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Prefácio

Decorrido quase um ano desde a realização do Iº Encontro de Arquivos do Al-
garve, é com grato prazer que vejo publicadas as actas destas jornadas.

Nasceu esta iniciativa de um conjunto de circunstâncias felizes que devo recor-
dar. Em primeiro lugar a proposta apresentada pela Associação Alcance anos antes 
para o estudo e inventariação das fontes escritas do Concelho de Alcoutim, que se 
efectuou com o apoio da então Delegação Regional da Cultura, a que se veio juntar 
o impulso dado aquando da visita da Governadora Civil, Dra. Isilda Varges Gomes, 
no âmbito da Semana da Cultura no Algarve, que se iniciou precisamente em Alcou-
tim, e que mereceu desde logo o apoio da Direcção Regional de Cultura do Algarve 
e da Câmara Municipal de Alcoutim.

Sendo as Ciências Documentais e a Arquivística matérias pouco mediáticas e 
mediatizáveis, foi entendido pelo organismo regional do Ministério da Cultura que 
todo o apoio deveria ser dado para esta realização.

O Arquivo Distrital de Faro e a sua equipa, através do Dr. João Sabóia, arquivista 
com elevada competência técnica e com larga experiência no conhecimento e or-
ganização de arquivos no Algarve, com o trabalho conjunto da Associação Alcance, 
souberam preparar desde 2008 e pôr de pé esta iniciativa marcante em Maio de 
2009.

Foi determinante para o sucesso deste Encontro a pronta e global adesão de 
todas as instituições, técnicos e historiadores da área no Algarve e empresas como 
a Algarve Digital. Tivemos na abertura a brilhante intervenção do Professor Romero 
de Magalhães que nos falou da sua rica experiência que bem ilustra o seu contacto 
e trabalho com os arquivos. 

As discussões muito participadas permitiram abordar inúmeras questões, tanto 
de âmbito regional, como de carácter genérico e técnico que estão no cerne da 
nossa arquivística. No fundo, precisamos de mais inventariação, mais estudo dos 
nossos fundos arquivísticos, públicos ou privados, melhor organização dos espólios 
e instalações, dar a atenção necessária às novas tecnologias para uma mais eficaz 
preservação, divulgação e consulta. Muito há ainda a fazer e essa consciência está 
presente em todos os agentes intervenientes na matéria, para o bem do nosso Al-
garve.
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O desenvolvimento cultural passa também e necessariamente pelos nossos ar-
quivos. Com os arquivos, o passado pode interagir com a nossa consciência do mo-
mento e através do melhor conhecimento da história podemos entender a nossa 
sociedade e as suas transformações.

Como acaba de afirmar em recente entrevista o Professor José Mattoso, “um 
bom indicador do desenvolvimento de um país é a forma como trata os seus arqui-
vos”, reforçando este investigador a importância de se avançar para o tratamento 
e inventariação dos fundos e a necessidade de recuperar o tempo perdido, desen-
volver a cultura arquivística e vencer o desprezo a que têm sido votados os docu-
mentos. Felizmente somos cada vez mais os que partilhamos desta opinião e se 
unem desde as últimas décadas, apostando na preservação do nosso património, 
dando a possibilidade de melhor conhecer e estudar o nosso passado, a sociedade 
e a nossa cultura.

A continuidade destas iniciativas e o investimento na organização dos arquivos 
é essencial. No Algarve essa consciência já existe, tanto a nível da administração 
centra, como nos municípios ou entidades ligadas à igreja e misericórdias. Veja-se o 
caso de mais dois arquivos municipais recentemente inaugurados em Vila do Bispo 
e Loulé. Estamos todos cientes da importância do trabalho que está pela frente e 
dos recursos que temos de saber mobilizar. O desenvolvimento do Algarve passa 
também por Alcoutim, vila secular com uma riquíssima história e património, que 
foi palco deste Iº Encontro de Arquivos do Algarve.

Gonçalo Couceiro

(Ex- Director Regional de Cultura do Algarve 
e Director do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.)

Março, 2010 
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I Encontro de Arquivos no Algarve 
“Valorização do Património Histórico do Algarve”

Anfiteatro do Castelo de Alcoutim
15 e 16 de Maio de 2009

Intervenção da Vice-Presidente da Associação Alcance, no Acto Inaugural das 
Primeiras Jornadas de Arquivos no Algarve.

Ex.º Sr. Director Regional de Cultura do Algarve, Dr. Gonçalo Vasconcelos Cou-
ceiro;

Ex.º Sr. Director do Arquivo Distrital de Faro, Dr. João Sabóia;

Ex.º Sr. Vereador da cultura da Câmara Municipal de Alcoutim – Dr. Hugo Bar-
radas;

Ex.º Srs. representantes da Comissão de Honra: Sr. Padre Carlos Manuel Patrício 
de Aquino, Eng.º Paulo Bernardo, Drª Luísa Correia, Drª Margarida Cunha;

Ilustres Conferencistas: Prof. Romero Magalhães, 
  Dr. João Sabóia, 
  Dr. Hugo Cavaco;

Minhas Senhoras e meus Senhores

No seguimento do Projecto “Valorização dos Arquivos Históricos de Alcoutim”, 
realizado pela Associação Alcance, entre Maio de 2007 e Junho de 2008, com o 
Apoio da Direcção Regional de Cultura, encontra-se a realização deste “I Encontro 
de Arquivos Históricos do Algarve”, que conta igualmente com o apoio e colabora-
ção da Direcção Regional de Cultura, Arquivo Distrital de Faro e Câmara Municipal 
de Alcoutim.
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A todos estes organismos, na qualidade de entidades parceiras, os nossos agra-
decimentos pelo importante contributo prestado para a realização deste Encontro. 

Estas Primeiras Jornadas em Arquivos Históricos tem como objectivo o debate 
de ideias e experiências sobre diversos aspectos relacionados com o desenvolvi-
mento deste importante Património Histórico. Pretende-se aprofundar as áreas da 
informação e investigação científica em torno dos Arquivos Históricos existentes na 
Região do Algarve. Fomentar a cooperação entre os organismos e entidades parti-
cipantes, no campo da preservação dos Arquivos Históricos, incluindo a gestão e 
reabilitação dos mesmos. 

Através de uma breve retrospectiva, apresento algum do nosso modesto contri-
buto, como Associação de Desenvolvimento do Nordeste Algarvio, nesta área que 
nos ocupa: Arquivos Históricos.

No meu estatuto de investigadora, tive numerosas oportunidades de consultar 
os Arquivos Municipais de Alcoutim. Devo referir que, por sorte, os Livros de Re-
gistos de Concessões de Exploração de Minas existentes – com um âmbito crono-
lógico de 1868 / 1930 – estavam devidamente organizados e preservados. Através 
de estudos direccionados, obtive numerosas informações que me permitiram fazer 
um levantamento exaustivo de um número significativo de minas com trabalhos 
antigos, que me remontavam para tempos pré-históricos (área da minha especia-
lidade), existentes no Concelho de Alcoutim. Confirmados estes registos de minas, 
através de numerosas saídas de campo, de cariz arqueológico, com uma equipa 
interdisciplinar (Engenheiro de Minas, Antropólogo e Geólogo) foi possível esta-
belecer uma série de leituras que em muito  contribuíram para  um conhecimento 
científico – histórico, sociológico, antropológico económico e  cultural do nosso ter-
ritório.

Foram publicados trabalhos científicos, sendo de destacar duas Teses de Douto-
ramento, que muito ficaram a dever às informações obtidas nos Livros de Registos 
de Minas – bem organizados e conservados – da Câmara Municipal de Alcoutim.

Para melhor compreender a pertinência de estas Primeira Jornadas, cito, a se-
guir, apenas, algumas das publicações com trabalhos realizados, através da consul-
ta de fontes historiográficas dos nossos Arquivos:

– Uma Monografia de Alcoutim, da autoria do Sr. António Ascensão Nunes, com 
numerosas consultas aos Arquivos da Câmara, da Santa Casa da Misericór-
dia de Alcoutim, do arquivo Paroquial de Martinlongo: «Livros de Actas das 
Sessões; Livros da Real Confraria de Nº Sª da Conceição; Livros de Registo de 
Minas / Arquivo da Santa Casa da Misericórdia. Apanhados dos foros em do-
cumentos de 1664; Livros de assentos de Irmãos».

−	Do Dr. Francisco Lameira «A Escultura em Madeira no Concelho de Alcoutim 
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do séc. XVI ao século XIX» com consultas documentais no Arquivo Paroquial 
de Martinlongo (Documentos consultados – Visitas e decretos da igreja matriz 
de Martinlongo 1587 a 1622». Este historiador deixou uma grande mais-valia 
ao nosso território. Para além da sua obra citada, organizou, em conjunto com 
o Sr. Padre da Paróquia, os Arquivos Paroquiais de Martinlongo. Devo assina-
lar que considero este um trabalho meritório, uma vez que assinala as capaci-
dades e possibilidades de um investigador empenhado.

– A nossa saudosa arqueóloga, Drª Teresa Gamito, que, nos nossos trabalhos 
conjuntos de arqueologia, me alertou para a importância das minas de ouro 
que foram exploradas no actual Concelho de Alcoutim.

– A Drª Alexandra Gradim que, na sua publicação «Alcoutim Urbano e Rural. 
Dos finais da Idade Média ao fim do antigo Regime» consultou repetidamente 
fontes documentais (Livro de Posturas de 1804, entre outros).

– Muito recentemente, foi editado, pelo Dr. Nelson Vaquinhas, um artigo so-
bre Alcoutim no período Moderno, mais concretamente sobre «Acção dos 
agentes inquisitoriais neste espaço», onde foram apresentadas fontes do-
cumentais sobre Alcoutim que se podem encontrar na Torre do Tombo, mas 
também no arquivo paroquial de Martim Longo.

−	Deixo para o final os nossos ilustres conferencistas, mestres na arte da his-
toriografia documental (alguma ligada ao Concelho de Alcoutim) – Professor 
Dr. Romero Magalhães, Dr. Hugo Cavaco e Dr. João Sabóia – que vão proferir 
palestras, onde os próprios títulos nos alertam para a pertinência de estas 
Primeiras Jornadas, ligadas à Valorização do Património Histórico do Algarve.  

Através das últimas décadas, os investigadores no campo da historiografia do-
cumental do Concelho de Alcoutim, dávamos sinais patentes de impaciência ante 
a situação caótica que imperava. Alguns dos nossos trabalhos podiam ser enqua-
drados na célebre expressão de «Sangue, Suor e Lágrimas».

 ERA NECESSÁRIO ORGANIZAR OS ARQUIVOS EXISTENTES, TANTO OS MUNICI-
PAIS, COMO OS PAROQUIAIS. 

A Associação Alcance organiza um Curso de Formação Profissional ligado à Or-
ganização de Arquivos.

No ano de 2006 – durante os dias 7 a 10 de Março, foram realizadas umas Jor-
nadas Internacionais em Arquivos Históricos – OCTAVAS JORNADAS ARCHIVÍSTICAS, 
subordinadas ao tema «LA VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO» envolvendo os Municípios de Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana e Al-
coutim.
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Coube à Diputación Provincial de Huelva a execução do projecto. A Associação 
Alcance, como entidade parceira, foi responsável pela organização das actividades 
que se realizaram, durante o dia  9 de Março – na vila de Alcoutim.

 Na sequência deste projecto, podemos referir que estas Jornadas Arquivísticas 
vieram criar uma grande dinâmica socio-cultural, entre entidades várias de Portugal 
e Espanha. As respectivas visitas aos arquivos bem organizados das entidades par-
ceiras, mais realçaram a nossa necessidade de alterar a situação em que Alcoutim 
se encontrava.

Não demoramos muito! Passados escassos meses, a Câmara Municipal de Al-
coutim, solicitou à Associação Alcance a organização de um projecto de recupera-
ção dos Arquivos Concelhios.

Cito apenas dois dos seus considerandos: 

Considerando a necessidade urgente de iniciar um trabalho de pesquisa, análi-
se e tratamento do espólio documental no concelho de Alcoutim, nomeadamente 
na Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia, Santa Casa da Misericórdia e Igreja 
Paroquial.

Considerando que esse trabalho até agora é inexistente, propomos à Associação 
ALCANCE que, na sequência do Curso de Formação Profissional de Valorização do 
Património Cultural analise a possibilidade de em conjunto com a Entidade que V. Ex.ª 
representa, apresente um projecto que visse a recuperação desse mesmo espólio.

No mesmo ano de 2006, assinamos um protocolo de colaboração para a organi-
zação de um projecto de recuperação dos Arquivos Concelhios entre a Associação 
ALCANCE, o Município de Alcoutim, a Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim, as 
Juntas de Freguesia de Alcoutim, Pereiro, Giões, Martim Longo e Vaqueiros, as Pa-
róquias de Alcoutim, Pereiro, Giões, Martim Longo e Vaqueiros.

Passo a transcrever a importância assumida pelas autoridades responsáveis 
neste texto:

«O concelho de Alcoutim é palco de um valioso património documental que 
está votado ao abandono. É urgente salvaguardar, conservar e divulgar este espó-
lio. Reconhecendo o facto de que as entidades detentoras destes documentos, por 
dificuldades várias, nunca puseram em marcha um plano de recuperação e aco-
modação dos seus arquivos e uma vez que urge valorizar esse vasto património, 
organizando fisicamente essa documentação, depois de devidamente tratada, ga-
rantindo dessa forma a sua protecção e posterior divulgação».

Com o Apoio da Direcção Regional de Cultura do Algarve e o empenhamento 
do seu Director, Dr. Gonçalo Couceiro, entre 2007 e 2008, o Projecto que se desen-
volveu teve como principais objectivos a salvaguarda, conservação e divulgação do 
Património Cultural Arquivístico do Concelho de Alcoutim. 
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O universo documental existente foi objecto de um trabalho especializado, com 
o objectivo de o tornar acessível à comunidade em geral e visitantes, particular-
mente aqueles que realizam pesquisas documentais neste território ou querem 
realizar Turismo Cultural 

O Projecto desenvolveu-se em distintas fases, desde a organização documental 
até à divulgação do espólio existente para consulta; o desenvolvimento desta po-
tencialidade existente no nosso território de intervenção iria promovê-lo no ponto 
de vista cultural e científico, o que atrairia decerto muitos interessados a Alcoutim 
e aos seus arquivos (Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Paróquias, Santa Casa 
da Misericórdia, entre outro).

Na sequência de uma visita conjunta à Associação Alcance, da Sra. Governa-
dora Civil, Drª Isilda Pires, e do Sr. Dr. Gonçalo Couceiro, na qualidade de Director 
Regional de Cultura do Algarve, consideraram a pertinência de realização de Umas 
Jornadas ligadas ao tema que hoje concretizamos:

 – PRIMEIRO ENCONTRO DE ARQUIVOS DO ALGARVE –

Que Estas I Jornadas em Arquivos Históricos sirvam para debater ideias e ex-
periências sobre diversos aspectos relacionados com o desenvolvimento deste im-
portante Património Histórico. Aprofundar as áreas da informação e investigação 
científica em torno dos Arquivos Históricos existentes na Região do Algarve é um 
dos nossos principais objectivos assim como fomentar a cooperação entre os orga-
nismos e entidades participantes, no campo da preservação dos Arquivos Históri-
cos, incluindo a gestão e reabilitação dos mesmos. 

 
Os meus agradecimentos aos membros da Comissão Organizadora, cujo inesti-

mável contributo fez possível a realização de estas Jornadas: 

–  Sr. Director Regional de Cultura do Algarve, Dr. Gonçalo Vasconcelos Couceiro;

– Sr. Director do Arquivo Distrital de Faro, Dr. João Sabóia;

– Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Dr. Francisco Amaral;

Igualmente os meus agradecimentos ao trabalho empenhado dos técnicos da 
Associação Alcance: Eng. Telma Marques, Drª Mara Campos e Drª Helena Baptista 
que deram um contributo muito valioso para a realização de este evento.

Para todos Vós um MUITO OBRIGADA PELA VOSSA ESTIMADA PRESENÇA E BOM 
TRABALHO.

Doutora Victoria Cassinello
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1º Painel

A palavra de um inimigo: o que o historiador espera dos arquivos 
– uma experiência antiga

Joaquim Romero Magalhães
Prof. da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra

Devo confessar que a minha experiência em arquivos nunca foi muito intensa, 
nem sequer muito seguida. Trabalhei alguma coisa nos arquivos mas apenas du-
rante os anos em que me dediquei à recolha de dados para as minhas dissertações 
de licenciatura e de doutoramento (nos anos 60 a 80). De que resultaram Para o 
estudo do Algarve económico durante o século XVI (Lisboa, Editora Cosmos, 1970) e 
O Algarve económico 1600-1773 (Lisboa, Editorial Estampa, 1988). Depois disso só 
uma vez por outra reincidi. 

Comecei por tentar saber o que havia, ou se suspeitava haver de papéis antigos 
aqui no Algarve, já que o meu assunto era esse. Naturalmente que devo destacar 
aquele conjunto documental por onde comecei, o do Arquivo Municipal de Loulé – 
sem dúvida um dos melhores fundos de origem municipal de todo o país. Também 
passei muitas horas na Torre do Tombo ainda em São Bento, e hoje — quando a isso 
me disponho — frequento com alguma paciência o Arquivo Histórico Ultramarino. 
Este é o que por ora mais me atrai e melhor me serve. E não só pelos assuntos e ma-
térias que tenho ultimamente pesquisado. Mas também pela facilidade de poder 
trabalhar como gosto e como sei. O que significa ler escrita lançada a tinta sobre 
papel, e manusear papel. Isso é investigar para mim, não a maravilha tecnológica 
do filme que mostra os borrões, que mostra tudo mas que com frequência esconde 
as palavras que se querem ler. Há um aspecto físico intrínseco à qualidade da repro-
dução que não pode ser evitado, por mais que se queira. 

Deixando agora a referência a estes arquivos principais (que foram ou têm sido 
principais para mim, claro) e se, como se constata e confessa, a minha experiência 
não é muita, devo confessar que nem por isso deixa de ser muito divertida. 
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Assim, vou conduzir um pequeno passeio por outros lados. Sempre pensando 
que isso são historietas de antanho, dos tempos em que ainda quase ninguém se 
metia a pesquisar em arquivos que aliás de arquivos só tinham o nome, pois se tra-
tava de meras acumulações da papelada subsistente. Ou talvez melhor, resistente 
às injúrias do tempo e sobretudo dos homens. Mesmo o arquivo de Loulé – e era 
o mais cuidado – não passava de um amontoado de maços de papel, devidamente 
empilhados, isso vá lá, com indicação sumária do que se tratava – décimas, livros 
de vereações, as inevitáveis “contas”, que ninguém sabia o que fossem, etc.. Mas 
Alberto Iria, que fizera essa sumária inventariação nos anos 40 – quando preparava 
O Algarve e os Descobrimentos, que saiu integrado na colectânea Os Descobrimen-
tos Portugueses de João Martins da Silva Marques –, tivera o cuidado de assinalar 
as datas dos documentos. O que já era um avanço. O pior é que o chamado arquivo 
ficava por cima de uma cavalariça da Guarda Republicana, junto à Torre do Relógio, 
com o odor que se podia esperar. Claro que ali não se podia trabalhar e os respon-
sáveis generosamente deixavam levar a papelada para casa. Não terei sido o único a 
fazê-lo, embora suspeite que isso veio mais tarde a provocar a perseguição que me 
moveu uma historiadora falhada, que aliás nunca passou disso mesmo, porque as 
facilidades políticas lhe não valeram nem ensinaram a escrever história. 

Mas deixemo-nos de tristezas passadas há muito. Para entrar no tema dos arqui-
vos do Algarve, escolho o Arquivo do Cabido da Sé de Faro. É preciso dizer que quan-
do comecei a preparar a minha dissertação de doutoramento, em finais dos anos 
Setenta, a história serial estava na moda entre os métodos de pesquisa em história 
económica. Para o que era preciso recolher séries numéricas, séries quantificadas, 
que permitissem adequado tratamento estatístico. Era a pesquisa dos preços, claro, 
já com processos bem apurados de tratamento histórico desde os pioneiros anos 30 
do século XX, era a pesquisa das produções. Pesquisa que se interessava por tudo 
aquilo que se podia converter em números. Uns poucos anos antes tinha saído em 
França – e a historiografia francesa ainda era o paradigma que se devia observar – um 
livro importante sobre os dízimos. Tratava-se de aproveitar em história económica 
as informações que se podiam colher na contribuição de 10% que todos os fiéis ti-
nham de pagar à Igreja para a sustentação do culto divino: o dízimo a Deus. E na 
Idade Moderna, fiéis eram todos os vizinhos. Quisessem ou não, todos pagavam esse 
quantitativo daquilo que colhiam. E o que pagavam, com maior ou menor precisão, 
deveria corresponder a 10% da produção. Era esse o pressuposto, que se verificava 
fundamentado, na medida em que a máquina eclesiástica estava muito bem monta-
da para garantir a cobrança. E ainda as ideias contrárias e dissolventes da ordem do 
Antigo Regime não tinham feito caminho e obstado ou dificultado o pagamento; pelo 
menos até ao fim do século XVIII as cobranças foram regularmente executadas.

Ora se se encontrassem séries de pagamentos devidamente controladas, num 
mesmo espaço geográfico, teríamos uma aproximação à totalidade da produção 
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obtida nessa área, em cada ano. Sendo o meu tema a economia do Algarve nos 
séculos XVII e XVIII, naturalmente que procurei encontrar os livros dos dízimos, que 
eram pagos ao Bispo e ao Cabido da Diocese – e em alguns casos deles também 
aproveitavam os comendadores de Santiago, como se sabe. Depois da criação da 
Patriarcal, no século XVIII, também para os principais da arquidiocese lisbonense 
estava canalizada a receita de uma parte desse rendimento: 1/6. Que por curio-
sidade em Faro se recolhia num celeiro cujo prédio ainda subsiste. Não foi difícil 
encontrar os livros dos dízimos numa espécie de arrumo das poeirentas instalações 
do Cabido da Sé de Faro a que chamavam arquivo – na Casa do Cabido, que como 
se sabe fica no edifício da Sé. Trata-se de um conjunto apreciável de livros onde 
anualmente se registavam os quantitativos desses dízimos que eram entregues ao 
Cabido: um livro por ano numa série ininterrupta a partir de 1641. Em géneros ou 
em dinheiro, que por vezes vigorava o arrendamento de algumas destas cobranças. 
A existência desse conjunto documental era (e não era) uma surpresa. É preciso 
constatar que a legislação republicana de 1911 não fora cumprida, porque esses 
livros não deviam estar ali mas num arquivo distrital. E eram livros enormes, de 
mais de 1000 páginas cada um. E acrescente-se que nada tem essa documentação 
de religioso, mas é meramente administrativa e económica. 

Assim sendo, e na impossibilidade de fazer fosse o que fosse nas instalações 
onde estava o arquivo, entendi apresentar uma proposta ao Cabido através do seu 
muito Reverendo Presidente. Propus ao cónego, que pelo nome não perca, como 
diziam os antigos, que me autorizasse a fazer transportar os livros para o Arquivo 
da Universidade de Coimbra, pagando eu o transporte e o respectivo seguro – além 
dos restauros que se verificasse precisarem. O que não seria barato, mas me fa-
cilitava a vida. A resposta eclesiástica veio depressa, com uma rotunda negativa. 
Entendia o mesmo Reverendo Senhor, que o Direito Canónico não me autorizava 
sequer a tocar em tais preciosidades, pelo que quando muito podia pedir certidão 
dos documentos que houvesse, certidões que naturalmente teriam de ser pagas 
segundo os emolumentos devidamente estipulados pelas entidades curiais compe-
tentes. Via-me assim impossibilitado de avançar. E ameaçado de ter de mudar de 
tema para a dissertação. 

Porém, contra a mais rígida das decisões há quase sempre em Portugal uma 
maneira expedita – ou maneiras – de a contornar. É aquilo a que no Brasil se chama 
o jeitinho. Fui contar as minhas mágoas ao Cónego Dr. Henrique Ferreira da Silva, 
ao tempo prior da freguesia da Sé, pessoa culta e excelente amigo, que logo me 
propôs alguma coisa de muito mais simples. Para já, ignorando a muito reverenda 
disposição do Presidente do Cabido. E a operação, como ele a delineou, permitiu-
me trabalhar, e bem. De manhã cedo, pelas oito horas, entrava na Sé quando o 
Presidente do Cabido estivesse a rezar missa. Essa missa era dita no altar do San-
tíssimo, no lado do Evangelho da Igreja. As escadas para a tal instalação do arquivo 
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do Cabido são junto da entrada, porém do lado da Epístola. Como o Cónego era 
meio cego e o altar ficava longe do meu percurso, não daria por nada. De modo 
que eu entraria, tirava a chave que ficaria debaixo de uma almofada numa cadeira 
à porta do cartório paroquial, abria a porta, ia-me aos armários, tirava os livros que 
quisesse e andava para casa dos meus Pais para trabalhar. E quando no livro já ti-
vesse colhido os dados que me interessassem ia lá repô-lo e levaria outro ou outros 
– sempre no mesmo ritual e na mesma hora. Suponho que quem me visse passar 
me julgasse um cumpridor devoto da missinha do cónego. Claro que a solução im-
plicava ficar mais tempo em Faro, mas que importava isso afinal, se acabava por 
ter acesso aos números que me permitiriam construir as séries de que precisava? 
E assim sucedeu. Felizmente. Ter levado os livros para Coimbra ter-se-ia traduzido 
numa enorme despesa e assim nada se gastou. 

Ignoro como se encontra agora essa papelada do Cabido, e pena é que não te-
nha sido recolhida ao Arquivo Distrital há um século, como deveria ter sido, e por 
lei já de 1911 se não me engano. Ou depois, em 1916. Que essa documentação não 
tem aspecto algum religioso, insisto. Tenhamos esperança que as coisas já estejam 
diferentes nas cabeças dos reverendos e percebam as vantagens de entregarem os 
documentos ao Arquivo Distrital. Porque não acredito que tenham melhorado as 
condições de conservação dos documentos que possuem. Mas longe de mim estar 
aqui a dizer mal dos eclesiásticos. É que, bem ao contrário da muito reverenda 
incompreensão canonical, tudo foram facilidades da parte do Bispo da Diocese, 
então o Sr. D. Ernesto Gonçalves da Costa, que me permitiu trabalhar à vontade na 
Biblioteca do Paço, onde havia documentação importante. Nesse tempo ainda toda 
por tratar. Suponho que entretanto já terá sido organizada e catalogada e que con-
tinua a ser amável o tratamento dos prelados da diocese para com os historiadores. 
E imagino que assim seja porque muito depois de mim o Bruno Leal conseguiu aí 
consultar farta documentação para elaborar a sua tese de doutoramento de Estado 
em França. 

Menos fácil parecia ser o trabalho com a documentação da Câmara Municipal de 
Faro: excepto alguns códices com cópias de documentação do século XVIII que se en-
contravam na Biblioteca Municipal, os restantes manuscritos ao tempo encontravam-
se em caixas de madeira, empilhadas numa dependência-arrecadação do mercado. 
Pedindo ao então Director da Biblioteca para ver em que consistiam esses papéis 
– porque nem sequer havia qualquer relação do que ali permanecia guardado – foi-
me dito que era tudo relativo a “peixe”, que não me interessaria. Por acaso nem era 
tudo de peixe, e havia muitas coisas (entre as quais precisamente o peixe) que muito 
importavam – até livros de Vereações. Mas vá lá que me deixou ir mexer e levar para 
casa o que me dava jeito. Essa documentação está hoje, creio que em depósito, no 
Arquivo Distrital. Que os tempos são bem outros e houve por parte do município a 
inteligência de entregar os documentos a quem deles sabe cuidar. 
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E já agora passemos ao Arquivo Distrital. Se já o havia e funcionava, quando co-
mecei a estudar o Algarve nos anos Sessenta – mais precisamente em fins de 1964 –, 
não me lembro sequer onde ficava. Por isso, empreendi uma aventurosa busca um 
pouco por toda a parte tendo ido parar também à Direcção de Finanças do Distrito 
de Faro, no prédio situado junto da doca de Faro, à procura dos documentos relativos 
aos bens dos conventos nacionalizados em 1834 que lá deveriam estar. E estavam, 
embora só um simpático contínuo se tivesse lembrado que talvez isso acontecesse 
no comummente chamado “arquivo da pipa”. E realmente lá repousavam no meio da 
bicharada, mas já num estado que tornava impossível trabalhá-los – e ainda menos 
naquele local. Se foram depois recolhidos ao Arquivo Distrital já na casa de Raúl Bivar 
na Rua de São Pedro, foi como resultado de uma brava discussão com o director do 
Arquivo e amigo Salustiano Brito, que não estava muito virado para isso – natural-
mente que era mais fácil trazer os registos paroquiais da Torre do Tombo e para isso 
barafustar com o Dr. José Pereira da Costa, que então com extrema proficiência dirigia 
o Arquivo Nacional, do que incorporar a bicharada que estava no referido “arquivo 
da pipa”. Mas afinal, acabou mesmo por ir buscar essa massa documental, que afinal 
nunca trabalhei. Aí depois por descuido ou falta da minha parte. Mas os nossos inte-
resses variam, pelo menos os meus não têm sido muito estáveis. 

Não sei se outra documentação de origem eclesiástica há ainda para recolher, 
ou se já toda está tratada e devidamente incorporada. Lembro apenas as colecções 
de desobrigas pascais que se encontravam na igreja paroquial de São Pedro de Faro, 
guardadas nas sacristias dos altares laterais, a documentação que havia em Martim 
Longo, contendo elementos importantes para a história económica e não apenas 
religiosa – e de que me servi graças à amabilidade do Francisco Ildefonso Lameira. 
Isto para não falar da documentação das misericórdias, que pode ser bem extensa, 
como a de Faro, ou trazer importantes contributos, como a de Tavira. Infelizmente 
o inventário As Misericórdias do Algarve, elaborado em tempos por Maria Helena 
Mendes Pinto e Victor Mendes Pinto está longe de satisfazer as necessidades dos 
investigadores. 

