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Destaques:

EDITORIAL
Arquivo Distrital de Faro

- III encontro de arquivos
do Algarve

Síntese das actividades de 2012
Arquivo
Uma das tarefas mais importantes neste sector é o de disponibilizar aos utentes
deste Arquivo Distrital e a todos aqueles que necessitam dos documentos aqui
depositados instrumentos de descrição a fim de que toda a documentação seja
encontrada num mínimo tempo.

Alguns números sobre
serviços prestados de
Abril a Agosto de 2013

Deste modo procurou-se
progredir nas seguintes
áreas:

. Leitores (s.l.): 879
. Documentos
Consultados (s.l.): 5157
. Certidões emitidas: 144

1. Aumentar a disponibilidade e acessibilidade à
informação de arquivo: 6
607 registos validados e

Nesta edição:
Editorial
III encontro de arquivos do
Algarve

introduzidos no DigitArq.
2. Continuidade do projeto

de

renomeação,

integração e associação de imagens: 136 003.

Oferta de livros

3. Melhoraria na recuperação da informação solicitada pelo utilizador através do

Actividades pedagógicas

controlo do tempo desde a entrada do requerimento na Sala de Leitura até a entrega do original do documento ao requerente: De 1 janeiro a 31 de dezembro foi de
4:37 minutos.
4. Melhorar a qualidade dos serviços prestados através de inquérito à satisfação do
utilizador realizado anualmente: 4,33 valores.
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Incorporações
Durante o ano de 2012 foram realizadas as seguintes incorporações:

Serviços Remetentes
Cartório Notarial de
Loulé da Notária Manuela Tenazinha

Datas
Transferência

25-01-2012

Metros
Documentos
(m.l.)

Unidades de
Instalação

Datas Extremas Documentos

1,80

27 livros e 22
maços

1965 - 1980

Tribunal Judicial da
Comarca de Silves

23-02-2012

49,00

290 Cxs.

1830-1942

Tribunal Judicial da
Comarca de Silves

29-02-2012

39,00

249 Cxs.

1773-1942

6,80

197 livros e
153 maços

1973 - 1981

Cartório Notarial de
Faro da Notária Maria
Lúcia Gonçalves Lopes

13-03-2012

Tribunal Judicial da
Comarca de Albufeira

10-05-2012

7,85

49 Cxs.

1976 - 1995

29 e 30-052012

63

152 Cxs.

1880-1995

12,45

178 livros e
156 maços

1969 - 1983

Fábrica da Cortiça de
Silves
Cartório Notarial de
Lagoa da Notária Teresa
Maria Braz Dias Frias

22-06-2012

Tribunal Judicial da
Comarca de Faro

17-12-2012

32,25

215 Cxs.

1836 - 1987

Serviços do Ministério
Público de Faro

17-12-2012

0,15

1 Cx.

1992

Tribunal Judicial da
Comarca de Loulé

18-12-2012

6, 30

45 Cxs.

1892-1998

218,60

1001 Cxs.;
402 Lvs.; 331
Mçs.

1773-1998

Total

2012
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Cooperação e apoio técnico
O Arquivo Distrital de Faro tem colaborado tanto com as diversas instituições algarvias, como com os profissionais de arquivo, procurando dar resposta a solicitações e ser proativo na defesa do património arquivístico:
Arquivo da Fábrica de Cortiça de Silves:
O Arquivo Distrital de Faro na sua missão de salvaguarda do património arquivístico e informacional algarvio
promoveu e efetivou no mês de maio de 2012, a transferência para os depósitos do Arquivo Distrital de Faro
do “Arquivo da Fábrica de Cortiça de Silves”, 1880 a 1995 e cerca de 63 metros, com o objetivo de preservar
e manter a integridade do fundo arquivístico.
O Arquivo Distrital de Faro, como representante da Direção Geral de Arquivos (DGARQ, atual DGLAB) no Algarve, após uma visita de trabalho, 11 de maio de 2012, ao arquivo da Fábrica de Cortiça de Silves, acompanhado pelo responsável do Museu, o Dr. Manuel Ramos, que desde a primeira hora cooperou ativamente
com o Arquivo Distrital, pudemos confirmar a importância do seu acervo documental para a história da indústria da cortiça desde o século XIX e para a região, a
fábrica foi inaugurada a 2 de janeiro de 1894 com o
nome comercial de “Avern, Sons e Barris”. Deste modo
e tendo em conta os momentos conturbados que a
empresa atravessava, com a iminência da sua insolvência, existia um perigo real para a integridade do fundo
arquivístico, além de que as condições físicas, tais
como a temperatura, humidade, o pó e até os bibliófa-

