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e desporto

Projeto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio e desporto
A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas encontra-se a desenvolver um projeto de salvaguarda dos arquivos das coletividades de cultura, recreio e desporto em atividade, que inclui uma componente de diagnóstico e outra de definição de uma estratégia para

Alguns números sobre
serviços prestados de
Setembro a Dezembro
de 2015
. Leitores (s.l.): 510
. Documentos
Consultados (s.l.): 5460
. Certidões emitidas: 207

a valorização do património arquivístico produzido e detido por estas entidades, e que conta
com o apoio da Confederação Portuguesa de
Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Relativamente ao Algarve este projeto contará com o apoio do Arquivo Distrital de Faro e com
a parceria da Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) que promoverão a recolha da informação
de cada um dos dezasseis municípios para se conhecer e apurar as coletividades mais antigas que ainda se encontrem no ativo.
Serão colaboradores essenciais deste projeto as autarquias locais pela sua proximidade ao
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universo das associações locais. Esta valiosa colaboração passará pela identificação das
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associações existentes e pelo apoio ao diagnóstico destes arquivos através do preenchimen-
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to de inquérito a realizar pelos representantes destes municípios algarvios na RAalg dada a
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documentos consultados

especificidade do referido trabalho.
Este projeto nacional permitirá conhecer o património arquivístico das associações mais anti-

Oferta de livros para a Biblioteca do Arquivo Distrital de Faro

gas (criadas antes de 1974) que se encontram em atividade no nosso país e, simultanea-

Oficinas de Genealogia

mente, definir estratégias para a salvaguarda e valorização deste património da sociedade
civil.

Dr.ª Maria Luísa Pereira
Diretora do Arquivo Distrital de Faro
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Dados relativos aos leitores e documentos consultados
Divulgamos neste espaço os dados relativos ao nú-

Leitores

Documentos Consultados

mero de leitores presenciais que ao longo do ano de

Janeiro

108

2498

2015 visitaram as nossas instalações para requisitar

Fevereiro

97

1023

e consultar documentação na sala de leitura do Ar-

Março

151

2196

quivo Distrital de Faro.

Abril

145

1301

Os leitores do Arquivo Distrital de Faro procuraram os

Maio

127

655

nossos serviços de leitura e certificação, sendo a do-

Junho

146

1123

cumentação notarial, paroquial e judicial a mais soli-

Julho

129

1540

citada.

Agosto

128

2003

Para além do número médio de leitores que frequen-

Setembro

142

1302

tam a nossa sala de leitura, houve ainda circunstân-

Outubro

138

2167

cias como a necessidade de obter dados para res-

Novembro

124

887

ponder a questões relacionadas com o domínio públi-

Dezembro

106

1104

co marítimo e o cadastro que contribuíram para um

Total

1541

17799

aumento do fluxo de leitores durante o ano de 2015.
Nesta página apresentamos um quadro e três gráficos que lhe permitirão verificar com maior clareza o
número de leitores e documentos consultados na
sala de leitura do Arquivo Distrital de Faro, ao longo
de todo o ano de 2015.
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Publicações disponíveis para venda no Arquivo Distrital de Faro
O Arquivo Distrital de Faro tem o prazer de informar
os seus leitores que tem ao seu dispor um conjunto
de publicações de elevado interesse cultural, realizadas com base nos fundos depositados nos arquivos

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. - 377 p., [2] f. desdobr. : il. ; 31 cm.

nacionais.
Poderá folhear, consultar e adquirir qualquer destas
obras que neste momento se encontram disponíveis
a um preço reduzido.
Apresentamos mais uma lista das referidas publicações.

D. João VI e o seu tempo / [org.] Comissão Nacional
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; coord. Ana Maria Rodrigues, Joaquim Soeiro
de Brito. - Lisboa: C.N.C.D.P., 1999. - 415 p. : muito il.
; 31 cm.

A carta de Pêro Vaz de Caminha / [ed lit.] Comissão
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, ; coord. Joaquim Romero Magalhães, João
Paulo Salvado ; rev. José Virgílio Pissarra. - Lisboa:
C.C.D.P., 2000. - 30 p. ; 33 cm.

Macau: a cidade e o porto: catálogo de exposição /
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; pref. António Manuel Hespanha; coord. Joaquim Romero Magalhães, João Carlos
Garcia, Jorge Manuel Flores; fot. Paulo Cintra, Laura
Castro Caldas. - [Lisboa]: C.N.C.D., D.L. 1997. - 45, [2]
p. : il. ; 30 cm.

Portugal: la formacion de un pais / José Mattoso. [et
al.]; coord. Francisco Faria Paulino; fot. Abreu Nunes...
[et al.]; trad. David Illingworth [et al.]. - [Lisboa]: Comissariado de Portugal para a Exposição Universal de Sevilha, D.L. 1992. - 199 p. : il. ; 30 cm.
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Oferta de livros para a Biblioteca do
Arquivo Distrital de Faro
Barros Bastos: o capitão nas trincheiras (20015),
Município de Amarante, Biblioteca Municipal Albano
Sardoeira e Centro português de Fotografia.

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.”

Almada na história: boletim de fontes documentais.
n.º 27-28. Janeiro/Junho — Julho/Dezembro 2014.
Almada: Câmara Municipal de Almada.

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 E VISITAS DE ESTUDO REALIZADAS
Vaquinhas, N. (2015) Retirar-se do Século e abraçar
a vida Religiosa. Os inquéritos e os inventários do
Convento do Espírito Santo de Loulé, Loulé: Arquivo
Municipal de Loulé.

O Arquivo Distrital de Faro realizou três visitas de estudo e duas Oficinas de Genealogia no último quadrimestre, entre Setembro e Dezembro de 2015.
Visitas de estudo:
- 28 de Setembro de 2015 — Turma de Mestrado em
Educação da Universidade do Algarve.
- 29 de Setembro de 2015 — Curso técnico do IEFP.
- 25 de Novembro de 2015 — Turma do curso de li-

al – ‘ulyà Revista do Arquivo Municipal de Loulé
(2015), 5, Loulé: Câmara Municipal de Loulé.

cenciatura em Sociologia da Universidade do Algarve.
Oficinas de Genealogia:
- 5 de Outubro de 2015 — Turma de Mestrado em
Educação da Universidade do Algarve.
- 25 de Novembro de 2015 — Turma do curso de licenciatura em Sociologia da Universidade do Algarve.

FICHA TÉCNICA:

Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas — Arquivo Distrital de Faro.
Rua Coronel António dos Santos Fonseca 8000-257 Faro,
Telefone: 289 008 800
Sítio na Internet — http://adfar.dglab.gov.pt/
Endereço eletrónico: mail@adfar.dglab.gov.pt
ISSN 1647-1725
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