E já agora, e a propósito, mais uma historieta: a documentação do arquivo da 
Misericórdia de Faro, que contém elementos muito variados e em tempos muito 
bem conservada, em menos de 20 anos (1966-1985) mudou de poiso quatro ve-
zes – se calhar hoje muitas mais vezes mudou já. Num dos repousos ocasionais 
de tamanha agitação ainda separei os livros por tipos, tendo-os arrumado a todos 
cronologicamente. Mas logo a seguir mudaram-nos mais uma vez e achei que não 
tinha paciência de Sísifo para carregar o pedregulho pela encosta acima. Menos ain-
da fazer um trabalho que ninguém afinal achava necessário porque sem qualquer 
cautela mudavam os papéis conforme dava jeito e para onde dava jeito. Quanto ao 
arquivo da Misericórdia e Hospital do Espírito Santo de Tavira em que ainda entrevi 
alguma coisa, pelo menos já depois disso serviu para o Capitão Arnaldo Casimira 
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Anica nos dar algumas informações importantes para a história das instituições e 
para a história económica. Imagino que como mesário terá salvo e arrumado o que 
pôde, tavirense culto e interessado que é. 

Graças à intervenção benemérita do Dr. José Formosinho, alguma documen-
tação da Misericórdia de Lagos encontrava-se no Museu Regional, e imagino que 
por lá permaneça. Mas nem fosse muito abundante nem, provavelmente a mais 
interessante. Embora, alguns bons documentos para a história económica ali se 
conseguissem apurar. Disso também me servi. 

Infelizmente uma política de arquivos para o Algarve só muito recentemente foi 
empreendida. E revelaram-se mesmo algumas preciosidades, como as Vereações 
de Cacela que Hugo Cavaco na sua operosa actividade publicou. Aliás Vila Real de 
Santo António está de parabéns com o arquivo que se conseguiu instalar. Como, 
finalmente, o de Loulé, que se mantém, naturalmente, como o mais relevante da 
região, tendo passado da alcaidaria para instalações próprias. E onde ainda há mui-
to que pesquisar e depois publicar. 

Porque se impõe, cada vez mais, passar a letra impressa as transcrições que 
vão sendo feitas. Um corpo documental – uma espécie de Algarvis Monumenta 
Historica – devia ser empreendido. Monumenta Historica que reunissem desde os 
restos da Idade Média, e muita coisa há nas Chancelarias Régias, até à época con-
temporânea. O que implicava ainda, sonho que já não verei realizado porque não 
acredito que se concretize nos anos próximos, que o Corpo Cronológico da Torre 
do Tombo alguma vez venha a ser catalogado. Preferem digitalizar a Inquisição a 
resolver de vez a grande falta da catalogação dos documentos portugueses que é a 
do Corpo Cronológico. São males velhos, que se não curam (ou que ninguém quer 
curar), e sobre os quais parece que caiu uma maldição. Mas como já ouvi a um pro-
fissional que só lhe competia estudar um acervo no seu conjunto e nunca catalogar 
os elementos que o compõem – tudo me parece de aceitar e pouca coisa me parece 
coincidir com aquilo que me parece necessário. 

Seja como for, e apesar das muitas deficiências que se mantêm, hoje a situação 
dos arquivos em Portugal é muito outra do que era em 1964, quando comecei a 
querer trabalhar. Finalmente os arquivos locais e regionais acabaram por atrair a 
atenção das autoridades. E ou porque a lei o mandava, ou porque o prestígio do 
poder local também passa pelo reconhecimento do seu passado, a verdade é que 
as coisas estão mais fáceis e a pesquisa histórica já não tem de esconder-se de 
algum cónego muito sabedor de Latim, de Grego e de Teologia mas que não fazia 
ideia do que fosse o trabalho de recolha de informação para a construção histórica. 
A cultura também acaba por chegar onde menos se esperaria que faltasse. 

Nem por isso a vida do historiador está sempre facilitada. E novas dificuldades 
se pressentem, quando não se sentem já. E com muita dureza. Refiro naturalmente 
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à utilização dos modernos meios de conservação dos documentos. O que está a ser 
usado, por vezes, demasiadas vezes me parece, como um meio de sonegar a docu-
mentação aos historiadores. 

Desculparão os arquivistas, mas acho inadmissível e intolerável que nos obri-
guem a ler – ou a não ler, como é o meu caso – qualquer documentação em mi-
crofilmes. Microfilmes de qualidade detestável, ilegíveis na maior parte das vezes. 
Dou como exemplo a documentação da Colecção Pombalina da Biblioteca Nacio-
nal: obriga-se o leitor a encafuar-se num cubículo com máquinas cuja qualidade 
na leitura resulta deficientíssima, e sem sequer espaço conveniente para escrever. 
Perante tais condições de trabalho, ou se estragam os olhos e se arrisca uma passa-
gem penosa pela escuridão, ou se desiste. No meu caso, caso de quem já não tem 
carreira para percorrer, em que a investigação é um gozo e uma satisfação pessoal, 
a desistência é a mais cómoda das decisões. Mesmo que venha a ter como resulta-
do não apresentar um artigo a uma publicação e faltar assim à palavra dada. 

Mas será a mais justa e mais interessante das consequências de um processo 
inadequado de limitar o acesso da documentação aos investigadores? Ou não é 
essa a finalidade das restrições e limitações de toda a ordem, desde a absurda proi-
bição de escrever com esferográfica até à sonegação do papel à leitura pelos que 
querem trabalhar? Será que a conservação exige que tudo se reduza a microfilmes, 
que se sabe nem sequer serem muito duradouros? Será que compensa tentar im-
pedir o acesso aos que querem estudar em nome de uma imaginada, mas nunca 
provada, conservação de espécies até à eternidade? Quanto tempo se espera que 
durem as digitalizações, alguém sabe? Porque o que está em causa é o acesso à 
documentação, deixemo-nos de hipócritas justificações. 

Será que arquivistas e historiadores não conseguem ajustar-se e trabalhar em 
conjunto? Ou só conseguem, quando por acidente convergem, a defender-se de 
terceiros que lhes pretendem ocupar os lugares? Porque as duas visões, os dois tra-
balhos, as duas preocupações são antagónicas? Aparentemente são: ao arquivista 
cabe conservar; ao historiador cabe devassar. Ora nada mais oposto à conservação 
do que a devassa. Pelo menos é o que pensam os profissionais da conservação – 
em tempos bem chamados conservadores. Que tomam a peito arredar do contacto 
com os documentos os incómodos e potenciais malfeitores que lêem papéis. Para 
quê, afinal, para quê quebrar a imobilidade de metros de documentos bem arruma-
dinhos em estantes devidamente numeradas? Sim, para quê? 

Muitas vezes acontece que os músicos não gostam de música – aliás é ver como 
tão poucos vão a concertos e recitais dos colegas de ofício. Do mesmo modo, não 
muitos arquivistas se dedicam a escrever história, e, o que é mais grave, a publicar 
documentos, função que me parece demonstraria a sua dedicação pela matéria em 
que laboram. 
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Porque não basta arrumar papéis sem se lhes conhecer o conteúdo (e já assisti 
a essa defesa) ou o significado dos documentos que devem ser classificados e de-
vidamente integrados nos conjuntos em que foram produzidos. Porque só assim 
se encontra a razão que conduziu à escrita, ao registo em que um determinado 
acontecimento se inscreve. Seja acontecimento singular ou de repetição – daqueles 
que irão permitir o tratamento estatístico que muitos preferem, nomeadamente 
quando se lida com temas de história económica e social. Porque aí ainda os méto-
dos provados da história serial terão de ser chamados. E pelas publicações, pelo in-
teresse comum pelo conteúdo dos papéis poderíamos aproximar o exercício social 
da missão do arquivista e aquilo que o historiador se propõe realizar: a construção 
e interpretação do passado. Não seria impossível conseguir uma convergência, que 
passaria a nortear também uma nova política de arquivos, mais orientada para o 
fornecer material para a história, a revelar a riqueza e a composição dos fundos e 
menos centrada na sonegação de tudo aquilo que pode ser considerado em perigo. 
Perigo que muitas vezes não é demonstrado mas apenas afirmado. E por isso, e 
porque o moderno, o actual, é atraente e se julga que colhe junto das entidades 
fornecedoras de subsídios e bolsas – e se calhar é assim mesmo – a isso se sacrifica. 
Arredando de caminho a investigação histórica. 

Será que isso vai ocorrer, que teremos uma arquivística ao serviço da história? 
Esforço-mo por acreditar, porque sou um optimista inveterado. Oxalá o futuro não 
seja tão impreciso como o presente. E que haja futuro para a investigação de arqui-
vo. Historiador em fim de carreira – e não creio que Cronos me dê muito de si para 
que muito mais ainda venha a investigar – é este um apelo que me parece oportuno 
e necessário. Oxalá conseguisse ser ouvido... 

Alcoutim, 15 de Maio de 2009
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__________
1 Director do Arquivo Distrital de Faro.

Os Arquivos como factores de desenvolvimento 
e memória das sociedades: o Arquivo Distrital de Faro

João Sabóia1

I
Os Arquivos

“No interesse da Pátria e da República urge que as Bibliotecas e Arquivos por-
tugueses operem a cultura mental, funcionando como universidades livres, facul-
tando ao povo, na lição do livro, o segredo da vida social moderna: destruindo a 
ignorância, que foi o mais forte sustentáculo do antigo regime; investigando, no 
documento do passado, o papel de Portugal na civilização.

E, assim como a revolução engrandeceu a missão das Bibliotecas, de que depen-
de o futuro; assim também criou aos arquivos um papel de importância decisiva, de 
que depende o passado.

Urge recolher, instalar, catalogar, conexar cuidadosamente, como peça justifica-
tiva do processo movido pelo povo ao regimen que o oprimia, (...)”.

Estas linhas foram escritas há 98 anos e estão incluídas no Decreto sobre a Re-
forma das Bibliotecas e Arquivos publicado no Diário do Governo de 21 de Março 
de 1911, quando era Presidente do Governo Provisório da I República o Dr. Teófilo 
Braga.

Em outros países, como na França após a Revolução de 1789, também foi defen-
dida a ideia de reunir em arquivos os documentos com o objectivo de testemunhar 
aos olhos da população os crimes do regime derrubado e desta forma justificar a 
acção das forças vencedoras. Outro aspecto que se prende com o texto citado é a 
importância dada aos arquivos como testemunhos do passado de um povo. 

O destaque colocado no valor histórico, apesar da sua importância, não é a razão 
primeira da necessidade dos arquivos. A própria história nos ensina que as pessoas 
e as instituições guardam e protegem os seus documentos com o objectivo destes 
servirem de prova e defesa dos seus interesses e direitos. Assim os documentos de 
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arquivo começam por ter um valor essencialmente jurídico, fiscal ou administrativo 
e só com a diminuição da frequência e da necessidade de utilização dos mesmos, 
nas suas funções primárias, eles irão alcançar um valor cultural predominante. É 
nesta fase secundária que os documentos irão ser conservados permanentemente 
como testemunho da identidade de um País, de uma Região, de um Lugar, de Insti-
tuições, Famílias ou mesmo de um Indivíduo.

É por isso que numa das primeiras civilizações históricas a Suméria as placas 
de argila onde se encontravam registadas2 as ordens dos governadores, sentenças, 
contratos e registos de propriedades eram guardadas cuidadosamente e em segu-
rança nos edifícios mais importantes como os templos e os palácios.

Em Portugal os livros do cadastro ou tombo dos bens reais foram depositados, 
a partir de 1352-1378, na Torre de Menagem do Castelo de Lisboa, conhecida pela 
Torre do Tombo. 

Relativamente aos arquivos municipais Alberto Iria refere que a primeira dispo-
sição legal sobre a conservação destes arquivos foi o Regimento de 1392, feito pelo 
Corregedor da Corte Johanne Mendes de Goes para o arquivo da Câmara de Évora, 
no entanto foi em 1498, com as Cortes de Lisboa, que estas medidas se tornaram 
mais gerais. Nestas D. Manuel determinava, sob pena de dois mil réis de multa, que 
os oficiais de todas as Câmaras do País mandassem fazer “um cofre-forte e bom e 
uma arca grande e boa”, para guardarem os documentos relativos às eleições mu-
nicipais e outros de grande interesse para a vida do município.3

No que diz respeito à legislação também podemos encontrar nas diversas Or-
denações a preocupação com a salvaguarda dos documentos considerados mais 
importantes como se pode avaliar por exemplo nas Ordenações Manuelinas “(...) 
Item o Escrivam da Camara terá hua das chaves da arca do Concelho, em que ham 
de estar os Foraes, Tombos, e Privilegios, e outras Escripturas, o qual Escrivam nom 
consentirá, que cousa algua das sobrditas, que na dita arca esteverem, se tirem fóra 
della pera ninhua parte; salvo quando algua Escriptura for necessaria se tirará na 
casa da Camara, onde tal arca estever, e tanto que se viir, ou tresladar, se torne á 
arca, e este cumpra assi o Escrivam sob pena de privaçam do Officio. (...)”4 

O Escrivão da Câmara procurava aplicar, de uma forma mais ou menos eficaz, 
a legislação referida, como se pode observar pelas Actas de Vereações. Também 
quando deixava o cargo passava ao novo Escrivão entre outras coisas o Inventário 
dos Livros, o que nos dá no tempo os documentos que tinha à sua responsabilidade 

__________
2 Escrita cuneiforme.
3 IRIA, Alberto – Os Arquivos Municipais do Algarve e a Restauração, In “Boletim da Junta de Província do 
Algarve. Os Centenários, Faro”, (imp. 1942), p. [1].
4 Ordenação Manuelinas: Livro I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, (imp. 1984), p. 8.
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e a importância que era dada aos mesmos. Na Acta de Vereações da Câmara Muni-
cipal de Loulé de 17 de Abril de 1675 podemos ler um desses Inventários.

Relativamente a este Inventário de Loulé salientaremos como excepcional que, 
por exemplo, as Actas de Vereações tenham praticamente todas chegado até aos 
nossos dia, excepto as de 1654, que não foram encontradas. Aliás Alberto Iria na 
sua obra “Descobrimentos Portugueses: o Algarve e os Descobrimentos” destaca 
este facto “(...) Esta desoladora impressão [da ruína dos arquivos algarvios] de Fr. 
Joaquim de Santo Agostinho dissipar-se-ia, porém, com a visita ao opulento cartó-
rio da Câmara de Loulé, de cuja vila escreve em 3 de Agosto de 1791. Ali foi real-
mente encontrar, no seu justo dizer, ainda hoje felizmente comprovado, ´As melho-
res preciozidades deste Algarve`. 

Constituíam essas autênticas ´preciozidades` numerosos documentos do século 
XV e alguns do século XIV!”5

No que se refere aos documentos da Igreja, também, podemos testemunhar 
por exemplo na Visitação à Igreja de S. Pedro de Faro de 1583, a preocupação com 
a preservação dos documentos e a necessidade de se evitarem falsificações:

(F. 60V) “Achei que ha caixa em que estavão os papeis do Tombo foros Visitações 
livros de bautizados e outras escrituras desta igreja.... hestava em casa do prior 
polo que mando ao dito prior em vertude da obediemçia sob pena d excomunhão 
mande levar a dita caixa com todos os papeis e asim outros quoaesquer cousos que 
da dita igreja do dia que lhe noteficado for a seis dias primeiros seguintes e a dita 
caixa se mandara fazer .... tres chaves ou tres fechaduras cada huma  de sua chave 
defirente dos quaes hũa tera o dito prior e h outra .... o maes antiguo beneficiado 
da ordem e a outra o mais antiguo que não sendo da ordem as quaes chaves o dito 
mordomo mandara fazer do dia que a dita caixa for levada a dita igreja (...)”.

Também as Constituições Sinodais do Bispado do Algarve de 16736 eram claras 
na defesa, na preservação e na organização dos arquivos eclesiásticos, no entanto 
a prática, muitas vezes, não esteve e ainda, em muitos casos, não está de acordo 
com estas directivas, apesar da preocupação da Igreja com a preservação dos seus 
documentos, como se pode testemunhar, ainda hoje, no texto saído da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa7 “Para a Igreja, como para qualquer outra comunidade 
humana, o património é ainda um espaço privilegiado de memória histórica (...) 

__________
5 IRIA, Alberto – Descobrimentos Portugueses: Algarve e os Descobrimentos, vol. 1, Lisboa, Instituto de 
Alta Cultura, 1956, p. 13.
6 BARRETO, D. Francisco, Constituições Synodaes do Bispado do Algarve. Évora, Impressão da 
Universidade, 1673.
7 LIMA, Tomás Machado, “Conservação e valorização dos Arquivos da Igreja” Boletim de Pastoral 
Litúrgica núm. 71 (1993).
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Enquanto memória histórica da Igreja, o património é, ao mesmo tempo, expressão 
significativa da sua tradição viva através dos séculos e, em certa medida, faz parte 
do depósito da fé. (...) Papel importante cabe, neste capítulo, aos arquivos eclesi-
ásticos. (...) Os arquivos eclesiásticos, constituídos por elementos seleccionados da 
comunicação e da certificação que em cada época a Igreja fez de factos da sua vida 
– e, muitas vezes, no exercício de função supletiva, de factos da vida da sociedade 
civil – têm importância essencial na vida da Igreja, tanto como preocupação que 
deve estar presente na selecção e preservação dos documentos, como enquanto 
parcela inalienável do património eclesiástico”. 

Os arquivos algarvios sofreram ao longo dos séculos diversas vicissitudes que 
empobreceram de uma forma geral o seu Património Arquivístico. Sobre os factores 
que exauriram este património, escreve Alberto Iria “Diremos tão somente que o 
tempo e outras circunstâncias, como incêndios, terramotos, epidemias, invasões, 
guerras e lutas civis, etc., além do condenável desleixo dos homens, tem ocasiona-
do, infelizmente, o empobrecimento destes [arquivos municipais] e outros arqui-
vos, lamentáveis razões porque chegaram até nós bastante desfalcados.”8 

II
Arquivo Distrital de Faro

Até 1916 os documentos pertencentes ao Estado e espalhados por todo o país 
eram incorporados no Arquivo da Torre do Tombo em Lisboa. Desta política centra-
lizadora escreve Júlio Dantas, Inspector-geral das Bibliotecas e Arquivos, em 1932, 
“Reconheci, (...), a necessidade de modificar a minha orientação num sentido fran-
camente descentralizador. Em primeiro lugar, na Torre do Tombo não havia espaço 
para recolher todas as incorporações executadas e previstas. (...)

Em segundo lugar, reclamações de carácter local, inspiradas no desenvolvimen-
to do espírito regionalista, originavam incidentes desagradáveis, como o de Braga, 
e opunham dificuldades à colheita regular de colecções extensas, (...).”9 

Assim a partir de 1916 procurou que os documentos ficassem nas sedes de dis-
trito “(...), desde que as juntas gerais ou as comissões executivas dos municípios 
tomassem o compromisso de custear todas as despesas de instalação, organização 
e pessoal dos arquivos distritais que viessem a ser criados.”10

__________
8 IRIA, Alberto – Os Arquivos Municipais do Algarve e a Restauração, in Boletim da Junta de Província do 
Algarve. Os Centenários, Faro, (imp.1942), p. 1.
Ver também sobre este assunto: IRIA, Alberto – Descobrimentos Portugueses: Algarve e os 
Descobrimentos, vol. 1, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1956, pp. 3 – 93.
9 DANTAS, Júlio – Catálogo colectivo das bibliotecas portuguesas. “Anais das Bibliotecas e Arquivos”, 
Lisboa, 10 (37-38) Junho 1932, p. 8.
10 Ibidem, p. 8.
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Em 1917 é proposta à Câmara Municipal de Faro, pela Inspecção-geral das Bi-
bliotecas e Arquivos, a criação do Arquivo Distrital.11

Em 1931 é promulgado o Decreto n.º 19 952, de [27] de Junho, que procura 
estruturar melhor a política arquivística nacional ao mesmo tempo que reforça a 
necessidade da criação de Arquivos Distritais em cada sede de distrito do continen-
te e ilhas adjacentes, com a excepção das que já os possuem. Também torna obri-
gação no artigo 27º que “A menos que o Estado disponha de edifício próprio que 
destine para esse fim, a instalação dos arquivos distritais a criar nos termos deste 
decreto far-se-á em edifícios ou dependências convenientes para tal fim, cedidos ao 
Ministério da Instrução Pública pelas Juntas Gerais dos distritos ou pelas comissões 
executivas dos municípios locais, a cujo cargo ficarão a respectiva adaptação e as 
despesas a fazer com a aquisição e conservação do mobiliário e a acomodação das 
colecções incorporadas.”, para além de outras responsabilidades financeiras como 
se pode verificar nas diversas alíneas deste artigo.

No entanto esta obrigação não foi acatada por diversos distritos, como foi o 
caso de Faro. A Inspecção contactou por duas vezes a Junta Geral não tendo chega-
do a obter resposta.12

Em 1965, com o Decreto-Lei n.º 46 350 de 22 de Maio, o Arquivo Distrital de 
Faro é legalmente criado mas só entrou verdadeiramente em funcionamento a 16 
de Setembro de 1970.13 Nessa altura dependia da Direcção – Geral do Ensino Su-
perior e das Belas Artes, do Ministério da Educação Nacional e recebia apoio finan-
ceiro da Junta Distrital. O Arquivo Distrital ficou inicialmente “instalado em duas 
pequenas salas no primeiro andar do edifício da então Junta Distrital.”14 O seu 1º 
Director foi o Dr. Salustiano Lopes de Brito.

O Arquivo Distrital de Faro que desde 25 de Fevereiro de 1997 encontra-se se-
diado num edifício moderno, construído de raiz para ser Arquivo, passou a depen-
der da Direcção Geral de Arquivos pelo Decreto-Lei n.º 93/2007 de 29 de Março.

Os Arquivos Distritais possuem as seguintes atribuições definidas legalmente15:

a) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado físico da documentação 
de que são depositários e assegurar a implementação das políticas de pre-
servação e conservação definidas pela DGARQ;

__________
11 Ibidem, p. 9.
12 Ibidem, p. 11. Em 1932 eram os seguintes os Arquivos Distritais criados: Leiria (1916); Bragança (1916); 
Évora (1916); Braga (1917); Porto (1931); Coimbra (1931); Ponta Delgada (1931); Funchal (1931); Viseu 
(1932). [Ibidem, p. 12.].
13 BRITO, Salustiano Lopes – Guia do Arquivo Distrital de Faro. Faro, Arquivo Distrital, 1991, p. 14.
14 Ibidem, pp. 12-13.
15 Despacho N.º 2007/018, do Director-Geral da Direcção-Geral de Arquivos.
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b) Proceder ao tratamento arquivístico da documentação à sua guarda e elabo-
rar os respectivos instrumentos de descrição e pesquisa, de acordo com as 
orientações da DGARQ;

c) Promover o acesso aos fundos documentais de que são depositários, im-
plementando sistemas de descrição, pesquisa e acesso aos documentos de 
acordo com as orientações da DGARQ;

d) Assegurar a prestação de serviços de consulta, de reprodução, de certifica-
ção e de pesquisa sobre a documentação de que são depositários;

e) Efectuar averbamentos sobre documentação incorporada, quando solicita-
da pelas entidades competentes;

f) Garantir o cumprimento da legislação sobre comunicabilidade e sobre pro-
tecção de dados no acesso à documentação de que são depositários;

g) Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico de que são 
depositários, bem como do existente na respectiva área geográfica de inter-
venção, autonomamente ou em colaboração com outras entidades;

h) Prestar serviços de consultoria e apoio técnico e apoiar os serviços centrais 
da DGARQ na gestão de programas e na promoção de iniciativas e projectos, 
na respectiva área geográfica de intervenção.

O Arquivo Distrital de Faro, desde a sua implementação, tem-se imposto como 
um baluarte na defesa do Algarve, tanto na sua vertente de salvaguarda do patri-
mónio arquivístico e informacional, como constituindo-se na sua grande memória 
administrativa e histórica, onde a informação organizada e fundamental à defesa 
dos interesses e da identidade do Algarve e dos seus moradores se localiza.

O Arquivo Distrital de Faro tem perseverado pelo direito do cidadão ao acesso à 
informação de acordo com o artigo 268º, sobre os direitos e garantias dos adminis-
trados, da Constituição Portuguesa:

 “1. Os cidadãos têm o direito de ser informados pela Administração, sempre 
que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam directamente 
interessados, bem como o de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles 
forem tomadas.

2. Os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos adminis-
trativos, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna 
e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas.”

No entanto sabemos que a legislação produzida para facilitar e proteger o aces-
so aos documentos depende, na prática, do estado de organização dos arquivos, 
da capacidade e do interesse das instituições em manter a informação tratada e 
disponibilizada a quem dela precisa.
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Imagens do Arquivo Distrital de Faro:

1

Exterior do Edifício

2

Sala de Leitura
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3

Depósito do 2.º piso

2.1. Arquivos algarvios

O panorama do Património Arquivístico no Algarve não era brilhante no ano de 
199816, se tivermos em conta o número diminuto de arquivos organizados arquivis-
ticamente, com inventários editados e o número reduzido de técnicos especializa-
dos, o Arquivo Distrital de Faro possuía o único técnico superior de arquivo existen-
te no Algarve17 e os 5 técnicos profissionais de arquivo presentes em instituições 
algarvias estavam repartidos pelo Arquivo Distrital, três, e pela Câmara Municipal 
de Loulé, dois.

O Arquivo Distrital de Faro procurou, sempre, junto das várias instituições al-
garvias inverter a tendência para a degradação dos seus arquivos, demonstrando 
que o pouco significado dado à organização intelectual e física dos documentos se 
reflecte na sua perda e na lenta resposta da autarquia para o exterior, com reflexos 
negativos para a sua imagem.

__________
16 Ano em que o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo implementou o “Programa de Apoio à 
Rede de Arquivos Municipais (PARAM)”.
17 Este técnico era o Director do Arquivo Distrital de Faro, em comissão de serviço, desde 1994, sendo 
que pertencia ao quadro da Câmara Municipal de Loulé, a única autarquia que tinha contratado um 
arquivista até ao momento.
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Como exemplo podemos retirar do Relatório do Arquivo Distrital, do ano de 
1998, as seguintes passagens:

“No ano de 1998 o Arquivo Distrital de Faro colaborou e apoiou diversas institui-
ções algarvias em actividades comuns, formação e apoio técnico.

Algumas das instituições com que o Arquivo Distrital cooperou ou que ainda 
colabora são as seguintes:

– Igreja no Algarve através do apoio à organização e inventariação dos seus arquivos:

• Paróquia de S. Pedro de Faro;

• Diocese do Algarve;

• Cabido. 

– Câmara Municipal de S. Brás de Alportel com o apoio à organização, inventa-
riação, selecção e difusão do seu arquivo histórico. Neste trabalho também 
o Arquivo Distrital coordena as licenciadas que se encontram nesta câmara 
através do programa “AGIR” do Instituto Português da Juventude, ….

– Câmara Municipal de Albufeira procedendo à construção do inventário do 
seu arquivo histórico e selecção de documentos de arquivo.

– Câmara Municipal de Tavira com visita técnica ao seu Arquivo Histórico.

– Câmara Municipal de Vila Real de Santo António com visita técnica ao seu 
Arquivo Municipal.

– Câmara Municipal de Olhão com informação sobre a selecção e eliminação 
de documentos.

– Câmara Municipal de Alcoutim com a organização, inventariação e selecção 
de documentos.

– Câmara Municipal de Portimão com a organização, inventariação e selecção 
de documentos.

– Hospital Distrital de Faro através de convite ao Director do Arquivo Distrital 
para fazer uma comunicação em Outubro relativa aos Arquivos Hospitalares 
e a sua importância na desburocratização.

– Direcção Regional da Educação do Algarve através da divulgação pelas esco-
las dos eventos culturais do Arquivo Distrital.

– Associação de Saúde Mental de Faro (ASMAL) com a assinatura de protoco-
los para estágio de formandos(as) no Arquivo Distrital de Faro.

– Parque Natural da Ria Formosa: apoio ao estudo relativo à implementação 
do Arquivo Administrativo.

– Reserva do Sapal de Castro Marim: apoio ao estudo relativo à implementa-
ção do Arquivo Administrativo.
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– Escola Afonso III visita de estudo ao Arquivo Distrital de Faro.

– Escola do 2º e 3º Ciclos Poeta Bernardo de Passos visita de estudo ao Arqui-
vo Distrital de Faro.

– Universidade do Algarve/Politécnico: acção de formação e informação no 
Curso de Educação e Intervenção Comunitária pelo Director do Arquivo Dis-
trital de Faro.”

2.2. PARAM

Em 1998 o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo implementou o Pro-
grama de Apoio à Rede de Arquivos Municipais (PARAM).18 Este projecto que assen-
tava numa partilha de responsabilidades entre o Instituto e as autarquias foi impor-
tante no impulso que ajudou dar à organização dos Arquivos Municipais algarvios.

O Arquivo Distrital de Faro tinha no âmbito do PARAM uma dupla função:

– Continuar a apoiar as Câmaras Municipais na organização dos seus arquivos 
e também ouvir e procurar resolver as dúvidas dos municípios relativamente 
ao PARAM.

– Informar o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo sobre a evolu-
ção prática dos projectos.