Imagem produzida por www.guiada cidade. pt
http://www.guiadacidade.pt/pt/destino/poigf/17397

gos, ameaçavam degradar os documentos de forma
irremediável.
Assim a DGARQ1, através do Arquivo Distrital de Faro, propôs um Protocolo de Depósito do Arquivo da Fábrica
da Cortiça, até que as condições de preservação e integridade do fundo arquivístico voltassem a restabelecer
-se em Silves, a que o administrador, Dr. José António Fernandes da Silva, da Fábrica do Inglês - Gestão de
Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., colaborou imediatamente em nome da preservação desse
importante património arquivístico.
A Câmara Municipal de Silves, em cooperação com o Arquivo Distrital de Faro, teve um papel importante nos
trabalhos de salvaguarda dos documentos que decorreram nos dias 29 e 30 de maio de 2012, não só pelo
1—Tem como missão, segundo o n.º 1 do Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 93/2007, de 29 de março, promover a salvaguarda do património arquivístico, e que pode, com a
competência conferida pelo n.º 3 do art.º 16.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, Lei de bases do regime de proteção e valorização do património cultural, desenvolver
medidas cautelares sobre património cultural com valor relevante não classificado nem inventariado.
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transporte dos mesmos para o Arquivo Distrital, como pela participação das técnicas do Arquivo Municipal de
Silves, que foram essenciais para que a transferência do fundo arquivístico da Fábrica de Cortiça para o
Arquivo Distrital de Faro fosse efetuada de uma forma eficiente e segura.
Administração Regional da Saúde do Algarve:
Intervenção, em cooperação com a DGARQ (atual DGLAB), na proteção do património arquivístico da ARS
Algarve, através da colaboração no processo de seleção de documentos que essa instituição estava a desenvolver, abril de 2012, orientando as tarefas de seleção e eliminação de acordo com a legislação aplicável,
Portaria n.º 247/2000 de 8 de Maio.
A 22 de novembro de 2012, pelas 10 horas, nas instalações da ARS Algarve, Largo do Carmo, n.º 3, Faro, a
pedido deste organismo, houve uma reunião onde estiveram presentes pela instituição o Vogal do Conselho
Diretivo, Dr. Miguel Madeira, o responsável pelo arquivo, Dr. João Pelica, e o Diretor do Arquivo Distrital de
Faro.
Esta reunião teve por objetivo a implementação do “Depósito Central de Arquivo” para a documentação intermédia e definitiva recebida e produzida pela ARS Algarve. Durante a reunião discutiu-se, entre outros assuntos, a possibilidade da implementação de um serviço de arquivo, integrando um (uma) arquivista, de forma a
ser a ARS do Algarve a organizar, conservar e difundir a sua própria documentação. Também o Arquivo Distrital se disponibilizou para colaborar na organização dos espaços físicos a fim de contribuir para a implementação de instalações adequadas à função de arquivo.
Hospital de Faro EPE:
No dia 7 de novembro de 2012, pelas 11
horas, iniciou-se uma reunião no Hospital de
Faro, E.P.E, em que estiveram presentes o Sr.
Vogal do Conselho de Administração, Dr. Luís
Miguel Martins, a Técnica Superior de Arquivo,
Dr.ª Marisa Caixas, e o Diretor do Arquivo Distrital de Faro.

Imagem produzida por www.hdfaro.min-saude.pt
http://www.hdfaro.min-saude.pt/site/index.phpoption=com_content&task=view&id=12&Itemid=54

