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EDITORIAL

Destaques:
- Procedimentos de preparação para a transferência da documentação
do Fundo do Governo
Civil do Distrito de Faro

Nestes últimos dois anos, o Arquivo Distrital de Faro tem atendido inúmeras
solicitações de documentos à sua guarda com vista à concretização do registo
de propriedade rústica e urbana em diversos municípios do território algarvio.
Trata-se da execução do Registo Predial que a Direção-Geral do Território está
a levar a cabo, em simultâneo, em três municípios do Algarve: Loulé, São Brás
de Alportel e Tavira.
O Registo Predial é o registo administrativo, metódico e atualizado, de aplica-

Alguns números sobre
serviços prestados de
Janeiro a Abril de 2015

ção multifuncional, no qual se procede à caraterização e identificação dos prédios existentes em território nacional. Tem como objetivo caraterizar todos os
prédios, rústicos e urbanos, identificando os seus limites, os seus marcos e as

. Leitores (S.L.): 501
. Documentos
Consultados (S.L.): 2495
. Certidões emitidas: 183

suas extremas, bem como os seus proprietários, ou titulares de direitos, e efetuar a associação com os respetivos dados já existentes na Conservatória do
Registo Predial e nos Serviços de Finanças. Para além da sua identificação
nos seus aspetos físicos, descritivos, jurídicos, fiscais e de valorização, o Ca-

Nesta edição:

dastro Predial deverá constituir o suporte informativo para as ações em maté-

Editorial

ria de Ordenamento e Gestão de Território.

Alunos da Escola Tomás Cabreira de Faro em visita de estudo
ao Arquivo Distrital de Faro

Lembramos os municípios onde o Cadastro Predial que está a decorrer neste

Oferta de livros

Município de Loulé: 1 de julho de 2013 (início) a 29 de maio de 2015 (termo

Procedimentos de preparação
para a transferência da documentação do Fundo do Governo
Incorporações realizadas

momento:

de prazo de apresentação das declarações de titularidade);
Município de São Brás de Alportel: 5 de agosto de 2014 (início) a 24 de julho
de 2015 (termo de prazo de apresentação das declarações de titularidade); e
Município de Tavira: 5 de agosto de 2014 (início) a 24 de julho de 2015
(termo de prazo de apresentação das declarações de titularidade).
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IV Encontro de Arquivos do
Algarve

EDITORIAL
O Arquivo Distrital de Faro tem colaborado neste pro-

negócio, a agilização e rentabilização do acesso à in-

cesso de forma indireta já que, por força da necessi-

formação, útil à tomada de decisão, se torna um dos

dade dos proprietários dos prédios provarem a sua

principais enfoques do gestor de informação, indepen-

titularidade são consultados, copiados e emitidos

dentemente do suporte em que é gerada ou onde a

documentos certificados, essencialmente notariais,

mesma é arquivada. À legislação existente, questiona-

que testemunham os factos perante as entidades

se se a mesma tem, ou terá no futuro, a capacidade

envolvidas. É o valor probatório dos documentos que

de assegurar e proteger os direitos dos cidadãos à

estão à guarda do Arquivo Distrital de Faro que per-

privacidade, estabelecendo para tal níveis e critérios

mite ao Cidadão resolver e provar questões relacio-

de confidencialidade fidedignos, numa altura em que

nadas com o seu património.

a desmaterialização de processos está na ordem do

Para mais informações sobre o Cadastro Predial de-

dia. A questão essencial passa pela capacidade das

verá ser consultada a página eletrónica da Direção-

entidades, independentemente da sua natureza, de

Geral do Território em www.dgterritorio.pt

dar continuidade, ou não, à preservação da informação criada ou gerida nos seus sistemas, de modo a

Dr.ª Maria Luísa Pereira
Diretora do Arquivo Distrital de Faro

perpetuar a sua fiabilidade e acessibilidade.
Presente desde a sua génese é com enorme satisfa-

IV Encontro de Arquivos do Algarve

ção que o Arquivo Distrital de Faro vê participar nestes
Encontros muitos arquivistas e outros profissionais
também ligados aos arquivos, do Algarve e de outros
locais do nosso país, tornando-se num lugar onde são
debatidas diversas matérias de relevante importância
para o desempenho dos profissionais da área.
O IV Encontro de Arquivos do Algarve irá decorrer no

À imagem das edições anteriores, o Arquivo Distrital

Anfiteatro Teresa Gamito, Campus de Gambelas da

de Faro associa-se de novo este ano ao Encontro de

Universidade do Algarve, dias 29 e 30 de maio de

Arquivos do Algarve sendo seu co-organizador junta-

2015, sendo as inscrições gratuitas mas obrigatórias.

mente com a Rede de Arquivos do Algarve, a Universidade do Algarve e a Direção Regional de Cultura do
Algarve.
Em 2015, o IV Encontro de Arquivos do Algarve irá
abordar o tema A acessibilidade e confidencialidade
da informação e pretende assumir-se como um espaço de debate e partilha em torno desta temática, nu-

P a r a

m a i s

i n f o r m a ç õ e s

ma altura em que a transparência nos processos de

http://encontroarquivosalgarve2015.weebly.com/
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Oferta de livros para a Biblioteca do Arquivo Distrital de Faro
O Arquivo Distrital de Faro recebeu onze obras que

contributo.