As actividades desenvolvidas pelo Arquivo Distrital de Faro, coordenação das 
tarefas de organização, construção de inventários e formação de funcionários au-
tárquicos em arquivística, passaram a ser um forte incentivo ao desenvolvimento 
da arquivística algarvia, como se pode observar nos primeiros anos de 1999 a 2002, 
no Relatório sobre a aplicação do PARAM no Algarve:

“a) Foram aprovados entre 1999 e 2001 os seguintes projectos – Câmaras Muni-
cipais de Silves19, de Vila Real de Santo António20, de Lagoa21, de Tavira22, de 
Vila do Bispo e de Loulé23.

__________
18 O PARAM foi oficialmente lançado em Março de 1998 e está de acordo com a alínea “r”, n.º 1, do 

artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 60/97, “Apoiar as autarquias no planeamento e construção da rede de 
arquivos municipais;”.

19 O Arquivo Municipal de Silves foi inaugurado em Setembro de 2005, tendo uma técnica superior de 
arquivo desde 2000.

20 O Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António foi inaugurado em Fevereiro de 2004, possuindo 
uma técnica superior de arquivo desde 2001.

21 O Arquivo Municipal de Lagoa foi inaugurado em Setembro de 2002, já possuindo, na altura, uma 
técnica superior de arquivo.

22 A Câmara Municipal de Tavira inaugurou o Arquivo Municipal a 24 de Junho de 2001, tendo já nos seus 
quadros uma técnica superior de arquivo desde 1999.

23 Inauguração do Arquivo Municipal de Loulé a 4 de Agosto de 2007, possuindo desde 1991 um técnico 
superior de arquivo e duas técnicas profissionais de arquivo.
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b) Para o ano de 2002 não temos informação de novos projectos.

c) Relativamente ao acompanhamento do Arquivo Distrital de Faro no âmbito 
do projecto do PARAM ele tem incidido sobre as seguintes áreas:

1. Divulgação e Informação – sensibilizar as Câmaras Municipais para a impor-
tância do PARAM.

2. Apoio Técnico à Candidatura – colaboração com as Câmaras na definição do 
tipo de projecto e no preenchimento dos formulários.

3. Apoio Arquivístico – ajudar a Câmara não só nas tarefas arquivísticas como 
relativamente à funcionalidade dos edifícios onde se irão instalar os arquivos.

Desde o nosso último relatório, 10 de Dezembro de 2001, a actividade do Arqui-
vo Distrital de Faro têm incidido sobretudo nos seguintes aspectos:

– Colaboração com a Câmara Municipal de Loulé na planificação do seu Ar-
quivo Municipal, tendo como acção próxima uma reunião com o arquitecto, 
já que o director do Arquivo Distrital de Faro tinha colaborado activamente 
no planeamento funcional do projecto aprovado pelo Instituto dos Arquivos 
Nacionais/Torre do Tombo. 

Apoio arquivístico diverso.

– Colaboração com a arquivista da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 
António na definição dos objectivos arquivísticos a desenvolver nesse muni-
cípio.

Colaboração, também, na construção de instrumentos como o Regulamento e o 
Guia do Arquivo e o Inventário dos documentos históricos.

– Colaboração com diversas autarquias:

• Lagoa na construção do seu Regulamento de Arquivo e resposta a dúvidas 
colocadas pela sua arquivista; 

• Tavira em resposta a dúvidas colocadas pela sua arquivista; 

• Silves também em colaboração com a sua arquivista;

• Vila do Bispo na insistência que temos procurado fazer para que a autarquia 
abra concurso para um arquivista, ofício de 10 de Dezembro de 2001.24

Para além das autarquias que já aderiram ao PARAM outras tem tido a nossa 
colaboração, tais como:

__________
24  A Câmara Municipal de Vila do Bispo inaugurou a 31 de Janeiro de 2009 o Arquivo Municipal e ao 

mesmo tempo contratou um técnico superior de arquivo.
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• Albufeira, para além de outros apoios, participámos no concurso para uma 
vaga de arquivista e já estamos a colaborar com a especialista que ocupou o 
dito lugar.  

• S. Brás de Alportel pareceu-nos entre 1996 e 1998 um município que queria 
candidatar-se ao PARAM, pois colaborámos na organização e inventariação 
dos documentos históricos do seu arquivo municipal e na avaliação e selec-
ção dos seus documentos. No entanto após as tarefas estarem praticamente 
concluídas desistiu do projecto.” 

2.3. Arquivistas

O Arquivo Distrital de Faro, também, teve um papel fundamental no aumento 
do número de arquivistas no Algarve, vejamos alguns dados:

1. Apoio funcional a todas as Câmaras do Algarve, a partir de 1998, Programa 
de Apoio à Rede de Arquivos Municipais (PARAM), com a divulgação e clarificação 
do programa; reuniões com os Presidentes de Câmara para promover a necessi-
dade dos arquivos municipais, dotando-os com técnicos especializados; formação 
arquivística a funcionários autárquicos. Deste trabalho resultou a construção de 6 
Arquivos Municipais e a contratação de técnicos de arquivo, superiores e médios.

2. Coordenação de estágios de diversos programas tanto no Arquivo Distrital 
como em outras instituições algarvias que levaram algumas das estagiárias a forma-
rem-se como arquivistas e hoje trabalham em diversos arquivos municipais.

Também o facto de o Director ter sido um dos organizadores e subdirector do 
Curso de Especialização em Ciências Documentais, da Universidade do Algarve e 
aí professor, 2003 a 2005, e Coordenador do 1º Curso de Técnicos Profissionais 
de Arquivo, promovido pela Delegação Regional do Sul da Associação Portuguesa 
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 2003 a 2004, permitiu o aumento 
de técnicos especialistas, superiores e médios, alterando radicalmente o panorama 
arquivístico existente quando, em 1994, era o único técnico superior de arquivo em 
actividade no Algarve.

Deste modo o Algarve que tinha em 1998 um único técnico superior de arquivo 
para toda a região25, passou, em  2009, a contar com 16, sendo 11 pertencentes a 
Câmaras Municipais26, 3 ao Arquivo Distrital de Faro, 1 à Entidade Regional de Turis-
mo e o outro à Universidade.

__________
25 O Director do Arquivo Distrital de Faro em comissão de serviço, desde 1994, pertencente, no entanto, 

ao quadro da Câmara Municipal de Loulé.
26 Albufeira, Lagoa, Lagos, Olhão, Portimão, Silves, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António.
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2.4. Igreja

Poucos são os arquivos da Igreja que no Algarve se encontram organizados e 
com inventários publicados de acordo com as técnicas arquivísticas. Com estas ca-
racterísticas temos os Arquivos da Paróquia de S. Clemente de Loulé (cidade)27, da 
Paróquia de S. Sebastião da cidade de Loulé28, da Paróquia de S. Sebastião de Salir 
(Concelho de Loulé)29, Paróquias de Nossa Senhora da Assunção de Alte e de Que-
rença (Concelho de Loulé)30, Paróquia de S. Pedro de Faro (cidade)31 e também da 
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, da cidade de 
Faro32.

Com o apoio e a colaboração das diversas autoridades eclesiásticas o Arquivo 
Distrital de Faro procedeu à organização, descrição e publicação de inventários dos 
diversos arquivos sob custódia da Igreja no Algarve, como são os casos dos Arquivos 
Diocesano e do Cabido Catedralício33.

Também no que se refere às Misericórdias, instituições de assistência aos ne-
cessitados que surgiram em Portugal nos finais dos anos de 140034, a organização 
dos seus arquivos é praticamente inexistente. Tendo sido, no entanto, efectuado e 
publicado um recenseamento inserido no projecto nacional do Inventário do Patri-
mónio Cultural Móvel.35 Esta publicação não deu, infelizmente, origem à organiza-
ção física desses Arquivos.

__________
27 SABÓIA, João; CRISTINA, Ana – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Clemente de Loulé. Al`Ulyã. 

Loulé: Arquivo Municipal de Loulé. N.º 2 (1993), p. 259-281. ISSN: 0872-2323.
28 SABÓIA, João – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Sebastião. Al`Ulyã. Loulé: Arquivo Municipal 

de Loulé. N.º 3 (1994), p. 231-253.
29 SABÓIA, João; PEDRO, Serra – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Sebastião de Salir. Al`Ulyã. 

Loulé: Arquivo Municipal de Loulé. N.º 5 (1996), p. 241-264. ISSN: 0872-2323.
30 SABÓIA, João; SERRA, Pedro; CABRITA, Rosária; CEBOLA, Maria José – Inventário dos Arquivos das 

Paróquias de Nossa Senhora da Assunção de Alte e de Querença. Al`Ulyã. Loulé: Arquivo Histórico 
Municipal de Loulé. N.º 10 (2004), p. 449-490. ISSN: 0872-2323.

31 SABÓIA, João; LARANJINHA, Natália – Inventário do Arquivo da Paróquia de S. Pedro de Faro. Anais 
do Município de Faro. Faro: Câmara Municipal de Faro. Vol. (1999), p. 177 - 206. ISSN: 0871-0872.

32 BRITO, Lopes, “Inventário do Arquivo Histórico da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo. Faro”, Anais do Município de Faro, núm. 24 (1994), págs. 139-168.

33 SABÓIA, João – Fontes documentais para a história da religião em Portugal: o caso do Algarve. In 
González Cruz, David (ed.) - Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica:  Actas  del Primer 
Encuentro Internacional celebrado en Almonte-El Rocío (España) de 1999. Huelva: Universidad de 
Huelva, 2000, p. 197-220. ISBN: 84-95699-48-6. 
SABÓIA, João; CRISTINA, Ana – Os Arquivos da Igreja no Algarve. In 9º Congresso do Algarve: 
comunicações. Vilamoura: Racal Clube, 1997, p. 39-46.

34 O Compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1498, aprovado pela rainha D. Leonor, serviu de 
paradigma às Misericórdias que se estenderam por toda a parte onde os portugueses passaram. 

35 BRITO, Lopes; SABÓIA, João (coordenação técnica), Recenseamento dos Arquivos Locais: Câmaras 
Municipais e Misericórdias: Distrito de Faro, vol. 6, Lisboa, Inventário do Património Cultural Móvel, 
1997.
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No Algarve existem 21 Misericórdias que, infelizmente, já perderam muito do seu 
valioso património arquivístico, algumas delas administravam também Hospitais.

2.5. Loulé

 Arquivo Distrital de Faro na sua acção de divulgação do PARAM e de apoio 
às autarquias na organização dos seus arquivos também cooperou com a Câmara 
Municipal de Loulé, tanto na candidatura, em 2000, ao PARAM, como no projecto 
arquivístico do novo edifício do Arquivo Municipal.  

Deste modo foi possível, ainda como Director do Arquivo Distrital de Faro, 
trabalhar em cooperação com o arquitecto Marcelo Santos de modo a que fosse 
desenvolvido, em primeiro lugar, um programa de arquivo para o edifício, com a 
definição das instalações necessárias e dos circuitos tanto técnico como público. A 
partir deste programa o arquitecto desenvolveu todo o projecto de arquitectura, 
que deu origem ao edifício inaugurado a 4 de Agosto de 2007. 

A infraestrutura arquivística foi construída no interior das fachadas de um edifí-
cio antigo. Tendo-se constatado que o espaço disponível era limitado foi necessário 
acrescentar-se uma cave para depósito a fim de se aumentar a capacidade de arma-
zenamento dos documentos. 

O projecto do edifício do Arquivo Municipal de Loulé foi delineado tende em 
consideração as seguintes áreas:

1.ª - Locais de depósito onde os técnicos só trabalham ocasionalmente e que 
são vedados ao público.

2.ª - Locais de trabalho vedados ao público.

3.ª - Locais abertos ao público.   

Estas áreas distribuem-se por um edifício que tem como área bruta de constru-
ção 1415,15 m2, dispostas do seguinte modo:

– Cave: 404,65 m2.

– R/Chão: 600,75 m2.

– 1.º Andar: 409,75 m2.  

As três áreas definidas têm as seguintes instalações principais:

1.ª Área:   

– Cave: 2 Depósitos com um total de 237,95 m2 e 2078 metros m/l de capaci-
dade. 

– R/Chão: 1 Depósito com um total de 116,80 m2 e 870 metros m/l de capaci-
dade
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– 1.º Andar: 1 Depósito com um total de 184,90 m2 e 1555 metros m/l de ca-
pacidade.

– Total: 539,65 m2, 

– Total da capacidade (estantes compactas): 4.503 metros m/l. 

2.ª Área:

– R/Chão: 

• 3 Gabinetes de Trabalho com um total de 65,95 m2.

• 1 Sala de Apoio à Recepção de Documentos com 21,45 m2.

– 1.º Andar:

• Gabinete de Apoio Administrativo com 17,30 m2.

• Gabinete do Director com 25,48 m2. 

– Total: 130,18 m2. 

3.ª Área:

– R/Chão: 

• Zona de Atendimento e Informação com 9,10 m2.

• Hall/Átrio com 88,15 m2.36

• Sanitários (masculinos, femininos, deficientes) com 10,93 m2.

• 2 Gabinetes de Trabalho com 42,90 m2.

– 1.º Andar:

• Sala de Leitura com 76,40 m2.

• Zona de Atendimento à Sala de Leitura com 7,35 m2.

– Total: 227,48 m2. 

Para além destas instalações existem outras que no total ocupam uma área de 
182,30 m2, das quais podemos destacar as seguintes:

– Arrecadações, Zonas Técnicas, Sala e Sanitários dos Funcionários, Áreas de 
Circulação e Caixa de Elevadores.

Este equipamento tem um elevador que funciona da Cave ao 1.º Andar e serve, 
prioritariamente, como “Monta-cargas”. No entanto, também, está acessível aos 
leitores que tenham dificuldades em subir ao 1.º Andar pelas escadas.

__________
36 Com a possibilidade de ser utilizado para eventos culturais.
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Para melhor ilustrar a descrição do edifício do Arquivo Municipal de Loulé apre-
sentamos as imagens que se seguem:

1
Fachada do Arquivo Municipal de Loulé – 2007

2
Depósito do Arquivo Municipal
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As novas instalações do Arquivo Municipal de Loulé são um bom exemplo de 
como a colaboração de um arquivista e de um arquitecto à volta de um programa 
coerente de construção de arquivos é fundamental no planeamento e implemen-
tação de instalações modernas e funcionais. Dando, assim, às autarquias infraes-
truturas adaptadas às necessidades dos seus sistemas arquivísticos e prestigiantes 
para as sociedades onde se inserem, reforçando, desta forma, a capacidade de pla-
neamento e de organização dos Sistemas de Arquivo das Câmaras Municipais.

2.6. A Rede de Arquivos do Algarve

A Rede de Arquivos do Algarve foi tema da reunião realizada no dia 3 de Abril de 
2009, no Arquivo Distrital de Faro, em que estiveram presentes 19 arquivistas que 
representavam 11 instituições algarvias.

Os arquivistas defrontam-se, actualmente, com grandes desafios, tanto no re-
conhecimento da sua profissão, que o Decreto-Lei nº 121/2008, de 11 de Junho, 
não veio ajudar, como profissionalmente, no que diz respeito, por exemplo, à ne-
cessidade de centrar o serviço de arquivo numa única unidade orgânica, à imple-
mentação da Gestão de Qualidade e ao avanço da Gestão Documental Electrónica 
em muitas instituições algarvias.

Estes são alguns dos desafios a que os arquivistas estão confrontados no seu 
papel de servir cada vez melhor os seus utentes internos e externos, tal como colo-
car os seus serviços de arquivo na vanguarda e por vezes como motores da moder-
nização das instituições em que se inserem.

Perante estes múltiplos desafios a que se somam, muitas vezes, a incompreen-
são do seu papel no seio da organização por parte dos outros funcionários e direc-
ção, o arquivista sente a necessidade de funcionar em rede com os outros colegas 
e instituições.  

Deste modo e tendo presente a evolução que o Algarve sofreu relativamente 
ao número de especialistas em arquivo, com pós graduação, que era de 1 em 1998, 
passando a 16 neste ano de 2009, colocados como técnicos superiores em 12 ins-
tituições algarvias, parece-nos que a partilha de dúvidas, conhecimentos e ideias 
poderá ser fundamental para o trabalho de cada um, do todo colectivo e conferir 
uma maior visibilidade aos arquivos e aos arquivistas no seio das organizações e da 
sociedade algarvia.  

Assim, foi proposta e aceite a implementação da Rede de Arquivos do Algarve 
que terá por objectivo dinamizar os aspectos da gestão administrativa, valoriza-
ção do património e da actividade arquivística da região, sublinhando igualmente 
a sua importância pedagógica, recurso educativo e uma mais valia para o turismo 
cultural.
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A Rede de Arquivos do Algarve assentará numa estrutura informal e voluntária 
constituída por arquivos públicos e privados algarvios, pelos arquivistas trabalhan-
do nesta região.

Esta Rede terá uma Carta de Princípios onde a liberdade de adesão, a coopera-
ção em rede, o serviço público, a ética profissional e a inovação estarão presentes.

A coordenação estará a cargo de um grupo coordenador, anualmente eleito e 
em rotatividade dos arquivos e dos arquivistas, que dinamizará as reuniões e os 
projectos comuns.

A Rede de Arquivos do Algarve pretende, também, desenvolver projectos de 
cooperação entre os Arquivos e promover acções das quais resultem maior eficácia 
e mais economia de meios.

O Arquivo Distrital de Faro colocou ao serviço da Rede a sua Página Electrónica 
e o seu Boletim.

IV
Conclusão

O Arquivo Distrital tem como um dos grandes objectivos o de estar ao serviço de 
todos os que exercem funções na sempre difícil profissão de arquivista. Deste modo 
procuraremos, em comum com todos os colegas, desenvolver acções que levem à 
criação de um espaço integrador de todos os arquivistas, onde a cooperação, a en-
treajuda e o debate possam levar a uma maior visibilidade social da nossa profissão 
e do trabalho desenvolvido pelos arquivistas.

O Arquivo Distrital através do seu Boletim Informativo estará ao dispor de todos 
os colegas para a publicação de artigos, sejam sobre os seus arquivos, os documen-
tos aí existentes, temas de arquivística, ou outros que considerem importantes para 
divulgar as várias vertentes da profissão e da nossa investigação (ver em hhttp://
adfaro.algarvedigital.pt/). 

O Arquivo Distrital de Faro também tem como objectivo a cooperação com to-
das as entidades algarvias, sejam públicas ou privadas. Com este intuito destacare-
mos a colaboração já existente entre o Arquivo e a Globalgarve, que já deu os seus 
primeiros frutos através da instalação da Página Electrónica do Arquivo Distrital de 
Faro nos servidores da Globalgarve, deslocando, assim, para o Algarve uma ferra-
menta que estará ao serviço de toda a região.

Arquivo Distrital de Faro procurará, assim, cooperar nas seguintes áreas:

– Leitura e Referência

– Certidões e Reproduções de documentos



41

I Encontro de Arquivos no Algarve: “Valorização do Património Histórico no Algarve”

– Incorporações

– Extensão Cultural

– Cedência de Espaços

– Consultoria e Apoio Técnico

– Digitalização
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Projecto de criação da Tabela de Selecção de Documentos
 e Plano de Classificação da 

Entidade Regional de Turismo do Algarve 

Relato de uma experiência

I Encontro de Arquivos do Algarve, 2009

Isabel Maria Rodrigues Dias

Entidade Regional de Turismo do Algarve

Introdução

A presente comunicação apresenta o projecto de criação da tabela de selecção 
de documentos, que foi um dos primeiros a ser levado a cabo na Região do Algarve, 
e plano de classificação para a Entidade Regional de Turismo do Algarve. 

Com esta comunicação pretendo demonstrar que, apesar das dificuldades ine-
rentes à execução de um trabalho com as exigências técnicas que este possui, é 
possível alcançar resultados positivos e com rigor técnico. Sem esquecer, sobretu-
do, que é possível contar com o apoio e colaboração dos Arquivos Distritais e da 
Direcção Geral de Arquivos apesar das distâncias se imponham como obstáculo.

Acima de tudo, não pretendo que este relato seja visto como um “manual de 
procedimentos” (e nem o poderia ser), mas sim como um partilhar de experiências 
e como forma de divulgação de algum do trabalho que se tem feito na Região do 
Algarve ao nível da arquivística.
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Enquadramento Jurídico
da

Entidade Regional de Turismo do Algarve

A Entidade Regional de Turismo do Algarve (mais à frente designada por ERTA 
e Turismo do Algarve) é uma pessoa colectiva de direito público de base territorial 
correspondente à área dos 16 municípios do Algarve, dotada de autonomia admi-
nistrativa, financeira e património próprio. O Decreto-lei nº 67/2008 de 10 de Abril 
estabeleceu o regime jurídico das Áreas Regionais de Turismo de Portugal visando 
a reorganização das regiões de turismo. Os Estatutos da Entidade Regional de Turis-
mo do Algarve (anteriormente Região de Turismo do Algarve) foram definidos pela 
Portaria nº 936/2008, de 20 de Agosto.

Tem por missão a valorização turística do Algarve, através da qualificação do ter-
ritório, da promoção e da dinamização do destino, em cooperação com os sectores 
público e privado, para benefício da economia e da qualidade de vida da região e 
do País1. 

Tabela de Selecção de Documentos

«Relação dos documentos de arquivo de um organismo ou adminis-
tração que estabelece os que devem ter conservação permanente e 
fixa os prazos e condições de eliminação dos restantes. A tabela de 
selecção regista o resultado da avaliação»2

O projecto de criação da tabela de selecção teve início em 2006, com a chegada 
do técnico de arquivo que, após ter efectuado o diagnóstico e análise das neces-
sidades, determinou a urgência de uma intervenção profunda ao nível da gestão 
documental, pois não existia qualquer tipo de organização e controlo da documen-
tação produzida.

O classificador que existia era unicamente baseado em códigos previamente 
atribuídos a cada serviço. A organização da documentação no depósito era muito 
deficiente e existia um grande volume de documentação acumulada, a disposição 
das estantes assemelhava-se a um labirinto e o estado de conservação da mesma 
estava longe do ideal, correndo sérios riscos de deterioração. O sistema de arqui-
vo existente era o misto, pois o registo da correspondência estava centralizado na 

__________
1 Conforme o organigrama referenciado no anexo III que ainda não foi ajustado aos novos estatutos.
2 In Dicionário de Terminologia Arquivística, ALVES, I. [et al]. , Lisboa, 1993
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secção de expediente e arquivo, embora cada serviço organisasse o seu próprio 
arquivo e fizesse o registo dos seus processos.

O presente projecto revestiu-se, portanto, de uma relevância extrema não só 
ao nível da preservação, conservação e valorização do património arquivístico da 
Entidade Regional de Turismo do Algarve, como também para o desenvolvimento e 
implementação de um conjunto de normas e procedimentos que evitassem a acu-
mulação descontrolada dos documentos recebidos e produzidos pelo organismo 
e que contribuíssem para o descongestionamento do espaço de armazenamento.

O propósito último seria, assim, agilizar a recuperação da informação e facilitar 
o controlo dos documentos nas várias fases do seu ciclo, culminando na eliminação 
daqueles sem interesse administrativo ou histórico.

Perante uma situação de acumulação descontrolada da documentação produzi-
da e carência ao nível de sistemas de controlo da mesma, tornou-se urgente passar 
para uma intervenção de fundo na organização geral do arquivo que, implicaria 
a criação de instrumentos de gestão documental, sendo os primeiros a tabela de 
selecção de documentos e o plano de classificação.

Após o estudo pormenorizado da instituição, da sua estrutura, evolução, atribui-
ções, circuitos documentais e diplomas legais seguiu-se a análise da documentação 
produzida, ao mesmo tempo que se mantinha o contacto directo com os serviços, 
para que, dessa forma se pudesse chegar a uma listagem de toda a documentação 
produzida pela instituição. 

Depois de ter sido identificado o contexto da produção dos documentos seguiu-
se, de imediato, o preenchimento das folhas de recolha de dados já com o apoio 
do Arquivo Distrital de Faro e após a celebração de um acordo de colaboração. O 
acordo de colaboração foi sugerido pelo Arquivo Distrital e o mesmo funcionava 
como garantia para a finalização do projecto. 

Numa primeira fase, o acompanhamento do projecto foi efectuado pelo Arqui-
vo Distrital sendo que, mais tarde, passou a ser seguido directamente por uma téc-
nica da Direcção Geral de Arquivos e assim decorreu até ao término do processo.

 Nas folhas de recolha, e após decorrida a fase de avaliação documental, colo-
cada a documentação produzida pelo organismo, a respectiva descrição e proposta 
de prazos de conservação. O preenchimento exigiu rigor, ponderação e a aplicação 
de conhecimentos técnicos específicos3 para se poder determinar os prazos de con-
servação. Para alcançar o rigor referido é de salientar o apoio do Arquivo Distrital 
de Faro e as consultas regulares aos serviços produtores, bem como à divisão ju-

__________
3 Seguindo os procedimentos inerentes à avaliação documental, nomeadamente as regras para a 

atribuição do valor secundário e a teoria das três idades (fase-activa, semi-activa e definitiva)



I Encontro de Arquivos no Algarve: “Valorização do Património Histórico no Algarve”

46

rídica, para que não fossem colocados em causa procedimentos legais impostos a 
determinados documentos. Foram ainda consultadas várias portarias de gestão de 
documentos para poder recolher mais informações relativas à documentação pro-
duzida por outras instituições e respectivos prazos de conservação, embora tenham 
servido unicamente como referência4. 

Com as folhas de recolha preenchidas e analisadas procedeu-se à disposição 
organizada da informação na tabela, respectivos prazos de conservação, destino 
final e preenchimento da zona de observações5. Esta tarefa consistiu em transpor 
para a tabela os prazos de conservação colocados nas folhas de recolha de dados 
dispondo as séries de forma ordenada, segundo as grandes áreas funcionais que 
constituem o organismo em causa. Nesta fase, o projecto já estava a ser acompa-
nhado pela técnica da Direcção Geral de Arquivos que orientou e deu indicações 
precisas de como efectuar o preenchimento da tabela de forma coerente e sempre 
segundo os pressupostos técnicos exigidos no âmbito da arquivística.

O passo seguinte foi o de verificação final que engloba as actividades de con-
ferência dos prazos de conservação e destino final de cada série, conferência do 
campo das observações a fim de averiguar se está tudo conforme e padronizar o 
modo de escrita das observações6.

Por fim, restava preparar o Regulamento Arquivístico que iria incluir como ane-
xos a tabela de selecção, a guia de remessa e o auto de entrega7; o regulamento e 
os anexos são as partes constituintes da Portaria de Gestão de Documentos que se 
inicia com um Prólogo, o qual deverá incidir sobre a importância da instituição e da 
sua produção documental bem como, sobre a relevância que o diploma irá ter para 
a instituição.

Entretanto, em Outubro de 2007, o projecto de criação da portaria foi remetido 
aos órgãos da Direcção para aprovação e, após a aprovação interna seguiu para 
parecer da Direcção Geral de Arquivos8.

Após parecer favorável da Torre do Tombo foi encaminhado para o  Ministério 
da Economia e Inovação e posteriormente, para o Ministério da Cultura para ser 
publicada uma portaria conjunta.

__________
4 Especialmente para as funções-meio.
5 Para cada série documental mencionada na tabela de selecção deverá ser inscrito nas observações 

actos legais e razões de natureza administrativa que fundamentaram a indicação dos prazos propostos 
ou outras informações relevantes sobre produção, guarda ou conteúdo do documento. 

6 Devem usar-se números para indicações sobre o destino final e letras para os prazos de conservação, 
ambos devem aparecer em itálico conforme o exemplo apresentado no anexo I.

7 Os anexos referidos estão disponibilizados na página da internet da Direcção Geral de Arquivos.  
8 Que é a entidade que regula e dá parecer sobre processos de avaliação documental.
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No final do processo foi organizado um workshop para divulgação interna e ex-
terna do projecto, em que foram convidados arquivistas e responsáveis de arquivos 
de várias instituições do Algarve. Internamente, pretendia favorecer-se a integra-
ção da totalidade dos funcionários da instituição no projecto (apesar de a grande 
maioria já estar a par do projecto e ter já dado o seu contributo), externamente, o 
relato da experiência poderia vir a ser usado como exemplo para todos aqueles que 
estivessem, ou viessem a estar envolvidos neste tipo de projectos. No workshop 
esteve presente a técnica da Torre do Tombo que acompanhou o processo.

Os serviços, no seu geral, estiveram sempre disponíveis para contribuir para 
a concretização do projecto pois, os 35 anos de existência da instituição, sem ins-
trumentos de gestão documental tornaram o trabalho de arquivo de documentos 
complicado e difícil de concretizar, ao mesmo tempo que a localização dos docu-
mentos se tornava uma tarefa praticamente impossível.

De referir ainda que, inicialmente, como a Entidade Regional de Turismo do 
Algarve estava sob a tutela do Ministério da Economia e Inovação começou por 
direccionar-se o projecto para a criação de uma portaria conjunta com o Ministério 
da Cultura contudo, já no final do processo, houve alterações ao nível do regime 
jurídico das Regiões de Turismo o que impediu que se publicasse a portaria que 
incluiria a tabela de selecção. Neste momento, essa tabela irá ser integrada num 
regulamento interno do Arquivo Geral da ERTA.

Plano de Classificação

«Sistema de classes pré-definidas, concebido para a organização de 
um arquivo corrente.»9 

Como já foi referido a ERTA necessitou de uma intervenção de fundo na orga-
nização do seu arquivo que implicou a criação de instrumentos de gestão docu-
mental, em que o primeiro a ser criado foi a tabela de selecção de documentos. 
Mas outra necessidade imediata surgia, nomeadamente a criação de um plano de 
classificação que abarcasse toda a documentação produzida e, que organizasse a 
documentação logo no acto da sua entrada na instituição. Se a tabela de selecção 
iria permitir fazer a gestão da documentação em arquivo definitivo evitando a acu-
mulação descontrolada de documentos, o plano de classificação, por sua vez, iria 
organizar e permitir a recuperação da informação de uma forma rápida e eficaz, o 
que não acontecia até ao momento. 