Essa reunião teve por objetivo, entre outros assuntos, averiguar as condições físicas, ambientais e de segurança dos documentos de arquivo do Hospital que se encontravam armazenados num depósito em S. Brás
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de Alportel. Nesta reunião e visita de trabalho algumas constatações e propostas foram discutidas, entre
outras, as relativas à necessidade de se salvaguardar e organizar com prioridade a documentação depositada em S. Brás de Alportel.
Por último a reafirmação que o Arquivo Distrital de Faro estaria disponível para colaborar na solução dos problemas identificados na reunião e visita.
Câmara Municipal de Alcoutim:
No dia 5 de março de 2012, pelas 11 horas, realizou-se uma reunião na Câmara
Municipal de Alcoutim em que estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, Dr. Francisco Amaral, a Professora Dr.ª Victória Cassinello,
Associação Alcance, a Sr.ª Paula Pereira, secretária do Sr. Vereador da Cultura, a
Sr.ª Cristina Ahrens, funcionária responsável pelo Arquivo Municipal de Alcoutim
e o Diretor do Arquivo Distrital de Faro.
A reunião realizou-se a solicitação da Associação Alcance com o objectivo de se
procurar uma solução para a documentação produzida e recebida pela autarquia
de Alcoutim, tendo em conta que o edifício onde parte desses documentos se

