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Competências dos Arquivos Distritais 

 

• Despacho n.º 9339/2012, de 11 de julho: 

 

Proceder ao tratamento arquivístico da documentação à sua guarda e elaborar 
os respetivos instrumentos de descrição e pesquisa, de acordo com as 
orientações da DGLAB. 

 

Promover o acesso aos fundos documentais de que é depositário e assegurar, 
implementando sistemas de descrição, a pesquisa e o acesso aos documentos 
de acordo com as orientações da DGLAB. 

 

 



 Durante a direção de Lopes da Silva (1916-1936), aquando da incorporação era 
produzida uma lista dos documentos incorporados e, num momento posterior, era 
produzido um inventário ou um catálogo manuscritos ou mesmo verbetes com 
indicação das unidades de instalação ou dos processos. 

 

 Júlio Dantas (1931), reconhecendo as limitações impostas pela escassez de recursos 
humanos, uma vez que o diretor era o “único funcionário técnico”, refere que a 
“organização dos catálogos novos (arquivo) (…) tem-se feito com relativa 
morosidade, mas com rigoroso método e superior critério”. Ainda assim, segundo 
Dantas (1931), haviam já sido produzidos “alguns milhares de verbetes do cartório 
da Câmara Eclesiástica”, tendo-se dado início à “catalogação do cartório judicial 
(índice de escrituras, por anos)” e à organização do “inventário dos códices e 
pergaminhos avulsos do cartório do cabido”. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospetiva do tratamento arquivístico do 
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 Lopes da Silva, aquando da incorporação da documentação da 
Provedoria e dos conventos extintos refere ele próprio que vindo 
“tudo de tal forma baralhado e confundido” (…) “só mais tarde, 
quando paciente e metodicamente separados se poderá formar 
juízo seguro da sua importância”.  

 

 Só em 2016 se iniciou o tratamento da documentação dos 
conventos extintos.  
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 Nos finais dos anos 90 iniciou-se a informatização da descrição arquivística: 

 

 O primeiro programa utilizado foi o ARQBASE a partir de 1990;  

 

 Em 2004 instalou-se o sistema CALM; 

 

 Em 2010, foi instalado o sistema DigitArq - este sistema possibilita a 
disponibilização de registos descritivos, ou seja, dos inventários e catálogos on-
line, e até de imagens digitais; 

 

 Em finais de 2016 o Arquivo Distrital de Évora tinha quase um milhão de 
imagens digitais e mais de 100 mil registos on-line acessíveis a leitores de 
qualquer canto do mundo a qualquer hora. 
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 A inventariação não se limitou aos fundos documentais do Arquivo 
Distrital.  

 

 Nos anos 90 a BPADE participou ativamente no projeto de 
“Recenseamento dos Arquivos Locais”, coordenado centralmente pelo 
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. 

 

 Este projeto conduziu à elaboração de inventários, por distrito, com a 
descrição da documentação histórica existente nos Municípios e nas 
misericórdias, numa iniciativa que permitiu inventariar uma boa parte 
do património documental do país.  
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 No que respeita à descrição de fundos, em finais de 2016, havia já disponíveis on-line 
registos descritivos de 208 fundos. 

 

 Falta descrever ainda todos os fundos judiciais (com exceção do da Comarca de Évora) e 
os conventos extintos.  

 

 A Misericórdia de Évora procedeu em 2016 à produção de um novo catálogo.  

 

 O Arquivo Histórico da Câmara de Évora e o Celeiro Comum de Évora dispõem, apenas, 
do catálogo produzido por Túlio Espanca.  

 

 A Coleção de Livros de Música Litúrgica tem pouco mais de uma dezena de livros cuja 
descrição está disponível on-line, em resultado do Projeto ORPHEUS, dirigido em 2014 
pela Professora Antónia Fialho Conde, da Universidade de Évora, assegurando-se o 
acesso aos restantes através do catálogo do Padre Alegria.  