__________
9 In Dicionário de Terminologia Arquivística, ALVES, I. [et al]. , Lisboa, 1993.
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A elaboração do plano de classificação ficou facilitada pois, muitas das etapas 
necessárias à sua concepção já tinham sido efectuadas aquando da criação da tabe-
la. Foi, portanto, necessário utilizar o estudo efectuado relativamente ao contexto 
da produção documental, ao levantamento da produção documental e estudo sis-
temático dos assuntos/processos existentes. 

Após reunida a informação passou-se para a construção da grelha de classifica-
ção que exigiu a consulta das folhas de recolha de dados; posteriormente separa-
ram-se as séries por conjuntos correspondentes a áreas de actividade do organismo 
e comecei a listar a documentação produzida referente a cada grande área, come-
çou então a surgir a tabela hierárquica de documentos10.

Durante a elaboração do plano de classificação foi efectuada a consulta de ou-
tros planos de classificação que serviram unicamente como referência e manuais 
para a criação de planos de classificação, em grande parte do Brasil. Alguns dos 
manuais disponibilizados via internet fornecem indicações pormenorizadas sobre a 
criação deste tipo de instrumentos e, foi na sequência da consulta desses manuais, 
que optei por seguir o critério funcional11 para a organização e distribuição dos 
documentos no plano12. 

Segundo o critério funcional, os documentos devem aparecer relacionados com 
as funções e sub-funções desempenhadas por cada serviço, e não com o sector ou 
departamento que lhe deu origem. Apesar do critério estrutural ser o mais adopta-
do apresenta alguns problemas, nomeadamente quando se tratam de instituições 
com estruturas muito confusas em que se misturam funções ou quando essas es-
truturas sofrem alterações constantes. 

A opção pelo critério funcional, deveu-se ao facto de na ERTA as actividades e 
funções desenvolvidas transitarem entre sectores com alguma frequência e, pelo 
facto de se tornar difícil a reorganização do trabalho quando essas funções mudam. 
Com um plano que generalize e não particularize essas actividades será mais fácil 
fazer com que passem a visualizar a instituição como um todo e não como “peque-
nos compartimentos” independentes do todo que é o organismo. O facto de não 
optar por um critério que se baseie na estrutura orgânica da instituição irá torná-lo 
flexível e facilitar a sua aplicação por parte dos serviços, pois não terá que haver 
mudanças no plano sempre que haja alterações na estrutura da organização.

__________
10 Como mostra o exemplo no anexo II.
11 O critério funcional refere-se a classes que correspondem estritamente a funções. No plano aparecem 

referidas funções para as grandes áreas de actividade do organismo, segundo as atribuições que lhe 
são conferidas legalmente.

12 Ver exemplo no anexo II.
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Outra preocupação foi não tornar o plano demasiado exaustivo e com códigos de-
masiado extensos sendo que, um dos objectivos da criação de instrumentos de ges-
tão documental é agilizar as actividades inerentes à organização da documentação.

Uma das últimas etapas da criação do plano foi a de colocar as séries na depen-
dência das respectivas funções e sub-funções e atribuir os respectivos códigos13. 

Por fim restava preparar a apresentação final do plano para aprovação dos ór-
gãos da Direcção. Este documento incluiu as recomendações genéricas (princípios 
gerais que presidiram à elaboração do plano), grelha de classificação, descrição do 
conteúdo das séries e caracterização das unidades arquivísticas. A descrição do 
conteúdo das séries foi colocada na grelha do plano para facilitar a sua aplicação 
pelos serviços.

Depois da aprovação o plano foi distribuído pelos serviços, bem como se dispo-
nibilizou todo o apoio em caso de dúvidas.

A secção de expediente e Aquivo iniciou, de imediato, a sua aplicação (ainda 
que em fase experimental) enquanto se ia recebendo o feedback dos serviços e 
eram efectuadas as alterações que se consideravam necessárias.

Conclusão:

Neste momento já são observáveis as mudanças na instituição relativamente à 
gestão da documentação. 

O depósito de arquivo já possui um nova disposição das estantes, mais adap-
tada às necessidades de um arquivo definitivo, a documentação acumulada e que 
consta na tabela de selecção já está a ser preparada para uma futura eliminação e 
alguma da documentação de conservação definitiva já esta a ser reacondicionada 
de forma a evitar a sua deterioração.

O plano de classificação está a ser aplicado e já terminou a fase experimental, 
após a qual não se verificou a necessidade de efectuar um grande número de alte-
rações, o que significa que o mesmo estava bastante completo e que responde às 
necessidades da instituição. Os serviços já se mostram mais receptivos ao plano, 
bem como à utilização de lombadas padrão criadas especificamente para a institui-
ção respeitando, inclusivé, as indicações que deverão constar nas mesmas. A imple-
mentação das lombadas padrão ficou facilitada pois estavam incluídas no processo 
de Gestão da Qualidade e que o organismo estava envolvido.

Considero positivo o saldo final do projecto de criação dos instrumentos de des-
crição documental para a instituição, embora haja ainda muito a fazer e muitas 
barreiras a transpôr, mas está a seguir-se no bom caminho.
__________

13 A forma de codificação escolhida foi a numérica pois é de fácil apreensão e aplicação.
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Uma nova etapa e ao mesmo tempo um novo desafio está já a surgir – a gestão 
electrónica de documentos.

ANEXOS

Anexo I
Tabela de selecção
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 Anexo II
Plano de classificação

Anexo III
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SÃO BRÁS DE ALPORTEL

ARQUIVO PAROQUIAL

 (1586-2009)

O Arquivo Paroquial, embora fragmentado, conserva ainda um acervo documen-
tal valioso para a história da Igreja de São Brás de Alportel. Alguns exemplares 
encontram-se em mau estado de conservação e com falta de fólios. Ocupam na 
estante do Arquivo Paroquial sete metros.

No século XIX foram publicadas várias portarias e decretos sobre o registo 
paroquial e transferência dos arquivos ou cartórios das igrejas e corporações 
religiosas para o ANTT. Pela Portaria de 15.09.1838, os párocos “ficam responsáveis 
por qualquer falta, descaminho, destruição ou irregularidade”. O Decreto de 
19 de Agosto de 1859 refere-se a novos formulários que entraram em vigor no 
primeiro de Janeiro de 1860. Mas em várias partes do país esta reforma teve muita 
contestação e o Governo foi obrigado a publicar um sem número de circulares e 
instruções para esclarecer o assunto. O Bispo do Algarve, porém, recebeu um elogio 
por ter apresentado os novos mapas de registo paroquial de modo competente e 
na “perfeição”. 

Para facilitar a observância do Código do Registo Civil, que entrou em vigor no 
dia 1 de Abril de 1911, D. António Barbosa Leão deu algumas instruções aos párocos 
sobre o Registo Paroquial, porque a partir daquela data, embora «não tenha no 
fôro civil o mesmo valor jurídico, que tinha até ao presente, não pode deixar de 
continuar a ser feito por assim o exigirem as leis da Igreja e os serviços eclesiásticos 
e religiosos».

O Decreto-Lei n.º 1.630, de 9 de Julho de 1915, obrigou que os registos 
paroquiais se transferissem para o Estado. Este acervo documental, pelo Decreto 
n.º 2.225, de 18 de Fevereiro de 1916, foi parar ao Palácio de São Vicente de Fora. 
Daqui saiu para a Rua da Paz e, finalmente, para a Torre do Tombo. A 27 de Julho 
de 1931, outro decreto-lei criou os arquivos distritais. Para eles deviam ir todos os 
livros do Registo Paroquial. Porém, o decreto não foi executado integralmente e a 
documentação anda dispersa.
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Em 1918 o Centro Católico, por ocasião das eleições, entre outras reivindicações, 
pediu a cedência à Igreja dos duplicados do registo paroquial, mas o seu apelo não 
foi ouvido.

A primeira referência aos livros paroquiais encontra-se na visitação da Ordem 
de São Tiago de 1565. O visitador manda lançar no Livro de Inventário todas as 
coisas «meúdas» pertencentes à capela.

A partir de 1586 os bispos do Algarve fizeram a visitação à capela curada de 
São Brás de Alportel. Neste ano, o visitador decreta que se escreva no Livro da 
Distribuição as cláusulas dos testamentos com legados pios. Proíbe que o livro da 
Fábrica da Igreja seja dado ao Provedor para a tomada de contas. Ordena que se 
compre «um livro encadernado em couro, ou pergaminho em três mãos de bom 
papel» para se lançar nele as visitações.

Em 1591 existia apenas um caderno que servia de Livro das Visitas. O visitador 
decreta que se compre um livro para este efeito, pelo «grande perigo de se poderem 
perder» os decretos das visitações anteriores. «Em virtude de obediência», o 
visitador manda lançar no Livro da Fábrica o inventário da «prata, ornamentos, 
toalhas e de todas as cousas do serviço da igreja». Há ainda referências aos livros da 
Fábrica da Igreja e das confrarias do SS.mo Sacramento, Nossa Senhora do Rosário, 
Almas, Santa Eufémia e ao Tombo.

As Constituições do Bispado, de 1674, determinam que em cada igreja 

haja huma arca, em que se metaõ todas as escrituras, doações, instituições, verbas de 
testamentos, & todos os papeis, que por qualquer via pertençaõ à Igreja, & que da dita arca 
se não tirem, senão quando para serviço, & utilidade della for necessario, & a chave da dita 
arca terá o Parocho, & a não entregará a ninguem, salvo ao Parocho, que lhe succeder, ou a 
outrem por mandado nosso, ou do nosso Vigario geral; & faltando em alguma cousa destas, se 
procederá contra elle com pena de quatro mil reis pago do aljube.

(Liv. II, cap. XIV)

haja inventario de toda a prata, ornamentos, & mais movéis, o qual se fará com toda a clareza, 
& distinção, declarando as peças de prata, o feytio, & pezo, que tem, & e as mais cousas o de 
que saõ, de sorte que se não possão nunca trocar, nem dar, antes sempre de conhecer, o qual 
se escrverá em hum livro da Igreja, & delle se tirará o que houver de ter o Sanchristão, ou 
Thesoureiro.

(Liv. IV, cap. IX)

se faça tombo de todos os bens de raiz, fóros, terras, & propriedades, (...) declarando-se nelle 
os fóros, perpetuos, remiveis, ou em vidas, as propriedades, de que se pagão com todas as 
confrontações, & demarcações, quanto cada anno, as pessoas que pagão, as escrituras, em 
que notas estão, & se houver traslado dellas, se ajuntará ao mesmo tombo, & com a mesma 
declaração, & distinção se porão todos os bens da raiz de qualquer qualidade se sejão.

(Liv. IV, cap. XII)
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Nos séculos XVII-XIX, os visitadores referem-se repetidas vezes aos livros do 
Arquivo Paroquial. Recordam que todos os livros devem estar na igreja e em lugar 
seguro, apelam para que estejam bem encadernados e que se “reformem” quando 
houver necessidade. Aconselham que a escrita deve ser legível e tudo deve estar 
bem “discriminado” com “clareza, & distinção”. Mas perderam-se para sempre 
os livros do século XVI, excepto o das visitações, e a maior parte do século XVII. 
Houve extravio de documentação por incúria, ignorância ou subtraída por pessoas 
interessadas na sua posse, e ainda documentação aniquilada por conflitos políticos 
e pela chuva.

D. Avelar, na visitação de 1806, manda colocar a profissão, empregos e ofícios 
dos pais no registo do baptismo, mas nem sempre esta ordem foi cumprida 
cabalmente.

No dia 26 de Julho de 1915, o prior João Rodrigues Passos Pinto oficiou à 
Comissão Administrativa Paroquial (Junta de Freguesia) que, no Arquivo Paroquial, 
existiam ainda livros que deviam «figurar no arquivo da Junta Paroquial». Segundo 
a informação do prior, alguns livros eram muito antigos e diziam respeito a contas 
de receitas e despesas da Fábrica da Igreja. «Ofício do parocho desta freguesia 
datado de vinte e seis do mês findo [Julho], comunicando que já concluiu o exame 
dos livros que fazem parte do arquivo parochial a seu cargo, encontrando entre eles 
alguns muito antigos, que dizem respeito a contas de receitas e despesa da Fábrica 
desta freguesia e que por isso lhe parece que devem figurar no arquivo desta Junta, 
podendo ser levantados no dia que a Junta lhe aprovesse». A Comissão Cultual, «A 
Benemérita», fundada pelo Decreto-Lei de 19.01.1912, também ficou com alguns 
livros. Mas todos estes livros se perderam ou ainda não estão localizados. 

Com a implantação da República, o Arquivo Paroquial sofreu alguns estragos, 
nem sempre esteve devidamente acondicionado e mudou de lugar várias vezes. A 
partir da década de oitenta do século passado, o Arquivo Paroquial tem um espaço 
próprio e com condições para a sua conservação (sem luminosidade e humidade). 
Há dez anos foi feita a sua inventariação. Em 2008, o livro “Memórias de São Brás 
de Alportel I” inseriram o inventário do acervo paroquial. 

Brás de Alportel Dezembro, 09
P.e José Cunha Duarte
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O tempo e o documento: notas sobre a conservação 
de documentos gráficos

Numa experiência inédita para o Arquivo Municipal de Tavira, a intervenção de 
restauro a que foram submetidos seis documentos gráficos deste serviço, revelou 
a necessidade de execução de um trabalho em equipa, na qual o “restaurador tem 
um papel primordial”1. Essa experiência é aqui relatada, por as acções tomadas ao 
longo do tempo poderem trazer consequências nefastas aos documentos. Quando 
esse tempo é utilizado a trabalhar em equipa, entre o arquivista e o restaurador, as 
consequências são positivas.

Decidir submeter a restauro os documentos gráficos resultou de várias necessi-
dades, acumuladas ao longo do tempo, sendo a mais significativa a divulgação da 
informação garantindo em simultâneo a preservação do original, solicitada pelos 
investigadores do Arquivo Municipal e também pelo Serviço de Museus da Câmara 
Municipal de Tavira. 

Apesar dos reduzidos recursos humanos e das condições físicas para realizar ex-
posições ou mostras documentais anualmente, o Arquivo Municipal de Tavira con-
seguiu em 2007 reunir as condições para organizar uma mostra documental2 e uma 
exposição3. Nessas iniciativas não puderam ser incluídos alguns dos documentos 
gráficos, pois o seu estado de conservação não o permitia. Essa situação contribui 
também para a crescente necessidade em encontrar uma solução que impedisse a 
continua degradação de documentos.

A realização em conjunto com a Biblioteca Municipal, em Abril de 2008, por 
ocasião do Dia Mundial do Livro, de um workshop sobre conservação e restauro de 
livros, representou outro momento que alertou para essa necessidade.

__________

1 FLIEDER, Françoise e DUCHEIN, Michel – “Livros e Documentos de Arquivo – Preservação e Conserva-
ção”, edição da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, Lisboa, 1993, 
pág. 99.

2 Mostra documental e fotográfica “Visões do Passado”, em Março de 2007.
3 Exposição documental sugerida pelo Presidente da Câmara Municipal de Tavira e organizada pelo 

Arquivo Municipal, de 24 de Junho a 20 de Julho de 2007, no Salão Nobre da Câmara.
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A primeira solução pensada para assegurar exposições e mostras documentais, 
paralelamente à necessidade de assegurar o acesso à informação sem degradar o 
original, foi a digitalização desses documentos. Contudo, para tal seria necessário 
antes de qualquer medida, assegurar o seu restauro4.

Importa referir que, até à intervenção de restauro 
em 2008, 5 documentos gráficos estavam acondiciona-
dos em capas de formato A4, dobrados e com rasgões 
causados pelo mau manuseamento. Em 2000, para pre-
venir a sua degradação, foram manuseados uma única 
vez para serem fotocopiados, com o objectivo de facultar 
as fotocópias à leitura. Este método não é o ideal, mas, 
atendendo aos recursos disponíveis, consistiu na altura 
a melhor forma para facultar a informação e evitar a sua 
degradação. 

Os documentos foram mantidos dobrados, para não 
forçar o suporte, em capas com reduzida acidez, dentro 
de caixas de arquivo normais, em depósitos com controlo de temperatura e humi-
dade. Um desses documentos, por ter sido enrolado, continuou dentro do rolo de 
reduzida dimensão que não favorecia em nada a sua preservação.

Para iniciar o processo, procuraram-se contactos de conservadores-restaurado-
res que assumissem a intervenção de restauro. Foram realizadas diligências junto 
de entidades públicas5 que pudessem ter serviços vocacionados para esse fim. Por 
falta desses serviços ou por não aceitarem trabalhos externos, as pesquisas acaba-
ram por ser dirigidas a entidades privadas.

A ausência de referências e mesmo de indicações pelos próprios conservadores-
restauradores especializados em cerâmica, conduziu a várias pesquisas na internet. 
Actualmente é possível encontrar alguns contactos de profissionais desta área, mas 
em 2008 as pesquisas não deram muito resultados. Após alguns contactos telefó-
nicos, a solução acabou por se revelar demasiado óbvia: afinal há no nosso país 
uma associação que divulga por especialidades os contactos destes profissionais: a 
Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal6.

A dificuldade em encontrar entidades públicas e mesmo privadas para adjudicar 
um serviço tão específico, deixou a percepção de que a Sul do país não há restaura-
dores disponíveis nem em instituições públicas, nem em privadas, talvez pela pouca 

__________

4 A digitalização é assim o próximo passo a adoptar, em vias de estudo.
5 Arquivo da extinta Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos (actual Instituto Nacional da Habita-

ção), Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino.
6 Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (http://www.arp.org.pt/). 
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divulgação ou pelo facto de haver profissionais especializados só em um ou dois 
tipos de materiais. Apesar de algumas autarquias usufruírem de laboratórios de 
conservação e restauro, não foram detectados serviços de restauro públicos com 
técnicos especializados em restauro de documentos em suporte papel.

A conservação e preservação feita nos Arquivos Municipais, passa pela realiza-
ção de tarefas básicas, mas importantes, como a limpeza mecânica, o controlo de 
humidade e da temperatura com base em conhecimentos adquiridos em livros7 e 
formações de curta duração. Porém, no que diz respeito a intervenções de restau-
ro, os conhecimentos dos arquivistas revelam-se insuficientes. Mesmo solicitando 
apoio de serviços ou laboratórios de restauro que existem em algumas autarquias, 
o apoio técnico revela-se nulo, pois estes serviços encontram-se vocacionados para 
a preservação de património museológico e arqueológico.

O reforço dos serviços públicos de conservação e restauro com a especialização 
em suporte papel, beneficiaria não só os museus e arquivos, mas também os fun-
dos antigos das bibliotecas municipais. A rentabilização destes serviços de conser-
vação, bem como a cooperação entre arquivistas e conservadores-restauradores, 
permitiria melhorar algumas medidas adoptadas, mas também melhorar conhe-
cimentos específicos no que diz respeito a terminologia técnica, identificação dos 
suportes e técnicas de restauro.

Uma vez definida a adjudicação, através da companhia de seguros surgiu uma 
nova questão: como determinar o valor de um documento de arquivo? Como pro-
var que um documento de arquivo tem um determinado valor quando para os ar-
quivistas a perda desse documento é insubstituível? Apesar de dadas garantias da 
fiabilidade e autenticidade dos documentos gráficos, a companhia de seguros não 
ficou muito convencida mesmo explicando que a informação aí contida não se en-
contra noutros documentos.

Estas questões foram ultrapassadas com o apoio das entidades adjudicadas8, 
mas em grande medida e por intermédio do Arquivo Distrital de Faro9, devido ao 
apoio prestado pela Dra. Fátima Ó Ramos10 e da Dra. Catarina Fiqueiredo, ambas da 
Direcção-Geral de Arquivos. O seu apoio foi fundamental para dar cumprimento ao 
disposto no artº 20º do Decreto-Lei nº 16/93 de 23 de Janeiro, no que diz respeito 
à obrigação de comunicação ao órgão de gestão das acções de conservação e de 
restauro. O contributo da Dra. Fernanda e da Dra. Catarina foi ainda importante na 

__________

7 FLIEDER, Françoise e DUCHEIN, Michel – “Livros e Documentos de Arquivo – Preservação e Conserva-
ção”, edição da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, Lisboa, 1993.

8 Atelier SalvArte e as conservadoras-restauradoras Leonor Loureiro e Aida Nunes.
9 Que dirigiu o pedido de apoio à Direcção-Geral de Arquivos.
10 Chefe da Divisão de Descrição, Tratamento e Aquisições da Direcção-Geral de Arquivos.
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orientação dada para a definição do valor dos documentos, na identificação do es-
tado de conservação dos documentos e no esclarecimento de dúvidas relacionadas 
com terminologia específica na área do restauro.

Apresentam-se agora os documentos que foram submetidos a intervenção de 
conservação e restauro. Os seis documentos gráficos, de forma genérica e igual, 
evidenciavam o seguinte estado de conservação:

– Dobras, lacunas extensas, com rasgões associados, grande fragilidade e 
generalizada;

– grandes aplicações de fitas adesivas de várias naturezas, colocadas na 
frente e/ou no verso do documento, para reforço do suporte. Estas fitas 
adesivas estavam a criar problemas a nível de suporte como: tensões, 
manchas extensas na frente e verso e quebras de suporte devido à sua 
rigidez

De forma resumida, apresenta-se de seguida as imagens dos documentos res-
taurados, antes e depois da intervenção. Para não submeter os documentos à ac-
ção do flash, as fotografias11 não apresentam grande qualidade.

• Planta do Coreto do Jardim de Tavira, 1888 (50cmx50cm):

 Antes Depois

 

__________

11 Fotografias: Atelier SalArte, Leonor Loureiro, Aida Nunes e Arquivo Municipal de Tavira.
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• Planta do Coreto do Jardim de Tavira, s.d. (50cmx40cm)

 Antes Depois

 

• Planta da Cidade, 1915 (143cmx115cm)

 Antes Depois

 

• Planta do Jardim Público, 1888 (62 x 146cm):

 Antes Depois
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• Planta da Cidade, 1913 (73 x 65cm) 

 Antes Depois

 

• Planta da Cidade de Tavira com representação da iluminação pública, 

 1913 (143x115cm)

 Antes Depois
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Conclusões

Da experiência aqui relatada de forma resumida, destaca-se o apoio positivo 
da Direcção-Geral de Arquivos, quanto aos esclarecimentos legais e técnicos. Este 
apoio também não teria acontecido se não fosse o papel de intermediário que o Ar-
quivo Distrital de Faro desempenhou entre o Arquivo Municipal de Tavira e o órgão 
de gestão nacional dos arquivos.

Permanece a necessidade de maior partilha de conhecimentos entre arquivistas 
e técnicos de restauro em papel, estando nas mãos dos primeiros reverter a situ-
ação, seja no dia-a-dia ou por exemplo, lançando o convite a restauradores para 
participarem no próximo Encontro de Arquivos do Algarve ou noutras iniciativas. 
A sensibilização não deve ficar resumida a intenções ou frases escritas em livros.

A falta ou pouca divulgação de técnicos de conservação e restauro em suporte 
papel no Algarve, é algo que podemos alegar que depende da decisão de dirigen-
tes. Contudo, a aposta na cooperação atrás indicada e a insistência dos profissionais 
da informação poderão ser uma forma de incentivo.

A rentabilização dos serviços públicos de conservação e restauro com a valência 
do restauro em papel seria benéfico para museus, arquivos e bibliotecas municipais 
do Algarve.
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FONTES DOCUMENTAIS E INVESTIGAÇÃO GENEALÓGICA

Óscar Caeiro Pinto

“interroga, pois, as gerações passadas, 
e examina com cuidado as memórias”

Velho Testamento, Job 8-8

Arquivos, fontes documentais e investigação genealógica. Uma verdadeira trilo-
gia, atrevo-me a dizer quase uma Santíssima Trindade - Pai, Filho e Espírito Santo. 
Mas se por analogia ou blasfémia minha, o filho representa a investigação genealó-
gica, o pai as fontes documentais, então os Arquivos serão naturalmente o Espírito 
Santo.
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Diariamente os arquivos são frequentados por ávidos investigadores, uns 
amadores, outros mais ou menos profissionais em busca de determinadas fontes 
documentais, em busca das raízes, dos antepassados. Este aumento de cultores 
da investigação genealógica está bem patente em Portugal e um pouco por todo 
mundo.

Sempre rodeados de inúmeros apontamentos, fotocópias de registos, falam da 
parentela, dos apelidos, dos ramos, das árvores, mas não são agrónomos.

Mas, o que os faz correr?

Porque se preocupam os homens com os seus antepassados, que motivações 
levam as pessoas empreenderem tempo, dinheiro e recursos em busca da sua an-
cestralidade?

Parece sintomático, mas todos os homens a determinada altura da sua vida de-
monstram curiosidade em conhecer as suas origens, trata-se de uma vontade que 
se explica social e psicologicamente. É a busca da identidade, a necessidade de 
identificação histórica, uma reacção natural a uma sociedade de consumo moder-
na e massificada, onde as pessoas estão deslocadas das suas primitivas origens. As 
pessoas querem saber quem são, de onde vieram, o que as distingue ou o que as 
aproxima no tempo e no espaço.

Durante bastante tempo, estava mais ou menos generalizada a convicção de 
que a genealogia se ocupava apenas das famílias ditas nobres, dando uma imagem 
elitista. Ora esta ideia tende a desvanecer, a genealogia é uma ciência auxiliar da 
história, é de todos e para todos, democratizou-se. 

Quem estuda os trajectos e percursos genealógicos de uma normal família por-
tuguesa, sabe por experiência que não existem fronteiras sociais no passado gene-
alógico. Os clichés do estancamento social são frágeis, pois de uma maneira ou de 
outra no vasto universo familiar, cedo ou tarde, os diferentes estratos sociais se cru-
zam um pouco ao sabor das conjunturas e variáveis da vida. Por isso em genealogia 
as ideias sociais pré-concebidas, cedo caem por terra. Assim é possível começar a 
fazer genealogia numa família titular com presente tradição nobiliárquica e acabar 
num antepassado sapateiro de famílias tipicamente plebeias, assim como começar 
num sapateiro e acabar num titular oriundo das melhores linhagens portuguesas. 
São as surpresas da genealogia e da vida. 

Uns coleccionam selos, moedas, os genealogistas coleccionam antepassados. 
Investigar em genealogia é não ter mais um momento de descanso, é viver em 
estado permanente de pesquisa e de “suspense” é fazer a ponte entre os vivos e os 
mortos, uma aventura quase policial onde o genealogista faz de detective, segue as 
pistas e encontra não o culpado mas o antepassado. 

Também é conhecida a importância que a genealogia tem no campo científico. 
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Em presença de documentos, estuda a história e a biografia das famílias, sejam elas 
nobres, burguesas, ricas ou pobres, proporcionando elementos positivos e verídi-
cos aos historiadores, à demografia, à sociologia, biologia e genética entre outras.

Mas, para fazer uma investigação genealógica é necessário consultar fontes do-
cumentais, onde o investigador vai beber informação. Podemos dizer que o nosso 
país é rico em história, logo rico em fontes documentais, afinal temos novecentos 
anos de nacionalidade.

Numa primeira abordagem, esta multiplicidade documental não facilita o inves-
tigador é necessário separar o trigo do joio. Entre a vasta panóplia de fontes dis-
poníveis nos diversos arquivos, interessam-nos apenas aquelas que relatam factos 
genealógicos, os seja nomes, formas de identificação e de preferência informações 
que refiram parentescos.

Vejamos então algumas fontes documentais, as mais importantes, as mais usa-
das na investigação genealógica.

REGISTOS PAROQUIAIS
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Os registos paroquiais são para o genealogista, como pão para a boca, estes 
foram criados pelo Concílio de Trento, o qual teve início a 13 de Dezembro de 1545 
e terminou a 4 de Dezembro de 1563. 

Entre 1541 e 31 de Março de 1911, todos os baptismos, casamentos, óbitos, 
eram registados na igreja paroquial da respectiva freguesia. Muito mais tarde, cer-
ca de 1859, um decreto-lei, emanado pelo Governo, altera a redacção dos registos 
paroquiais, passando estes a ser lavrados em dois livros; um original e outro dupli-
cado. Até então escrevia-se nos livros até ao fim dos mesmos; a partir desta data os 
livros originais passam a ser anuais: quando termina um ano, termina o livro. Este 
decreto-lei entra em vigor a 1 de Julho de 1860, prolongando-se até 31 de Março 
de 1911, altura em que, por consequência da implantação do regime republicano 
em Portugal, dá-se a separação entre Igreja e Estado, continuando a igreja com os 
registos paroquiais e o Estado começando com o Registo Civil (embora já houvesse 
Registo Civil desde meados do séc. XIX para indivíduos não católicos). Estes registos 
são a base de qualquer genealogia cientifica, pois contem sempre os nomes dos 
neófitos, nubentes e falecidos e, consoante as épocas, os locais e a competência 
dos priores, os nomes e as naturalidades dos pais, dos avós, dos padrinhos e vários 
outros dados de interesse sociológico. A falta de livros de registos paroquiais em 
muitas freguesias, deveram-se a causas múltiplas: o não cumprimento das prescri-
ções eclesiásticas que obrigavam ao registo, a incúria dos priores locais, a roubos e 
desvios de livros ou simplesmente a destruições causadas pelo tempo e por casos 
fortuitos (incêndios, terramotos, guerras, revoluções), etc. Se faltam alguns livros 
de registos paroquiais, em compensação temo-los centralizados nos arquivos. Em 
Portugal esta medida, revolucionaria para o tempo deveu-se a Magalhães Lima, 
ministro da Instrução Pública no governo saído da revolução democrática de 14 
de Maio de 1915. Este autorizou por decreto a transferência para os arquivos pú-
blicos, existentes ou a criar, de todos os livros de registo paroquial anteriores a um 
período de 100 anos, contado desde o ano da transferência. Esse decreto nº 1630, 
de 9 de Junho do mesmo ano, refere e passo a citar o “alto valor histórico, gene-
alógico, demográfico e jurídico que representam os livros de registo paroquial em 
cada uma das suas espécies: nascimentos, casamentos e óbitos” pelo que convinha 
“preserva-los das contingências a que estão sujeitos em edifícios impróprios para 
a sua guarda”.

