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OS ARQUIVOS DAS DIOCESES - UMA 
REALIDADE MULTISSECULAR QUASE 
DESCONHECIDA" 

Ferrtanda Ribeiro 
Asiiotente do Curso de Erpecirlizr$Zo em Ciências Oocumenlais 
da Faculdade de Le"w da Universidade do Porto 

Resumo: Os arquivos das Dioceses constituem uma realidade de origens remotas, muito mal canhe- 
cida, por falta de  estudos de investigafio u seu respeita. Estes sistemas de  informação srquivística 
desenvolveram-se e consolidaram-se ao longo da Idade Media e da Idade Moderna, mas sofreram um 
abalo nn sua estrutura e no seu funcionamento, numa primeira fase, após n implantaçio do regime 
liberal e, mais tarde, em consequência do política e ideologia republicanas. 

Neste estudo orocura-se divulear a oue ainda 6 oossivel conhecer dos nrauivas das Dioceses nu 
b .  

rip,,;~ anterior ao I.iherali<mo. ou c ] "  enqu:into clej  ri. nidniivsr:siti iin <eu Iiiibiiiri urlgindl. ixplic.ir 
:I, vicl,,itudcs quc rdirer~iii psr for$r de ii,tercsrrr puliiicu-td:uló&ic.>i c C L I ~ L ~ . I I %  c, ~indi l ,  5dll~nt.~r 
3, . i qüc i  quc 8 1ciq.i iciit ~ i i . i lo  ;i dcsi.ii\nlvcr. ao longo dcrtc ;CcuIo. ~ i i i  rcntzdo de rccsiruiurir o qui 
lhe restou dos sistemas ar<iuivísticos de Smbito diocesano 

1. Uma evolução sem sobressaltos ou os arquivos das Dioceses 
no período anterior ao Liberalismo 

A constituição de muitos arquivos eclesiásticos remonta a uma época ante- 
rior à fundação da nacionalidade, pois no território português já se haviam implan- 
tado diversas instituições religiosas antes da independência do Condado Portu- 
calense, em 1143. A regular actividade de tais instituições e a posse de terra e 
outros bens que Ihes era conferida davam, naturalmente, origem a actos jurídicos 
e administrativos e, em consequência, à formação dos respectivos cartórios. Estes 
desenvolveram-se, ao longo dos tempos, numa linha de evolução absolutamente 
natural, ao sabor das vicissitudes das próprias entidades produtoras. 

* Este trabalho resulta da investigação levada a cubo pela autora com vista à sua dirserta@o de 
doutoramcnto, intitulada O Acesso i i!ifon?l~$ão nos arquivos, reccntcmente apresentada à Faculdade 
de  Letras da Universidade da Pono. e incorpora partes do texto da referida dissenaçio. 



Na dependência do governo das Dioceses e no âmbito da sua juridisção, 
podem-se identificar diferentes sistemas de informação arquivística, alguns dos 
quais têm entre si uma óbvia relação de interdependência, constituindo-se alguns 
deles (os paroquiais, por exemplo) como subsistemos dos arquivos centrais, sediados 
estes no local onde funciona o governo episcopal. 

A análise dos arquivos dependentes das Dioceses pressupõe, antes de mais, 
que entre eles se identifique claramente o "arquivo diocesano", uma vez que o 
entendimento que tem sido feito desta realidade se apresenta nebuloso e carece de 
uma explicação fundamentada. Se por "diocesano" for entendido todo e qualquer 
arquivo originado por instituições tuteladas pelo governo da Diocese, então o 
conceito será muito abrangente e nele cabem os arquivos dos bispos e seu gover- 
no, os dos cabidos catedralícios e de colegiadas, os paroquiais e outros de entida- 
des sujeitas à tutela do Bispado. Se, porém, o "arquivo diocesano" for definido à 
luz do que é determinado no Código de Direiro Canónico (cânones 482-491)' - 
definiçáo que aceitamos - este conceito restringe-se ao arquivo proveniente da 
actividade do Bispo e do governo de uma Diocese, assentando este na pessoa do 
Prelado, assessorado pela cúria diocesana. Tal governo é, naturalmente, composto 
por diversos organismos, em que se salientam a Câmara Eclesiástica, a Secretaria 
e o Tribunal, e é da actividade do mesmo que resulta o arquivo diocesano, no 
verdadeiro sentido do termo'. 

