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Destaques: 

- Documentos em desta-

que na página do ADFAR 

-  A pesca do atum nos 

fundos e coleções do 

Arquivo Distrital de Faro 

 

 

. Leitores (s.l.): 351 

. Documentos  

  Consultados (s. l.): 4479 

. Certidões emitidas: 203 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 

Janeiro a Abril de 2017 

Documentos em Destaque 

 

Em março de 2017 deu-se início à publicação regu-

lar do Documento em Destaque do Arquivo Distrital 

de Faro. Esta iniciativa visa ilustrar com informação 

contida em documentos relevantes as datas e os 

eventos marcantes da história do país e da região. 

Com uma frequência mensal esta nova rubrica pre-

tende dar a conhecer e divulgar o património arqui-

vístico e informação de carácter histórico relevante da região do Algarve, ou com ela 

relacionada, relativamente a entidades, eventos, acontecimentos e figuras relevan-

tes em diversas áreas. 

 

No mês de março pretendeu-se assinalar o Dia Internacional 

da Mulher, tendo sido Documento em Destaque o assento de 

batismo de Maria Veleda e, no mês de abril foi publicada a 

deliberação da Junta Distrital de Faro de apoio ao Governo de 

Salvação Nacional destacando-se, desta forma, as comemora-

ções do 25 de abril de 1974, Dia da Liberdade. 

Estes documentos e os próximos Documentos em Destaque 

poderão ser consultados online na página web do Arquivo Dis-

trital de Faro em: http://adfar.dglab.gov.pt/ 

 

http://adfar.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/22/2017/05/PT_ADFAR_TJCF_1_11_0163.jpg 

 

Maria Luísa Pereira 

Diretora do Arquivo Distrital de Faro   

EDITORIAL 



 

 

A passagem de várias espécies de atum pelo litoral 

algarvio nas suas migrações entre o Atlântico e o Me-

diterrâneo, de ocidente para oriente, de Maio a Junho 

(atum de direito) e, em sentido contrário, em Agosto e 

Setembro (atum de revés), a morfologia costeira e o 

clima ameno, permitiram o desenvolvimento da pesca 

do atum que assumiu, ao longo dos séculos, grande 

importância na economia e na vida das populações 

da costa algarvia. 

A atividade piscatória desta espécie entrou em declí-

nio a partir dos anos 60 do séc. XX, não só por ques-

tões de rentabilidade económica, mas também, e so-

bretudo, devido à sua escassez, acabando por se ex-

tinguir a arte na década seguinte. 

Da variada e vasta documentação existente no ADFAR 

relativa a este tema, destacam-se: 

Fundo da Companhia de Pescarias do Algarve (1816-

1999) 

Composto por documentação diversa como por exem-

plo: registos de atividades, livros de caixa, atas das 

sessões, diários da cooperativa do pessoal, inventá-

rios, diários de pesca, livros memoriais, boletins de 

movimento dos navios, venda diária de peixe, estatís-

ticas do pescado de arrasto, legislação sobre pesca, 

entrada e saída de mercadoria, associações. 
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Biblioteca e Hemeroteca do ADFAR 

Almanaque do Algarve. Lisboa: Almanaque Alentejano, 

1942. 

Barca do atum [desd.]. Armando Reis Moura. Olhão: 

Parque Natural da Ria Formosa, [s. d.]. 

Boletim da Pesca. Lisboa: Grémios dos Armadores de 

Navios da Pesca do Bacalhau da Sardinha e do Arras-

to, 1943. 

A Pesca do atum esse desconhecido. António de Sou-

sa Pontes. Lisboa: "Atividades Económicas", 1956. 

A Pesca do atum: história e tecnologia: novos proces-

sos a ensaiar. J. Garcia. Lisboa: La Bácarre, 1898. 

Um século de história da Companhia de Pescarias do 

Algarve: elementos para o estudo da pesca do atum 

no Algarve e da sua evolução histórico-jurídica. Antó-

nio Miguel Galvão. Faro: Companhia de Pescarias do 

Algarve, 3ª ed., 2008.  

Dr.ª Maria Margarida Franco 
Técnica Superior do Arquivo Distrital de Faro   

http://fotoarchaeology.blogspot.pt/2011/05/armacao-da-praia-do-barril-
tavira.html 

http://algarvehistoriacultura.blogspot.pt/2009/07/pesca-do-atum-no-
algarve.html 



 

 

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  
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Página 3 

FICHA TÉCNICA: 
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas — Arquivo Distrital de Faro.  
Rua Coronel António dos Santos Fonseca 8000-257 Faro,  
Telefone: 289 008 800 
Sítio na Internet — http://adfar.dglab.gov.pt/         Endereço eletrónico: mail@adfar.dglab.gov.pt  
ISSN 1647-1725 

Arquivo Distrital de Faro Boletim Informativo n.º 34 

Maio — Agosto 2017 

Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de Faro 

Crónicas alcoutenejas II. Gaspar Martins dos Santos. Al-

coutim: Município, 2016. 

 

 

 

 

 

Estratégias de classificação dos arquivos familiares e pes-

soais contemporâneos: o exemplo do arquivo da família 

Benito Maçãs. Luís Horta Lima. Lisboa: Santa Casa da Mi-

sericórdia, 2017.  

 

 

 

 

 

Os militares e a censura. Joaquim Cardoso Gomes. Lisboa: 

Livros Horizonte, 2006. 

  

 

 

 

Almada na história: boletim de fontes documentais. Alma-

da: Câmara Municipal, nº 29 (jan./dez. 2016). 

 

 

 

 

 

Almansor: revista de cultura. Montemor-o-Novo: Câmara 

Municipal de Montemor-o-Novo, S. 3, Nº 2 (2016). 

 

 

 

 

 

Al-úlyá: Revista do Arquivo Municipal de Loulé. Loulé: Ar-

quivo Municipal de Loulé, Nº 16 (2016). 

Incorporações realizadas 

Durante o quadrimestre anterior (Janeiro a Abril de 

2017) realizou-se uma incorporação no Arquivo Distri-

tal de Faro: 

 1º Cartório Notarial de Loulé — 26 liv.; 27 mç.—  

(2,28 ml.)  1985-1986 — em 1 de Fevereiro de 

2017 


