
   

 

Neste número é apresentado a nova 

cara do Boletim editado pela Rede de 

Arquivos do Algarve. Mudanças de nível 

gráfico e criação de secções dedicadas a 

notícias, artigos de opinião e eventos.  

Optou-se por uma periodicidade 

trimestral sendo o editorial desenvolvido 

em rotatividade por todos os membros 

da RAalg e, excepcionalmente, por 

especialistas da área. 

Neste número destaca-se, entre outros 

artigos e notícias, a inauguração da 

primeira exposição da Rede A identidade 

do Algarve: Forais,  Alvarás e Cartas 

Régias, no passado dia 16 de Janeiro, 

no Convento de São José em Lagoa, 

numa cerimónia presidida pelo Edil do 

Município. 
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Exposição A identidade do Algarve: Forais,  Alvarás 

e Cartas Régias  

                  Bárbara Ribeiro 

O Reino de Aquém Mar! Desde a recuperação da população 

cristã do território algarvio que o Algarve foi tradicionalmente 

reconhecido como uma região distinta do restante território 

nacional. Tal pode ser constatado pelo exemplo do simples 

facto de, ainda no início do século XIX, os selos postais para 

esta região serem ao custo dos para o estrangeiro e não ao do 

para outras regiões do país. 

Quais foram as estratégias políticas para a organização 

administrativa desta região? Quando, como e porquê foram 

criados os concelhos que atualmente constituem o distrito do 

Algarve? 

Esta exposição permite perscrutar, de sotavento a barlavento, 

a evolução da administração régia da região e a consequente 

formação dos concelhos que integram o distrito de Faro. Esta 

organização, que brota na segunda metade do século XIII, 

apenas se concluiu já no período republicano. Ao reproduzir os 

exemplares originais da documentação que deu origem à 

criação dos atuais 16 concelhos, não poderemos ficar alheios a 

um exemplo presente de mutilação, exercida algures por 

alguém, de património que constitui valor inestimável. Os 

distintos documentos transparecem os interesses sociais, 

económicos e políticos que prevaleceram na delimitação 

geográfica administrativa ao longo dos tempos. Venha 

conhecer uma faceta da história desta região! 

Poderá descobrir o que sucedeu ao Al – Gharb nesta 

exposição que foi organizada pela Rede de Arquivos do 

Algarve e que contou com o apoio da AMAL e de diversas 

autarquias algarvias. Terá carácter itinerante pelos municípios 

do Algarve durante o ano de 2016 e 2017 tendo sido 

inaugurada no dia 16 de janeiro, no Convento de São José, 

em Lagoa. 
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|ARTIGOS 

 

Arquivos da Administração Local: análise ao acesso online        

 

Nuno Marques e Sónia Negrão 

 

No  quadro do acesso online à informação arquivística de natureza histórica/definitiva, foi elaborada uma 

base de dados que contempla o universo das autarquias locais, procurando deste modo analisar e 

identificar os principais constrangimentos e reconhecer as suas vantagens. 

Para o efeito, foram criados campos específicos que permitem recolher e tratar a informação, obtida a 

partir das 308 Câmaras Municipais existentes no país.  

A pesquisa efetuada revelou-se muito surpreendente, e entre os dados apurados, aferiu-se a existência de 

alguns aspetos de negligência ao nível das páginas web das entidades analisadas, contrariamente ao que 

existe ao nível das bibliotecas municipais e outros serviços municipais. 

Por outro lado, identificaram-se casos em que o acesso aos arquivos de algumas entidades mostrou, de 

forma clara, a importância dada a estes como sistemas de informação, demonstrando não só a 

preocupação com a preservação e gestão dos seus acervos, mas de igual modo na importância dada ao 

fenómeno da interação  com as comunidades. Através deste estudo, está pressuposto um alerta para a 

reflexão sobre o estado invisível do acesso à informação arquivística em páginas web, fruto do 

desconhecimento total de ferramentas e instrumentos de descrição ao dispor das entidades produtoras e 

gestoras de informação.  