 

 O Arquivo do Cabido dispõe, também, de um catálogo produzido por Fátima Farrica, por 
iniciativa da Arquidiocese, com recurso a financiamento da Fundação Calouste 
Gulbenkian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento arquivístico do acervo do 
Arquivo Distrital de Évora: ponto de situação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento arquivístico do acervo do 
Arquivo Distrital de Évora: ponto de situação 

Grupo de Fundos N.º de 
Fundos 

Nível de descrição 
 

Catálogo 
on-line 

 

Observações 

Administração 
Central do Estado 

2 
Documento (ex.: 

testamentos; registos de 
passaportes) 

Sim Os Fundos do Governo Civil e 
da Provedoria ainda estão a 
ser objeto de descrição. 

Administração 
Central 
Desconcentrada 

10 Unidade de Instalação 

Sim Tribunal Administrativo de 
Évora, Junta Geral do Distrito, 
Conselho Geral do Distrito, 
Comissão Interministerial de 
Financiamento a Retornados 
de Évora, Comissão Distrital 
de Évora, Comissão Distrital 
de Assistência, Comissão de 
Apoio aos Pobres no Inverno e 
a Assembleia Distrital de 
Évora não estão descritos on-
line 

Administração Local 10 Unidade de Instalação 
Sim O Arquivo Histórico da 

Câmara Municipal de Évora 
não está descrito on-line 

http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/administracao-central-do-estado/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/administracao-central-do-estado/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/administracao-central-desconcentrada/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/administracao-central-desconcentrada/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/administracao-central-desconcentrada/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/administracao-local/
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Grupo de Fundos N.º de Fundos Nível de descrição 
 

Catálogo on-line 
 

Observações 

Associações 3 
Unidade de 
Instalação 

Sim 

Celeiros Comuns 1 
Unidade de 
Instalação 

Sim O Celeiro 
Comum de 
Évora não está 
descrito on-line 

Coleções  2 

Unidade de 
Instalação (ex.: livro 

de música) e 
documento 

composto (ex.: 
testamento) 

Sim A Coleção de 
Livros de 
Música Litúrgica 
só tem 12 livros 
descritos on-
line 

Diocesanos 2 
Unidade de 
Instalação 

Sim A Câmara 
Eclesiástica de 
Évora só está 
descrita 
parcialmente 

Famílias 1 Documento Sim 

http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/associacoes/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/celeiros-comuns/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/colecoes/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/diocesanos/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/familias/
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Grupo de Fundos N.º de Fundos Nível de descrição 
 

Catálog
o on-
line 
 

Observações 

Hospitais 2 Unidade de Instalação Sim 

Judiciais 8 Documento composto 

Sim Só a Comarca de Évora tem 
descrições on-line de 
processos orfanológicos 

Misericórdias 6 Unidade de Instalação 

Sim O Arquivo Histórico da 
Misericórdia de Évora não 
está descrito on-line. 

Notariais 27 Unidade de Instalação Sim 

Paroquiais 128 
Unidade de Instalação 
e documento simples 

Sim 

Registo Civil 14 Unidade de Instalação Sim 

http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/hospitais/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/judiciais/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/misericordias/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/notariais/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/registo-civil/
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Desenvolvimentos futuros 

 

 

 

 

 Proceder à descrição on-line dos seguintes fundos: 

 

 Judiciais; 

 Tribunal Administrativo de Évora; 

 Junta Geral do Distrito; 

 Conselho Geral do Distrito; 

 Comissão Interministerial de Financiamento a Retornados de Évora; 

 Comissão Distrital de Évora; 

 Comissão Distrital de Assistência; 

 Comissão de Apoio aos Pobres no Inverno; 

 Assembleia Distrital de Évora; 

 Governo Civil de Évora; 

 Provedoria da Comarca de Évora e Estremoz; 

 Conventos extintos; 

 Câmara Eclesiástica de Évora. 

 

 

 

 



Obrigado pela vossa atenção! 

 
 