Imagem produzida por
http://alcoutimlivre.blogspot.pt

encontravam acumulados entraria em obras. Apresentámos então algumas propostas, entre outras:
A solução para a organização física e intelectual dos documentos produzidos e recebidos pela Câmara Municipal de Alcoutim deveria passar pela implementação do serviço de Arquivo Municipal, com recursos humanos e físicos, adequados às necessidades da autarquia.
Durante a visita de trabalho fui informado que a autarquia já tinha no projeto de remodelação do Edifício dos
Paços do Concelho de Alcoutim previsto as instalações para “Arquivo”, como pude observar, posteriormente,
na publicação da autarquia “Os Paços do Concelho de Alcoutim no centenário da República”, de 2010. Acrescentámos, assim, ao relatório da reunião e visita algumas observações relativas ao projeto de remodelação,
a fim de contribuir para um arquivo mais funcional e menos dispendioso no seu funcionamento e manutenção, ao mesmo tempo que o Arquivo Distrital de Faro se colocava ao dispor para qualquer cooperação.
Câmara Municipal de Lagos:
No dia 1 de agosto de 2012, pelas 11,30 horas, iniciou-se uma reunião na Câmara Municipal de Lagos, em
que estiveram presentes o Sr. Vereador do Pelouro do Arquivo, Dr. Serpa, a Dra. Antonieta Camilo, Coordenadora Principal da Divisão Administrativa, a Dra. Sara de Carvalho, arquivista do Arquivo Municipal de Lagos e
o Diretor do Arquivo Distrital de Faro.
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A reunião realizou-se a solicitação da Câmara Municipal de Lagos, tendo por objectivo principal uma visita às
instalações da antiga escola B2, 3 n.º 1 de Lagos (S. João) a fim de se apurar da possível adaptabilidade de
parte dos edifícios para Arquivo Municipal.
No relatório ficou descrito o parecer positivo do Arquivo Distrital de Faro relativo à hipótese de adaptação dos
edifícios visitados, desde que fossem seguidas as orientações do programa arquivístico desenvolvido pela
Dr.ª Sara de Carvalho, que era, na altura, a arquivista da autarquia, e sejam executadas as adequadas obras
de reconversão, sobre as quais anexámos um estudo critico.
Por último o relatório deixou uma chamada de atenção para a necessidade do projeto de adaptação não só
seguir o programa arquivístico como ser permanentemente acompanhado por um arquivista, com autoridade
para discutir as alterações ao programa e soluções técnicas que pudessem ser prejudiciais ao objetivo do
arquivo, à sua funcionalidade e tornar mais dispendiosos o seu funcionamento e manutenção.
Câmara Municipal de Monchique:
No dia 13 de setembro de 2012, pelas 11 horas, iniciou-se uma reunião na Câmara Municipal de Monchique, gabinete do Sr. Presidente da autarquia, Dr. Rui André, em que estiveram presentes o Sr. Presidente e o
Diretor do Arquivo Distrital de Faro.
Nessa reunião, que tinha por objetivo a preservação e a organização dos
documentos de arquivo da autarquia, avançou-se com algumas propostas
para que a Câmara pudesse resolver os problemas mais urgentes e também
implementar um serviço de Arquivo Municipal, com meios suficientes, incluindo instalações adequadas, para evitar no futuro os problemas então referenciados.
Após a visita reafirmámos ao Sr. Presidente que o Arquivo Distrital de Faro
daria toda a colaboração necessária, seja na supervisão dos trabalhos de tratamento dos documentos, seja no programa arquivístico para as futuras instalações do Arquivo Municipal de Monchique e, mesmo, no acompanhamento das obras, no caso de ser aprovado algum projeto para novas instalações do Arquivo Municipal de Monchique.
Outras Câmaras foram apoiadas, exemplo de Lagoa, Loulé, Portimão, Tavira, Vila Real de Santo António, através de informações e pareceres solicitados ao Arquivo Distrital de Faro, também a cooperação se estendeu a
outras instituições tal como à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa,
através de informação e apoio à digitalização de documentos.
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O Arquivo Distrital de Faro cooperou com a Delegação Regional do Sul e a Associação Portuguesa de Genealogia nas jornadas “Genealogia: história e futuro”, 26 de maio de 2012, em Faro. O Diretor do Arquivo Distrital, nesse evento, apresentou, nas instalações do Arquivo, a palestra “Genealogia e prática”, exemplificando
como se faz o estudo das famílias, origem e evolução, utilizando diversas fontes arquivísticas sob custódia do
Arquivo Distrital, em suporte de papel e pesquisa web.
O Arquivo Distrital de Faro tem desde a implementação da Rede
de Arquivos do Algarve (RAalg), por proposta do seu diretor, a 28
de julho de 2010, sido um dos seus mais ativos dinamizadores.
Atualmente a Rede tem como associadas 14 Câmaras e 3 outras
instituições algarvias - Universidade do Algarve, Turismo do Algarve
e Hospital de Faro EPE -, e é membro observador do Grupo de Trabalho MEF/Autarquias, funcionando na Torre do Tombo, Lisboa.
Comunicação e difusão
Relativamente aos serviços prestados pelo Arquivo Distrital transformados em números, são os seguintes:
Sala de Leitura: 1 613 Leitores
9 485 Documentos
Pedidos por carta ou ofício: 142 Requerentes
Pedidos por telefone: 85 Requerentes
Pedidos por correio electrónico: 210 Requerentes
Certidões realizadas: 309
Cópias realizadas: 6 915
Apoios técnicos: 12 instituições
Digitalizações: 300
Atividades de extensão cultural: 6
90 Participantes
Boletins Informativos editados digitalmente: 3
Participação com comunicações: 3
Participação em publicações: 3
SABÓIA, João – As escolas de formação de professores no Algarve. In Pintassilgo, Joaquim (coord.) – Escolas
de formação de professores em Portugal: história, arquivo, memória. Lisboa: Edições Colibri, 2012, pp. 249286. ISBN:978-989-689-267-8.
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SABÓIA, João; CARVALHO, Sara de – A Rede de Arquivos do Algarve. In 2.º Encontro de Arquivos do Algarve:
sistema de gestão integrado da informação: Atas, realizado em Portimão. [Faro]: Rede de Arquivos do Algarve (RAalg), 2012, pp. 31-37. ISBN: 978-989-8376-04-6. [Edição eletrónica. Coordenador editorial e revisão
de conteúdos].
SABÓIA, João – Balanço. In 2.º Encontro de Arquivos do Algarve: sistema de gestão integrado da informação:
Atas, realizado em Portimão. [Faro]: Rede de Arquivos do Algarve (RAalg), 2012, pp. 125-128. ISBN: 978-989
-8376-04-6. [Edição eletrónica. Coordenador editorial e revisão de conteúdos].
SABÓIA, João - Genealogia e prática, palestra integrada nas Jornadas: Genealogia: história e futuro, que
decorreram em Faro, organizadas pela Delegação Regional do Sul da BAD, Faro, 26 de maio de 2012.
SABÓIA, João - O papel dos arquivos municipais na sociedade, palestra integrada nas 5.ªs Jornadas de Memória e Arquivologia do Litoral Paulista, que decorreram em Santos, Brasil, organizadas pela Fundação Arquivo e
Memória de Santos (FAMS), 28 de agosto de 2012.
SABÓIA, João – A importância dos arquivos para a administração e para a história, palestra na Universidade
de Brasília, organizada pela Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília, 30 de agosto
de 2012.
Os Depósitos
Relativamente aos documentos e fundos que se encontram nos Depósitos, entraram em 2012 mais 218,60
metros - 1001 Caixas, 402 Livros e 331 Maços.

