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Relatório técnico de execução
Sumário
Este relatório diz respeito aos trabalhos realizados ao abrigo do “PRESERVAR MEMÓRIAS,
DIVULGAR EXPERIÊNCIAS. Projeto de descrição e difusão de Arquivos Pessoais para o estudo
da História Social e Religiosa de Portugal”, que teve a sua execução entre 14 de novembro de
2014 e 13 de julho de 2015.
O projeto tinha como objetivo organizar, descrever e difundir os arquivos pessoais de José
Maria Braga da Cruz (1888-1979), Susan Lowndes (1907-1993), Guilherme Braga da Cruz
(1916-1977) e Orlando Leitão (1924-2003). Estes objetivos foram plenamente cumpridos, à
exceção do referente ao menor dos arquivos, o de Orlando Leitão, que foi higienizado, e está
em fase de organização e descrição, a concluir nos próximos meses.
Embora tal não se tivesse previsto na candidatura, em articulação com este projeto foram
ainda concretizadas as seguintes ações:
 Foram tratadas mais 10 pequenas coleções doadas ao CEHR, produzidos por: Centro de
Ação Social Universitário, jornal "Ala", Manuel Duque Vieira, Alberto João Pedrógão, Ana
Vicente, Celeste Alves da Costa, Francisco Lino Neto, Margarida Abreu, Maria Amélia
Macedo Santos e Maria Palmyra Roseta Fino.
 Foi criada a “PAPIR - Plataforma de Arquivos Pessoais e de Instituições Religiosas”
(http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/).
 Foi divulgada na referida plataforma PAPIR um outro arquivo pessoal (Arquivo Professor
António Lino Neto), à guarda do CEHR, e cujos registos de descrição já existiam em formato
excel,
tendo
agora
sido
importados
para
a
plataforma
PAPIR,
cf.
http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/index.php/arquivo-professor-antonio-lino-neto
O catálogo do Arquivo Susan Lowdes está publicado em formato pdf interativo e acessível em
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=1118&lang=1&a
rtigoID=783. Os IDD dos arquivos Guilherme Braga da Cruz, José Maria Braga da Cruz e Arquivo
Orlando Leitão serão proximamente publicados na mesma coleção.
A execução do projeto permitiu ao CEHR cumprir um importante passo na estratégia de
consolidação do seu programa de longa duração dedicado à salvaguarda, organização,
descrição e difusão de arquivos pessoais e dispor de um núcleo relevante de arquivos pessoais
preservados e acessíveis. Permitirá também a promoção de projetos de investigação com base
nesses arquivos.
Metodologia e resultados alcançados
Foram consideradas algumas premissas, que são regras básicas do bom tratamento
arquivístico, tais como o respeito pelos princípios da proveniência e da ordem original,
observância das normas internacionais (ISAD (G) - General International Standard Archival
Description) e orientações nacionais portuguesa (ODA - Orientações para a Descrição
Arquivística) para a descrição de arquivos, classificação multinível e descrições consistentes e
auto explicativas dos conteúdos, de forma a facilitar a recuperação e partilha de informação.
A intervenção arquivística desenvolveu-se através das seguintes ações conformes às técnicas e
metodologias da arquivística.
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Ação 1 – PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ARQUIVÍSTICA


Realizado o diagnóstico ao estado de conservação dos documentos, foi possível constatar
que a documentação se encontrava em bom estado, existindo casos pontuais de rasgões,
manchas de humidade e acidificação, não sendo necessário operações de restauro de
suportes;



Foram removidos todos os materiais capazes de comprometer a durabilidade dos
suportes, tais como metal (agrafos, clipes e ferragens de encadernações) e elásticos. Os
documentos foram limpos das poeiras e outras sujidades, exclusivamente por processos
mecânicos;



Com vista à aplicação de critérios de disposição metódica dos documentos para efeitos de
instalação, acondicionamento e descrição arquivística, foram realizados estudos
biográficos de modo construir quadros de classificação orgânico-funcionais, que nos
permitissem compreender a distribuição cronológica dos documentos no contexto das
atividades que geraram a informação. Entendemos que as atividades e funções, como
reflexo da orgânica de um indivíduo, seriam os mais sólidos sustentáculos para
contextualizar os documentos produzidos;