O ponto de situação do acesso online nos Arquivos Municipais em Portugal, dentro do estudo realizado, 

merece, em nossa opinião, uma maior atenção por parte das entidades detentoras da informação, 

principalmente por uma questão de permissão de acesso ao conhecimento, em sistemas de  informação 

considerados fundamentais para o bom funcionamento das entidades, atribuindo dignidade aos Arquivos e 

a todos os profissionais que trabalham com a informação. 

 

Foram apresentados, no Encontro de Arquivos da Administração Pública, os resultados da análise 

efetuada, expondo as fragilidades e os pontos fortes do que foi apurado, contribuindo para uma reflexão 

ponderada e bem assim para a melhoria da problemática em causa. 

 

Versão completa do artigo a sair brevemente em: Encontro Arquivos da Administração Pública 

 

Power point da Comunicação  

 

https://arquivosap.wordpress.com
https://arquivosap.files.wordpress.com/2015/07/apresentac3a7c3a3o-final-eaap-2-07.pdf
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O “Castelo de Alcantarilha – Imóvel de Interesse Público” é o tema da Exposição “Documento do Mês” do 

Arquivo Municipal de Silves que pode ser vista no edifício dos Paços do Concelho, durante o mês janeiro. 

A exposição é acompanhada pelo processo de “Classificação do Castelo de Alcantarilha”, Decreto 

n.º129/77, de 29 de setembro, recorte de “Memórias Paroquiais” e fotografias. 

O Castelo de Alcantarilha foi classificado como Imóvel de Interesse Público no ano de 1977, do qual 

resistem pequenos troços de muralha, implementada no interior do espaço urbanizado de Alcantarilha, 

representando um imóvel de grande importância histórica para esta povoação. 

Ler mais 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plantas com o Limite do Imóvel Classificado e Limite da Zona de Proteção |  

  Imagem do livro Algarve – Castelos, Cercas e Fortalezas 

NOTÍCIAS| 

 

Castelo de Alcantarilha – Imóvel de Interesse Público  

               Vera Gonçalves 

https://rededearquivosdoalgarve.files.wordpress.com/2016/01/2016_01-exposicao-arquivo-cms.pdf
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|NOTÍCIAS 

No passado dia 22 de Janeiro decorreu a primeira sessão das III 

Jornadas de História do Baixo  Guadiana. No programa desta 

sessão contou-se com a participação de Maria João Valente,  

docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade do Algarve, com o tema «Comer à tripa-forra?» 

Estratégias alimentares humanas dos sécs. I ao XIII no Algarve: 

os dados zooarqueológicos e a literatura associada e de Marco 

Sousa Santos, Mestre em História da Arte  com o tema A 

Arquitectura Retabular em Castro Marim.  

Seguiu-se a visita aos retábulos das Igrejas de Castro Marim 

conduzida pelo próprio em conjunto com Pedro Pires, Técnico 

de Património da empresa municipal NovBaesuris. 

Estas jornadas promovidas pela Câmara Municipal de Vila Real 

de Santo António – Arquivo Histórico Municipal António Rosa 

Mendes, visam a divulgação da história  do Baixo Guadiana e 

contam já com a sua terceira edição. 

As sessões  organizam-se em três momentos que se  dividem pelos meses de Janeiro, Março e Maio, 

estando a primeira parte do dia dedicada às conferências e a tarde reservada para visitas guiadas 

relacionadas com os temas anteriormente abordados. 

A próxima sessão realiza-se no dia 18 de Março. 

O programa será divulgado oportunamente. A inscrição é gratuita, mas sujeita a inscrição. 