Página Eletrónica
A Página Eletrónica (http://adfaro.algarvedigital.pt) continua com
capacidade para interagir com os utilizadores e de ser uma montra
dinâmica do património arquivístico sob custódia do Arquivo Distrital,
mas também das autarquias e da Igreja, ao mesmo tempo que é uma
ferramenta para pesquisa de documentos, sendo que os registos paroquiais estão quase todos digitalizados e disponíveis.

Boletim Informativo
O Boletim Informativo do Arquivo Distrital de Faro, de periodicidade quadrimestral, teve 3 edições eletrónicas
em 2012, tendo todas sido colocadas na Página Eletrónica do Arquivo Distrital.
(http://adfaro.algarvedigital.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=81).
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Extensão Cultural
Durante o ano de 2012 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Período (Datas)
Nome do Evento
Início

Fim

Duração
(Dias)

Quantidade de Participantes
Visitas
Oficinas
Guiadas

Visita de estudo do curso de téc20-03-2012 20-03-2012
nicos de secretariado. Escola
(10h)
(12h)
Secundária Tomás Cabreira. Faro.

1

15

Visita de estudo do curso profis10-05-2012 10-05-2012
sional de secretariado. Escola
(15,30h)
(17,30h)
Secundária Tomás Cabreira. Faro.

1

13

Visita de estudo do curso profis11-05-2012 11-05-2012
sional de secretariado. Escola
(15,30h)
(17,30h)
Secundária Tomás Cabreira. Faro.

1

11

Seminário sobre Genealogia
prática, por João Sabóia.

e

Jornadas
e
Cursos

26-05-2012 26-05-2012
(18h)
(14,30h)

1

24

Cooperação com a BAD Sul em 30-11-2012 30-11-2012
Curso Livre de Genealogia
(14,15h)
(17,30h)

1

9

Oficina Educativa com o curso de
19-12-2012 19-12-2012
sociologia, Faculdade de Econo(9h)
(12,30h)
mia da Universidade do Algarve.

1

Total

6

18

39

18

33

O Diretor
João Sabóia
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A preparação do III Encontro de Arquivos do Algarve que tem por organizadores a Câmara Municipal de Olhão,
a Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) e o Arquivo Distrital de Faro, irá realizar-se, nos dias 31 de maio e 1 de
junho de 2013, no Auditório Municipal de Olhão.
Este Encontro oferece a oportunidade a todos os que têm responsabilidades ou que trabalham com os sistemas de informação e de arquivo de instituições de uma forma gratuita, já que a inscrição é grátis e os participantes terão direito a declaração de presença, poderem aprender, esclarecer-se ou tirar dúvidas relativamente à Macroestrutura Funcional (MEF), que será de aplicação obrigatória nas diversas instituições num futuro
muito próximo.
A inscrição para o III Encontro poderá ser efetuada através dos seguintes meios:
a) Através do preenchimento da ficha de inscrição que se encontra em anexo e posterior envio para o
endereço eletrónico hvinagre@cm-olhao.pt;
b) através do preenchimento da ficha de inscrição em formato PDF http://www.cm-olhao.pt/images/
eventos/3EncontroArqAlg/3EncontroArquivos-FichaInscricao.pdf e posterior envio para o endereço eletrónico hvinagre@cm-olhao.pt;
c) através de formulário eletrónico http://www.cm-olhao.pt/index.php?option=com_rsform&formId=9 .
Pode-se ter acesso a mais informação na Página Eletrónica da Rede de Arquivos do Algarve (RAalg): http://
raalg.wikidot.com/encontros-de-arquivos-do-algarve.
Programa
31 de maio de 2013 (sexta feira)
14:00 Entrega da documentação e receção aos participantes
14:15 Sessão de Abertura e Boas vindas
Presidente da Câmara Municipal de Olhão (Eng.º Francisco Leal)
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (Dr. Pedro Penteado)
Direção Regional de Cultura do Algarve (Dr. Rui Parreira)
Diretor do Arquivo Distrital de Faro (Dr. João Sabóia)
Presidente da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas – Delegação do Sul
(Dra. Margarida Vargues)
Moderadora: Conceição Feliciano
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14:30 Dr. Pedro Penteado (Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas – DGLAB): Políticas e programas para a informação pública: o desafio da Interoperabilidade
15:05 Prof. Doutor Carlos Guardado da Silva (Câmara Municipal de Torres Vedras): Para um novo paradigma
na gestão da informação arquivística da Administração Local: o Plano de Classificação
15:40 Dr. Nuno Marques (Câmara Municipal de Vila do Bispo), Dr. Tiago Barão (Câmara Municipal de Faro) e
Dra. Helena Vinagre (Câmara Municipal de Olhão): Macroestrutura Funcional: Abordagem Prática ao Sistema
de Gestão Documental da AIRC
16:15 Eng.º Davide Rosa e Técnico de Informática David Lopes (Câmara Municipal de Olhão): O Município de
Olhão na Era Digital
16:30 Debate
16:45 Coffee Break

