponível 

no Digitarq 

- O Algarve Ilustrado 

. Leitores (sala de leitura): 276 

 

. Documentos Consultados   

(sala de leitura): 5368 

 

. Certidões emitidas: 214 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 
Setembro a Dezembro 

de 2016 

A Hemeroteca é um dos fundos mais consul-

tados pelos leitores presenciais do Arquivo 

Distrital de Faro, com cerca de 10 300 do-

cumentos requisitados na Sala de Leitura 

nos três últimos anos (perto de 3 450 docu-

mentos/ano). 

 

Este facto mereceu a nossa melhor atenção 

e consideração pela frequente consulta e 

interesse por parte dos nossos leitores pre-

senciais, tendo sido realizada a atualização, 

reorganização e disponibilização na base de 

dados online do Arquivo Distrital de Faro de 

todos os títulos existentes na coleção da  

EDITORIAL 

Hemeroteca, a fim de poder ser também 

consultados os seus registos remotamente, 

no final do ano de 2016. 

A coleção da Hemeroteca do Arquivo Distrital 

de Faro é constituída pela Imprensa Regio-

nal e pelas Revistas. Na Imprensa Regional 

contamos com 106 títulos, em circulação e 

extintos, de âmbito regional publicados no 

distrito de Faro, tendo como datas extremas 

1868-2016. Estes periódicos refletem a his-

tória contemporânea regional do Algarve sob 

diversos tipos de temáticas: cultura, entrete-

nimento e lazer, especializada, técnica, lite-

rária e política. No que respeita às Revistas, 

de âmbito regional e também nacional, exis-

tem 86 títulos, em circulação e extintos, e 

abrangem diversas temáticas e décadas do 

século XX e XXI. 

Querendo deste modo ir de encontro às ne-

cessidades dos nossos utilizadores a cole-

ção da Hemeroteca do Arquivo Distrital de 

Faro já tem os seus documentos registados, 

d i s p o n í v e i s  e m :  h t t p : / /

d i g i t a r q . a d f a r . a r q u i v o s . p t / d e t a i l s ?

id=1120184 

 

 

Maria Luísa Pereira 

Diretora do Arquivo Distrital de Faro   
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Leitores (sala de leitura): 1378 

 

 

 

O ALGARVE ILUSTRADO 

O Algarve Illustrado: jornal litterário.  

Faro: João Frederico Tavares Belo, 1880. 

 

Fundado em 1880, de periodicidade quinzenal, foi suspenso em 1881, com a publicação do nº 18. Jornal lite-

rário e cultural, contou com a colaboração de diversos nomes da cultura algarvia. Versava sobre assuntos de 

interesse histórico, monográfico, literário e biográfico. Não tinha publicidade nem ilustrações, à exceção de 

uma fotografia de paisagens, monumentos ou figuras notáveis do Algarve, inserida, ao centro, na 1ª página. 

Existências ADFAR: Nº 1 (1880) a Nº18 (1881), encadernado. 

Refª: PT/ADFAR/BIB/HMT-001/005 

 

Algarve Ilustrado: uma revista do Algarve para os portugueses de todo o mundo. Faro: Publicações Algarve-

Portugal, 1968. 

Fundada em 1968, de periodicidade mensal, foi suspensa em 1971, com a publicação do nº 20. Revista de 

divulgação cultural e turística, contou com a colaboração de diversos nomes da cultura algarvia e portuguesa. 

Apresentava artigos e entrevistas sobre a realidade económica, cultural e turística do Algarve. Boa apresenta-

ção gráfica e fotográfica. 

Existências ADFAR: Nº 1 (1968) a Nº20 (1971), 2 volumes, en-

cadernados. 

ALGUNS NÚMEROS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NOS ANOS DE 2015 E 2016 
Documentos Consultados (sala de leitura): 24002 

 

Certidões emitidas: 619 (575 em papel; 44 digitais) 

 

 

Fonte: Mesquita, José Carlos Vilhena. História da 

imprensa no Algarve. Faro: Comissão de Coorde-

nação da Região do Algarve, 1988. 

 

 

 

Dr.ª Maria Margarida Franco 

Técnica Superior 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 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 eletrónico: mail@adfar.dglab.gov.pt  

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

O Arquivo Distrital de Faro recebeu sete obras que 

contribuirão para o enriquecimento da sua biblioteca. 

Este organismo agradece aos autores este valioso 

contributo.  

 

Água Doce: História do Algarve através da água. 

Inez Ponce Dentinho. IFT Publisher, 2015. 

 

 

 

Francisco Fernandes Lopes: Historiador do Algar-

ve. Andreia Fidalgo. Olhão: Sul, Sol e Sal, 2016. 

 

 

 

Fundo dos Órfãos de Loulé: Séculos XV e XVI. 

Cadernos do Arquivo Municipal de Loulé. Maria 

de Fátima Machado. Loulé: Arquivo Municipal de 

Loulé, n.º 11, 2016. 

 

Anais do Município de Faro. (Edt.) Joaquim Ro-

mero de Magalhães. Faro: Câmara Municipal  de 

Faro,  Vol. 36, 2016. 

  

 

Sebastião de Vargas: Cavaleiro da Casa Real no 

século XVI. António Horta Correia. Albufeira: Aran-

dis, 2016. 

 

 

 

O recolhimento de São João Baptista de Tavira 

(1747-1878). Marco Sousa Santos. Albufeira: 

Arandis, 2016. 

 

 

 

Arquivos de Escritores e Investigadores Madei-

renses: Instrumentos Descritivos. Maria Mónica 

Teixeira; Fátima Barros. Funchal: Arquivo Regio-

nal e Biblioteca Pública da Madeira, 2016.  

Visitas de estudo realizadas 

Durante o quadrimestre anterior (Setembro a Dezem-

bro de 2016) realizou-se uma incorporação no Arquivo 

Distrital de Faro (em metragem linear): 

 

 Tribunal Judicial de Loulé — ≈9 ml 

     Datas extremas: 1974-1985 — em 19 de Dezembro de 

2016.    

O Arquivo Distrital de Faro realizou uma visita de estu-

do e uma Oficina de Genealogia no último quadrimes-

tre, entre Setembro e Dezembro de 2016. Concreta-

mente no dia 13 de Dezembro de 2016 com a Turma 

do 1º ano do curso de licenciatura em Sociologia da 

Universidade do Algarve.  

Incorporações realizadas 