 

 

Ciclo de conferências Arquivo entre Histórias  

Madalena Guerreiro 
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No dia 12 de dezembro de 2015, foi apresentado o Caderno do Arquivo n.º 9, “Retirar-se do século e 

abraçar a vida religiosa. Os inquéritos e os inventários do Convento do Espírito Santo de Loulé.”, por 

Nelson Vaquinhas, no Arquivo Municipal de Loulé. Este debruça-se sobre o convento do Espírito Santo de 

Loulé e, a partir de fontes documentais depositadas em vários arquivos, foi possível realizar uma 

investigação sobre a história desta comunidade feminina de clausura franciscana. Os inquéritos e os 

inventários existentes, assim como os processos do Santo Ofício, forneceram dados relevantes sobre a 

história económico-social, das mentalidades e do património móvel deste instituto religioso. O convento do 

Espírito Santo marcou a história de Loulé nos séculos XVII-XIX. A sua importância tornou-se incontornável 

no panorama regional e local. Granjeou fama de cenóbio de muito exemplar e regular vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convento do Espírito Santo  

  

 

NOTÍCIAS| 

“Retirar-se do século e abraçar a vida religiosa. Os inquéritos e os inventários do 

Convento do Espírito Santo de Loulé, por Nelson Vaquinhas 

                   Adriana Rusu 
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|NOTÍCIAS 

No dia 23 de janeiro de 2016, realizou-se, no Arquivo Municipal de Loulé, a primeira conferência do ano do 

ciclo O documento que se segue: “O Códice dos Barretos do Arquivo Municipal de Loulé”, por Luís Filipe 

Oliveira e Susana Gama. A partir da transcrição dos fólios conservados do Códice dos Barretos, procurou-se 

reconstituir a sua ordenação primitiva e identificar os objetivos com que o códice foi realizado. Os diversos 

documentos nele copiados também serviram para recuperar a história familiar e para entrar em contacto 

com alguns aspetos da história e da vida regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo Municipal de Loulé 

 

Conferência “O Códice dos Barretos do Arquivo Municipal de Loulé” 

            

                    Adriana Rusu 
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A antiga “Travessa de Francisco Maldonado” A toponímia de Tavira reflete sempre a identidade e a 

história da cidade. Importante será compreender também as alterações da toponímia ao longo do tempo. 

Ao consultarmos o projeto de esgotos e coletores de Tavira em 1929 encontramos ainda alguma 

toponímia antiga de Tavira, por exemplo a 

“Travessa de Francisco Maldonado”. Esta 

travessa que mudou de nome a 10/11/1999 

para “Travessa Almirante Cândido dos Reis”, 

corta perpendicularmente a rua Emiliano da 

Costa e a rua José Joaquim Jara. Voltando 

ao nome original, quem seria o Francisco 

Maldonado que deu nome a esta artéria? 

Tudo aponta para que seja Francisco 

Maldonado, um abastado mareante desta 

cidade, natural da freguesia de Santa Maria 

onde faleceu a 15/10/1732, sendo sepultado 

no convento de São Francisco, na capela de 

Santo António, deixando 100 missas por sua 

alma e ficando por testamenteiro, seu genro 

André Peres. Francisco Maldonado, tinha em 

1699 um rendimento de 30.000 réis, foi 

ainda mordomo e tesoureiro da confraria da 

Virgem da Graça. Dada a proximidade desta 

travessa com a doca do rio Gilão, julgamos 

que Francisco Maldonado teria casas aqui 

que dariam apoio às suas atividades 

marítimas.  

 

 

NOTÍCIAS| 

Documento do Mês: A antiga “Travessa de Francisco Maldonado”  

Arquivo Municipal de Tavira 
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|NOTÍCIAS 

O Foral de Vila Nova de Portimão concedido pelo rei D. Manuel I, em 

1504, constitui um documento fundador do município que vê 

reconhecido deste modo as suas crescentes capacidades económicas, 

fruto da privilegiada relação entre a terra e o mar, enquanto um dos 

três centros polarizadores da economia algarvia. 

DOM MANUEL, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves 

daquém e dalém mar África, Senhor da Guiné e da conquista e 

navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc.. 