Moderadora: Dra. Helena Barreto
17:00 Prof. Dr. André Porto Ancona Lopez (Universidade de Brasília – Faculdade de Ciência da Informação.
Brasil): DigifotoWeb: programa piloto para construção de repositório digital de materiais fotográficos de arquivo
17:35 Dr. João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro): O Arquivo da Escola do Magistério Primário de Faro: uma proposta de classificação
17:55 Dras. Luísa Pereira e Vera Gonçalves (Câmara Municipal de Silves): Classificações: o trabalho desenvolvido pelo Arquivo Municipal de Silves
18:15 Dra. Isabel Salvado e Dr. António Monteiro (Câmara Municipal de Tavira): Análise à Classificação da
Câmara Municipal de Tavira
18:35 Dr. Nelson Vaquinhas (Câmara Municipal de Loulé – CIDEHUS/UÉ): A gestão da informação nas habilitações do Santo Ofício e das Ordens Militares
18:50 Debate
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1 de junho de 2013 (Sábado)
9:30 Workshop pelo Prof. Doutor Carlos Guardado da Silva intitulado A Macroestrutura Funcional (MEF) e a
sua aplicação na Administração Local
11:30 Coffee Break

Moderador: José João Cabaço
11:45 Prof. Doutor António Rosa Mendes (Universidade do Algarve): Arquivos e Memória
12:05 Dra. Marisa Caixas (Hospital de Faro EPE): Produção Documental no Sanatório Carlos Vasconcelos Porto: os registos clínicos
12:25 Dra. Vanda Germano (Câmara Municipal de Portimão): O Fundo documental da Administração de Concelho: case study de Portimão
12:45 Dra. Andreia Fidalgo (Universidade do Algarve): O Fundo Documental Francisco Fernandes Lopes do
Arquivo Histórico Municipal de Olhão: a visão de uma investigadora
13:00 Debate
13:15 Sessão de Encerramento
Director do Arquivo Distrital de Faro (Dr. João Sabóia)
Diretora de Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Olhão (Dra. Carla Martins)
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Olhão (Dr. António Pina)

15:00 Passeios culturais

João Sabóia
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Oferta de livros para a Biblioteca do
Arquivo Distrital de Faro

OFICINAS EDUCATIVAS

O Arquivo Distrital de Faro recebeu três obras que
contribuirão para o enriquecimento da sua biblioteca.

Uma proposta de aventura, para uma manhã ou um

Este organismo exorta o empenho e disponibilidade

dia, numa mistura de investigação (quase policial),

dos autores para a construção do edifício cultural da

charada e estudo!

região algarvia, agradecendo encarecidamente este
contributo.

Explorar a informação dos documentos de arquivo:

PITA, Marina Garcia; Barro, Gabriel Quiroga (Coord.)
(2012). Guia dos Arquivos da Xunta de Galicia. SL:
Xunta de Galicia.

NETO, Teodomiro (2012). Cidade Monumental. Faro:
Aliança.
- “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”
ou
- “Espreitando as profissões dos homens e das
mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.”

SIMÕES, João Miguel (2012). História económica,
social e urbana de Loulé. Loulé: Arquivo Municipal da
Câmara Municipal de Loulé.

Para marcações e inscrições contactar:
Arquivo Distrital de Faro
Rua Coronel António dos Santos Fonseca 8000-257
Faro
Telef. / 289 008 800
Endereço electrónico: mail@adfar.dglab.gov.pt

FICHA TÉCNICA:

Direcção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas — Arquivo Distrital de Faro. Rua Coronel António dos Santos Fonseca
8000-257 Faro,
Telef./ 289 008 800
Sítio na Internet — http://adfaro.algarvedigital.pt E-mail — mail@adfar.dglab.gov.pt
Conselho Editorial: João Sabóia e Paulo Mariz Lourenço
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