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Repartição de Turismo do Secretariado Nacional da Informação, Cultura 

popular e Turismo 

 

Historia Custodial: 

A Secretaria Nacional da Informação, Cultura popular e Turismo, foi criada através do Decreto 

n.º 34134, de 24 de Novembro de 1944, e tinha como principais funções informar no país e 

estrangeiro a exata compreensão dos fatos mais importantes da vida portuguesa, a nível da 

cultura popular, tinha como função estimular, coordenar e estimular todas as atividades que 

se destinam a elevar o nível moral e intelectual do povo português, no domínio do turismo 

tinha como função promover e favorecer a sua expansão, através da elaboração de planos 

gerais e coordenando esforços dos órgãos locais. Estas seriam a instituições que estariam na 

génese das atuais regiões de turismo. 

A organização e inventariação deste fundo documental iniciou-se em 1987 e concluiu-se com a 

publicação do Inventário do Arquivo Histórico Municipal de Faro, em 1998 da autoria do Dr. 

Salustiano Lopes de Brito. 

Âmbito e conteúdo: 

Este fundo é constituído por mapa de fiscalização. 

Nota do arquivista: 

Entre o ano 1998 até 2015, houve necessidade de realizar algumas correções em 

relação às designações das séries e datas, assim como foram criados os campos 

obrigatórios de preenchimento definidos pelas normas internacionais ISAD (G). Estas 

alterações levaram à produção deste inventário pelo arquivista municipal Tiago Barão 

e que serve para atualizar o anteriormente publicado. 

 

Datas extremas: 1946 - 1947 

Nível de descrição: Unidade de Instalação 

Dimensão: 0,05metros lineares 

Fonte imediata de aquisição ou transferência: Incorporação direta. 

Sistema de organização: A documentação está organizada cronologicamente.  

 

Siglas e abreviaturas: 

art.º = artigo 
Cd. = caderno (s) 
Cp. = capilha (s) 
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Dec. = Decreto 
Freg. = freguesia (s) 
Lv. = livro (s) 
Mç = maço(s) 
St.ª = Santa 
St.º = Santo 
[s.d.] = sem data 
séc. = século 
V. = ver 
 

 

Quadro de Classificação 

 

Secções e Subsecções 

 A – Controlo de serviços 

 

Inventário 
 

Secção: A – Controlo de Serviços 

Série: 001 – Quadro, gráfico e mapas relativos ao movimento dos serviços de fiscalização dos 

estabelecimentos hoteleiros e similares e vistorias, 1946 - 1947. (1 Mç.) 

Código de referência Data Inicial Data Final Cota de 

Localização 

Notas 

PT/MFAR/RTSNICPT/A/001/0001 1946 1947 D4.1-E126-P2  

 

 