A quantos esta nossa carta de foral dada à nossa honrada Vila Nova de 

Portimão virem, fazemos saber, que vendo Nós como ofício do Rei não 

é outra coisa senão re // 

(Transcrição do Frontispício do Foral de Vila Nova de Portimão)  

Ver mais 

 

A exposição “1915 – O Despertar do Algarve”, integra a 

programação oficial das Comemorações do Dia da Cidade 

e pretende transmitir as fortes emoções despertadas no 

início do século XX em que, pela primeira vez num gesto 

de grande afirmação regionalista, o Algarve foi palco de 

uma iniciativa pioneira de reflexão e debate sobre os 

principais problemas e desafios que condicionavam o 

desenvolvimento da região.  

 

Patente de 14 de dezembro de 2015 a 28 de abril de 2016 

Ver mais 

Documento em destaque: Foral Novo de Portimão 

 

Exposição: 1915 - O Despertar do Algarve 

http://www.museudeportimao.pt/pt/menu/30/informacao.aspx
http://www.museudeportimao.pt/pt/menu/30/informacao.aspx
http://www.museudeportimao.pt/pt/248/1915---o-despertar-do-algarve.aspx
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A última sessão do Entre Arquivos, realizada no dia 30 de Janeiro, pelas 15 horas, na Fundação Manuel 

Viegas Guerreiro, em Querença, abordou o tema dos Arquivos Etnográficos. 

A conferência foi proferida pela Doutora Sónia Vespeira de Almeida e pela Doutora Rita Ávila Cachado. A 

discussão sobre os arquivos etnográficos em Portugal é ainda tímida. Os materiais etnográficos 

produzidos no presente podem ser vistos como 

arquivos históricos no futuro. As etnografias são 

registadas de várias formas e são diversas as 

maneiras como os registos são guardados. 

 

Nesta sessão pretendeu-se reunir um conjunto de 

reflexões sobre a forma como os antropólogos 

portugueses arquivam (ou não) os seus materiais e 

as potencialidades dos registos etnográficos 

enquanto fontes primárias. 

 

Após a sessão, os participantes tiveram a 

oportunidade de visitar a exposição de 

fotografia da autoria de Manuel Viegas 

Guerreiro, e de materiais de campo utilizados 

durante a sua expedição pelo continente 

africano.  

      

 

 

 

 

NOTÍCIAS| 

Conferência «Entre Arquivos» Porquê debater o futuro dos arquivos etnográficos 
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|FORMAÇÃO 

 

Data e local: Portalegre - 3 e 4 de Março (Câmara Municipal) 

Entidade Formadora: Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM) 

Título: Arquivo, Organização e Manutenção 

Formador: Salomé Mimoso 

Duração: 12 horas 

Preço: 65€ Associado l 130€ Não associado 

 

Data e local: Lisboa - 14 a 16 de Março (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: O Direito de Acesso aos Arquivos e Registos Administrativos 

Duração: 18 horas 

Formador: Sérgio Pratas 

Preço: 144€ Associado l 234€ Não associado 

 

Data e local: Faro - 21 a 23 de Março (AMAL) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Aplicação do Plano de Classificação para a Administração Local 

Duração: 21 horas 

Formador: Rita Gago 

Preço: 105€ Associado l 210€ Não associado 

 

Data e local: Santarém - 23 de Março (ATAM) / Viseu - 8 de Abril (Câmara Municipal) 

Entidade Formadora: Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM) 

Título: A Relevância da Informação, Conhecimento e dos Recursos Tecnológicos na Administração Local 

Formador: Paula Crisóstomo 

Duração: 6 horas 

Preço: 45€ Associado l 90€ Não associado 

 

1.º Semestre 2016 - Formação especializada  

http://www.atam.pt/agenda-atam/calendario-de-formacao
http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Sede/CR_S01.pdf
http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Oficinas/OF_DS01.pdf
http://www.atam.pt/agenda-atam/calendario-de-formacao
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Local e data: Santarém - 11 de Abril (ATAM) \ Castelo Branco - 16 de Maio (Associação Comercial e 

Industrial) 

Entidade Formadora: Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM) 

Título: Classificação de Informação Arquivística na Administração Local 

Formador: Carlos Guardado da Silva 

Duração: 6 horas 

Preço: 45€ Associado l 90€ Não associado 

 

