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Destaques: 

- Documento em desta-

que na página do ADFAR 

 

Folhas de guarda em 

livros de fundos notariais 

 

. Leitores (Maio) :  119 

. Doc. Consultados (Maio) : 3594 

________________ 

 

. Pedidos (Junho — Agosto) : 825 

. Doc. consultados (Junho — Agosto): 842 

. Certidões emitidas: 236 

Alguns números sobre 
serviços presenciais 

prestados de  

Maio a Agosto de 2018 

O projeto promovido pela Direção-Geral do 

Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) 

de Salvaguarda dos Arquivos das Associa-

ções de Cultura, Recreio e Desporto teve lan-

çamento e apresentação nacional ao público 

a 7 de março de 2016, em Lisboa na Torre 

do Tombo, e apresentado localmente em 

Faro e Porto no mesmo mês. Conta com a 

colaboração dos Arquivos Distritais, da Con-

federação Portuguesa das Coletividades de 

Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), a Re-

de de Arquivos do Algarve, o Arquivo Distrital 

de Braga (Universidade do Minho), Arquivo 

Distrital de Coimbra (Universidade de Coim-

bra) e diversos municípios. 

Este projeto tem como objetivos principais 

proceder a um diagnóstico da situação dos 

arquivos das entidades associativas de cultu-

ra, recreio e desporto e definir uma estraté-

gia de salvaguarda e valorização do patrimó-

nio arquivístico das coletividades mais anti-

gas, instituídas antes de 1974 e ainda em 

atividade. 

O distrito de Faro seguiu por uma especifici-

dade nestes trabalhos.  

EDITORIAL 

 Contando com a colaboração da Raalg e dos 

municípios que aderiram ao projeto foi pro-

posta a identificação das dez coletividades 

mais antigas que cumprissem os critérios de 

cada um dos 16 municípios do Algarve. Na 

primeira fase do projeto, e com a colabora-

ção de arquivistas municipais, foi aplicado o  

questionário criado para o efeito às associa-

ções identificadas, tendo as respostas contri-

buído para a elaboração do relatório de âmbi-

to nacional e para a proposta de estratégia. A 

segunda fase que, para o distrito de Faro, 

trata-se da intervenção no arquivo de uma 

coletividade escolhida segundo os seguintes 

critérios: situação de risco, o valor patrimoni-

al do arquivo e a antiguidade da associação. 

Apresentação em Faro a 9 de março de 2016 no Club 
Farense 



 

 

Neste momento já existem intervenções a decorrer, 

após assinatura de protocolos entre municípios e 

coletividades, com vista a salvaguarda dos seus ar-

quivos através da organização e acondicionamento, 

descrição da sua documentação que produzirá in-

ventários dos mesmos. 

Ainda com este projeto está previsto que se promova 

a valorização do património arquivístico com exposi-

ções, publicações, seminários, palestras, o lança-

mento de um manual de boas práticas, sejam reali-

zadas ações de sensibilização e/ou formação e a 

elaboração de um catálogo coletivo no final dos tra-

balhos. 
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Como obras de referência, os dicionários permitem o 

acesso rápido à informação, uma vez que se trata de 

compilações de palavras, de vocábulos de uma lín-

gua, de termos próprios, dispostos alfabeticamente, 

com respetiva significação ou versão noutra língua.  

De origem remota, só no final da Idade Média é que 

surgem dicionários e glossários organizados alfabeti-

camente. O dicionário como conhecemos atualmen-

te, teve origem no renascimento com o objetivo de 

traduzir as línguas clássicas para as modernas em 

função da bíblia. 

Existem vários tipos de dicionários desde os linguísti-

cos, aos temáticos de termos próprios de uma ciên-

cia, arte, atividades, etc. 

Obras de Referência II: Dicionários 

— mostra bibliográfica — 

Editorial 

Salvaguarda dos Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto  

Protocolo CM Faro com Club Farense 

Protocolo CM Tavira com Sociedade Recreativa Musical Luzense 

Neste âmbito irá decorrer em Cascais o I Encontro 

Nacional de Arquivos de Associações de Cultura, Re-

creio e Desporto no próximo dia 19 de outubro de 

2018 onde irão ser apresentados e debatidos os 

trabalhos desenvolvidos na salvaguarda da memória 

destas entidades da sociedade civil. 

Maria Luísa Pereira 

Diretora 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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Incorporações realizadas 

Durante o quadrimestre anterior (Maio a Agosto de 2018) 

realizaram-se 5 incorporações no Arquivo Distrital de Faro: 

 1º Cartório Notarial de Loulé — 30 liv.; 32 mç. — 2,75 

ml.  1986-1987 — em 9 de Maio de 2018; 

 Tribunal Judicial de Faro — 211 cx. — 29,5 ml.  1920-

1960 — em 29 de Maio de 2018; 

 Tribunal Judicial de Olhão — 63 cx. — 8,8 ml.  1976-

2010 — em 29 de Maio de 2018; 

 Tribunal Judicial de VRSA — 39 cx. — 6,6 ml.  1980-

2012 — em 12 de Junho de 2018; 

 Tribunal Judicial de Tavira — 608 cx. — 85,1 ml.  1752-

2000 — em 5 de Julho de 2018. 

DIAS, João José Alves, PINTO, Pedro. Cortes por-

tuguesas. Reinado de D. Afonso V: Cortes de 

1441-1477. Lisboa: Universidade Nova: Centro 

de Estudos Históricos,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Islenha: temas culturais das sociedades insula-

res atlânticas. Funchal: Direção Regional da Cul-

tura, Nº 62 (jan./jun.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Os governos civis de Portugal, história e memó-

ria (1835-2011). Porto: CEPESE - Centro de Estu-

dos da População, Economia e Sociedade, 2014. 

Oferta de livros para a Biblioteca do 
Arquivo Distrital de Faro 




