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Termos e conceitos 

Arquivo - “Conjunto de documentos, independentemente da sua data, forma e

suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou colectiva,
ou por um organismo público ou privado, no exercício da sua actividade e conservados a
título de prova ou informação. É a mais ampla unidade arquivística. A cada proveniência
corresponde um arquivo”. (IPQ, 2005, p.5)

Fundo - “O mesmo que arquivo. Mais utilizado no âmbito dos arquivos definitivos”

(IPQ, 2005, p.6).

“Os arquivistas, como cientistas que somos, com as nossas palabras, não podemos

permitir trasmitir conceitos confusos, equívocos ou distorsidos”

(Heredia Herrera, 2011) [tradução nossa]



Termos e conceitos 
Segundo as ISAD(G) e as ODA,

Fundo é o “conjunto de documentos de arquivo, independentemente da sua forma

ou suporte, organicamente produzido e/ou acumulado e utilizado por uma pessoa
singular, família ou pessoa colectiva, no decurso das suas actividades e funções.”
(TT, 2002, p.13); (DGARQ, 2007, p.302).

“Colecção (collection) – Conjunto de documentos reunidos artificialmente em

função de qualquer característica comum, independentemente da sua proveniência. Não
confundir com fundo.” (TT, 2002, p.13).

“Podem existir colecções a diferentes níveis de descrição, nomeadamente a nível do
fundo e da série.” (DGARQ, 2007, p.297).



Fundos Pessoais e Familiares

Há 24 fundos, integrados no grupo a que foi atribuído o código: PT/AUC/PFM;

Têm uma extensão cronológica do séc. XIII ao séc. XX;

Foram doados, transferidos, comprados, depositados ou legados.

No acervo documental do AUC



Fundos Pessoais e Familiares

Idiomas mais comuns: português, francês, latim, inglês, italiano, alemão.

Suportes encontrados: pergaminho, papel, vidro, película fotossensível, metal, 

couro, tecido; nos mais diversos formatos.

Documentos textuais e não textuais.



Fundos Pessoais e Familiares

Âmbito e conteúdo – riqueza e diversidade – “singularidade orgânica que lhe

confere sentido” por refletir as “atividades, dinâmica e critérios” do produtor. (Heymann,

1997, p.43).

Tipologias documentais – “os documentos de arquivo são a materialização ou

corporificação dos fatos” (Duranti, 1994).

– Tombos, forais, dissertações, cartas régias, licença “para que elle possa só curar de

Olhos” (1761), entre muitas outras.



Destaques

Casa e Ducado de Aveiro – Tombos de propriedades (1221-1797), como prova e
testemunho das formas de constituição, delimitação e administração do
património da família.

Condes da Cunha – Copiadores de correspondência diplomática, cartas,
despachos, memórias, minutas de tratados e convenções, relacionados com o
exercício das funções de diplomata e de cargos de direção de ex-colónias.

António Luís Seabra – Manuscrito original do 1º Código Civil Português, escrito
entre 1855-1856, que viria a ser aprovado por carta de Lei de 1 de julho de 1867 e
que vigoraria até 1966, altura em que foi adotado o Novo Código Civil.



Estado do tratamento arquivístico

O facto de estes conjuntos documentais não terem sido reconhecidos, desde sempre, como

fundos orgânicos, resultantes das atividades do seu produtor, em muitos casos “não

resultou, na prática, na adoção de procedimentos comuns” (…) “coerente com a teoria

arquivística” (Camargo, 2009, 28).

Instrumentos de Descrição:
Catálogos;
Inventários;
Recenseamentos;
Guias de remessa.



Para integrar o Guia de Fundos do AUC, foi feita ficha de descrição normalizada, uma de 
cada fundo, com os campos obrigatórios da ISAD(G), para facilitar a difusão da informação 
e a sua recuperação. Acessível em: http://www.uc.pt/auc/fundos/2015_GuiaFundos.

Tratados arquivisticamente:

Descrição multinível, feita à luz da ISAG(G) e das ODA,

publicadas no Boletim do AUC, estando algumas acessíveis em: 

https://impactum.uc.pt/. 

Estado do tratamento arquivístico

http://www.uc.pt/auc/fundos/2015_GuiaFundos
https://impactum.uc.pt/


Tratamento arquivístico

Da proveniência* e da estrutura**: Evidenciam a relação entre o produtor, o
fundo – um coeso conjunto orgânico – e os documentos que o constituem; reflete o
exercício das “funções e atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações
internas e externas” (Bellotto e Camargo, in: Bellotto, 2002, p. 23 e 24).

Do respeito pela ordem original: Determina que os arquivos (…) conservem a 
ordenação estabelecida no órgão de origem” (Heymann, 1997, 43).

