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Título

Data(s)

Nível de descrição

Dimensão e suporte

                      Nome do produtor

História administrativa/ 

biográfica/familiar

História custodial e arquivística

Fonte imediata de aquisição ou 

transferência

Âmbito e conteúdo

Ingressos adicionais

Sistema de organização

 Zona de Contexto

Desconhecida.

Não se preveem ingressos adicionais.

Fundo organizado numa única série documental.

Este fundo inclui  atas de reuniões das militantes da LOCF.

 Zona do conteúdo e estrutura

Liga Operária Católica Feminina de Santiago do Cacém.

Progressivamente, estas organizações foram-se especializando

de acordo com o meio social e profissional, tipologicamente

definidos como: agrário (A), escolar (E), independente (I),

operário (O) e universitário (U).

LIGA OPERÁRIA CATÓLICA FEMININA

 Zona das condições de acesso 

 Zona de identificação

O fundo integra o Arquivo da Unidade Pastoral de Santiago do

Cacém.

PT/UPSC/AMO/LOCF

Liga Operária Católica Feminina

1954-1968 

Fundo 

1 livro; papel 

A Liga Operária Católica Feminina foi fundada, em Portugal, em

5 de maio de 1936, com Estatutos aprovados por Portaria de 2

de dezembro de 1936, publicada no Diário do Governo n.º 288,

II Série, de 9 de dezembro. 

A ação católica portuguesa, instituída em 1933 pelo episcopado

português, assentava numa conceção de movimento total,

hierarquicamente estruturado no plano nacional, diocesano e

paroquial. Num primeiro momento, criaram-se 4 grandes

organizações com estatutos próprios: a Liga Católica (LC), a Liga

Católica Feminina (LCF), a Juventude Católica (JC) e a

Juventude Católica Feminina (JCF).
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Nota de publicação

Nota do arquivista

Regras ou convenções 

Data da descrição

DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS. GRUPO DE TRABALHO DE

NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações 

para a descrição arquivística . 3.ª v. Lisboa: DGARQ, 2011.

392 p. ISBN 978-972-8107-91-8. 

Elaboração: 2015, abril; Revisão: 2015, setembro.

Consulta condicionada e dependente de autorização. 

A reprodução de documentos encontra-se sujeita a restrições e

está dependente de autorização.

Descrição elaborada e revista por: Maria José Chainho e Luísa 

Gomes.

 Zona do controlo da descrição

 Zona da documentação associada

Dicionário de história religiosa de Portugal; dir. Carlos Moreira

Azevedo; coord. Ana Maria Jorge... [et al.]. [Lisboa]: Círculo de

Leitores, 2000.

Português

Inventário e quadro de classificação.
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