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Destaques: 

- Documento em desta-

que na página do ADFAR 

 

 

 

. Leitores: 321 

. Doc. Consultados: 1362 

. Certidões emitidas: 207 

________________ 

Totais para o ano de 2018 

. Leitores: 1142 

. Doc. Consultados: 8909 

. Certidões emitidas: 701 

 

Alguns números sobre 

serviços presenciais 

prestados de  

Setembro a Dezembro 

de 2018 

No final do passado ano de 2018, o Arquivo Distri-

tal de Faro recebeu por aquisição resultante de 

procedimento de contração pública equipamento 

para os seus depósitos de documentação. 

São cerca de 430 estantes, correspondendo a 

cerca de 2400 metros lineares de prateleiras em 

estante, que foram montadas em diversos depósi-

tos existentes no edifício. Este equipamento irá 

permitir ao Arquivo Distrital de Faro uma autono-

mia de aproximadamente de quinze anos a vinte 

anos para receber documentação de diversas 

entidades abrangidas da região do Algarve. 

No momento estão depositados 6 300 metros 

lineares de documentos provenientes de diversas entidades públicas e privadas, que foram 

recebidos ao longo dos mais de 45 anos de existência do Arquivo Distrital de Faro. 

Desta forma, será possível 

manter a receção de incorpo-

rações legalmente obrigató-

rias por um período de mais 

de uma década e assim fazer 

cumprir uma das suas princi-

pais competências – a salva-

guarda do património arquivís-

tico do distrito de Faro. 
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Diretamente relacionadas com o serviço de referên-

cia surgem para dar resposta às solicitações mais 

imediatas dos utilizadores, como obras de consulta 

rápida e informativa. 

Estas obras possuem formatos e conteúdos vários, 

tendo como objetivo comum a forma clara e sintética 

como está organizada a informação, de modo a per-

mitir, ao utilizador, acesso rápido à informação, para 

verificação de dados ou início de pesquisas. São 

exemplos destas obras: Atlas, Bibliografias, Catálo-

gos, Compilações, Elucidários, Glossários, Guias, In-

ventários, Prontuários, Sumários … 

Obras de Referência III 

— mostra bibliográfica — 

Administração do Concelho de Tavira: Inventário 

e contributos para o seu estado. Tavira: Municí-

pio, 2018. 

 

 

 

 

 

CAMARINHAS, Nuno. A Justiça em Loulé: século 

XVII-XIX. Loulé: Arquivo Municipal, 2018. 

 

 

 

 

 

LAGE, Bruno (coord.). Breve história da cultura 

em Faro. Faro: União das Feguesias de Faro, 

2018. 

 

 

 

 

 

PEREIRA, Eduardo C.N.; PÃO, Nélio, SANTOS, Fili-

pe. O Porto Santo nas fotografias do Padre Edu-

ardo C. N. Pereira. Funchal: Arquivo Regional e 

Biblioteca Pública da Madeira, 2018. 
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Atas do I Encontro de História de Loulé. Loulé: 

Câmara Municipal, 2018. 

 

 

 

 

 

TAHRI, Ahmed. Aljezur e o Ribãt Al-Rayhâna: a 

história do Gharb Al-Andalus. Aljezur: Associação 

de Defesa do Património Histórico e Arqueológi-

co de Aljezur, 2018. 

 

 

 

 

Publicações em série: 

Al-úlyá: Revista do Arquivo Municipal de Loulé. 

Loulé: Arquivo Municipal de Loulé, Nº 19 (2018). 

 

 

 

 

 

Al-úlyá: Revista do Arquivo Municipal de Loulé. 

Loulé: Arquivo Municipal de Loulé, Nº 20 (2018). 

 

 

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 

Incorporações realizadas 

 

Durante o quadrimestre anterior (Setembro a Dezembro de 

2018) realizou-se uma incorporação no Arquivo Distrital de 

Faro, proveniente do: 

 

— Tribunal Judicial de Faro — 1 cx. — 1836 — em 9 de Outu-

bro de 2018. 