Local e data: Lisboa - 13 a 14 de Abril (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Elaboração de um Manual de Procedimentos 

Duração: 12 horas 

Formador: Tatiana Sanches  

Preço: 96€ Associado l 156€ Não associado 

 

Local e data: Lisboa - 18 a 20 de Abril (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Implementação de Programas de Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos – Princípios 

Gerais 

Duração: 18 horas 

Formador: Teresa Lança Ruivo  

Preço: 134€ Associado l 234€ Não associado 

 

Local e data: Lisboa - 20 de Abril (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: O Profissional da Informação como Gestor Estratégico 

Duração: 3 horas 

Formador: Ana Novo  

Preço: 5€ Associado l 15€ Não associado 

FORMAÇÃO| 

1.º Semestre 2016 - Formação especializada  

http://www.atam.pt/agenda-atam/calendario-de-formacao
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|FORMAÇÃO 

Local e data: Lisboa - 21 e 22 de Abril (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Modelação de Processos de Negócio – BPMN 2.0 

Formador: Rafael António 

Duração: 12 horas 

Preço: 60€ Associado l 120€ Não associado 

 

Local e data: Condeixa-a-Nova - 2 de Maio (Sala Multiusos) 

Entidade Formadora: Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM) 

Título: A Norma NP ISO 9001:2015 

Formador: Isabel Falé Pereira 

Duração: 6 horas 

Preço: 45€ Associado l 90€ Não associado 

 

Local e data: Lisboa - 9 e 10 de Maio (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Boas Práticas em Serviços de Informação 

Formador: Tatiana Sanches  

Duração: 12 horas 

Preço: 96€ Associado l 156€ Não associado 

 

Local e data: Vila Real - 11 a 13 de Maio (CIM Douro) \ Coimbra - 16 a 18 de Maio (Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra)  

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: A Aplicação do Plano de Classificação para a Administração Local 

Formador: Daniel de Melo 

Duração: 21 horas 

Preço: 105€ Associado l 210€ Não associado 

1.º Semestre 2016 - Formação especializada  

http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Oficinas/OF_S02.pdf
http://www.atam.pt/agenda-atam/calendario-de-formacao
http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Oficinas/OF_DC03.pdf
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Local e data: Lisboa - 19 e 20 de Maio (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Como Elaborar as especificações de uma Gestão Documental 

Formador: Rafael António  

Duração: 12 horas 

Preço: 60€ Associado l 120€ Não associado 

 

Local e data: Lisboa - 30 de Maio a 1 de Junho (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Os Arquivos e o Tratamento de Dados Pessoais 

Duração: 18 horas 

Formador: Sérgio Pratas  

Preço: 144€ Associado l 234€ Não associado 

 

Local e data: Algés - 31 de Maio a 3 de Junho 

Entidade Formadora: Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

Título: Gestão da Informação Arquivística na Administração Pública em Rede 

Duração: 28 horas 

Formador: Informação não disponível 

Preço: 280€ 

 

Local e data: Castro Verde - Maio 2016 (dia a definir) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Implementação do Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 

(PCIAAL) 

Duração: 6 horas 

Formador: Nuno Marques / Sónia Negrão  

Preço: 10€ Associado l 30€ Não associado 

FORMAÇÃO| 

1.º Semestre 2016 - Formação especializada  

http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Oficinas/OF_S03.pdf
http://www.ina.pt/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=7
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|FORMAÇÃO 

Local e data: Lisboa - 15 a 17 de Junho (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: A Fotografia nos Arquivos 

Formador: Sónia Casquiço 

Duração: 18 horas 

Preço: 144€ Associado l 234€ Não associado 

 

Local e data: Algés - 20 a 22 de Junho 

Entidade Formadora:  Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

Título: Arquivo: Organização e manutenção 

Formador: Informação não disponível 

Duração: 21 horas 

Preço: 210€ 

 

Local e data: Lisboa - 23 e 24 de Junho (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Metodologia para a Elaboração de Relatórios de Avaliação de Documentação Acumulada 