Todos os documentos, depois de higienizados e completadas as restantes fases de
tratamento arquivístico, foram envoltos em papel acid-free, atados com fita de nastro, e
acondicionados em caixas acid-free, segundo a ordem de classificação. Todas as caixas
foram rotuladas com a indicação dos maços e códigos de referência contidos no seu
interior, para garantir uma rápida recuperação da informação. Em termos quantitativos,
existem devidamente acondicionados, respondendo às exigências de preservação dos
suportes, cerca de 60 metros lineares de documentação, que equivalem a 142 caixas e a
cerca de 32.000 documentos.

Ação 2 – DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA


Os documentos foram descritos com vista à promoção da sua acessibilidade, divulgação e
controlo interno de acessos. A descrição seguiu uma lógica multinível sendo utilizados os
campos de descrição considerados obrigatórios pelas Orientações para a Descrição
Arquivística;



Em termos quantitativos, e no somatório de todos os níveis de descrição, foram
elaborados cerca de 24.000 registos de descrição arquivística.

Ação 3 – DIFUSÃO
 Já durante a execução do projeto, a equipa decidiu canalizar esforços e investir na ação da
difusão, para além do previsto na candidatura do projeto. Esta decisão concretizou-se na
criação de “PAPIR - Plataforma de Arquivos Pessoais e de Instituições Religiosas”
(http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/). Esta plataforma usa o software AtoM
(https://www.accesstomemory.org/), e permite o acesso livre e global à informação,
contribuindo assim claramente para a memória histórica e para a promoção e disseminação
do conhecimento à escala global.


Na Plataforma PAPIR ficaram difundidos milhares de registos de descrição arquivística e
objetos digitais, parte dos quais resultantes deste projeto financiado por IberarquivosPrograma ADAI. Em data próxima os registos de descrição dos demais arquivos descritos
com apoio de Iberarquivos-Programa ADAI serão aqui divulgados.
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Quadro-síntese das operações de tratamento, descrição e divulgação dos acervos
documentais
Acervo

Arquivo Susan Lowndes

Classifi
cação

Sim

Acessível em PAPIR - Plataforma de
Arquivos Pessoais e Instituições
Religiosas

Descrição
(Excel)

Publicação. Word / Pdf

Sim

Pdf:
http://www.ft.lisboa.ucp.p http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
t/site/custom/template/uc quivos/index.php/arquivo-susanptpl_fac.asp?SSPAGEID=11 lowndes
18&lang=1&artigoID=783
Word:
http://portal.cehr.ft.lisboa.
ucp.pt/arquivos/CatalogoA Em preparação.
GBC.pdf / Pdf: [em
preparação]
Word:
http://portal.cehr.ft.lisboa.
ucp.pt/arquivos/CatalogoA Em preparação.
JMBC.pdf
/ Pdf: [em preparação]

Arquivo Guilherme
Braga da Cruz

Sim

Sim

Arquivo José Maria
Braga da Cruz

Sim

Sim

Arquivo Orlando Leitão

Em
curso

Em curso

Pdf: [em preparação]

Em preparação.

Coleção do Centro de
Sim
Ação Social Universitário

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-docentro-de-acao-social-universitario

Coleção do jornal "Ala"

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colacao-do-jornalala

Coleção de Manuel
Duque Vieira

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-demanuel-duque-vieira

Coleção de Alberto João
Pedrógão

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-dealberto-joao-pedrogao

Coleção de Ana Vicente

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-de-anavicente

Coleção de Celeste Alves
Sim
da Costa

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-deceleste-alves-da-costa

Coleção de Francisco
Lino Neto

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-defrancisco-lino-neto

Coleção de Margarida
Abreu

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-demargarida-abreu

Coleção de Maria
Amélia Macedo Santos

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-de-mariaamelia-macedo-dos-santos

Coleção de Maria
Palmyra Roseta Fino

Sim

Sim

n/a

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ar
quivos/index.php/colecao-de-mariapalmyra-roseta-fino
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