Estas observações sobre a noção de "arquivo diocesano" parecem-nos impres- 
cindíveis, visto que o tratamento documental que tem sido dado a estes arquivos não 
é consentâneo com esta perspectiva. As mais das vezes vemos serem considerados 
como arquivos distintos o da Mitra (ou Bispado), o da Cúria diocesana, o da Câmara 
Eclesiástica e outros, como se de instituições independentes se tratasse e não de 
secções orgânicas de um mesmo sistema de informação. Por outro lado, vemos 

' IGREJA CATÓLICA. Leis, decretos, etc. Código dc Direito Canónico, 1983 - Cúdigo de Direiro 
Ca?iÓ!iico. Trnd. portuguesa a cargo de José A. Marques. Ed. anotada a cargo de Pedro Lombardia e 
Juan Ignacio Arrieta. Biaga: Edições Theologica, 1984. p. 347-351. 

Madernamente, assiste-se a uma tcndsncia para conferir aos arquivos diocesanos um perfil dc 
arquivas especializadoa. destinados a incorporar arquivos dc autms entidades tuteladas pela Diocese. 
Esta nova perspectiva - que mais "50 é do que a aplicação do modcla incorporacionista herdado da 
Revalução Francesa, que se expandiu largamente nos arquivos do Estado, sobretudo durante este 
século - é. essenciilmente, motivada por razões que se prendem com a salvaguarda da património e 
das fontes para n História e tem sido alvo de alguns escritos emanados de organismos importantes da 
Igreja Católica, coma "cremos adi~nte. 
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também serem tratados como arquivos diocesanos os que provêm dos Cabidos das 
catedrais e que, em rigor, não podem ser misturados com os primeiros, uma vez que 
estes organismos têm uma personalidade jurídica própria (possuem estatutos, vota- 
dos por uma acto capitular legítimo e aprovados pelo Bispo diocesano), dando, por 
isso, origem a sistemas de informação arquivística autónomos. 

As profundas alteraçoes e perdas que se  verificaram nos arquivos da Igreja - 
primeiramente após a implantação do regime liberal e, depois, na sequência da 
instauração da República -, mercê do processo de transferências para organismos do 
Estado, contribuíram para que o conhecimento de tais arquivos, sobretudo na fase 
anterior ao Liberalismo, esteja muito condicionado. Sobre alguns deles só dispomos 
das listas de incorporação elaboradas no século XIX ou de outros elementos também 
posteriores i sua integração no patriinóiiio esiaial. Daí que seja necessário recorrer 
a trabalhos relativos ao Arquivo da Torre do Tombo, aos arquivos distritais ou a 
outras entidades, para colher informações sobre os arquivos da Igreja na fase em que 
ainda se encontravam no seu liahitat de origem, tendo a análise retrospectiva de ser 
feita com base em dados posteriores a 1820. Infelizmente, tais dados são muito 
escassos, pois não há estudos de carácter arquivístico sobre o assunto, à excepção 
de  alguns instrumentos de  pesquisa em que é privilegiada, quase em absoluto, a 
descrição documental, sendo descurada a análise do sistema de informação na sua 
globalidade, o que acaba por comprometer essa mesma descrição. 

As lacunas apontadas são, em certa medida, superadas com o recurso a uma 
fonte de informação fundamental - as ConstituiçOes Sinodais -que  nos serviu de 
base essencial para este trabalho, em que restringimos a análise dos arquivos 
eclesi&sticos aos que se situam no âmbito diocesano. Assim, vamos analisar os 
diferentes tipos de arquivos que dependem da tutela das Dioceses, abordando 
primeiramente os arquivos diocesanos e os respeitantes aos Cabidos das catedrais, 
seguidamente, num iter~i específico, os paroquiais - que, apesar de  constituírem 
subsistemas dos arquivos diocesanos, se revestem de algumas particularidades - e,  
por fim, os arquivos de  colegiadas, que representam realidades com autonomia, 
embora também no âmbito diocesano. 

1.1. Arquivos diocesanos e dos Cabidos catedralícios 

A prática de registar por escrito actos jurídicos e administrativos com um fim 
probatório, '?i que a memória dos homens era fraca", existe documentada em 



alguns diplomas eclesiásticos que remontam aos inícios do século XI ou mesmo 
a épocas anteriores3. Igualmente se encontram referências documentais à exigência 
de depositar nos tesouros das Sés - guardados em sacos ou arcas - um dos ori- 
ginais dos diplomas que eram expedidos, uma vez que, normalmente, eram emi- 
tidos em simultâneo mais do que um exemplar (originais múltiplos, cartas partidas, 
etc.) do mesmo documento4. Tal prática constituiu, obviamente, o embrião dos 
futuros arquivos, embora estes só passassem a ser objecto de interesse e regula- 
mentação, por parte dos prelados das dioceses, nos séculos subsequentes. 