Formador: Paula Ucha 

Duração: 14 horas 

Preço: 112€ Associado l 182€ Não associado 

 

Local e data: Algés - 27 a 30 de Junho 

Entidade Formadora: Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

Título: Gestão de Documentos de Arquivos Electrónicos 

Formador: Informação não disponível 

Duração: 28 horas 

Preço: 225€  

1.º Semestre 2016 - Formação especializada  

http://www.ina.pt/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=7
http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Oficinas/OF_DC03.pdf
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Local e data: Lisboa - 29 de Junho a 1 de Julho (Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Construção e Aplicação de Planos de Classificação conformes à Macroestrutura Funcional 

Formador: Natália Antónia  

Duração: 21 horas 

Preço: 168€ Associado l 273€ Não associado 

 

Local e data: Castro Verde - Junho de 2016 (dia a definir) 

Entidade Formadora: Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 

Título: Avaliação Documental 

Duração: 6 horas 

Formador: António Monteiro / Isabel Salvado  

Preço: 10€ Associado l 30€ Não associado 

 

 

 

FORMAÇÃO| 

1.º Semestre 2016 - Formação especializada  
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|PRÓXIMOS EVENTOS 

Calendário da Exposição A identidade do Algarve: Forais,  Alvarás e Cartas Régias  

Lagoa 16 de Janeiro a 26 de Fevereiro 

Castro Marim 4 de Maio a 6 de Abril 

Olhão 16 de Junho a 31 de Julho 

Silves 4 de Agosto a 18 de Setembro 

Lagos 1 a 31 de Outubro 

Tavira 5 a 27 de Novembro 

 

Realiza-se no dia 13 de fevereiro, na Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, a próxima sessão do 

«Entre Arquivos», que desta vez será sobre a temática do serviço de referência em arquivos 

definitivos, proferida pelo Dr. Paulo 

Tremoceiro.  

A comunicação versará sobre a 

importância do Serviço de Referência em 

Arquivos Definitivos, nomeadamente 

sobre o trabalho desenvolvido no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo.   

 

Conferência «Entre Arquivos» Serviços de referência em Arquivos definitivos 
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Conferência  O Gabinete de Leitura de Loulé: sociabilidade intelectual e «leitura 

pública» 

No dia 20 de fevereiro de 2016, irá realizar-se, no Arquivo Municipal de Loulé, a segunda conferência do ano 
do ciclo O documento que se segue: “O Gabinete de Leitura de Loulé: sociabilidade intelectual e «leitura 
pública»”, pela Dra. Patrícia De Jesus Palma.  

|PRÓXIMOS EVENTOS 

Exposição A toponímia em Faro 

 

 

 

Exposição sobre a influência das alterações dos regimes políticos na toponímia local 

Local: Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa 

Org: CMF/BMF/Arquivo Histórico Municipal 

Entrada Livre 

Até 12 de fevereiro 2016  

http://www.cm-faro.pt/6033/mostras-e-exposicoes.aspx
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A “Cruz de Portugal” é o tema da Exposição 

“Documento do Mês” do Arquivo Municipal de Silves que 

pode ser vista no edifício dos Paços do Concelho, 

durante o mês fevereiro. 

A exposição é acompanhada pelo processo de 

"Transferência da Cruz de Portugal para o primitivo 

local", mapa de Cadastro referente ao imóvel 

denominado "Cruz de Portugal", fotografias, postais e 

medalhas. 

 A Cruz de Portugal é considerada como uma das mais belas peças escultóricas da arte gótica em Portugal 

tendo sido classificada como Monumento Nacional pelo Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo n.º136, 

de 23 de junho de 1910. Situada a nascente da cidade de Silves, junto à Estrada Nacional 124, em direção 

ao Enxerim e S. Bartolomeu de Messines, é um monumento que merece uma visita obrigatória. 

Ver mais 

Exposição “Documento do Mês”  A Cruz de Portugal do Arquivo Municipal de Silves 

Vera Gonçalves  

Conferência «Entre Arquivos»  Arquivar a web: Porquê? Para quê? Para quem? 

