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Destaques: 

- Documento em desta-

que na página do ADFAR 

 

Planta da Fábrica de 

Conservas de Peixe em 

Azeite em Ferragudo, 

Lagoa. 

 

. Leitores (s.l.): 396 

. Documentos  

  Consultados (s. l.): 1963 

. Certidões emitidas: 241 

Alguns números sobre 
serviços prestados de 
Setembro a Dezembro 

de 2018 

Estamos a trabalhar para disponibilizar mais e melhor informação no Arquivo Distri-

tal de Faro no ano de 2018. Os inventários existentes estão a ser alvo de uma revi-

são que estará concluída em breve. Serão também disponibilizadas as descrições e 

os inventários de mais fundos documentais existentes no Arquivo Distrital de Faro 

na base de dados online institucional. 

Desta forma, estamos a terminar a descrição 

na base de dados online do fundo da 5ª Cir-

cunscrição Industrial do Distrito de Faro, assim 

como as atualizações de documentação incor-

porada recentemente neste Arquivo Distrital.  

 

O Arquivo Distrital de Faro irá igualmente iniciar mais um 

projeto de digitalização de documentação à sua guarda 

com vista à promoção da salvaguarda e da divulgação do 

património arquivístico da região do Algarve. As imagens 

dos documentos sujeitos a reprodução serão integradas na 

nossa base de dados online que estimamos poder disponi-

bilizar à consulta no próximo ano de 2019, uma vez que 

estamos perante uma elevada quantidade de objetos digi-

tais, cujo tratamento acarretará um esforço significativo. 

Poderá consultar a base de dados aqui: http://digitarq.adfar.arquivos.pt/ 

Maria Luísa Pereira 

Diretora do Arquivo Distrital de Faro   

EDITORIAL 

http://canthecan.net/history/o-nascimento-de-um-imperio-conserveiro
-a-casa-fialho-1892-1939/ 



 

 

O Arquivo Distrital de Faro destaca, como documento 

do mês, a Planta da Fábrica de Conservas de Peixe 

em Azeite (1919), localizada nos subúrbios de Ferra-

gudo, Lagoa, propriedade de Mascarenhas Júdice, 

Limitada. Foi adquirida posteriormente pelo 

“Consórcio Português de Pesca e Conserva”, a quem 

foi atribuído o Alvará de funcionamento nº 4108, de 

1924.  

O documento foi retirado do Fundo da 5ª Circunscri-

ção Industrial (1896-1975), organismo regional da 

Direção Geral do Trabalho, Ministério do Trabalho.  

O Fundo é constituído por processos de pedidos de 

atribuição de alvarás, com vista à instalação de ativi-

dades industriais diversas nos distritos de Faro e 

Beja, nomeadamente, indústrias classificadas de 

insalubres, incómodas, perigosas ou tóxicas, tais 

como: indústria de pescado e outras relacionadas, 

panificação, cortiça, destilarias, olaria e cerâmica, 

depósitos de produtos inflamáveis, serralharias, fer-

reiros, etc.  

 

O documento pode ser consultado em:  
http://adfar.dglab.gov.pt/planta-da-fabrica-de-conservas-de-
peixe-em-azeite/ 
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A historiografia portuguesa apresenta, ao longo dos 

séculos, diferentes tipos de produção literária de 

acordo com o pensamento e com a época. 

Na segunda metade do século XIX, com Alexandre 

Herculano, dá-se o grande desenvolvimento na histo-

riografia nacional, baseado na observação crítica 

das instituições sociais e políticas, abrindo caminho 

para uma nova visão e abordagem da História de 

Portugal, tendo como objetivo dar a conhecer e a 

compreender a nossa identidade nacional. 

Apresentamos como exemplo, diferentes edições da 

História de Portugal, existentes na Biblioteca do Ar-

quivo, que refletem a evolução da historiografia naci-

onal e os respetivos autores, tais como: Alexandre 

Herculano; Mr. La Cléde; Rocha Martins; Pinheiro 

Chagas; Damião Peres; Eduardo Vidal; Oliveira Mar-

tins; Veríssimo Serrão; Oliveira Marques; José Matto-

so; José Hermano Saraiva. 

História de Portugal 

mostra bibliográfica 



 

 

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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Incorporações realizadas 

Durante o quadrimestre anterior (Setembro a Dezembro de 

2018) realizaram-se três incorporações no Arquivo Distrital 

de Faro: 

 Tribunal Judicial de Tavira — 6890 processos — 56 ml.  

1752-1997 — em 19  e 20 de Outubro de 2017; 

 Tribunal Judicial de Lagos — 2430 processos — 21 ml.  

1784-2013 — em 28 de Novembro de 2017; 

 Tribunal Judicial de Loulé — 840 processos — 7,95 ml. 

1898-1999 — 15 de Dezembro de 2017. 

PIRES, Ana Paula. Loulé e a Grande Guerra. Loulé: Arquivo 

Municipal, 2017. 

 

 

 

 

 

FONSECA, Teresa. O Município de Loulé nos finais da épo-

ca moderna: economia, sociedade e administração. Loulé: 

Arquivo Municipal, 2017. 

 

 

 

 

 

FONSECA, Sofia, PEREIRA, Daniela Nunes, RIBEIRO, Vítor. 

O Mercado de Faro: uma herança mediterrânea. Faro: Am-

bifaro, 2017. 

 

 

 

 

 

ALMEIDA, Cristóvão. Da vila ao termo: o território de Loulé 

na Baixa Idade Média. Loulé: Arquivo Municipal, 2017.  

 

 

 

 

 

SANTOS, Marco Sousa. A Igreja Matriz da Luz de Tavira. 

Albufeira: Arandis, 2017. 

Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de Faro 