Os registos paroquiais estão longe de esgotar o elenco das fontes, temos tam-
bém os;

PROCESSOS DE DISPENSA DE MATRIMÓNIO

Para que se pudesse casar, os nubentes tinham que ser denunciados em três 
dias festivos (domingos ou dias santos) tanto na paróquia de residência como na 
paróquia onde tinham sido baptizados e naquela onde viviam na Quaresma ante-
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rior. Com estas denunciações pretendia-se evitar a bigamia e que houvesse casa-
mentos entre parentes. O parentesco pode ser por consanguinidade ou por afinida-
de, contado este parentesco até ao 4º grau.

Continuando na senda das fontes documentais temos o,

ROL DE CONFESSADOS E DE CRISMADOS

É um documento elaborado por altura da Quaresma pelo padre da paróquia. 
Pode ser considerado um censo anual da freguesia. A sua existência prolongou-se 
desde o início do sec. XVIII até ao Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965.

Pela Quaresma o padre percorria toda a freguesia, casa a casa, confessando e 
dando a comunhão aos indivíduos presentes nela e registava num livro todas as 
pessoas existentes na freguesia, agrupadas por ruas e por fogos. Ou seja, o livro 
está dividido por ruas, dentro destas, por fogos e dentro de cada fogo pelos indiví-
duos ai residentes.

A informação recolhida respeitante aos indivíduos era a seguinte: nome, paren-
tesco, estado civil, profissão, idade, se confessaram-se e comungaram, se sabem 
ler e escrever, se foram crismados, se pagavam a Bula. Para os nubentes pudessem 
casar, os padres tinham que passar uma declaração que dizia onde tinham sido 
dispensados da Quaresma anterior (ou Quaresmas, uma vez que a certa altura ti-
nham que apresentar dispensa das três últimas Quaresmas) era com base no rol de 
confessados que o padre passava a declaração a atestar que a pessoa vivia nessa 
freguesia e o seu estado civil.

Outra fonte documental importante, são as

HABILITAÇÕES “DE GENERE”

Quando alguém pretendia ingressar nas ordens religiosas tinha que tomar or-
dens menores e sacras, provar que era católico e cristão-velho, assim como os seus 
pais e avós. Este procedimento acontecia também para os lugares do Santo Oficio, 
para os lugares de letras, ordens militares, de Cristo, Santiago, Avis e Malta. A este 
acto chama-se Processo de Genere, também designado por processo de limpeza de 
sangue. Tudo isto para evitar que judeus, mouros, protestantes, cristão-novos ou 
negros acedessem a cargos eclesiásticos.

Este processo era iniciado com um requerimento apresentado pelo candidato, 
depois dá-se início ao processo, ouvindo-se o padre da freguesia, com a apresenta-
ção de certidões de baptismo do habilitante, dos pais e avós e casamento destes e 
na auscultação de testemunhas. Note-se que eram ouvidas testemunhas em cada 
freguesia de naturalidade, ou seja, se o pai fosse de uma freguesia diferente da 
mãe, era necessário ouvir testemunhas nas duas freguesias, e também na freguesia 
de residência.
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Quem faz investigação genealógica não pode deixar de consultar os

TESTAMENTOS

Estes, são expressões de última vontade. São uma grande fonte de informação 
para várias áreas. Neles podemos encontrar informações sobre a família e o seu 
património, a sociedade, a história, a economia e os costumes vigentes.

Os originais dos testamentos ficavam na posse do testamenteiro e as entida-
des interessadas mandavam fazer uma cópia junto de um tabelião. Os testamentos 
podem ser encontrados em fundos tão diversos como: tombos de igrejas, ordens 
religiosas, misericórdias, no Juízo de Resíduos e Capelas, Governo Civil, arquivos de 
família e processos de inventários orfanológicos. 

Ainda no campo das tipologias documentais temos os

PROCESSOS JUDICIAIS 

Nestes processos encontramos, entre outros, os processos crime, cíveis e pro-
cessos orfanológicos.

Nos processos crime encontramos tudo o que diga respeito à actividade cri-
minal.

Nos processos cíveis encontramos informações sobre contendas entre vários 
indivíduos, dívidas, falência, custódias, embargos, divórcios.

Os inventários orfanológicos são documentos onde se encontra informações so-
bre uma pessoa, os seus bens e herdeiros. Estes inventários são necessários sempre 
que alguém morre e deixa descendentes menores ou ausentes. Encontramos aqui a 
relação de todos os bens móveis, imóveis pertencentes ao casal e respectivo valor. 
Também mencionam os filhos: maiores, menores, presentes e ausentes, nome dos 
cônjuges, local onde viveram. Estes processos são documentos abertos, ou seja, 
não findam no imediato, havendo a junção de documentos durante um largo perío-
do de tempo, o que permite recolher informações sobre os intervenientes durante 
um certo período de tempo.

Para a genealogia de famílias hebraicas ou com fama judaisante temos que obri-
gatoriamente consultar os

PROCESSOS-CRIME DA INQUISIÇÃO

Estes processos são de extrema importância, pois tem uma parte apenas dedi-
cada à genealogia, referindo os ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais. 
Permite o estudo de famílias cristã-novas e até famílias cristã-velhas, estas caídas 
nas complicadas “malhas” do Tribunal do Santo Ofício. Os que despertam maior 
interesse são aqueles que se instauram a cristão-novos, marranos e judeus, sobre-
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tudo na parte da genealogia, em que o instrutor não se limita a traçar a ascendência 
do arguido, mas estabelece toda uma rede de parentesco. 

PASSAPORTES

Os passaportes são um meio de ter permissão para alguém poder circular entre 
duas áreas geográficas. Ao longo dos tempos houve vários tipos de passaportes. 
Os passaportes tiveram uma grande evolução com a criação dos Governos Civis, 
em 1832. Do processo de passaporte faz parte um requerimento, uma cópia do 
assento de baptismo, um documento do distrito de recrutamento militar (no caso 
dos homens) a declarar que não havia impedimento para que esse indivíduo se 
ausentasse do país e um termo de abonação, com a discrição física do indivíduo. A 
partir de 1917 todos os passaportes têm que se fazer acompanhar por fotografia 
(para indivíduos com idade superior a 10 anos).

REGISTOS NOTARIAIS

As pessoas recorriam ao tabelião, escrivão ou notário sempre que precisavam 
de firmar um contrato, fosse uma compra/venda, o reconhecimento de algum filho 
ilegítimo, uma escritura de dote, uma procuração, ou uma dívida. 

CARTAS DE BRASÃO DE ARMAS
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A partir do século XVI para se poder usar um Brasão de Armas de determinada 
família ou famílias era necessário efectuar um processo pelo qual o candidato tinha 
de provar que descendia daquela família. Estas cartas são de primordial importân-
cia, porque poderão conter informações que recuam muitas gerações. A partir dos 
finais do século XVIII estas cartas devem ser sempre consultadas com algumas re-
servas, pois era normal a falsificação e a deturpação de informações.

 PROCESSOS DE JUSTIFICAÇÃO DE NOBREZA

Este tipo de documentos é muito utilizado nas genealogias da nobreza, embora 
devam ser consultados com muitas reservas, dado que os processos nem sempre 
foram instruídos com provas válidas. Consistiam em numa acção judicial que o au-
tor movia para a obtenção de uma sentença, judicial também, reconhecendo-o da 
ordem social da nobreza e nobre de geração, isto é, descendente de certa ou certas 
pessoas que haviam usufruído já desta condição social.

REGISTO CIVIL 

Criado pelo regime liberal, em 1832, para certificar os nascimentos, casamentos 
e óbitos dos cidadãos. Foi facultativo até à implantação da República; de 1911 em 
diante o registo civil – obrigatório – substituiu os registos lançados pelos párocos. 
Para épocas mais recentes, é uma fonte fundamental e é muitas vezes por aqui que 
se começa uma genealogia, com o pedido de fotocópia das certidões nas Conserva-
tórias dos Registos Civis do concelho pretendido.

Podemos ainda enumerar e falar de outras fontes documentais tais como;

– RECENSEAMENTO MILITAR; – CHANCELARIAS RÉGIAS; – INQUIRIÇÕES RÉGIAS; 
– DESEMBARGO DO PAÇO; – REGISTO GERAL DE MERCÊS; – REGISTO DE VÍNCULOS; 
– MORDOMIA DA CASA REAL

Os diversos arquivos, arquivistas e genealogistas têm feito um importante e gra-
dual trabalho afim de preservar e divulgar as memórias genealógicas. Além dos 
arquivos uma outra instituição, esta religiosa de nome “Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias”, que através da Sociedade Genealógica do Utah, financia 
e promove a preservação de fontes genealógicas em todo o mundo, desde 1894. 
Para o que conta já com 4.500 centros de história da família disseminados por cerca 
de 100 países. Fruto da cooperação estabelecida com as entidades responsáveis em 
cada país pela guarda de fontes documentais relevantes para a história da família, 
esta Sociedade Genealógica do iniciou a microfilmagem dessas fontes em 1938 e, 
actualmente, tem a decorrer mais de 250 projectos de microfilmagem em cerca de 
45 países. Mas todo este trabalho de pesquisa e de reprodução foi recentemente 
posto em causa pela Congregação para o Clero, uma das congregações da Cúria Ro-
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mana, órgão da Santa Sé. A referida congregação enviou uma carta às conferências 
episcopais de todo o mundo, instruindo-as para não facultarem registos paroquiais, 
impedirem esta de digitalizá-los e microfilmá-los. A decisão de obstruir o acesso aos 
registos paroquiais pretende prevenir que estes utilizem essa documentação para 
rebaptizar, a título póstumo os seus antepassados na fé que professam. À parte das 
motivações religiosas é meritória a acção desta Igreja em prol da preservação e di-
vulgação das fontes genealógicas. Em Portugal, por exemplo, quem pretenda traçar 
a sua árvore genealógica pode além dos arquivos distritais, consultar os referidos 
centros de família, junto dos quais qualquer cidadão pode aceder aos microfilmes 
dos registos paroquiais. 

Em jeito de conclusão, direi que as fontes documentais genealógicas não devem 
ser um feudo de algumas instituições, afinal estamos a falar da memória colectiva 
de todos nós, do nosso património genealógico. Esta preciosa informação deve es-
tar disponível e acessível ao público, respeitando naturalmente as restrições legais 
e as condições de conservação dos documentos originais. Sobre a conservação do-
cumental, apenas uma nota, há arquivos que se preocupam excessivamente com a 
protecção documental que simplesmente se fecham ao público. É importante frisar 
que a preservação documental é um meio para que os documentos possam ser uti-
lizados pelo público, e não um fim. Lembrar ainda que se não existissem utilizado-
res interessados na consulta documental, seria quase inútil conservar documentos 
históricos. Citando o conhecido arquivista Pedro Abreu Peixoto “de nada serve um 
documento, com toda a informação que contém, se esta não for partilhada pela 
comunidade em geral”.
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Arquivos na Web 2.0: novas oportunidades 
(Facebook; Flickr; YouTube)

Archives in Web 2.0: new opportunities 
(Facebook; Flickr; YouTube)

Marta Nogueira
(Universidade de Lisboa)

Resumo / Abstract

Os Arquivos utilizam aplicações da Web 2.0 num contexto de novos tipos de 
interacção e de novas possibilidades de promoção destas instituições, novas formas 
na disponibilização dos seus serviços e de difusão do património que detêm. Aplica-
ções como o Facebook (rede social), o Flickr (comunidade de partilha de imagens) 
e o YouTube (comunidade de partilha de vídeos) tiveram já a adesão de entidades 
culturais que interagem no contexto informal da Web 2.0.

Nesta comunicação pretende-se abordar como é que a Web 2.0 pode funcionar 
como extensão virtual para entidades de âmbito cultural, especificamente para os 
Arquivos, identificando impactos e benefícios decorrentes da utilização de aplica-
ções da Web 2.0 e alguns objectivos e estratégias de utilização.

Archives are using Web 2.0 applications in a context of new types of interaction 
and new possibilities regarding institutional promotion, new ways of providing their 
services and patrimony outreach. Applications as Facebook (social utility), Flickr 
(online picture-sharing community) and YouTube (online vídeo-sharing community) 
are already used by cultural entities that interact in the informal context of Web 2.0.   

In this paper we aim to present how Web 2.0 can work as a virtual extension for 
cultural institutions, especially for Archives, identifying impacts and benefits result-
ing from the use of Web 2.0 applications and some goals and strategies of the use.
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Palavras chave / Keywords

Arquivos. Bibliotecas. Web 2.0. Facebook. Flickr. YouTube

Archives. Libraries. Web 2.0. Facebook. Flickr. YouTube.

Comunicação apresentada em 15 de Maio de 2009, no “I Encontro de Arquivos 
no Algarve”, organizado pela Direcção Regional de Cultura do Algarve, Associação 
Alcance e Arquivo Distrital de Faro (Alcoutim, Algarve, dias 15 e 16 de Maio de 
2009).

1 – Web 2.0: impactos e benefícios 

A utilização de aplicações da Web 2.01  por parte de Arquivos e Bibliotecas está 
a diversos impactos nos meios de disponibilização dos seus serviços e produtos, as-
sim como na sua própria realidade (Arquivos 2.0 e Bibliotecas 2.0). Esses impactos 
são diversos e dependem do tipo de aplicações, das suas características e funciona-
lidades e da forma como são utilizadas e mantidas.

Um dos impactos imediatos da utilização destas aplicações é o aumento do nú-
mero de público (visitantes, utilizadores potenciais ou utilizadores reais)2. A título 
de exemplo, o número de exibições do Canal da Library of Congress no YouTube, 
em Maio de 2009 contava com 1,044 utilizadores inscritos e 24,162 exibições do 
canal que passaram a 4,655 utilizadores inscritos no canal e a 96,685 exibições do 
canal em Dezembro de 2009. No Flickr, uma fotografia da Library of Congress3 em 
14 Maio 2009 (21:34) tinha sido visualizada 6.433 vezes (com 15 comentários, 5 
notas e 25 pessoas tinham-na adicionado aos seus “Favoritos”) e em 17 Dezembro 
2009 (14:59) a imagem tinha aumentado o número de visualizações para 9.373 
vezes (com 17 comentários, 7 notas e 67 pessoas tinham-na adicionado aos seus 

__________

1 Cf. Christopher Barnatt - Explaining Web 2.0 [Vídeo]. YouTube. 1 vídeo em linha (7:11 min.): color., son 
[Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.YouTube.com/watch?v=7BAXvFdMBWw&
feature=fvst 

2 Veja-se a título de exemplo o caso da Library of Congress no Flickr: Matt Raymond - Flickr Followup. 
Library of Congress Blog (January 18th, 2008). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://
blogs.loc.gov/loc/2008/01/flickr-followup/ 

3 Cf. Women workers employed as wipers in the roundhouse having lunch in their rest room [Fotografia]. 
Flickr (comunidade de partilha de imagens). C. & N.W. R.R., Clinton, Iowa (LOC). 1940. Sets: Women 
Striving Forward 1910-1940; 1930-1940 In color). [Acedido em 14 Maio 2009]. Disponibilizada em 8 
Janeiro 2008. Disponível em: http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2178452567/ 

4 Dongmei Cao - Chinese Library 2.0: status and development In Chinese Librarianship: an International 
Electronic Journal (27. 2009). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.iclc.us/cliej/
cl27cao.htm 
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“Favoritos”). No Facebook, o Patrimonigencat (ES) em Maio de 2009 contava com 
655 amigos que passaram a 1,266 em Dezembro de 2009. O aumento de visitas, à 
página (Facebook), galeria (Flickr) ou canal (YouTube), é um elemento quantitativo 
mas extremamente significativo sobretudo para os Arquivos e Bibliotecas que se 
debatem por alargar e diversificar os seus públicos e por um reconhecimento social 
por parte de um público que não se esgote nos seus utilizadores reais. 

Para além do aumento de público existem outros impactos, não imediatos, de-
correntes da utilização de aplicações da Web 2.0. Num artigo sobre a utilização 
destas aplicações por parte de Bibliotecas e profissionais da informação chineses 
(CAO, 2009)4  são enunciados oito impactos: o aumento da importância da bibliote-
ca para o utilizador; a melhoria da imagem da biblioteca; a possibilidade de novos 
serviços interactivos para uma melhoria do nível e qualidade do serviço; o aumento 
da participação dos utilizadores e da comunicação da biblioteca com os mesmos; 
a melhoria da comunicação entre os próprios bibliotecários; uma maior facilidade 
em conseguir soluções rápidas para responder às necessidades dos utilizadores; 
a melhoria da partilha de conhecimento e da colaboração. Todos estes impactos, 
apesar de enunciados especificamente para Bibliotecas e bibliotecários, são exten-
síveis aos Arquivos. O mesmo acontece para as Bibliotecas relativamente aos bene-
fícios de utilização destas aplicações enunciados especificamente para os Arquivos 
(KING, Kiara, 2008): “Increased awareness of its collections; Varied access of its 
collections; Diversification of users; Improved relationships & links in the sector; 
Additional information about collections; New dynamic ways to engage”5 

Para além dos impactos e benefícios enunciados por Dongmei Cao e Kiara King, 
podem ainda serem referidos outros, decorrentes da utilização de aplicações da 
Web 2.0: as aplicações serem (neste momento) gratuitas; o aumento da visibilida-
de e presença na Internet e por consequência no mundo (pesquisa e indexação de 
conteúdos); o reconhecimento dos utilizadores como fonte válida de informação; 
contribuir para uma diminuição da iliteracia de informação dos utilizadores e pú-
blico em geral6; a oportunidade de surpreender positivamente utilizadores relativa-
mente ao tipo de contacto e uma maior facilidade de comunicação através de um 
contacto que é simultaneamente institucional e informal, profissional e pessoal.

__________

5 Cf. Kiara King - An introduction to use Web 2.0 in the Archives. Society of Archivists Conference, York 
(28 August 2008). SlideShare. [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.slideshare.
net/araik/archives-20-presentation

6 A utilização destas aplicações pode proporcionar um desenvolvimento de competências ao nível da 
pesquisa, recuperação de informação e selecção de recursos em aplicações com um contexto distinto 
do tradicionalmente disponibilizado pelos Arquivos. A aplicação pode também constituir um meio 
de difusão com utilizações várias. A título de exemplo veja-se: Susan Ariew – Joining the YouTube 
conversation to teach information literacy. In Peter Godwin; Jo Parker – Information literacy meets 
Library 2.0. London : Facet Publishing, 2008. ISBN 978-1-85604-637-4. p. 125-132.
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Relativamente a impactos de utilização entre as próprias instituições, a utiliza-
ção de aplicações da Web 2.0 por entidades de reconhecido prestígio institucional 
parece constituir um factor que promove a adesão de outras instituições. A título 
de exemplo, a presença da Library of Congress7 no Flickr8 e o seu papel no lança-
mento do projecto Commons9, terão decididamente influenciado outros Arquivos, 
Bibliotecas e Museus a aderirem ao mesmo, independentemente da reconhecida 
importância e características pioneiras do projecto. A credibilidade institucional da 
Library of Congress terá constituído um factor impulsionador e feito replicar a utili-
zação desta aplicação por outras entidades. 

2 – Web 2.0: retraimentos e aspectos negativos

Verifica-se uma crescente adesão a aplicações da Web 2.0 por parte de Arquivos 
e Bibliotecas e de outras entidades de âmbito cultural, enquadrada numa tendên-
cia generalizada do aumento de utilizadores destas aplicações. No entanto, existe 
também um retraimento na utilização destas aplicações por parte de Arquivos e 
Bibliotecas que optam por não aderir ou adiar a sua adesão devido ao desconhe-
cimento existente ou ao não reconhecimento que fazem destas aplicações como 
“oficiais” ou válidas. 

A natureza informal que caracteriza a Web 2.0 parece ser ainda um factor des-
confortável para instituições que parecem ter uma actuação exclusivamente de-
pendente de um âmbito formal de acção, que não lhes reconhecem mais valia su-
ficiente que compense os recursos humanos a serem empregues e argumentam 
com a prioridade de outras tarefas. Algumas também a associam ainda sobretudo 
ao lazer individual. No entanto, o lazer constitui um aspecto da Web 2.0 que ocu-
pa actualmente um lugar pouco significativo comparativamente a outros factores 
como a comunicação, a interacção e a resposta a necessidades dos utilizadores 
que procuram a satisfação das mesmas na própria Internet. O acesso, a indexação 
e a folksonomia10, a recuperação de informação em novos contextos, a captação 
__________

7 Library of Congress [Página Internet]. [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.loc.gov/
8 Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha de imagens). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível 

em: http://www.flickr.com/ 
9 Cf. The Commons. Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha de imagens). [Acedido em Dezembro 

2009]. Disponível em: http://www.flickr.com/commons?GXHC_gx_session_id_=6afecb2055a3c52c 
10 Sobre recuperação de informação na Internet e o fenómeno da folksonomia veja-se: Rania Sabrah 

- Enhancing information retrieval in folksonomies using ontology of place constructed from 
Gazetteer information. Münster: Institute for Geoinformatics. University of Muenster, March 2009. 
Dissertation - Degree of Master of Science in Geospatial Technologies. Disponível no RUN (Repositório 
institucional da Universidade Nova de Lisboa) em: http://hdl.handle.net/10362/2548 e Peters, 
Isabella - Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter, 2009 (Knowledge and 
Information / Studies in Information Science). ISBN 978-3-598-25179-5
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de diferentes públicos, o reconhecimento social alargado destas instituições, são 
questões que dizem respeito directamente aos Arquivos e Bibliotecas e estão bem 
presentes na Web 2.0, constituindo novos desafios para estas instituições. Existe 
ainda a possibilidade de algumas destas instituições estarem a observar a utilização 
e presença de Arquivos e Bibliotecas já presentes na Web 2.0 e a preparar a sua 
intervenção, de como se poderão ou deverão posicionar na mesma.

Para alguns Arquivos, a adesão a aplicações da Web 2.0 pode também constituir 
uma dificuldade quando existe uma hierarquia da qual dependa uma aprovação, 
que nem sempre poderá reconhecer a pertinência da presença da entidade na Web 
2.0. A utilização destas aplicações é gratuita e imediata mas implica tempo e traba-
lho adicional dos recursos humanos existentes. Mas a questão parece residir sobre-
tudo no posicionamento da entidade, do enquadramento que define para si ou que 
a sua entidade responsável define ou permite. No entanto, existem autores que 
consideram que esta já não deveria ser opcional (FICHTER, 2007), devendo estar 
presente nos planos de marketing das Bibliotecas: “Many librarians focus their ma-
rketing energy and time around promotional activities including advertising, special 
events, publicity, and brand awareness. But in today’s world, marketing managers 
need to have Web 2.0 strategies and techniques as part of their library marketing 
plans”11. 

Para além dos retraimentos decorrentes de um desconhecimento ou não reco-
nhecimento da Web 2.0, a utilização destas aplicações apresenta também aspectos 
negativos. A protecção de dados dos utilizadores nas redes sociais pode nem sem-
pre estar assegurada, assim como a possibilidade de ocorrer cedência de dados 
a terceiros com fins comerciais e de algumas destas aplicações, neste momento 
totalmente gratuitas, virem a ter um custo de utilização (Facebook? depois de 350 
milhões12 utilizadores fidelizados?). Estas são questões ainda não totalmente clarifi-

__________

11 Darlene Fichter - Seven Strategies for Marketing in a Web 2.0 World. Marketing libraries services 
Vol. 21 No. 2 (Mar./Apr. 2007). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.infotoday.
com/mls/mar07/Fichter.shtml. Relativamente às bibliotecas, Darlene Fichter refere sete vias para o 
marketing na Web 2.0: “ (…) 1. Learn about social media (…) Efforts like the Learning 2.0 program 
(http://plcmcl2-about.blogspot.com) developed by Helene Blowers for the Public Library of Charlotte 
& Mecklenburg County are great ways to start to explore social software (…); 2. Create a Web 2.0 
marketing plan (…); 3. Participate! Join the conversation (…); 4. Be remarkable. Have something 
interesting to offer your viewers that they can use, bookmark, and share on- or offline; 5. Help 
your library content travel. Encourage visitors to bookmark and tag your content (…); 6. Be part of 
the multimedia wave. With more than 100 million video downloads per day, YouTube is too big a 
marketing opportunity to overlook (…); 7. Monitor engagement and learn as you go.”

12 Cf. Press room. About Facebook. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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cadas e que não podem ser facilmente verificadas nem pelos utilizadores nem pelas 
instituições que as utilizam.13  

Existem também outras questões como a possibilidade de utilizadores interagi-
rem anonimamente de forma menos positiva com estas instituições, assim como a 
ligação a determinadas figuras ou grupos religiosos e/ou políticos14. Existe ainda a 
questão do tempo que estas aplicações consomem aos utilizadores e situações re-
lativas à utilização de aplicações em nome de uma entidade. Por exemplo, a criação 
de uma página no Facebook de um Arquivo ou Biblioteca por parte de um utilizador 
individual, sem que não esteja assinalada nessa mesma página que não se trata da 
página oficial. Esta situação ocorreu e mantêm-se no Facebook, com a página do 
Archivo General de Simancas, criada por um utilizador do Arquivo sem intervenção 
do Arquivo, mantendo-se a página sem actividade15. 

O sucesso ou insucesso na utilização das aplicações da Web 2.0 depende de 
um conjunto de factores nomeadamente, da capacidade das entidades manterem-
se activas na utilização que fazem destas aplicações. No Facebook, interagir com 
regularidade com o grupo de amigos pode ser decisivo no contacto com os visi-
tantes, utilizadores reais e potenciais utilizadores. No Flickr, a publicação regular 
de imagens mantêm os utilizadores próximos com uma consulta mais regular da 
galeria de imagens da entidade. O mesmo sucede com a disponibilização de vídeos 
no YouTube.

3 – Aplicações da Web 2.0: estratégias e objectivos de utilização

A utilização de aplicações da Web 2.0 por parte de Arquivos e Bibliotecas é re-
alizada com determinadas estratégias e/ou objectivos. Pode também verificar-se 
uma utilização resultante do facto destas aplicações estarem a ser utilizadas por ou-
tras instituições ou pelo factor “moda”. Enquanto que os objectivos são facilmente 
identificáveis, as estratégias de utilização podem estar definidas de forma mais ou 
menos declarada, decorrentes de uma visão global que estas instituições tenham 
da sua presença na Web 2.0.

__________

13 Cf. Office of the Privacy Comissioner of Canada - Facebook needs to improve privacy practices, 
investigation finds. OTTAWA (July 16, 2009). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://
www.priv.gc.ca/media/nr-c/2009/nr-c_090716_e.cfm

14 Numa rede social, o Arquivo ao adicionar determinada figura ou grupo político ou religioso ao seu 
grupo de contactos, pode proporcionar interpretações e “rótulos” religiosos ou políticos indesejados 
para entidades que se devem manter neutras e equitativas.

15 Archivo General de Simancas [Página]. Facebook (rede social). [Acedido em Dezembro 2009]. 
Disponível em: http://www.facebook.com/pages/Archivo-General-de-Simancas/45210038482
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Uma das estratégias e posicionamento na Web 2.0 consiste na utilização inten-
cionalmente diversificada de aplicações, como forma de aumentar a presença do 
Arquivo e Biblioteca na Internet, alargando e diversificando pontos de acesso e o 
número de público. A título de exemplo, o Patrimonigencat mantém um blog16 e 
utiliza o Facebook, Flickr, Twitter17, Delicious18, YouTube, Panoramio, RSS, entre ou-
tros19. A Library of Congress mantém um blog20 e utiliza o Facebook, Flickr, Twitter, 
YouTube, RSS, entre outros21.

Uma outra estratégia de utilização consiste numa presença continuada que não 
se esgota ou tenha por objectivo principal uma disponibilização de conteúdos a 
curto prazo (Library of Congress)”.22

A existência de uma estratégia e de uma visão global da presença da entidade 
na Web 2.0 aumentam a possibilidade dos benefícios que cada uma das aplicações 
pode trazer, para além do que cada aplicação permite ou não fazer. Existem ou-
tros factores importantes que poderão ter um maior significado, nomeadamente 
os próprios contextos destas aplicações onde a heterogeneidade do público parece 
constituir um desafio e uma mais valia. A título de exemplo, no Flickr uma comu-
nidade de fotógrafos profissionais e amadores acede, comenta e assinala como fa-
vorito, imagens e colecções de fotografia de Arquivos, Bibliotecas e Museus, ante-
riormente difundidas num limitado espaço de acção geográfico e sobretudo a partir 
de um ponto de acesso (portal ou página da Internet da entidade). Para além do 
aumento exponencial das possibilidades de difusão destes arquivos, da informação 
e conhecimento adicional sobre os arquivos e colecções, existe ainda a possibilida-
de de obter informação adicional sobre os mesmos e de fontes inesperadas. Existe 
também a possibilidade de uma aproximação do público em geral e de um maior 
reconhecimento institucional do Arquivo, Biblioteca ou Museu.