             Nelson Vaquinhas 

 

Conferencista: Eng. Daniel Gomes (FCCN) 

Local: Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Portimão), dia 17 de Março, pelas 17h00. 

 

O Arquivo.pt disponibiliza um serviço de pesquisa público e gratuito sobre dados arquivados da web desde 

1996. O desafio de preservar a Web requer um esforço contínuo e é na recuperação do acesso a estes 

endereços que o serviço prestado pelo Arquivo da Web Portuguesa (Arquivo.pt) se propõe ser útil, para que 

o conhecimento nela contido esteja acessível a gerações futuras. Iniciativa da unidade FCCN da FCT, esta é 

uma infraestrutura de investigação focada na preservação de conteúdos de interesse para a comunidade 

portuguesa. Contudo, poderá servir utilizadores internacionais, uma vez que preserva páginas em várias 

línguas e oferece a possibilidade de acesso a conteúdos históricos em português a utilizadores estrangeiros, 

através de ferramentas de tradução automática.  

Ver mais  

PRÓXIMOS EVENTOS| 

https://rededearquivosdoalgarve.wordpress.com/2016/02/05/exposicao-a-cruz-de-portugal/
http://sobre.arquivo.pt/?set_language=pt
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Actividades do Arquivo Municipal António Rosa Mendes  

 

O Arquivo Municipal António Rosa Mendes, de Vila Real de Santo António, disponibiliza, através do seu 

serviço educativo, diversas actividades abertas à comunidade. Ver mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES| 

http://www.cm-vrsa.pt/pt/menu/330/atividades.aspx
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CONTACTOS 

 

Direção Geral do Património Cultural 

Direção Geral de Arquivos  

Direção Regional de Cultura do Algarve 

Rede de Arquivos do Algarve  

 

Arquivos da Rede de Arquivos do Algarve:  

 

 

Próxima edição Junho 2016 

 

Arquivo Distrital de Faro 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE. 

Arquivo Histórico de Albufeira 

Arquivo Municipal de Faro 

Arquivo Municipal de Lagoa 

Arquivo Municipal de Lagos 

Arquivo Municipal de Loulé 

Arquivo Municipal de Olhão 

Arquivo Municipal de Portimão 

Arquivo Municipal de Silves 

Arquivo Municipal de Tavira 

Arquivo Municipal da Vila do Bispo  

Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António 

Região de Turismo do Algarve  

Arquivo Municipal de Aljezur 

Arquivo Municipal de Alcoutim 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/
http://dglab.gov.pt/area-arquivos/
http://www.cultalg.pt/
https://rededearquivosdoalgarve.wordpress.com/
http://digitarq.adfar.arquivos.pt/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/portal/?q=node/3849
http://arquivo.cm-albufeira.pt/
http://www.cm-faro.pt/menu/329/no-arquivo-municipal.aspx
http://www.cm-lagoa.pt/pt/menu/668/arquivo-municipal.aspx
http://cm-lagos.com/balcaovirtual/contactos/index.asp
http://www.cm-loule.pt/pt/menu/439/arquivo-municipal.aspx
http://www.cm-olhao.pt/areasatuacao/cultura/arquivo-municipal
http://www.cm-portimao.pt/index.php/servicos-municipais/arquivo
http://www.cm-silves.pt/pt/menu/63/arquivo-municipal.aspx
http://www.cm-tavira.pt/site/content/camara-arquivo/arquivo-municipal
http://www.cm-viladobispo.pt/pt/menu/70/arquivo-municipal.aspx
http://www.cm-vrsa.pt/portal_autarquico/vila_real_sto_antonio/v_pt-PT/menu_municipe/cultura/arquivo_municipal/servicos.htm
http://www.turismodoalgarve.pt/home.html
http://cm-aljezur.pt/pt/menu/6/o-municipio.aspx
http://cm-alcoutim.pt/pt/menu/82/arquivo-historico.aspx