*“Princípio de ouro da Arquivística” (Lopez, 2000, p.380), [tradução nossa].
**Da unicidade e da organicidade (Bellotto e Camargo, in: Bellotto, 2002, p. 23 e 24).

Os princípios basilares da Arquivística:



Tratamento arquivístico

Metodologia :
Qualitativa analítica permite:

1º - “Conhecer a instituição produtora e entender o contexto de produção dos 

documentos”* (produtor, funções, atividades, relações, etc…).

2º - Identificar os documentos produzidos e as relações com funções/atividades/atos 

que os determinaram (produzida/acumulada).

“La identificación es la mejor herramienta para aplicar el principio básico de la archivística” 
(Mendo Carmona, 2004, p.42) 

*(Mendo Carmona, 2004, p.45)



Organização:

Classificação – Processo intelectual que “consiste em

agrupar hierarquicamente os documentos de um fundo” (Cruz 
Mundet, 1994, p. 239) – quadro de classificação.

Ordenação e Cotação – Conjunto de operações que 

conferem uma estrutura intelectual e física e promovem a 
recuperação expedita e o acesso à informação.

“Sem classificar e ordenar a informação” (…) não é possível “desencadear a sua descrição 
enquanto ato normalizado” (Simões & Freitas,2013, p.100)



Descrição normalizada

Representações fiéis das unidades de descrição, autoexplicativas, que

agilizam a comunicação da informação e a interoperabilidade dos registos

entre sistemas e potenciam a recuperação e acesso ao conhecimento.

A divulgação via Web permite, ainda, “reunir” virtualmente parcelas de um

mesmo fundo, dispersas por diversos Arquivos.

Divulgação



F. Albino Maria Cordeiro (1780-1934)

F. António Rocha Madahil (1906-1989)

À guisa e ensaios de validação



Ensaio
Com rigor metodológico, assente nos princípios científicos da Arquivística e nas normas que os confirmam, 

procedemos à:

Identificação Organização Descrição Comunicação

1º Identificamos o produtor do fundo e o contexto 

de produção; 

2º Identificamos a documentação produzida;

3º (Re)organizamos (classificamos e ordenamos) as 

unidades de descrição de modo a refletir o contexto 

e a estrutura.

Criamos  

Instrumentos de 

Descrição fiéis e 

autoexplicativos 

(registos 

normalizados) .

Disponibilizamos os  registos 

normalizados, em diversos 

suportes, especialmente 

através da plataforma de 

descrição arquivística   

divulgados via Web..



Plataforma de descrição arquivística





Reflexões / considerações finais: 

- Impõe-se  (re)organizar a documentação para restituir o contexto e a estrutura ao fundo.

- Os documentos de que apenas exista um exemplar deverão ser descritos para que o seu 
conteúdo informacional não se “perca” no meio de uma série indiferenciada ou coleção 
intitulada “Vária” ou “Diversos”.

- Deverão ser  mantidos os processos “com relações evidentes entre os documentos” ao 
invés de se separarem  os documentos para se reunirem por tipologias ou outros critérios.



Dificuldades e questões:

- “Livro de notas do tabelião Manuel Cardoso (1774-1890);

- “Rol de doações e mais títulos do Cabido da Sé de Cª. 2” [c. Séc. XVIII];

- “Sentença do Santo Ofício aos autos, culpas, confissões e declarações” do Pe. António 

Vieira S.j.(1667); 

- Provisão da Rainha D. Maria a favor da Santa Casa da Misericórdia de Penela (1780).  

Devemos manter documentos de outros fundos tal como foram entregues ou 
“(re)colocá-los” no fundo a que pertencem? 



Dificuldades e questões:

- Documentação para elaboração de autobiografia;   

- Correspondência de condolências dirigida à esposa e homenagens, a título póstumo, a  

A.R.M.

Devemos tratar a documentação que não é produzida organicamente ou 
descrevê-la noutro contexto?
Se sim, qual? 



Dificuldades e questões…

- Cópia da carta de Manuel Godinho de Eredia, dirigida ao Vice-Rei da Índia [Aires de 
Saldanha?] com a planificação do “descobrimento da … Ilha do Oro”.

Como destacar documentos “importantes” que, sem razão aparente, existem 

no fundo, mas não evidenciam qualquer relação com o produtor/contexto?

Apesar de não se tratar de um documento de arquivo, o original estará 

acessível?



Grata pela atenção dispensada

Missão do Arquivista 

“dar a conhecer os fundos [de que é responsável] através de

instrumentos de pesquisa”. (Nougaret, 2003, p. 337) [tradução nossa]



Homenagem a Francisco Justiniano Saraiva

Cota: III-1ªE-8-4-19_01 e 02
Cota: IV-1ªD-8-4-293



Homenagem a Frei Francisco de São Luís

Acórdãos do Cabido. Cota: III-1ªD-1-1-26_fl_190v_191
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