__________

16 Generalitat de Catalunya. Patrimoni.gencat [Blog]. [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: 
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/?lang=en

17 Twitter (rede social e micro-blogging). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://twitter.
com/

18 Yahoo! Inc. - Delicious (social bookmarking). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://
delicious.com/

19 Google Inc. – Panoramio. [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.panoramio.com/
20 Library of Congress [Blog]. [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: http://blogs.loc.gov/loc/
21 Sobre a utilização que a Library of Congress faz de aplicações da Web 2.0 veja-se: Lisa Braziel - Social 

Media Marketing Example #12: Library of Congress. Ignite Social media: the original social media 
agency (April 17, 2009) - http://libraryofcongress.maveninsight.com/ [Acedido a Dezembro 2009]

22 Matt Raymond - YouTube, and Now We Do Too (April 7th, 2009). [Acedido em Dezembro 2009]. 
Disponível em: http://blogs.loc.gov/loc/2009/04/youtube-and-now-we-do-too/
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Para a identificação de objectivos de utilização, seleccionámos três aplicações 
(das diversas aplicações da Web 2.0 disponíveis)23: Facebook (rede social)24, Flickr 
(comunidade de partilha de imagens)25 e YouTube (comunidade de partilha de ví-
deos)26. 

3.1 – Facebook

O Facebook, fundado em Fevereiro de 2004, pertence à Facebook, Inc. É uma 
rede social que possibilita a comunicação e partilha de informação entre pesso-
as num contexto de interacção social27. “Facebook’s mission is to give people the 
power to share and make the world more open and connected.”28 Cada utilizador 
individual ou colectivo tem uma página onde reúne um conjunto de informação 
e mantém um grupo de contactos, podendo utilizar outras aplicações de forma 
integrada (imagens, música, jogos, etc.) que permite personalizar a página. Estão 
disponíveis funcionalidades que permitem interagir em tempo real com um grupo 
de “amigos” (toques/pokes, chat, posts e comentários aos posts), que interagem 

__________

23 Go2Web20.net (web applications index). [Acedido em Maio 2009]. Disponível em: http://www.
go2web20.net

24 Yahoo Inc. – Facebook (rede social) [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com. Sobre as vantagens e desvantagens desta aplicação 
vejam-se a título de exemplo as recensões disponíveis no portal Ciao. [Acedido em Dezembro 
2009]. Disponível em: http://www.ciao.co.uk/ e o artigo de Lorna H. Findlay - Facebook Advantage 
and Disadvantages. [Acedido em Maio 2009]. Disponível em: http://ezinearticles.com/?Facebook-
Advantage-and-Disadvantages&id=2051514

25 Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha de imagens)- http://www.flickr.com. Sobre vantagens e 
desvantagens desta aplicação vejam-se as recensões disponíveis no portal Ciao http://www.ciao.co.uk/ 
e algumas opiniões expressas em blogs como no Ethald’s Weblog - Advantages and Disadvantages 
of Flickr (12 Maio 2008): Advantages: 1. Basic account is free; 2. Cool social sort-of-thing; 3.Lots of 
websites support Flickr integration; 4. Lots of cool features, like geotagging, what model of camera 
took a photo, and more of the like; 5.Uses Creative Commons licensing. Disadvantages: 1. Only 100 
megabytes a month for a free account; 2. Videos are only for paying members; 3. Subject to being 
taken down for “questionable content”; 4. The developers didn’t know how to spell “Flicker”. http://
ethald.wordpress.com/2008/05/12/advantages-and-disadvantages-of-flickr/

26 Google Inc - YouTube (comunidade de partilha de vídeos)- http://www.YouTube.com. Sobre vantagens 
e desvantagens desta aplicação vejam-se as recensões disponíveis no portal Ciao http://www.ciao.
co.uk/ e algumas opiniões expressas em blogs como no Be visible. Hiring the Internet.
8 Advantages and Disadvantages of being a YouTube Partner (January 30, 2009). [Acedido a 
Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.hiringtheinternet.com/2009/01/30/8-advantages-and-
disadvantages-of-being-a-YouTube-partner/

27 Press room – About Facebook. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics

28 Facebook [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?v=info
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entre si, visitando os perfis, fazendo amigos, estabelecendo contactos, deixando 
comentários, enviando mensagens e recomendando contactos a outros contactos.

Neste momento são já alguns os Arquivos que utilizam o Facebook: National 
Archives of Austrália29; US National Archives30; The National Archives31; Ceu Archivo 
General32; Arxíu de Constantí33; Arhivele Nationale ale Romaniei34; Patrimoni.gen-
cat35 entre outros, assim como Bibliotecas e Museus (Library of Congress, Biblioteca 
Nacional de Espanha, Fundação Calouste Gulbenkian, Brooklyn Museum, MoMA- 
The Museum of Modern Art, entre outros). Estas entidades têm no seu grupo de 
amigos, utilizadores individuais mas também entidades colectivas, entre as quais se 
encontram outros Arquivos e Bibliotecas mas também projectos, grupos e associa-
ções, entidades de âmbito muito diversificado e de todo o mundo36.

Relativamente aos objectivos com que algumas destas entidades utilizam o Fa-
cebook, alguns deles estão relacionados com a importância atribuída ao número de 
utilizadores da própria aplicação (350 milhões de utilizadores37) e o que isso pode 

__________

29 National Archives of Austrália [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 
2009]. Disponível em: http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=2048&q=Archivo&s=0#/
pages/Canberra-Australia/National-Archives-of-Australia/40641767696 [Acedido a Dezembro 2009]

30 US National Archives [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: 
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1479761648#/pages/Nationwide/US-
National-Archives/128463482993?ref=search&sid=1479761648.981281046..1

31 The National Archives [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1479761648#/TheNationalArc
hives?ref=search&sid=1479761648.1025611576..1

32 Ceu Archivo General [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1479761648#/profile.php?id=
100000466877244&ref=search&sid=1479761648.1673431337..1

33 Arxíu de Constantí. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: 
http://www.facebook.com/arxiudeconstanti?ref=search&sid=1479761648.1638859849..1

34 Arhivele Nationale ale Romaniei [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a 
Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.facebook.com/arxiudeconstanti?ref=search&s
id=1479761648.1638859849..1#/pages/Bucharest-Romania/Arhivele-Nationale-ale-Romaniei/27504
8560113?ref=search&sid=1479761648.61686359..1

35 Patrimoni.gencat [Página] In Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: 
http://www.facebook.com/arxiudeconstanti?ref=search&sid=1479761648.1638859849..1#/
patrimoni.gencat?ref=search&sid=1479761648.3260630210..1

36 Alguns projectos e grupos no Facebook com eventual interesse para Arquivos e Bibliotecas: Archivists 
on Facebook, Portuguese-Canadian History Project, Bibliotecarios en el mundo, Librarian in the world, 
Library 2.0 Interest Group, entre outros. Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com

37 Press room – Statistics. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009].
Disponível em: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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significar para a entidade que a utiliza (Patrimoni.gencat)38; o factor “actualidade” 
(Patrimoni.gencat)39; o intercâmbio de opiniões (Patrimoni.gencat)40; a possibilida-
de de criar novas formas de comunicação com o público e procurar ter o feedback 
do mesmo (National Archives of Australia)41; o contacto permanente com o público 
e a possibilidade de poder atender o público na Internet, em tempo real, convidan-
do os utilizadores a ligarem-se ao chat ou enviarem uma mensagem ao Arquivo 
utilizando o e-mail do Facebook (Ceu Archivo General)42; divulgar notícias do Ar-
quivo (Arxiu de Constantí)43 e conseguir novas audiências para o Arquivo (National 
Archives of Australia)44.

Para Arquivos e Bibliotecas, a utilização do Facebook pode possibilitar um novo 
tipo de relação com os utilizadores reais e alargar o conhecimento do Arquivo a 
utilizadores potenciais ou visitantes. O contacto é mais próximo, tratando-se mais 
de uma interacção de muitos para muitos do que de um contacto. A comunicação 
que é estabelecida não se baseia forçosamente no culminar na prestação de um 
serviço, mas no contacto em si mesmo, simultaneamente institucional e pessoal, 
profissional e informal.

__________

38 Cf. Patrimoni gencat [Página internet]. [Acedido a Dezembro 2009]. Disponível em: http://patrimoni.
gencat.cat 

39 Idem, ibidem
40 Idem, ibidem 
41 The National Archives - Social Media and Web 2.0 at the National Archives. [Acedido a Dezembro 

2009]. Disponível em: http://www.archives.gov/social-media/
42 Archivo general del CEU [Página]. Yahoo Inc. – Facebook (rede social). [Acedido a Dezembro 2009]. 

Disponível em: http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=2048&q=Archivo&s=0#/profile.
php?v=wall&ref=search&id=100000466877244

43 Resposta à questão colocada como post no Facebook em 18 Janeiro 2010 Resposta em 25 Janeiro 
2010: “La verdad és que de momento utilizamos el facebook como medio para la divulgación de 
noticias y poco más, aunque desde luego en el futuro deberá tener una aplicación algo más versátil. 
Todo llegará...” (resposta à questão: “This is great. Archives are using Web 2.0 applications. I 
would like to know what goals you have or what intentions or strategy for using facebook and/or 
other web 2.0 applications. thank you”). [Acedido a Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.
facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=2048&q=Archivo&s=0#!/arxiudeconstanti?ref=search&s
id=1479761648.4039041087..1 

44 Resposta à questão colocada como post no Facebook em 18 Janeiro 2010 Resposta em 1 Fevereiro 
2010:” “Like most other national institutions, we are forging our way with Web 2.0 applications.We 
aim to attract new audiences by doing so” (resposta à questão: “This is great. Archives are using Web 
2.0 applications. I would like to know what goals you have or what intentions or strategy for using 
facebook and/or other web 2.0 applications. thank you”). [Acedido a Dezembro 2009]. Disponível 
em: http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp&o=2048&q=Archivo&s=0#!/pages/Canberra-
Australia/National-Archives-of-Australia/40641767696?ref=search&sid=1479761648.1554169566..1 
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3.2 – Flickr

O Flickr, fundado em 2004, pertence actualmente à Yahoo Inc. É um site de 
hospedagem de fotografias (e outros documentos gráficos), de vídeo45 e serviços 
web. É também uma comunidade online de fotógrafos profissionais, amadores e 
utilizadores que pretendem publicar e partilhar as suas imagens e vídeos na Inter-
net. A sua utilização é gratuita, existindo no entanto a possibilidade de se optar por 
subscrever uma conta com mais funcionalidades. O Flickr permite aos utilizadores 
gravar, editar, organizar, partilhar, georeferenciar, gerar produtos com as imagens, 
definir o tipo de acesso às imagens, integrar grupos de discussão e manter contacto 
numa comunidade online de fotografia. 

Em Janeiro de 2008, o Flickr em parceria com a Library of Congress lançou o 
projecto Commons que reúne Arquivos, Bibliotecas e Museus de todo o mundo46. 
Este projecto tem por objectivos principais o possibilitar e aumentar o acesso a 
colecções de fotografia que estejam em domínio público (ou em relação às quais as 
instituições que as detêm abdicam dos direitos de propriedade) e providenciar uma 
forma do público em geral contribuir com informação e conhecimento para enri-
quecimento dessas mesmas colecções. Arquivos, Bibliotecas e Museus podem di-
fundir o património documental que detêm, enquanto utilizadores do Flickr. Neste 
momento, o projecto Commons conta com a participação de Arquivos, Bibliotecas 
e Museus dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Reino Unido, Netherlands, 
Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Escócia e Suécia. Relativamente aos objectivos 
com que algumas destas entidades utilizam o Flickr, alguns desses objectivos estão 
relacionados com o “abrir” os arquivos e colecções fotográficas ao público em ge-
ral, colocando-os disponíveis para serem objecto de comentários e informações da 
parte desse mesmo público (Library of Congress)47; oportunidade em compartilhar 

__________

45 O Flickr passou recentemente a disponibilizar também vídeos, o que gerou alguma polémica 
na comunidade de utilizadores. Alguns mobilizaram-se contra a disponibilização de vídeos por 
considerarem que o Flickr deve ser um site dedicado à fotografia. Veja-se o grupo NO VIDEO ON 
FLICKR!!! criado no Flickr que conta neste momento com 10.715 membros. [Acedido em Dezembro 
2009]. Disponível em: http://www.flickr.com/groups/no_video/ 

46 The Commons. Yahoo Inc. – Flickr [página Internet - comunidade de partilha de imagens]. [Acedido 
em Dezembro 2009]. 
Disponível em: http://www.flickr.com/commons?GXHC_gx_session_id_=6afecb2055a3c52c

47 O público é reconhecido como uma fonte válida de informação e como uma ajuda efectiva para 
recolher mais dados relevantes e informação sobre as imagens (mais metadados disponíveis, 
associados às imagens). Veja-se: Victorian State Government - E-Government Resource Center - For 
the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project. [Acedido em Dezembro 2009]. 
Disponível em: http://www.egov.vic.gov.au/topics-a-z/l/libraries-topics-a-z/for-the-common-good-
the-library-of-congress-flickr-pilot-project-in-pdf-format-1333kb-.html
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as colecções com um público mais alargado e enriquecer a informação disponível 
das colecções através de tags48 e comentários às fotos (Nationaal Archief of the 
Netherlands)49; possibilitar que os utilizadores adicionem informação adicional às 
imagens e colecções disponibilizadas (tags, comentários e notas), (Library of Con-
gress)50; oportunidade de partilhar algumas das fotos mais populares com uma 
comunidade de fotografia (Library of Congress)51; partilhar imagens de uma nova 
forma com os investigadores do Arquivo, investigadores potenciais e com o público 
em geral; o providenciar um acesso via Web a “documentos primários”; tornar as 
colecções disponíveis ao maior número de audiência possível52  (Library and Archi-
ves of Florida)53; alargar o seu público e possibilitar uma nova forma de consulta e 
acesso. A Biblioteca pretende estar onde os seus utilizadores reais e potenciais cada 
vez mais se encontram (Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian)54. 
Também a importância atribuída à própria comunidade que constitui o Flickr tem 
peso na utilização desta aplicação (National Archive)55;
__________

48 Uma tag corresponde a uma palavra ou conjunto de palavras que descrevem um conteúdo na 
Internet. Estas são da responsabilidade dos utilizadores que as enunciam e atribuem livremente aos 
conteúdos sem critérios que se baseiem em linguagens controladas de indexação. Este fenómeno 
é designado por folksonomia. As tags alertam os motores de busca sobre o conteúdo que está 
disponível em determinado local na Internet. Veja-se: Rania Sabrah - Enhancing information retrieval 
in folksonomies using ontology of place constructed from Gazetteer information. Münster: Institute 
for Geoinformatics. University of Muenster, March 2009. Dissertation submitted in partial fulfilment of 
the requirements for the Degree of Master of Science in Geospatial Technologies. Disponível no RUN 
(Repositório institucional da Universidade Nova de Lisboa) em: http://hdl.handle.net/10362/2548 
e Peters, Isabella - Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter, 2009 
(Knowledge and Information / Studies in Information Science). ISBN 978-3-598-25179-5

49 Cf. Nationaal Archief of the Netherlands [Galeria]. Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha de 
imagens). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: 
http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief

50 Cf. E-Government Resource Center - For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot 
Project. Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha de imagens). [Acedido em Dezembro 2009]. 
Disponível em: http://www.egov.vic.gov.au/topics-a-z/l/libraries-topics-a-z/for-the-common-good-
the-library-of-congress-flickr-pilot-project-in-pdf-format-1333kb-.html

50 Idem, ibidem
51 Cf. State Library and Archives of Florida [Galeria]. Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha de 

imagens). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: 
http://www.flickr.com/people/floridamemory/

52 Idem, ibidem
53 Cf. Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian – Perfil. Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de 

partilha de imagens). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: 
http://www.flickr.com/people/biblarte/

54 Cf. National Archives - FAQS (Frequently Asked Questions). Yahoo Inc. – Flickr (comunidade de partilha 
de imagens). [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em: 
http://www.archives.gov/social-media/flickr-faqs.html#1

55 Google Inc – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). [Acedido em Maio 2009] Disponível em: 
http://www.youtube.com
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Para Arquivos e Bibliotecas, a utilização do Flickr pode possibilitar um novo 
tipo de difusão e interacção com o património que detêm, assim como alargar o 
conhecimento desse património a um público alargado e diferente (comunidade 
de fotografia). O projecto Commons é uma oportunidade para estas entidades au-
mentarem a sua presença na Internet e difundirem os seus arquivos e colecções de 
fotografia (e outros documentos gráficos) ao mundo. Esta difusão é realizada numa 
plataforma que reúne diversas entidades culturais e um público heterogéneo com 
potencial para aumentar o próprio conhecimento sobre esse património, assim 
como o seu reconhecimento, valorização e projecção institucional.

3.3 - YouTube

O YouTube56, fundado em Fevereiro de 2005, pertence actualmente à empresa 
Google Inc. É uma comunidade de partilha de vídeos gratuita que difunde e permi-
te compartilhar vídeos, filmes, vídeo-clips e materiais caseiros que por sua vez se 
podem difundir em blogs e outras páginas da Internet. O YouTube recebe actual-
mente num minuto, vinte horas de vídeo provindas de pessoas e entidades de todo 
o mundo.57  Os vídeos podem ser enviados em qualquer formato ou a partir do 
próprio site do YouTube, facto que contribui para uma maior facilidade na disponi-
bilização de conteúdos e aumento do número de vídeos disponíveis. A inexistência 
de controlo ou filtro relativamente aos conteúdos enviados também contribui para 
acelerar o ritmo de disponibilização dos mesmos58. 

Alguns Arquivos e Bibliotecas que estão no YouTube são a Library of Congress 
(US)59, National Archives (US)60, National Archives (UK)61, Noord-Hollands Archief 
(NL)62, University of Manitoba Archives & Special Collections63, Archivo de Arganda 

__________

56 Cf. Resumo do YouTube. Tráfego e estatísticas. Google Inc – YouTube (comunidade de partilha de 
vídeos). [Acedido em Maio 2009] Disponível em: http://www.youtube.com/t/fact_sheet

57 O YouTube não tem qualquer interferência permitindo que conteúdos ofensivos ou plágios possam 
estar disponíveis até que exista alguma denúncia da parte dos próprios utilizadores.

58 Cf. Library of Congress [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). [Acedido a 
Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.youtube.com/user/LibraryOfCongress

59 Cf. National Archives (US) [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). [Acedido 
a Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.youtube.com/user/usnationalarchives

60 Cf. National Archives (UK) [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). 
[Acedido a Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.youtube.com/user/NationalArchives08

61 Cf. Noord-Hollands Archief [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). 
[Acedido a Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.youtube.com/user/noordhollandsarchief 

62 Cf.  University of Manitoba Archives and Special Collections [Página Internet]. [Acedido a Dezembro 
2009]. Disponível em: http://www.umanitoba.ca/libraries/archives/ 

63 Cf. Archivo de Arganda del Rey [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). 
[Acedido a Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.youtube.com/user/LibraryOfCongress  
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del Rey (ES)64, Patrimonigencat (ES)65, Biblioteca Nacional de Espanha (ES)66, entre 
outros. Relativamente aos objectivos de utilização do YouTube, alguns deles estão 
relacionados com o aumento do público alvo e a necessidade de disponibilizar de-
terminadas colecções na Web, em acesso público. A Library of Congress referiu ser 
expectável que a sua colecção de materiais audiovisuais, pela sua dimensão e im-
portância, viesse a estar disponível no YouTube67. Outros objectivos da utilização 
do YouTube por estas instituições são a divulgação de filmes populares que se en-
contram arquivados, informar o público sobre eventos próximos no país, levar os 
Arquivos Nacionais às pessoas (National Archives US)68, disponibilizar conteúdos 
em acesso livre e conseguir que instituições de âmbito cultural estejam presentes 
na “vida diária” das pessoas69 (Biblioteca Nacional de Espanha).

Para os Arquivos e Bibliotecas, a utilização do YouTube pode possibilitar um 
novo tipo de difusão de impacto mundial a custos reduzidos e em acesso público, 
constituindo também uma forte ferramenta para a projecção da instituição a uma 
escala mundial e um meio promissor ao ser utilizado nas políticas de marketing des-
tas entidades. É também, à semelhança do que acontece para o público em geral, 
um recursos significativo inclusive para abordar aspectos respeitantes aos Arquivos 
e aos arquivistas 

Conclusões

Verifica-se uma crescente utilização de aplicações da Web 2.0 por parte de Ar-
quivos e Bibliotecas, à semelhança de uma tendência generalizada do aumento de 
utilizadores destas aplicações. Esta crescente presença na Web 2.0 está a ter um 
impacto nos meios de disponibilização dos seus serviços e produtos mas também 
na sua própria realidade (Arquivos 2.0 e Bibliotecas 2.0).
__________

64 Cf. Patrimonigencat [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de vídeos). [Acedido a 
Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.youtube.com/user/patrimonigencat 

65 Cf. Biblioteca Nacional de España (BNE) [Canal]. Google Inc. – YouTube (comunidade de partilha de 
vídeos). [Acedido a Dezembro 2009]. Disponível em: http://www.YouTube.com/bibliotecaBNE

66 Cf. Matt Raymond - YouTube, and Now We Do Too. Library of Congress Blog (7 Abril 2009). [Acedido 
em Dezembro 2009]. Disponível em:  http://blogs.loc.gov/loc/2009/04/youtube-and-now-we-do-
too/. A Library of Congress constitui-se como canal no YouTube em 9 Junho 2007. Página no YouTube: 
http://www.youtube.com/user/LibraryOfCongress  

67 National Archives Launches YouTube Channel (June 18, 2009). [Acedido em Dezembro 2009]. 
Disponível em: http://www.archives.gov/press/press-releases/2009/nr09-95.html 

68 Cf. Marcelo Ferrando Castro - La Biblioteca Nacional de España tiene su canal en Youtube. Libros 
gratis. 26 Julho 2009  [Acedido em Dezembro 2009]. Disponível em:
http://www.librosgratis.org/la-biblioteca-nacional-de-espana-tiene-su-canal-en-youtube.html 

69 A título de exemplo vejam-se os vídeos referidos em: Archiveros: a YouTube experience In Memoria y 
tecnología. VIII Congreso de ANABAD (13-15 febrero 2008). [CD]. ANABAD - Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogs, Museólogos y Documenalistas. pp. 141-148.
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Os impactos possíveis decorrentes da utilização destas aplicações são significa-
tivos e têm implicações em áreas cruciais para estas entidades. O aumento e diver-
sificação do público é um dos impactos mais referidos, constituindo no entanto um 
dos muitos impactos possíveis e nem sempre o mais significativo.

Os objectivos com que Arquivos e Bibliotecas estão actualmente a utilizar as 
aplicações da Web 2.0 são também reveladores do reconhecimento do potencial 
das mesmas: o significado atribuído ao número de utilizadores que algumas dessas 
próprias aplicações reúnem, o factor “actualidade”, a possibilidade de intercâmbio 
de opiniões e de criar novas formas de comunicação com o público e o conseguir 
novas audiências, o “abrir” os arquivos e colecções ao público em geral, o possibili-
tar que os utilizadores adicionem informação adicional a conteúdos (imagens e ví-
deos), o providenciar um acesso via Web a “documentos primários”, o alargamento 
dos seus públicos e possibilitar uma nova forma de consulta e acesso, a necessidade 
de disponibilizar em acesso público na Web colecções de reconhecida importância, 
a importância atribuída à disponibilização de conteúdos em acesso livre e a impor-
tância da presença de instituições de âmbito cultural na “vida diária”.

A utilização destas aplicações possibilita um novo tipo de difusão e interacção a 
nível mundial a custos reduzidos e em acesso público, constituindo as próprias apli-
cações ferramentas de projecção institucional e meios promissores para as políticas 
de marketing destas entidades. 

Os possíveis aspectos negativos decorrentes da utilização destas aplicações pa-
recem, neste momento, não superar os possíveis impactos positivos e benefícios 
decorrentes da utilização das mesmas. 

Algumas entidades têm já uma visão global da sua presença na Web 2.0 assim 
como uma estratégia definida para essa utilização. Cada aplicação representa um 
determinado contexto de actuação e possibilita um conjunto de funcionalidades 
específicas numa nova lógica de uma democratização na produção de conteúdos e 
no seu acesso, em plataformas interactivas e colaborativas onde qualquer um pode 
ser autor, publicar e aceder a conteúdos em livre acesso.
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I Encontro de Arquivos no Algarve
(Valorização Do Património Histórico Do Algarve)

Alcoutim / 15-16.Maio.2009

Hugo Cavaco

PREÂMBULO

Quando fomos solicitados, através da “Associação Alcance”, para darmos o nos-
so contributo ao I Encontro de Arquivos no Algarve / “Valorização do Património 
Histórico desta nossa Província”, sentimos o dever profissional e cívico de apresen-
tarmos esta Comunicação, não tanto porque tivéssemos a pretensão de aqui trazer 
um assunto e esgotá-lo no seu conteúdo, mas outrossim de alerta e incentivo para 
motivação de outros, nacionais e estrangeiros, a que se debrucem sobre dados e 
informação que pairam longe, e que, em determinado contexto, permitem recons-
tituir a vida e obra de um Povo, tantas vezes distanciado da sua própria génese, so-
bretudo quando a “história oficial” se esqueceu de o mencionar como componente 
privilegiado de um todo social.

Cremos, muito provavelmente, ser este o local e o momento, para que de uma 
forma clara e aberta, possamos colocar uma série de questões:

• Assim, onde se encontra hoje um vasto leque de documentos históricos rela-
tivos a Alcoutim, para além daqueles custodiados na Autarquia?

• Será que a tecnologia não poderia dar uma ajuda, minimizando o centralismo 
dos Arquivos até agora verificado, através de simples “fac-similes”?

• E o problema coloca-se: Quem estuda então essa documentação que conti-
nua a dormir fora da terra a que pertence? Obviamente que uma minoria, 
uma elite que a ela tem acesso.

• Por que não democratizar então esse mundo do documento, possibilitando a 
docentes, discentes e autodidactas em geral uma investigação mais cómoda, 
evitando-se mesmo cópias e plágios, não raras vezes utilizados como se de 
investigação a sério se tratasse?

• Pergunta-se: Será que o caso é meramente político ... e quiçá passe também 
pela Regionalização?
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A razão de todas estas dúvidas e sugestões tem a ver, particularmente, com a 
localização dos dois documentos que nos serviram de base para elaboração deste 
nosso trabalho, uma vez que qualquer deles se não encontra no Arquivo Distrital e, 
muito menos, no Municipal de Alcoutim.

Onde, então, os poderemos respigar? – Obviamente, no Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, em Lisboa.

Não que ali se encontrem mal hospedados, só que, como todos sabemos e passe a 
metáfora, a nossa casa, mesmo singela, tem apetências maiores que o melhor hotel.

Lançado o repto, deixemos que gentes de boa vontade possam, quanto antes, 
dar um final feliz a esta disfunção que tarda em se solucionar, para bem da Cultura 
e da História dos Povos.

II

DO ACERVO DOCUMENTAL ALCOUTENEJO

Ora vejamos, apenas para efeitos de reconhecimento, os documentos que arro-
lámos no I.A.N./T.T., referentes à Alfândega de Alcoutim:

• Receita dos 2% para Fortificações (1734-1817)  ...............................  38 livros

• Receita do donativo dos 4% (1754-1826)  ........................................   18 livros

• Ajustamento da conta dos Recebedores da Alfândega (1758-1805)  6 livros

• Documentos de Despesa dos Portos Secos (1761-1780)  .................  1 maço

• Receita e Despesa dos Portos Secos (1761-1825) .............................  65 livros

• Termos de Fianças dos Portos Secos (1762-1808) ............................  51 livros

• Receita do Consulado (1812)  ...........................................................  1 livro

• Receita dos 3% para Fragatas de Guerra (1812)  ..............................  1 livro

São, ao todo, 185 livros e 1 maço, cujas datas de acumulação se situam entre 1734 
e 1826. E outros fundos se conhecem, noutros Arquivos, para além dos agora citados.

Basta recordar, a título de exemplo, o Regimento da Alfândega de Alcoutim (de 
28.01.1547), a que mais adiante nos referiremos, e que se encontra depositado na 
Biblioteca da Alfândega de Lisboa.

Hoje, contudo, debruçar-nos-emos em particular sobre o conteúdo do “Livro 
de Arrematações das Rendas do Concelho”, só ele com 200 folhas, das quais 194 
escritas, e de um outro de “Fianças”, que soma um total de 752 termos.

Claro está que não viemos à sede do Concelho donde era natural a nossa avó 
materna, (Freg.ª de Giões), para receber agradecimentos quanto ao tempo que le-
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vámos na recolha destes elementos, que foi bastante, mas sentir-nos-emos recom-
pensados se conseguirmos demonstrar que há, relativamente à Capital do Nordes-
te Algarvio, um espólio imenso a pesquisar. E hoje, quando o interesse pela História 
Local é, felizmente, bem maior do que o era há décadas atrás, e as dissertações de 
Mestrados e Doutoramentos são cada vez mais abundantes, formulamos desde já 
um apelo:

Não se esqueçam de Alcoutim!

Pois bem, os parâmetros cronológicos que demarcam esta nossa intervenção si-
tuam-se entre 1773 e 1790 (Livro das Rendas), e 1789 (Livro das Fianças). A escolha 
não foi aleatória, se dissermos que em relação ao primeiro se trata de um exemplar 
único. Já quanto ao segundo podemos afirmar que foi elegido por se integrar no 
espaço temporal daquele, e, simultaneamente, coincidir com o ano da 1.ª Revolu-
ção Francesa. Há sempre ilações a retirar no campo de uma “história comparada”.

§ I

ARREMATAÇÃO DAS CARNES

Começa o canhenho das Arrematações por nos dar a conhecer, entre outros 
dados, o “Termo de obrigação” que faz um tal Manuel Afonso da Aldeia de Martim 
Longo, o qual, perante o Juiz de Fora, que o é também dos Órfãos, Sisas e Direitos 
Reais, se obriga a fornecer as carnes à dita Freguesia pelos seguintes preços:

• Chibato e carneiro – a vintém (20 réis) o arrátel;

• Cabra – a quinze réis o arrátel;

semanalmente, por duas vezes, às terças e ao sábado.

