Boletim Informativo n.º 31

Maio — Agosto de 2016

Direção Geral do Livro , dos Arquivos e das Bibliotecas

Arquivo Distrital de Faro

EDITORIAL

Destaques:
- Projeto ASIA, Sessão de
debate e esclarecimento
- Apresentação do
“Projeto de Salvaguarda
dos Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto”

Projeto ASIA
O projeto ASIA – Avaliação Suprainstitucional
da Informação Arquivística – desenvolveu-se
na DGLAB no âmbito da linha estratégica
“Agenda dos Arquivos para a Modernização
Administrativa” com um conjunto de programas e projetos, com destaque para o Progra-

Alguns números sobre
serviços prestados de
Janeiro a Abril de 2016

ma de Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica (PAEIS) mas também a
Metainformação para a Interoperabilidade

Lourenço, Alexandra; Penteado, Pedro (2015) A caminho da ASIA – Avaliação Suprainstitucional da Informação Arquivística, 12º Congresso Nacional BAD, Évora, BAD.

(MIP), a Macroestrutura Funcional (MEF) e a Lista Consolidada de processos de negócio (LC).
. Leitores (s.l.): 485
. Documentos
Consultados (s. l.): 4748
. Certidões emitidas: 194

Este projeto visa a criação de um instrumento comum para a Administração Pública, que
integre as decisões de avaliação (determinação dos prazos de conservação e do destino final) para a informação constante nos processos de negócio harmonizados. Tem como objetivo final dar suporte à elaboração de dispositivos legais para a seleção da informação a conservar e a eliminar (portarias de gestão de documentos) determinada através dos processos

Nesta edição:

de negócio identificados.

Editorial

Com a avaliação pretende-se proceder à eliminação e à adequada conservação da informa-

Projeto ASIA, Sessão de debate
e esclarecimento

ção garante de direitos e deveres, bem como da memória, permitindo a implementação de

Salvaguarda dos Arquivos das
Associações de Cultura, Recreio
e Desporto
Oferta de livros para a Biblioteca do Arquivo Distrital de Faro

boas práticas de gestão na Administração Pública.
Mais informações:
http://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e-projectos/modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/

Oficinas de Genealogia
Incorporações

Dr.ª Maria Luísa Pereira
Diretora do Arquivo Distrital de Faro
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Projeto ASIA, Sessão de debate e
esclarecimento

Salvaguarda dos Arquivos das Associações
de Cultura, Recreio e Desporto

Teve lugar em Faro no dia 7

A sessão teve a apresentação do Dr. Pedro Penteado,

de abril de 2016, pelas 10

da Direção de Serviços de Arquivística e Normalização

horas,

da

da DGLAB que coordena do projeto, contou com a pre-

CCDR- Algarve a sessão de

sença do representante da CPCCRD no Algarve, o Sr.

debate e esclarecimento do

Vítor Carapinha, e ainda com diversos dirigentes asso-

Projeto ASIA – Avaliação Su-

ciativos e arquivistas municipais que irão colaborar

prainstitucional da Informa-

com a DGLAB neste projeto. O projeto encontra-se em

ção Arquivística pela apre-

fase de diagnóstico, com a aplicação de um questio-

no

Auditório

sentada pela Dr.ª Alexandra
Lourenço da DGLAB.
A sessão contou com a presença de diversos organismos públicos da Administração Central, Regional e
Local do Algarve e Baixo Alentejo despertos para a
problemática da avaliação da informação.
Após a apresentação
iniciou-se um espaço nário que decorre até dia 16 de maio, que permitirá o
para debate tendo a

órgão coordenador definir uma estratégia de salva-

audiência

guarda e valorização do património arquivístico des-

participado

com questões pertinen-

tas coletividades.

tes e relevantes que
muito valorizaram a discussão e o esclarecimento de
alguns aspetos relativos a esta matéria.

Apresentação do “Projeto de Salvaguarda
dos Arquivos das Associações de Cultura,
Recreio e Desporto”

Oferta de livros para a Biblioteca do
Arquivo Distrital de Faro
O Arquivo Distrital de Faro recebeu sete obras que
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
contributo.

No dia 9 de março teve lugar no Club Farense, em
Faro, a apresentação pública do “Projeto de Salvaguarda dos Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto” que a DGLAB está a desenvolver em
colaboração com a Confederação Portuguesa das Co-

Corrêa, Fernando Calapez; Martins, José António (2015) O
Foral antigo de Aljezur D. Dinis—1280 e Introdução e estudo histórico O Reino do Algarve: território, defesa e fronteiras, Junta de Freguesia de Aljezur e Associação de defesa
do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur.

letividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD)
e, para o caso do Algarve, com a parceria da Rede de
Arquivos do Algarve e 14 municípios.
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Oferta de livros para a Biblioteca do
Arquivo Distrital de Faro
Rodrigues, José Augusto (2013) A Batalha de Aljezur, Aljezur, Junta de Freguesia de Aljezur.

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 …”

Amarelinho, José Manuel V. (dir.); Gonçalves, José Manuel
Lucas (coord.) (2013) Al-Rihana Revista Cultural do Município de Aljezur, 6, Aljezur, Município de Aljezur.

Pereira, Manuela (Coord.) (2015) Almansor — Revista de
Cultura, n.º 1, 3ª série, Montemor o Novo, Câmara Municipal de Montemor o Novo.

Palma, Jorge (Coord.) (2010) Os Paços do Concelho de
Alcoutim no Centenário da República, Alcoutim, Câmara
Municipal de Alcoutim.

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

Incorporações realizadas
Durante o quadrimestre anterior (Janeiro a Abril de
2016) realizou-se uma incorporação no Arquivo Distrital de Faro (em metragem linear):

Teixeira, Manuela (Coord.); Mendes, António Rosa (Coord.)
(2010) Alcoutim terra de fronteira, Alcoutim, Câmara Municipal de Alcoutim.



1º Cartório Notarial de Loulé — 2 ml. 1984-1985
— em Janeiro de 2016

Cavaco, Hugo (2010) Forais de Castro Marim, Câmara Municipal de Castro Marim.
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