- Vale, Paulo Pires do (2014) ed. lit.; Antão, Nelson
Moreira, escriba; Blaufuks, Daniel, 1963-, fotogr.; Costa, Pedro, 1971-, fotogr.; Yokochi, Ana,
1964-, trad.; Linney, Sean, trad.; Manuel, Francisco
de Orey, co-autor. Visitação: O Arquivo: memória e
promessa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

- Al'-ulyã: revista do Arquivo Histórico Municipal de
Loulé n.º 14/Câmara Municipal de Loulé. Loulé:
A.H.M. 2014.

- Islenha: revista de temas culturais das sociedades
insulares atlânticas n.º 55. Funchal: Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 2014.

contribuirão para o enriquecimento da sua biblioteca.
Este organismo exorta o empenho e disponibilidade
dos autores para a construção do edifício cultural da
região algarvia, agradecendo encarecidamente este

- Almansor: revista de cultura n.º 10 2012-2013 — 2ª
série. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 2013.

- Correia, António Horta. (2013) Uma Família Algarvia
Os Correias da Maragota. Loulé: Arandis Editora.

- Assis, Machado de (2014) Os romances. Lisboa:
Academia Brasileira de Letras & Glaciar.

- Pessanha, Fernando (2014) Os 500 anos da fundação de Arenilha: memórias de uma «vileta» nascida
no decurso da expansão portuguesa. VRSA: Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António.
- Neto, João Cabral de Melo (2014) Poesia Completa.
Lisboa: Academia Brasileira de Letras & Glaciar.
- Pompeia, Raul (2014) O Ateneu: crónica de saudades. Lisboa: Academia Brasileira de Letras & Glaciar.
- Sinais de expostos: exposição histórico-documental
Santa Casa da Misericórdia. Lisboa: S.C.M. 1987.

- Bosi, Alfredo (2014) Dialética da colonização. Lisboa: Academia Brasileira de Letras & Glaciar.

- Os expostos da roda da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa. Lisboa: Museu de São Roque e Arquivo
Histórico/Biblioteca. Imp. 2001.

- Cunha, Euclides da (2014) Os sertões: Campanha
de Canudos. Lisboa: Academia Brasileira de Letras &
Glaciar.
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Procedimentos de preparação para a transferência da

Incorporações realizadas

documentação do Fundo do Governo Civil do Distrito de Faro

Durante o quadrimestre anterior (Janeiro a Abril de
2015) foram realizadas as seguintes incorporações
no Arquivo Distrital de Faro (unidades de instalação e
respetiva metragem linear):



1º Cartório Notarial de Loulé — 43 u.i., 1,60 ml.
em Janeiro de 2015



Conservatória do Registo Civil de São Brás de
Alportel — 18 u.i., 0,59 ml. em Fevereiro de 2015

http://arepublicano.blogspot.pt/2011/01/vai-realizar-se-hoje-dia-28-de-janeiro.html

O Arquivo Distrital de Faro, sob a coordenação da
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas,
continua a trabalhar com o intuito de preparar os últimos procedimentos a implementar para concluir com
êxito a transferência da documentação do Fundo do
Governo Civil do Distrito de Faro.
Neste momento o acervo documental está sob
externa,

ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE SECRETARIADO DA
ESCOLA SECUNDÁRIA TOMÁS CABREIRA DE FARO

pelo que a sua disponi-

O Arquivo Distrital de Faro recebeu no dia 17 de Mar-

bilização ainda não é

ço de 2015 a turma do Curso de Técnico de Secretari-

possível.

Aproveitare-

ado da Escola Secundária Tomás Cabreira de Faro. Os

mos o espaço do Bole-

22 alunos que compunham o grupo, acompanhados

tim Informativo do Ar-

de duas docentes, tiveram a oportunidade de realizar

quivo Distrital de Faro

uma visita de estudo às instalações do Arquivo Distri-

intervenção

tal de Faro.

para colocar todos os

Este grupo abordou toda a realidade quotidiana do

nossos leitores e amigos ao corrente de todas as incidências deste processo que, num futuro próximo, culminará com a disponibilização da documentação.

Arquivo Distrital de Faro, na óptica do utilizador e também na perspectiva do técnico de arquivo. Tiveram
ainda a possibilidade de conhecer diversos documentos e tesouros documentais à guarda desta Instituição. A todos eles estendemos os nosso agradecimen-

Paulo Mariz Lourenço

to pela visita e fazemos votos para um futuro profissional e pessoal repleto de realizações.
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Publicações disponíveis para venda no
Arquivo Distrital de Faro

OFICINAS EDUCATIVAS

O Arquivo Distrital de Faro tem vindo a apresentar um

Uma proposta de aventura, para uma manhã ou um

conjunto de publicações de elevado interesse cultu-

dia, numa mistura de investigação (quase policial),

ral, realizadas com base nos fundos depositados nos

charada e estudo!

arquivos nacionais. Poderá folhear, consultar e adquirir qualquer destas obras que neste momento se encontram disponíveis a um preço reduzido.

Reapresentamos duas das referidas publicações.

- Os Brasileiros de torna-viagem no noroeste de Portugal / Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses. - Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses. 2000.

Explorar a informação dos documentos de arquivo:

- “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”

Ou
- D. João VI e o seu tempo / [org.] Comissão Nacional

- “Espreitando as profissões dos homens e das

para as Comemorações dos Descobrimentos Portu-

mulheres algarvios na 2ª metade do século XIX.”

gueses; coord. Ana Maria Rodrigues, Joaquim Soeiro
de Brito. - Lisboa: C.N.C.D.P., 1999. - 415 p. : muito il.

Para marcações e inscrições contactar:

; 31 cm.

Arquivo Distrital de Faro
Rua Coronel António dos Santos Fonseca 8000-257
Faro
Telefone: 289 008 800
Correio electrónico: mail@adfar.dglab.gov.pt
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