Cabe aqui referir que o arrátel era uma medida de peso equivalente a 19 onças, 
ou sejam, 459 gramas. Assim, andaria o quilograma de carneiro abaixo dos 50 réis 
o arrátel. (Saía o Kg de carne a menos de meio tostão.)

Estávamos, então, em 1773, nas vésperas da edificação de Vila Real de Santo António.

A oscilação dos preços entre esta data e 1790 não vai além de uns 15 réis como 
máximo em relação à sede do Concelho, enquanto as freguesias do Termo, em re-
gra, apresentavam preços ainda mais baixos para o valor das carnes.

Tomando como exemplo, em 1777 Martim Longo e Giões – 24/16; Cachopo – 
24/19; em 1779 Giões e Cachopo – 22/17, começando-se a inverter a tendência no 
final da década de 80 (em 1789-90 Alcoutim – 35/25, Martim Longo – 30/25, Giões 
35/25, Cachopo – 30/20.

A evolução dos preços, embora de uma forma quase imperceptível, ir-se-ia tam-
bém fazer sentir nesta Alcoutim de finais de Antigo Regime.
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Por sua vez, para estes rendeiros, intermediários que com base no monopólio 
entravavam a livre circulação dos produtos, lançar um preço e obrigar-se a cumpri-
lo, era tarefa que requeria cuidados, na medida em que arriscavam a fazenda, quan-
do havia.

Essa a razão pela qual o arrematante tinha por norma não elevar muito o lanço 
para que a venda fosse mais fácil, incluindo nela o necessário lucro. Além disso, 
quando o porteiro da Câmara metia em mão, a quem arrematara a renda em praça, 
“hum ramo verde em signal de sua rematação”, o Juiz de Fora, que era em simultâ-
neo o Presidente da Câmara, exigia-lhe, em função da Lei, um fiador.

Era esta figura, invariavelmente, um homem abastado e de fazenda, quantas 
vezes o mesmo e em anos consecutivos a afiançar o rendeiro “da Paschoa ate o 
Intrudo”. Para lá da já citada obrigação de dar dois talhos cada semana nos dias de 
terças e sábados de cada uma, era obrigado esse rendeiro a “mandar cortar a carne 
que fosse necessária, não só para este Povo [de Alcoutim], mas também para o de 
S. Lucar do Guadiana (...), por ser uma terra de donde vinham contínuos e repeti-
dos víveres em todo o discurso do ano, e ser necessário para a convivência destes 
dois Povos a boa harmonia e tranquilidade, e permitir esta liberdade estabelecida 
nesta Vila de anos a esta parte, e com obrigação de não excederem os preços de 
cada cabeça ou cachola que vender de 25 réis cada coisa, assim para Portugal como 
para Castela, e se não alterar para o dito Reino os preços da referida carne (....).” 
Em 21.Março.1775

§ II

O ROSSIO DO JOGO DA BOLA

Porém, se algo nos surpreendeu nesta busca documental, não foi tanto o depa-
rarmos com toda a panóplia de trabalhos relativos à vida rural, mas, principalmen-
te, com a existência, em várias das anuidades consultadas, na “rematação da terra 
do Jogo da Bolla”. Isto pressupõe, sem margem para dúvidas, que a noção lúdica, 
isto é, o lazer, também fazia parte do “modus vivendi” do povo alcoutinense.

Evidentemente que não se tratava do futebol hoje praticado, pois este somente 
vai estabelecer as suas regras durante a 2.ª metade do século XIX, quando os ares da 
Revolução Industrial Inglesa permitirem mais tempo livre ao trabalhador comum. E, 
em Portugal, o popular jogo não será provavelmente praticado antes de 1875, na Ilha 
da Madeira, e por influência do súbdito inglês Harry Hinton e outros marinheiros, ou 
gente ligada ao cabo submarino, tal como o britânico Henry Whittoyne, chefe da esta-
ção deste cabo em V.R.S.A. e um dos fundadores do Lusitano Futebol Clube, em 1916.

Que o jogo era jogado com uma bola, disso não restam dúvidas. Agora por quem 
e com que regras ... ficará por agora envolto em nebulosidade.
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Pensamos, no entanto, que ao tempo a que foi praticado, não andaria muito 
longe do então conhecido “Jogo da Péla”. Foi numa sala onde tal jogo se praticava 
que a Revolução Francesa deu os seus primeiros passos, em Paris, no ano de 1789.

Aqui, em Alcoutim, ficava “(...) a terra do jogo da bolla extramuros desta Villa, 
cita no Rocio grande [desta V.ª] que hé deste Concelho.” Foi arrematada em 1773 
por 2.500 réis pelo espaço de 3 anos, atingindo em 1780 os 5.550 réis.

Segundo o Dicionário de António Morais Silva, “O jogo da péla é uma moda-
lidade desportiva muito antiga, que pode ser considerada percursora do ténis e 
se pratica em duas variantes: comprida, que requer um campo de terra batida 
com 72X16m, e curta, que se pratica em recinto fechado e cujas dimensões são de 
28,9X5m.”

Datando da Idade Média, foi proibido por alguns monarcas devido ao excesso de 
apostas que motivava entre o povo, mas em simultâneo jogado também pela Realeza.

Citado entre outros por Fernão Mendes Pinto, Gaspar Correia, por Eça de Queirós 
nos Maias, ou Aquilino Ribeiro em Filhas de Babilónia, teve a contra-ordenação d´El-
Rei D. Manuel I, o qual, pelo Alvará de 8 de Julho de 1521, ordenou “que qualquer 
pessoa que ao Domingo ou dia de festa, que a Igreja manda guardar, antes da missa 
do dia, jogasse a bola, e os oficiais mecânicos e homens de trabalho que nos dias da 
semana ou dias de serviço a jogassem, pagassem quinhentos reais na cadeia.”

QUADRO SOBRE A ARREMATAÇÃO 

DO ROSSIO DO JOGO DA BOLA

 Anos Valor de arrematado

 1773 2.500 réis

 1776 4.200 réis

 1780 5.550 réis

 1782 1.200 réis

 1789 900 réis

§ III

A BARCA DA PASSAGEM

Outro lugar comum entre as rendas do Concelho era a arrematação da Barca da 
Passagem. Diz-nos o primeiro documento que a ela se refere:
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“Anno do Nascim.to de Noso Senhor Jezus Christo de mil e settecentos e setenta 
e quatro annos, ao primeiro de Janeiro do mesmo anno, nesta Villa de Alcoutim, 
se arematou por mandado do Doutor Juiz Presidente e Senado da Camara, a barca 
da pasagem desta Villa para a de S. Lucar do Guadianna, a Domingos Dias desta 
Villa pella quantia de vinte mil reis livres para este Concelho, por não haver quem 
mais dese, e ter andado em praça desde o primeiro de Novembro do anno proximo 
pasado, e fazendo fe as serimonias de estillo, indo o porteiro á praça lhe meteo na 
mão hum ramo verde em signal da mencionada rematação, e lhe houverão a dita 
barca por rematada, de que para constar mandarão fazer este termo que com elle 
dito rematante asignarão. E eu Joze Carlos de Freitas e Azevedo, escrivão da Camara 
proprietario, que o escrevi.”

Em todas as anuidades é esta arrematação mencionada, pois representa, sem 
qualquer dúvida, uma das principais rendas concelhias. Variam os lanços entre o 
mínimo de 13.000 réis e um máximo de 32.500. Por vezes, picardias entre os poten-
ciais licitantes levam ao “terciamento” e até ao “reterciamento”, isto é, aumentar 
os preços já licitados numa alcavala de um terço (ou mais), o que faz com que o 
tecto das arrematações dispare, situação esta que nada incomoda os cofres da Câ-
mara Municipal.

E o mesmo se pode dizer quando alguém desiste do direito já adquirido em 
possuir a Barca; a Vereação não vê inconveniente na troca de arrendatários, desde 
que o lanço não seja inferior, “por ser asim útil a Real Fazenda”.

Quem arrenda tem, como é lógico, obrigações a cumprir, quer seja português 
quer castelhano. Em 1777 é um natural de Alcoutim (José Nunes) que toma o leme 
da Barca (por 22.500 réis), “com condição de dar logo metade da dita renda e o 
fiador (Francisco Domingues Farello) a outra metade, e de levar hum chavo aos 
moradores desta Villa e aos do Monte dés reis.” Mas em 1778 a Barca está nas mãos 
de um “espanhol do lugar de S. Lucar”, (António Lourenço), por 22.000 réis, levando 
às gentes da Vila 5 réis, e a todas as outras 10 (réis), precisamente a mesma quantia 
que em finais daquele ano recebia quanto a viajeiros, sendo que “por cada Besta 
com seu Dono, sem carga, 30 reis, e com costaes, 40 reis, estando obrigado perante 
a Câmara a um lanço de 28.800 réis.

Entretanto a Barca, em princípios de 1779 muda de mãos, de novo para um cas-
telhano de S. Lucar (Simão Gomes), pela mesma quantia de 28.800 réis, mas pagos 
aos quartéis ao Procurador do Concelho e segundo outras condições:

Assim, o arrematante obrigava-se a passar todas e quaisquer pessoas morado-
ras em Alcoutim, de graça e sem estipêndio algum, na Barca do porto desta Vila 
para a de S. Lucar; e por ter ele arrematante também arrematada a Barca da dita 
Vila de S. Lucar para esta Vila, se obrigava a passar nela para cá [Alcoutim] todas 
as referidas pessoas por “hum maravedi, que hé a quarta parte de sinco reis, por 
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cada vez, por ser este o mesmo estipêndio que na passagem para cá pagam os mo-
radores da dita Vila de S. Lucar, o que se obriga cumprir inteiramente, levando tão 
somente às Pessoas de fora da terra dez réis por cada uma, ou o que até aqui era 
costume e nada mais; e pelo mesmo costume as Bestas e Arrieiros; e outrossim se 
obriga a estar pronto no porto desta Vila todas as vezes que for necessário, parando 
no mesmo porto quando não andar ocupado na passagem, e a satisfazer e cumprir 
em tudo o mais com as obrigações e Posturas desta Câmara como se fosse morador 
nesta mesma Vila, e para tudo isto se obrigava por sua pessoa e bens, e para melhor 
segurança da dita renda e seu pronto pagamento aos quartéis, dava por seu fiador, 
principal pagador e depositário a Miguel Dias, oleiro desta Vila. (...)”

Uma vez mais, e para que se evitem perdas e danos, a figura do Fiador acaba 
sempre por rematar os autos, indo ao ponto de ser um morador de Alcoutim (Brás 
d´Orta) a responsabilizar-se por um residente e natural de S. Lucar do Guadiana 
(Marcos Cabote). As próprias Correições, feitas em geral anualmente por um Juiz 
Corregedor que tinha por missão indagar se as Posturas Municipais estavam a ser 
cumpridas, no-lo diziam:

“Para evitar o perjuizo que pode provir á Real Terça e rendimento do Concelho, 
recomendo aos officiaes e Escrivão da Camera que nas arrematações das rendas 
della, e principalmente daquellas que se fazem annoalmente mais avultadas, não 
admitão arrematante sem fiador, que deve assignar o auto das mesmas arremata-
ções, ainda que por ellas fiquem sempre obrigados os ditos officiaes.”

Mas, sobretudo em terras de fronteira, quem fala em Lei tem, forçosamente, 
que admitir a existência da ilegalidade. A escultura que hoje se ergue junto ao cais 
de embarque, aqui em Alcoutim, sendo relativamente recente, está carregada de 
um simbolismo que recua a tempos bem afastados de nós.

O contrabando é endógeno nestas paragens da raia, quer ela seja seca ou não. 
Com ou sem policiamento. Que nos perdoem as Autoridades presentes...

Todavia, não foi criada em 1774-76, durante o consulado pombalino, a Vila Real de 
Santo António, cuja principal razão de ser era a presença material de uma Alfândega?

E acaso deixou de aí ter presença viva o tráfico ilegal? A “mulher da carreira” era 
disso um acabado exemplo!

Poderá parecer caricato, mas em Julho de 1777, o “Alcaide de Alcoutim, [António 
dos Santos], tomou a hum Espanhol, 158 ovos”, depois vendidos por 400 réis, de que o 
Alcaide recebeu a 3.ª. E em Abril de 1778, é feita uma apreensão de 55 ovos a Manuel 
de Jesus de Vila Real, além de 8 galinhas, 1 galo e 2 queijos, a 3.ª parte para o denun-
ciante e 2/3 para o Concelho. Em Novembro desse mesmo ano, um Soldado de Inf.ª do 
Regimento da Praça de Faro metia, em sua algibeira, 530 réis do terço de uma tomadia 
levada a cabo num súbdito espanhol a quem se haviam apreendido 10 galinhas e 13 
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frangos. Eram estes, à época, alguns dos contrabandos, a que estava associada a de-
núncia.

Sim, porque houve em tempos outros delitos relacionados com gados, dinheiros, 
escravos, razão pela qual D. João III outorgara “Regimentos alfandegários” às Vilas de 
Santo António de Arenilha, Castro Marim e Alcoutim, bem como à Cidade de Tavira, 
40 anos antes da promulgação do “Regimento da Alfândega de Lisboa”, em 1587.

A Alcoutim coube receber o dito Regimento a 28 de Janeiro de 1547, e quando 
o “Provedor e Feitor-mor das Alfândegas do mar e portos da terra destes Reynos”, 
Diogo Fernandes das Póvoas, aqui chegou, que viu ele? Sensivelmente o mesmo 
que havia visto em Castro Marim no dia anterior. Após tomar “meuda informação” 
das várias mercadorias que a Alcoutim vinham ter e que daqui saíam, achou “que 
se não despaçhavão nenhumas nem avia na dita Alfandega arecadação dellas nem 
officiais para iso ordenados,” e isto apesar de haver na Vila Almoxarife e Escrivão.

QUADRO SOBRE A ARREMATAÇÃO DA BARCA DA PASSAGEM

 Anos  Valor de arrematação

 1774  20.000 réis

 1775  18.500 réis “terciado”

 1776  16.200 réis

 1777  22.500 réis

 1778  22.000 réis

 1779  28.800 réis

 1780  18.550 réis

 1781  18.550 réis

 1782  17.000 réis

 1783  17.000 réis

 1784  17.000 réis

 1785  32.500 réis

 1786  15.000 réis

 1787  12.600 réis

 1788  24.888 réis “reterciado”

 1789  16.000 réis

 1790  13.000 réis
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§ IV

A RENDA DO VER[DE]

Era a Renda do Verde uma avença que o Concelho recebia do rendeiro que arre-
matava essa renda, cujos dinheiros eram provenientes do aforamento e arrecada-
çãode coimas impostas aos que danificavam hortas, searas e tudo o mais que podia 
ser coberto por verdura.

Segundo D. Francisco Manuel de Melo, citado pelo Prof. Romero Magalhães, os 
dizimeiros (ou rendeiros) “compram o sol antes que nasça”, jogando na previsão 
dos preços nos mercados onde colocam os produtos recolhidos.

Ora nesta Alcoutim de finais de Setecentos, vamos encontrar duas Rendas do 
Ver, com os respectivos rendeiros: uma relativa aos “lemittes desta dita Villa”, a 
outra diz respeito aos “lemittes de Martim Longo”. Os números referentes a elas 
são eloquentes quanto ao valor a perceber pelos cofres camarários, cifrando-se em 
média pelo dobro a quantia arrematada pelo rendeiro do Termo. Mas sempre com 
o respaldo do Fiador.

O “terciar” é aqui uma figura igualmente aceite, tal como no arrematar da Bar-
ca, verificando-se mesmo o trespasse a alguém interessado, desde que não haja 
perda ou dano para a edilidade.

Facilitava-se o pagamento da Renda em 4 quartéis, os quais se liquidavam: o 1.º 
nos inícios de Abril; o 2.º no princípio de Julho; o 3.º no primeiro de Outubro; o 4.º 
no último dia do mês de Dezembro.

QUADRO DA ARREMATAÇÃO DA RENDA DO VER[DE]

 Anos  Alcoutim  Martim Longo

 1774  60.000 réis  120.000 réis

 1775  98.700 réis “terciado”  127.000 réis

 1776  60.000 réis  131.000 réis

 1777  80.100 réis “terciado”  126.000 réis

 1778  70.000 réis  214.666 réis “terciado”

 1779  94.670 réis “terciado”  156.000 réis

 1780  76.500 réis  131.100 réis

 1781  76.500 réis  210.000 réis

 1782  85.500 réis  200.000 réis

 1783  91.000 réis  232.000 réis

 1784  91.000 réis  200.000 réis
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 1785  100.000 réis  260.000 réis

 1786  120.000 réis  269.333 réis “terciado”

 1787  120.000 réis  266.000 réis

 1788  120.500 réis  350.000 réis

 1789  142.000 réis  330.000 réis

 1790  120.000 réis  300.000 réis

§ V

OUTRAS RENDAS CONCELHIAS

Diversas são as demais Rendas que se cobram, perfigurando a imagem de uma 
“aposta na continuidade”, mas nem por isso menos significativas.

A Câmara Municipal, remetendo para os rendeiros o trabalho de recolha das 
múltiplas Rendas, como que se desobriga de toda uma responsabilidade, desde que 
as Posturas se cumpram e as quantias estabelecidas não deixem de ser resgatadas.

Para tal efeito, no dia 1 de Janeiro de 1773, Juiz e mais Senado, “estando em 
acto de veriança”, mandarão arrematar o forno [da Poia] desta Vila, por ter andado 
em praça desde o 1.º de Dezembro transacto, e não haver quem desse mais de 
14.000 réis.

Mas outros Fornos vivem espalhados pela sede do Concelho e Termo:

No primeiro caso vamos encontrar os Fornos da Cal e da Loiça, aquele, em con-
junto com a terra que compete ao Rossio da horta da viúva de João Lourenço Boto; 
este, adjunto à “terra mística” ao Rossio do Jogo da Bola.

Os Fornos das Poias eram de longe os mais rentáveis e, por isso, pertença de Sua 
Magestade. O da Poia de Martim Longo, no período de tempo entre 1777 e 1783, uma 
única vez (em 1782) fixou a renda anual abaixo dos 40.000 réis, livres de dízima e sisa, e 
isto porque o arrematante fez o depósito após o lanço prescindindo do fiador, enquanto 
o Forno da Poia da Vila de Alcoutim se cifrava, em média, pelos 12.500 réis anuais.

Outra receita concelhia, também anual, ordenada nas Posturas Municipais e 
posta em prática pelos rendeiros, era a que importava aos “Aferimentos das Me-
didas”, a fim de evitar perdas e danos aos potenciais utentes compradores. Vamos 
encontrar as ditas arrematações referindo as medidas de barro, medidas de pau, 
medidas de ferro e aferição de pesos e balanças. Frisemos que as rendas, contrata-
das nos princípios do mês de Janeiro, eram sempre livres para o Concelho.

Ainda dentro do panorama agro-pastoril que se vivia nos finais de Setecentos, é-
nos dado presenciar algum colectivismo, o qual se traduz na constituição da Boiada 
da Vila e na sua congénere de Martim Longo.
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Aqui prevalecia a arrematação feita por quem menos exigisse pelo trabalho exe-
cutado.

A boiada, que reunia de forma obrigatória todos os bois de arado, era pastorea-
da pelo adueiro que, em lugar próprio, reunia aquele gado.

Aqui em Alcoutim, cremos que o seria nos coutos de baixo e de cima, (os dois 
Rossios – o grande e o pequeno), uma vez que não é referido explicitamente no 
documento a existência de qualquer outro couto concelhio, como por exemplo um 
almargem.

Em 3 de Fevereiro de 1784, a quantia a pagar ao adueiro que arrematou a boiada 
por menor preço foi de um alqueire de trigo por junta e guarda inteira até o dia de S. 
Marcos (25 de Abril), e daqui em diante meio alqueire a junta e meia guarda até ao 
S. João. E o mesmo se verificaria para com a Aldeia de Martim Longo (em 5.3.84) e se 
observara em 1781 com “hum atalho de rezes do destricto de Cachopo”.

Múltiplas outras Rendas são remetidas aos cofres da Autarquia (e da Coroa) 
para além das agora citadas. Refiram-se algumas:

• Cercas, cerquinhas e hortinhas;

• Sisas dos correntes com mantimentos;

• Esteiros grande e pequeno;

• Rações do pão dos coutos;

• Terra do esteiro próxima à muralha;

• Ração do linho dos coutos;

• Pastos dos coutos de cima e de baixo;

• Renda da Portagem;

• Renda da terra do Rossio (por detrás da Ermida do Espírito Santo, ou da Ermi-
da para lá até ao Forno da Cal, com a serventia do dito Forno livre para lenha);

• Terrado da Vigília do Corpo de Deus de Martim Longo;

• Terrado de S. Marcos do Pereiro;

• E também Despesas com obras na Cadeia (em Novembro de 1778).

§ VI

DO LIVRO DE FIANÇAS

(1789)

A parte complementar do trabalho hoje aqui apresentado recai, como antes 
anunciámos, sobre um Livro de Fianças. Pertença de um fundo alfandegário (incluí-
do nas Alfândegas do Reino), encontra-se no Arquivo da Torre do Tombo e em bom 
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estado de conservação, o que normalmente não acontece com muitos documentos 
aduaneiros.

Feito um levantamento integral dos 752 termos recolhidos no Livro n.º 163, 
intuímos em parte o grau de movimento e o tipo de cargas que a Alfândega de 
Alcoutim então registara mensalmente durante o ano de 1789, sem esquecer que 
esta circulação de mercadorias se referia àquelas que legalmente transpunham a 
fronteira, pois como referiu João Baptista da Silva Lopes, há um outro caminho pela 
beira-Serra – o dos contrabandistas, que se não deve substimar.

Como modelo de termo a preencher em formato sempre igual, regista-se:

“Em tantos do tal afiançou nesta Alfândega hum(a) macho/mula que foi 
avaliado/a em tantos mil reis, com que vai para este termo ..., e asignou com migo 
escrivão [das guias] que o escrevi.”

• Origem do mercador;

• Destino do mercador;

• Mercadoria afiançada.

A grande maioria são almocreves e, logicamente, vão em negócio. Utilizam o 
burro, a mula, o macho, o rocim, o cavalo; todos os animais são cerrados, isto é, já 
têm 8 anos completos, e, como atingiram um determinado desenvolvimento, não 
se lhe pode já conhecer a idade pelos dentes.

Uma percentagem acima dos 95% indica-nos serem de origem castelhana, no-
meadamente de Villanueva de los Castillejos, Almendro, S. Lucar, Alosno, Moguer, 
Villablanca, Alcaria Puebla, Torredonjimeno (Jaén), Granado, Almendralejo, Cádis...
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Dirigem-se em regra para o Baixo-Alentejo e Algarve, às vezes para Évora e Lis-
boa ou para Espanha, sem indicar localidade.

 Meses N.º de termos mensais

 Janeiro  37

 Fevereiro  44

 Março  68

 Abril  50

 Maio  77

 Junho  74

 Julho  84

 Agosto  80

 Setembro  62

 Outubro  86

 Novembro  34

 Dezembro  56

Por vezes, poucas, utiliza-se a via fluvial, se comparada com o trânsito animal. 
Aqui, por estas bandas, de há muito que tinha passado o cunho de exploração mi-
neira operada por Romanos, e, por seu turno, faltava ainda algum tempo para que 
os Ingleses se instalassem em S. Domingos e os cargueiros da Sociedade Geral di-
namizassem o Rio.

Fala-se no oficio de oleiro, barbeiro, caldeireiro e soldador (estes espanhóis), mas 
nada mais se adianta sobre qualquer outra actividade que fizesse lembrar a Indústria.
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Que nos diz então o documento sobre a mercadoria afiançada? Para além do 
animal de transporte, declara-se, na maior das percentagens:”a girar”, isto é, à pro-
cura de qualquer negócio que se possa realizar, sem escolha prévia. Depois, outros 
tratos mercantis se nos deparam, tais como – comprar mel, “farrobas” em Tavira, 
venda de azeite e copos de vidro, levar fazendas, capachos, figo, esteiras e cera 
para Espanha, cobrar dinheiros, comprar peixe (atum) em Tavira, vender sal e “pa-
nos pretos da Serra”, negociar reses,  “fazer feiras” em Garvão, Beja, Loulé, Tavira, 
V.R.S.A. e Faro, levar erva-doce e “cetim de seda” para a Corte de Lisboa. Outras 
vezes passam a fronteira “de vazio”, visitam familiares que residem fora do seu país, 
vão a banhos a Monchique.

Porém, quando o meio de transporte é o barco, a carga é outra, mas quase sem-
pre a mesma: se é trigo, corre para os “assentos” de Castro Marim, Vila Real, Tavira, 
Lagos ou Faro e até para Lisboa, neste caso não em caíque, mas de cacilheiro; se vai 
para Mértola, a carga é de canas, centeio ou cevada. Uma única vez vamos encon-
trar um barco com canas dirigido a Vila Real.

Mas a todos é solicitado que sigam unicamente para os lugares que declararam 
na guia, porque se algum deles, e citamos textualmente, “for incontrado fora dos 
dittos termos, incorre em descaminho” – coima e perda dos bens transportados.

Assim se procurava fiscalizar uma sociedade quando ainda vinham longe os 
tempos dos IRS´s e IRC´s.

Um pouco antes das “estórias” que agora temos vindo a contar, mais concreta-
mente em 1758, continha esta Vila de Alcoutim, “dentro de suas muralhas, cento 
e vinte e seis vizinhos”, que correspondiam a “trezentas e settenta e tres pessoas”. 
A Aldeia do Pereiro era formada por 45 vizinhos, o que poderia equivaler mais ou 
menos a 135 habitantes; a Aldeia de Giões andava pelos 111 vizinhos, o equivalen-
te a cerca de 333 almas. Precisamente os mesmos vizinhos povoavam a Aldeia de 
Martim Longo, mas esta com maior número de fogos – 457. A Aldeia de Cachopo 
era formada por 43 vizinhos, aproximadamente 129 pessoas, praticamente o mes-
mo que a “Aldeya ou Lugar de Vaqueyros”.

Eram então estas as principais “Cidades” sob administração de ALCOUTIM.

As pessoas, hoje, são outras. Os lugares, sensivelmente os mesmos. As condi-
ções de vida, felizmente, sem termo de comparação, orientadas para melhor.

É a chamada evolução dos tempos, evolução estimulada pela força a que nos 
impelem os ventos da HISTÓRIA.

Um muito obrigado a todos.

Alcoutim, 16 de Maio de 2009

Hugo Cavaco 
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Câmara Municipal de Silves:
Notas sobre a História do seu Arquivo

Maria Luísa dos Ramos Pereira

Irei aqui expor uma breve perspectiva sobre a documentação existente no Ar-
quivo Municipal de Silves. Não apresentarei a sua característica ou organização ar-
quivística mas as pequenas particularidades que o distinguem dos demais arquivos 
e como, ele mesmo, escreveu a sua própria memória.

Silves, sendo uma cidade multissecular, tem necessidade de construir a sua his-
tória. A documentação existente no seu Arquivo Municipal é da época posterior ao 
Liberalismo, o que constituiu uma grande lacuna, e consequente decepção, para mui-
tos investigadores que trabalham as épocas Medieval e Moderna da nossa História.

Porém, existem no Arquivo Municipal de Silves apenas três documentos an-
teriores ao período liberal e que são, eles próprios, memória viva. Para além da 
informação que está contida nas suas páginas, também os próprios documentos 
apresentam uma riqueza à qual não podemos ficar alheio e que completam o seu 
percurso como detentores de mensagem.

Começaremos pelo documento mais antigo e emblemático presente no Arquivo 
Municipal: o Foral de 1504. O Foral Manuelino encerra, também ele, uma história. 
Nos seus últimos fólios encontramos todas as correições que lhe foram feitas de 
1552 a 1825, com datas e autógrafos dos corregedores, excelente manancial de 
informação para o estudo do Antigo Regime no Algarve. Mas este Foral esteve “per-
dido” durante cerca de sessenta anos, estimada pela última correição realizada em 
1689, episódio que ficou registado na sua folha de rosto e que de seguida citamos: 
“Foral da cidade de Silves/ Esteve perdido muitos annos, descobrio-o e o fez resti-
tuir à Câmara, e o mandou novamente encadernar em o anno 1750./ O Doutor Juiz 
de Fora/ Miguel Pereira de Castro Ladrão”. Terá sido um desaparecimento negligen-
te ou intencional? Fica-nos a dúvida.

Depois de ter permanecido, durante décadas, no cofre da Câmara Municipal e 
de, na década de noventa do século passado, ter sido colocado na Biblioteca Mu-
nicipal, a Carta de Foral foi finalmente depositado no Arquivo Municipal no ano 
de 2000. Em 2004, ano em que se comemorou o quinto centenário da outorga da 
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Carta de Foral à cidade de Silves, o códice foi para restauro das costuras dos cader-
nos e para reconstituição da lombada da sua encadernação, trabalho efectuado na 
Secção de Conservação e Restauro do Arquivo Nacional/Torre do Tombo. Actual-
mente, este documento também se encontra fac-similado o que permite que esteja 
devidamente acondicionado e salvaguardado de manuseamento desnecessário, já 
que a sua informação se encontra ao alcance de qualquer utilizador.

