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Destaques:

DIGITALIZAÇÃO DE REGISTOS PAROQUIAIS

• Projecto de digitalização de paroquiais do
Ao abrigo de protocolo assinado entre o InstiDistrito de Faro em fase
tuto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo
de conclusão

e a Sociedade Genealógica de Utah, foram
reproduzidos em suporte digital – desde Janeiro de 2007 - os registos paroquiais do Distrito
de Faro custodiados pelo Arquivo Distrital de
Faro. Em face da importância do projecto, foi
solicitado a todas as Conservatórias do Registo Civil que actualizassem as suas incorporações até 1905. À excepção de Tavira e Albufeira, actualizadas até 1903 e 1904, respectivamente, todas as restantes acederam.
Alguns números sobre Neste projecto foram também incluídos os registos paroquiais custodiados pela Igreja,
serviços prestados de
concretamente das freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão (Tavira), com assentos
Janeiro a Março de 2008
cujas datas de produção se iniciam no século XVI.
Conscientes da importância dos registos de passaportes, como complemento do estudo
genealógico, foram incluídos no projecto de digitalização os exemplares pertencentes ao
Leitores: 461
Documentos consultados: 3288 Fundo do Governo Civil de Faro.
Certidões emitidas: 163
Apesar de alguns contratempos o trabalho de reprodução está em fase de conclusão, pelo
que esperamos poder facultar aos nossos leitores o resultado deste projecto.
• Documentum — uma
nova etapa na implementação do SIARQ
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Documentum — mais uma etapa na implementação do SIARQ
No âmbito mais alargado do SIARQ, um projecto de reestruturação da gestão documental
de todo o universo da DGARQ, que já deu como frutos um novo plano de classificação
inserido num manual de procedimentos transversal a toda a organização, surge a ferramenta informática que concretiza na prática todo o esforço interno de reorganização administrativa desta Direcção.
O Documentum prevê a criação, circulação e armazenamento de documentos nos mais
diversos formatos, procurando diminuir, de forma faseada, a circulação e produção interna
de papel. Exige-se um esforço acrescido dos vários órgãos dependentes nesta fase de adaptação a esta nova realidade administrativa.
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APOIO TÉCNICO
Encontra-se na recta final o processo desencadeado pelo Arquivo Distrital de
Faro, com o objectivo de efectivar um protocolo de colaboração tripartido
entre a Direcção Geral de Arquivos, a Secretaria-Geral do Ministério da Cultura e a Direcção Regional de Cultura do Algarve. O protocolo destina-se a
oferecer ao fundo da extinta Delegação Regional de Cultura do Algarve uma
solução tecnicamente viável, tendo sempre como propósito a sua preservação
e salvaguarda.

A Direcção de Estradas de Faro, da empresa Estradas de Portugal S.A. contactou o Arquivo Distrital de Faro com o
objectivo de definir uma solução para o espólio arquivístico que se encontra nas suas instalações na cidade de Faro.
Na sequência desta consulta, o Arquivo Distrital de Faro enviou um técnico às instalações onde se encontra depositada a documentação, tendo posteriormente sido elaborado um plano de intervenção visando uma futura incorporação.
Plano que foi proposto à direcção da empresa, aguardando resposta.

Incorporações do primeiro trimestre de
2008

OFICINAS EDUCATIVAS PARA O
PÚBLICO ESCOLAR

No âmbito do contrato de depósito em vigor, estabelecido entre o Arquivo Distrital de Faro e a Companhia de
Pescarias do Algarve, datado de 1994, foram estabelecidos contactos para uma futura incorporação de mais
documentação proveniente desta instituição.

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:

No período entre Janeiro e Março de 2008 realizaram-se
as seguintes incorporações:
- Tribunal Judicial de da Comarca de Vila Real de Santo
António: Processos Judicias diversos de 1820 a 1935,
352 cx, com 55,10 ml
- Tribunal Judicial da Comarca de Olhão: Processos Correccionais e Querelas, de 1772 a 1993, 177 cx, com
29,50 ml
- Tribunal Judicial da Comarca de Loulé: Processos de
Querelas, de 1928 a 1976, 91 cx, com 13,65 ml e Processos de Inventário, de 1893 a 1936, 158 cx, com 23,70 ml

. “Seguindo o rasto de uma família algarvia …”
ou
. “Espreitando as profissões dos homens e das mulheres
algarvios na 2ª metade do século XIX.”
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