Existe também no Arquivo Municipal um Tombo de Registos do séc. XVIII. Por 
ser um livro de grandes dimensões, torna-se difícil perceber como terá conseguido 
chegar até nós. Tem como datas extremas 1731-1773 e é composto pelos registos 
de ordens, privilégios, fianças, cartas, alvarás, patentes, leis e provisões, o que nos 
parece de alguma importância para o estudo do termo de Silves no séc. XVIII: Sobre 
este livro pensamos ter achado referência na Acta da Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Silves, do dia 17 de Novembro de 1892, onde foi “…apresentado um 
índice de livro de registos da Câmara Municipal deste Concelho, começando a es-
cripturas em 1731, feito e offerecido pelo Exmo Sr. Adelino Cândido Ferreira Brach-
Lamy, capitão do Regimento d’Infantaria A15, durante o tempo que commandou 
a força militar destacada nesta cidade.”, tendo os Vereadores deliberado “…por 
unanimidade que se consignasse na acta desta sessão a sua homenagem aquelle 
illustre militar…”. Julgamos que se trata do índice deste mesmo livro de registo de 
que temos estado a falar. Infelizmente este verdadeiro instrumento de pesquisa 
arquivístico não existe no nosso Arquivo Municipal pois seria um excelente ajuda 
para a identificação das dezenas de registos que ali se encontram. Pensamos que, 
de alguma forma, o interesse do ilustre militar terá conduzido este Livro de Registos 
até aos nossos dias.

Quase milagrosamente, surge-nos um livro de Actas do Senado da Câmara Mu-
nicipal de Silves cujas datas extremas são de 1760-1767. Este documento é teste-
munho da actividade administrativa municipal que, à época, ainda incluía no termo 
de Silves, os actuais concelhos de Lagoa e Monchique que só se tornaram autóno-
mos em 1773. Trata-se de um livro incompleto, onde faltam alguns cadernos (cerca 
de metade) e tem a particularidade de ter encadernação em pergaminho.

Com o Estado Novo, surge um outro episódio curioso da História do Arquivo 
Municipal de Silves. Por ofício do Secretário da Assembleia Nacional, de 19 de Ju-
lho de 1939, foi solicitado à Câmara Municipal de Silves que fossem emprestados 
documentos dos séculos XIV e XV para uma exposição documental e bibliográfica 
sobre as Cortes do Reino. Em resposta, a 13 de Novembro de 1939, a Câmara Mu-
nicipal respondeu que “…no Arquivo desta Câmara não se encontram os documen-
tos mencionados por V.Ex.ª.”. Logo de seguida e, renovando o seu pedido a 16 de 
Novembro do mesmo ano, o Secretário da Assembleia Nacional, responde que “…
em colectâneas organizadas por João Pedro Ribeiro aparecem cópias dos seguintes 
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documentos referentes às Cortes”, afirmando que “estes documentos, certamente 
todos em pergaminho, existiam no cartório da Câmara de Silves, onde ainda devem 
estar tão bem guardados, como o seu valor histórico aconselha, que não ocorra de 
pronto o seu paradeiro.”. Infelizmente, não nos foi possível localizar o ofício que nos 
poderia elucidar sobre a resposta.

Este último acontecimento é, infelizmente para nós, recorrente. Muitos investi-
gadores ainda nos procuram na esperança de que possam existir documentos que 
estavam “perdidos”. E perguntam-nos: “O que terá acontecido ao arquivo? Desa-
pareceu?”. Pois, não sabemos responder a essas questões. Poderá ter sido o terra-
moto de 1755, a guerrilha do Remexido, a negligência ou a ignorância dos homens. 
As causas pouco importam, mas agora temos o dever e a obrigação de preservar e 
conservar e para que não sejamos origem do mesmo desfecho.

Muito obrigada.

Alcoutim, 16 de Maio de 2009
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Arquivo Histórico de Albufeira: origem e evolução

Sónia Negrão

(Câmara Municipal de Albufeira)

Resumo

A implementação de um serviço de arquivo é algo extremamente complexo e 
moroso, o Arquivo de Albufeira é um desses casos. A criação de condições num 
edifício pouco apropriado, a elaboração de instrumentos de descrição documental 
que permitem conhecer o espólio, a organização de eventos na área dos arquivos, 
são apenas alguns dos pontos aqui focados.

Comunicação apresentada em 16 de Maio de 2009, no “I Encontro de Arquivos 
no Algarve”,organizado pela Direcção Regional de Cultura do Algarve, Associação 
Alcance e Arquivo Distrital de Faro (Alcoutim, Algarve, dias 15 e 16 de Maio de 
2009).

O caso do Arquivo Histórico do Município de Albufeira é um semelhante a tantos 
outros arquivos de outros concelhos portugueses: arquivos instalados em edifícios 
antigos, desprovidos de condições necessárias para a preservação de documentos, 
com poucos funcionários, e, na maioria das vezes, funcionários sem formação na 
área da arquivística. O serviço de Arquivo de Albufeira não fugia ao descrito por 
Fernanda Ribeiro: “é evidente que em princípio, todos os municípios possuem ar-
quivo, mas a conservação do mesmo, em muitos casos, é feita em tais condições 
que não permitem, nem à própria entidade produtora, aplicar o termo arquivo para 
designar o amontoado de livros e papéis que foram acumulando”1. Ou seja um 
caso semelhante a tantos outros.

A partir de 2004, desenvolveram-se algumas tentativas de integrar nos quadros 
da instituição técnicos da área das Ciências da Informação, mas foi só a partir de 
2005 que o AHA surge como serviço, com recursos humanos e um plano de acção.

O primeiro ponto do plano de trabalho foi a separação intelectual e física dos 
fundos: CMA – Assembleia Municipal – Cine-Pax – Administrador do Concelho. 
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Paralelamente, houve necessidade por parte, tanto do Arquivo Intermédio, 
como do Arquivo Histórico em analisarem, através de questionário aos serviços, o 
funcionamento dos serviços, a tramitação da documentação e o destino final desta, 
se era eliminada, quem eliminava, com que critério era eliminada e, se ao abrigo 
da legislação, e as mesmas questões se impunham aquando da sua conservação. 
Também aqui muito se perdeu devido, não só, à falta de critério na eliminação de 
espécies documentais, como na incúria com que eram tratados os documentos.

Este questionário realizado aos serviços continha uma estrutura que deixava 
transparecer, intencionalmente, um total desconhecimento da tramitação docu-
mental nos diferentes sectores do organismo. Os resultados foram também eles re-
veladores do desconhecimento do organismo em relação ao serviço de arquivo, en-
quanto sistema e enquanto base de funcionamento deste e de qualquer organismo.

Os resultados dos questionários demonstraram que 82% dos inquiridos não sabia 
da existência do Arquivo Histórico, e desses 82%, 67% não conhecia os objectivos e 
funções desempenhadas pelos técnicos de Arquivo. Mas também serviu para detectar 
discrepâncias nos procedimentos dentro da mesma divisão. Verificou-se, a partir deste 
momento, um imperativo: mostrar que existia um serviço de Arquivo, que não era si-
nónimo de depósito de documentação. O AH para tal apresentou-se à Câmara, através 
da Intranet, com a criação de uma página onde se expunham não só a missão como os 
objectivos, características do serviço, e acervo documental. Basicamente foi apresentar 
o serviço ao público interno. Só muito posteriormente é que se pensou em desenvolver 
um sítio na internet. A outra etapa importante na curta vida deste serviço foi a elabo-
ração do projecto de regulamento interno. Considera-se este documento um ponto de 
viragem porque permitiu definir as funções do Arquivo, e formalizar as suas relações 
com outros serviços da Câmara, com o Arquivo Intermédio e com o Público em geral. 
Destina-se à implementação de princípios de funcionamento através de metodologias 
e meios, de forma a fomentar uma política de gestão integrada da documentação pro-
duzida e recebida pela Câmara Municipal no decorrer da sua actividade.

Posteriormente, as regras para a consulta e manuseamento de documentação 
histórica resultaram da necessidade de se restringir determinados tipos de compor-
tamento, consciente ou não, dos utilizadores de um Arquivo, uma vez que fazem 
parte deste espólio a memória do concelho, ou seja, os documentos mais antigos 
(1504). Face a isto o AH tem a função de fazer perdurar essa memória, essa história. 
Uma vez que existe sempre o risco de danificar a documentação durante a consulta, 
impôs-se a necessidade de prevenir comportamentos menos indicados ou menos 
cuidadosos no manejo dos documentos. Assim foram elaboradas regras exemplifi-
cativas das acções correctas e incorrectas no manuseamento de documentos histó-
ricos, procurando que os utilizadores deste Arquivo contribuam para a manutenção 
do bom estado de conservação da documentação existente.
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Estas regras foram integradas no Regulamento do AH de modo a constituírem 
em si um regulamento e não só regras de conduta.

A Internet é um instrumento privilegiado de acesso e de ligação entre os utiliza-
dores e o serviço de Arquivo. A disponibilização de conteúdos na Internet permite a 
resolução em curto espaço de tempo das necessidades dos seus utilizadores. O AH 
tem promovido uma política de modernização do seu serviço apostando na dispo-
nibilização da informação sobre o Arquivo, eventos organizados e principalmente 
na divulgação dos instrumentos de descrição documental.

A elaboração do Quadro de Classificação, e dos instrumentos de descrição docu-
mental e a sua consequente divulgação resultou, em primeiro lugar, da necessidade 
não só de organizar intelectualmente a documentação, como de apresentar e divul-
gar esses mesmos documentos. 

Actualmente já estamos a converter estes IDD’s em formato digital, utilizando 
para isso a aplicação Digitarq. Estamos também a inserir dados no Digitarq de modo 
a possibilitar, no futuro, o acesso imediato não só à descrição arquivística, como 
também ao objecto digital.

Recentemente integrou-se o Arquivo Fotográfico no AHA, e já estamos a inserir 
todo o arquivo fotográfico da Divisão de Relações Públicas também no Digitarq.

A necessidade de realizar obras de recuperação no edifício do AH permitiu um 
novo projecto: a criação de um repositório digital. 

Este repositório irá acolher não só todos os documentos que se encontram à 
guarda do AH como todo o espólio fotográfico que se encontra actualmente em 
fracas condições de acondicionamento. 
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A produção editorial do Arquivo Histórico depois de algum tempo parada, re-
começou e em grande com a edição fac-simile da carta de foral de Albufeira. Esta 
edição conta com a transcrição da investigadora e professora universitária Hermínia 
Vilar.

Os Projectos que temos em curso passam pela elaboração e publicação on-line 
do catálogo do Fundo Cine-Pax, do Inventário da Câmara, e pelo levantamento da 
documentação mais antiga que se encontra à guarda das Juntas de Freguesia do 
Concelho de Albufeira. As Juntas de Freguesia constituem juntamente com as Câ-
maras Municipais instituições fundamentais nos concelhos, mas pelo que nos aper-
cebemos os seus acervos tão ricos são muitas vezes esquecidos. Esta é uma das 
questões que queremos alterar, pretendemos organizar não só estes acervos como 
dar a conhecer documentação riquíssima para o estudo da história do concelho. 

Finalmente, as Jornadas de Arquivos, evento que culminou o trabalho de tantos 
anos, e que tal como este encontro pretende demonstrar o trabalho realizado no 
Algarve, e um pouco por todo o país. 

O Encontro de Arquivos de Alcoutim e as I/ II Jornadas de Arquivos em Albufeira 
são dois marcos importantes na arquivística algarvia, pelo que se torna fundamen-
tal continuar a promover e a divulgar estes dois eventos que tanto contribuem para 
o diálogo entre arquivos e arquivistas algarvios.

Muito obrigada!
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Intervenção do cidadão na identificação e sinalização 
de património cultural potencialmente classificável

O cidadão pode e deve intervir na identificação e sinalização de 
património cultural potencialmente classificável. A lei 107/2001 
de 8 de Setembro que estabelece as bases da política e do regi-
me de protecção e valorização do Património Cultural, funciona 
mas revela limites. É precisamente nessa margem desregulada 
que Instituições, Técnicos e cidadãos se devem unir, com o ob-
jectivo de preservar os seus Bens culturais que ainda estão por 
classificar, contribuindo para a normalização e simplificação dos 
meios de identificação e sinalização a disponibilizar ao cidadão.

Ao olharmos atentamente para as sucessivas acções de diferentes entidades, 
no que respeita à identificação, sinalização e posterior classificação de património 
cultural, conseguimos perceber o seu pendor institucional e uma responsabilidade 
maioritária do Estado em todos os processos, facto, aliás, previsto na própria lei 
107/2001 de 8 de Setembro que estabelece as bases da política e do regime de 
protecção e valorização do Património Cultural. Na maioria dos casos, os esforços 
neste campo, são desenvolvidos por Instituições, públicas ou parcerias com priva-
dos, como consequência da actividade dos seus gabinetes técnicos. Consideramos 
nesta análise, organismos dotados de recursos humanos qualificados e com dota-
ções orçamentais que lhes permitem actuar de forma abrangente neste campo. En-
contraremos então, desde o IGESPAR aos gabinetes das autarquias locais, técnicos 
qualificados que se encarregam das acções de identificação, sinalização e posterior 
classificação de património cultural.

Todo o processo de identificação e sinalização de património potencialmente 
classificável tem, grosso modo, como ponto de partida uma intervenção de um Téc-
nico qualificado no âmbito de um projecto ou acção planeada previamente, sendo 
os grandes projectos de Inventário do Património Cultural, desenvolvidos na déca-
da de 90 um excelente exemplo. Neste contexto, são desenvolvidos Levantamen-
tos, Guias ou Inventários. O Património Imóvel é, em grande parte, localizado e 
identificado desta forma. O problema coloca-se ao nível do Património Móvel, com 
especial incidência nos espólios documentais. De facto, quando abordamos docu-
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mentos encontramos um enorme problema, a sua manifesta falta de evidência. A 
“intangibilidade” dos fundos arquivísticos torna-se um problema. Se um edifício de 
uma qualquer Instituição pode ser vislumbrado e facilmente detectado, o mesmo 
não poderemos assegurar em relação aos documentos que produziu e que irreme-
diavelmente encerra no seu interior, sendo difícil até prever o seu estado de con-
servação. É, também, com base nesta ambivalência de focagem entre Património 
Cultural Imóvel e Móvel que teremos de reflectir. 

A lei 107/2001 de 8 de Setembro que estabelece as bases da política e do re-
gime de protecção e valorização do Património Cultural, como qualquer outra tem 
limites. São esses limites o seu garante de rigor. Contudo, nas áreas nebulosas das 
suas franjas podemos encontrar bens culturais potencialmente classificáveis, de ex-
traordinário interesse e valor colectivos mas, infelizmente, fora do âmbito da lei, 
uma vez que ainda não atingiram o reconhecimento conferido pelo estatuto legal. 
Esta situação não se configura como uma falha da lei, ou uma falta do legislador, 
é um dano colateral que urge resolver, cabendo ao cidadão um contributo na sua 
resolução. 

O artigo 25, da lei 107/2001 de 8 de Setembro que estabelece as bases da polí-
tica e do regime de protecção e valorização do Património Cultural, regula o início 
do procedimento administrativo no âmbito do processo de classificação de um Bem 
cultural. A alínea 1, do artigo 25, determina que «o impulso para a abertura de 
um procedimento administrativo de classificação ou inventariação pode provir de 
qualquer pessoa ou organismo, público ou privado, nacional ou estrangeiro», es-
cancarando a porta à intervenção do cidadão, dotando-o de capacidade para iniciar 
o procedimento de classificação de um qualquer Bem Cultural. O envolvimento e 
até a intervenção do cidadão, como podemos constatar, pode ocorrer.   

Uma vez mais nos limites da lei, somos confrontados com essa nebulosa franja 
marginal, onde se situam os Bens Culturais potencialmente classificáveis. A título 
de exemplo, e como ponto de reflexão, vejamos. No Capitulo II, a lei regula a pro-
tecção dos Bens Culturais classificados. Ora, em situações graves de ameaça para a 
integridade de um bem cultural potencialmente classificável, a lei 107/2001 não se 
pronuncia. O artigo 32, da referida lei, estabelece o dever de comunicação em caso 
de ameaça a bens classificados ou em vias de classificação. A lei não salvaguarda, 
sendo mesmo uma impossibilidade, bens não identificados e devidamente sinaliza-
dos. Ao analisar a lei, retiramos uma evidência gritante. As Instituições responsáveis 
pela salvaguarda do património, apenas actuarão em situações específicas, sendo 
a condição fundamental o conhecimento. Poderemos, então, deduzir que a lei per-
mite a actuação destes organismos, sempre e quando estes possuam informação 
sobre os bens culturais ameaçados. A questão central será sempre a da primeira 
abordagem, o conhecimento através da identificação e sinalização do bem cultural. 
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É neste contexto que o papel do cidadão pode ser fulcral para a identificação e, até 
mesmo, salvação de muito bem cultural perdido na sombra do esquecimento. Uma 
intervenção atenta e activa, complementará a actuação das entidades responsáveis, 
coadjuvando-as no cumprimento da sua missão e na obtenção de metas que, de 
outra forma, seriam quase impossíveis de atingir. A lei 107/2001 de 8 de Setembro 
que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do Patri-
mónio Cultural, não tem solução para estes casos, nem deverá ter, uma vez que nos 
movimentamos nos seus limites. É nesta área nebulosa que o cidadão deve actuar, 
colmatando com a sua acção uma lacuna evidente. Também os profissionais liga-
dos ao Património Cultural, deverão assumir um papel de promotor de práticas de 
intervenção, fomentando o espírito de cidadania activa, através da dinamização de 
actividades que promovam o acesso à informação e apelem à responsabilização do 
cidadão na identificação e sinalização de património potencialmente classificável.

Tendo em conta tudo o exposto, não podemos negar que o sistema, nos limites 
da lei, funciona. As organizações com estes fins ao funcionar, desempenham um 
papel importante nesta área. Ora, o que nos prende a atenção, sendo fundamen-
to para esta reflexão, será a participação do cidadão neste processo. O cidadão 
conhece os mecanismos ao seu dispor para identificar e sinalizar património cul-
tural potencialmente classificável? Existe interesse em envolver o cidadão neste 
processo? Estará preparado o cidadão para colaborar com os diversos organismos 
responsáveis pela classificação de património cultural? Estará, ele próprio, interes-
sado em intervir nesta área? Poderão as autarquias e os seus organismos culturais 
aproximar-se dos cidadãos nesta área? Podemos nós, profissionais da informação, 
promover uma política de cidadania activa e intervenção nesta área? Na minha 
opinião, podemos.

Com o intuito de perceber o problema sob reflexão foram elaborados dois ques-
tionários com perguntas com o objectivo de construir uma base de trabalho para 
posterior reflexão.  

A análise dos resultados dos questionários permite-nos perceber que o cidadão 
se encontra atento, sendo sensível ao património cultural que o rodeia. Sabe iden-
tificar bens culturais, embora desconheça o articulado da lei. Conseguimos apurar, 
ainda, a distância que existe no contacto com a sua autarquia local, bem como a 
aversão demonstrada aos procedimentos escritos, conotados com práticas burocrá-
ticas. Esta questão é evidente quando o cidadão revela a sua preferência pela via 
electrónica como meio preferencial de contacto e comunicação com a sua autarquia. 
Neste aspecto, salientamos a inexistência de um Formulário. Este, seria um mecanis-
mo pré-concebido, estruturado e consolidado, que permitiria ao cidadão identificar 
e sinalizar património potencialmente classificável. Este meio poderia estar dispo-
nível em formato de papel, bem como em ambiente electrónico. A sua existência, 
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com informação explícita e estruturada, auxiliando o próprio preenchimento, torná-
lo-iam um veículo importante de contacto com o cidadão, contornando o desconhe-
cimento de procedimentos e as dificuldades de comunicação com a administração. 

Verificamos que não é comum a todas as autarquias a unidade orgânica respon-
sável pelas questões ligadas ao Património Cultural, facto que poderá revelar-se 
confuso para o cidadão, na hora de se dirigir ao organismo. 

No que respeita a pedidos de classificação veiculados pelo cidadão, percebemos 
que houve dois, não estando relacionados com bens móveis de teor arquivístico ou 
documental.  

Na hora de referir actividades que promovam o acesso à informação e apelem à 
responsabilização do cidadão na identificação e sinalização de património classificá-
vel, gera-se alguma confusão. De facto, embora actividades de divulgação e anima-
ção cultural possuam uma componente pedagógica inerente, não se constituem, 
em si mesmas, como actividades vincadamente formativas. Para que o sejam, de-
vem ter como fundamento a formação para a cidadania, recorrendo à transmissão 
de informação útil, complementada com acções que promovam o conhecimento de 
procedimentos e condutas, sendo implícito o apelo ao envolvimento no exercício 
pleno de cidadania. Infelizmente, um grande número de actividades dinamizadas 
são pensadas na sua vertente promocional, tendo como fim em si mesmo o objecto 
ou o Bem a promover e não a sua interligação, contexto, conhecimento, relação 
afectiva e ética com o cidadão que o frui e valoriza. Com esta abordagem, dá-se a 
conhecer o Bem Cultural mas não se compreende. O cidadão deve perceber que o 
Património Cultural encarado hoje como um produto, valorizável, passível de pro-
moção, foi, na sua génese, um Bem Cultural, criado por cidadãos como ele num 
determinado espaço e tempo. É na compreensão do Património Cultural, enquanto 
“Bem Cultural Social”, que se deve investir. Agindo desta forma, poder-se-á fazer 
entender ao cidadão que ele é, em si mesmo, um produtor de bens culturais, sendo 
o seu primeiro guardião. 

Legislação

Lei 107/2001 de 8 de Setembro que estabelece as bases da política e do regime 
de protecção e valorização do Património Cultural
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Consultar ainda:

Classificação de Património Cultural e Zonas de Protecção http://www.portaldoci-
dadao.pt/PORTAL/entidades/MC/IGPAA/pt/SER_classificacao+de+patrimonio+
cultural+e+zonas+de+proteccao.htm

Paulo Mariz ©
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Um balanço do 1º Encontro de Arquivos no Algarve

João Sabóia

O 1º Encontro de Arquivos no Algarve “Valorização do Património Histórico do 
Algarve”, que decorreu no Anfiteatro do Castelo de Alcoutim, nos dia 15 e 16 de 
Maio de 2009, ultrapassou as melhores expectativas, tanto pelo  o número de par-
ticipantes, a qualidade das comunicações e pelos acalorados e produtivos debates.  

As comunicações estiveram a cargo de oradores convidados, tais como o Profes-
sor Dr. Joaquim Romero Magalhães com “A Palavra de um inimigo: o que o Histo-
riador espera dos Arquivos”, o Dr. Hugo Cavaco “Alcoutim no último quartel do séc. 
XVIII: arrematações de rendas e fianças – um retrato do concelho” e eu próprio com 
a comunicação “Os arquivos como factores de desenvolvimento e memória das so-
ciedades: o Arquivo Distrital de Faro” e contou também com a participação de onze 
comunicantes proponentes pertencentes aos Arquivos Municipais de Silves, Lagos, 
Tavira e de Albufeira, para além de arquivistas do Arquivo Distrital de Faro, da En-
tidade Regional de Turismo do Algarve e da Direcção Geral de Arquivos (DGARQ), 
para além do responsável do Museu do Traje de S. Brás de Alportel, o Pároco da 
mesma vila e uma bibliotecária da Reitoria da Universidade de Lisboa.

Em síntese as seis grandes áreas debatidas foram:

1. As novas tecnologias e as oportunidades e os problemas que transportam 
à gestão e à difusão dos documentos de preservação definitiva. Processos 
que por um lado podem levar o documento à casa do investigador e, por 
outro, levantarem dúvidas e problemas quanto à preservação definitiva dos 
do cumentos originados em ambiente digital e aí conservados.

Também o conflito latente de quem quer preservar e de quem procura ter 
acesso ao documento original devido, normalmente, às dificuldades de lei-
tura, tem sido melhor resolvido através dos processos digitais directamente 
sobre os originais em suporte de papel ou de pergaminho.
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A importância de se saber utilizar as diversas ferramentas via internet, tais 
como as aplicações da Web 2.0, na difusão e divulgação dos arquivos e dos 
seus documentos.

2. A gestão integrada dos arquivos, para além de aumentar a eficiência e efi-
cácia das instituições, é também um seguro de vida à salvaguarda dos docu-
mentos de conservação permanente. 

3. O papel dos investigadores como utentes interessados e exigentes dos arqui-
vos estimulam e aumentam a responsabilidade da instituição arquivística no 
que diz respeito à disponibilização de todos os seus fundos através de bons 
instrumentos de descrição, da divulgação dos documentos através de publica-
ções em papel de originais ou paleografados ou por processos digitais.

4. A salvaguarda e organização dos arquivos da Igreja do Algarve como pre-
servação da memória e da convivência entre o religioso e o profano são de 
grande importância para a história tanto da igreja como da sociedade.

Para além do levantamento do que já foi efectuado, ainda muito insuficiente, 
será fundamental o trabalho em rede com as instituições da área de influên-
cia das paróquias, tal como realização de protocolos com as autarquias. Para 
além de se colocar, também, a hipótese da incorporação dos documentos 
das paróquias no Arquivo da Diocese, onde com melhores condições físicas, 
ambientais e de organização arquivística estes poderão ser melhor preser-
vados para os vindouros e também se abrirem de forma mais democrática 
à investigação.

5. A Intervenção do cidadão na identificação e sinalização de património cul-
tural potencialmente classificável está previsto na própria lei 107/2001 de 8 
de Setembro que estabelece as bases da política e do regime de protecção e 
valorização do Património Cultural. 

O cidadão deverá conhecer os mecanismos ao seu dispor para identificar e 
sinalizar património cultural potencialmente classificável, sendo necessário 
que, também, exista o interesse em envolver o cidadão neste processo. O 
empenhamento dos arquivistas na promoção de uma política de cidadania 
activa e de intervenção nesta área será fundamental para a preservação e 
salvaguarda do património arquivístico.

6. Os arquivistas defrontam-se com grandes desafios, tais como a necessidade 
de centrar o serviço de arquivo numa única unidade orgânica, de promo-
ver a implementação da Gestão de Qualidade e de apoiar o progresso da 
Gestão Documental Electrónica nas diversas instituições algarvias, tal como 
desenvolver projectos no âmbito da Extensão Cultural, área em crescente 
desenvolvimento. 
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Abertura oficial do 1º Encontro de Arquivos no Algarve 

I

Inicio dos trabalhos no 1º Encontro de Arquivos no Algarve 

II
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Passeio de barco pelo rio Guadiana integrado 
no 1º Encontro de Arquivos no Algarve 

III
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Programa 

Alcoutim, 15 e 16 de Maio de 2009

Anfiteatro do Castelo de Alcoutim

Sexta-feira, 15 Maio (das 14:30 às 20 horas)

14h30m Recepção e distribuição de documentação

15h00m Sessão de abertura

 Associação Alcance 

 Arquivo Distrital de Faro 

 Direcção Regional de Cultura do Algarve

 Câmara Municipal de Alcoutim

15h30m Comunicações de Oradores Convidados 

João Sabóia  - “ O Arquivo Distrital de Faro no Incremento e Afirmação 
dos Arquivos no Algarve”

Romero Magalhães - “A Palavra de um Inimigo: O que o Historiador 
Espera dos Arquivos”

16h30m Pausa para café

16h45m Comunicações de inscritos

19h30m Debate

20h30m Jantar (Oferecido pelo Município de Alcoutim)
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Sábado, 16 Maio (das 09:30 às 13:30 horas)

09h30m Comunicações de Oradores Convidados 

Margarida Cunha – “ A DGARQ e o Futuro dos Arquivos”

Hugo R.S. Cavaco  - “ Alcoutim no Último Quartel do  Séc XVIII: Arre-
matações de Rendas e Fianças  - Um Retrato do Concelho”

10h30m Pausa para café

10h45m Comunicações de inscritos

12h30m Debate

13h00m Sessão de encerramento

14h00m Almoço (Oferecido pela Delegação da Cultura do Algarve)

15h30m Passeio de Barco pelo Rio Guadiana
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Lista de Participantes

– 01 Ana Maria Gomes Palma

– 02 Ana Rita Faleiro

– 03 Ana Rita Varela Alves 

– 04 Andreia Lopes Fidalgo

– 05 António Rosa Mendes

– 06 Bárbara Godinho L. G. Ribeiro

– 07 Carla de Jesus Barbosa Coelho Santos de Brito Guerreiro

– 08 Fernando Manuel de Abreu Subtil

– 09 Gisela Cristina Lima Gameiro

– 10 Hélio Monteiro 

– 11 Idalina Santos

– 12 Isabel Dias Salvado

– 13 Isabel Maria Proença Morais

– 14 Isabel Maria Rodrigues Dias

– 15 Leonor Galvão Borges

– 16 Marco Barão

– 17 Margarida Cunha

– 18 Maria Alexandra Graça Rosa Mendes

– 19 Maria Eulina F. F. Rosa P. Ribeiro

– 20 Maria do Carmo dos Santos Azevedo Guedes

– 21 Maria José Brito C. Cebola

– 22 Maria José Fortes Rebelo Simão

– 23 Maria Luísa Francisco
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– 24 Maria Luísa Ramos Pereira

– 25 Maria Madalena Seita de Sousa Martins

– 26 Maria Manuela Martins Gonçalves

– 27 Marta Maria Gonçalves Bilreiro Fialho Nogueira

– 28 Marta Silva

– 29 Miguel Santos

– 30 Miguel José Loureiro Vargas

– 31 Nuno Miguel Ferreira Marques

– 32 Nuno Ribeiro

– 33 Óscar Caeiro Pinto

– 34 Paula Cristina Simão Viegas Duarte 

– 35 Paulo César Mariz Pedras Lourenço

– 36 Paulo Jorge Moutinho Fernandes Amem

– 37 Ricardo Manuel Pereira Tomás

– 38 Rita Faleiro Azevedo

– 39 Rosária de Fátima Amado Farinha Cabrita

– 40 Rui Manuel Silvestre Azedo 

– 41 Sara Dias Alves Domingues de Carvalho

– 42 Sónia Negrão 

– 43 Susana Isabel Guerreiro 

– 44 Susana Maria Guerra Cardoso

– 45 Susana Patrícia Guerreiro Brás Duarte

– 46 Swantje Seumer

– 47 Tiago Humberto Ramos Barão

– 48 Turquesa Lopes Gondim

– 49 Vera Inês Pires Gonçalves