As fontes de informação primordiais para o estudo das origens e regulamen- 
tação dos arquivos do âmbito diocesano sZo, sem dúvida, as Constituições Sinodais. 
As mais antigas do nosso país encontram-se reunidas no Synodicort Hispanini?is e 
nelas já podemos encontrar algumas disposições relativas à obrigatoriedade de 
fazer assentos em livros e à conservação dos documentos. 

Nas Constituições resultantes do Sínodo bracarense de 1281 há determina- 
ções no sentido de obrigar os párocos a mandar fazer, por um notário, o inventário 
dos bens das igrejas e paróquias', obrigação esta que foi reafirmada pelas Cons- 
tituições Sinodais de 1477 (sínodo de D. Luís Pires)' e pelas de 1505 (sínodo de 
D. Diogo de S o u ~ a ) ~ .  Disposições idênticas podem-se também encontrar em outras 
Constituições Sinodais como, por exemplo, nas da Diocese do Porto de 1496 
(sínodo de D. Diogo de S o u ~ a ) ~ ,  nas da Diocese da Guarda de 1500 (sínodo de D. 
Pedro Vaz Gavião)Io ou em diversas outras de datas posteriores. Tais inventários 
constituem alguns dos mais antigos documentos conservados nos arquivos. 

Além dos tombos ou inventários de bens, também outros livros e documen- 
tos eram mandados lavrar e conservar, como seja o caso dos testamentos, dos 

' Sobre este assunto, ver: MARQUES, José - Siriodos hracorenses e re,lova~üo pairoral. Braga: 
[S. n.1, 1995. p. 303-312: COSTA, Avelino de Jesus da - Arquivos eclesiSsticos. In Dicionário de 
hisrórin da Igreja em Porri<gal. Dir. de António Albeno Banha de Andrade. Lisboa: Editorial Resis- 
tência, 1980. vol. 1, p. 515-553. 

' Ver, a este propósito. diversas citiçâes documentais em: COSTA, Avelino de Jesus do - Op. cir. 
p. 521-522. 

' Synodicoti Hispa>iir»i. I1 - Portogal. Dir. por Antonio Garcia y Gsrcia. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1982. 

'Tais determinações encontram-se no título 47 das Constituições Sinodais da Diocese de Braga, 
de 1281 (ver: Sy,iodicoii Hispunem ... (op. cir.) p. 25). 

' Syt~odicoil Hispaniini ... (op. cir.) p. 88. 
Synodicori Hisp~<>!t<t E . . .  (op. cir.) p. 171. 
' Sy~lo<lico?, Hirpaniotn ... (op. cir.) p. 386-387. 
' O  Synodicon Hispatiio>, ... (op. cir.) p. 252. 
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contratos de emprazamento, das sentenças, dos livros de matrículas, de títulos de 
beneficiados, de notas (escrituras notariais), etc. Em diversas Constituições Sinodais 
podemos, simplesmente a partir dos respectivos índices, encontrar referências aos 
diferentes tipos de livros que era obrigatório escriturar, quer no próprio Bispado, 
quer nas igrejas, quer ainda em confrarias, mosteiros e conventos, hospitais e 
outros "lugares pios"". Também através do Regimento do Auditório Eclesiástico, 
que aparece publicado em anexo a algumas Constituições Sinodais, podemos fazer 
uma ideia dos livros que se escrituravam, pois a propósito das funções dos vários 
cargos, em que se salientam os escrivães, são mencionados "os livros que hão-de 
ter". 

As determinações resultantes dos Sínodos relativas aos arquivos visavam 
também a conservação dos documentos e a organização dos cartórios. Provas disto 
encontram-se, por exemplo, nas Constituições do Bispado de Coimbra, de 1521, 
nas quais se manda a "todollos priores beneficiados ou o rector" que "façã fazer 
huüa arca fechada em 0 ponham & este5 todallas scripturas: a qual arqua estara 
na egreja em lugar mais seguro: & tera duas fechaduras com duas chaues"12. Além 
disso, há também disposições relativas ao controlo dos documentos, nestes termos: 
" ... Fara porem em ventayro das scripturas que ha em sua egreja & o poraa dentro 
na dicta arca cõ ellas pera qem todo tempo se saiba quantas scripturas ha na dicta 
egreja. He este em ventairo fara todo rector q de nouo vier as taaes egrejas do dia 
ij ouuer aposse a trinta dias. (...)". A importância dada à conservação das escri- 
turas atesta-se ainda pelas disposições finais desta Constituição onde se diz: "E o 
51 assy jsto nó comprir pagara por cada huüa das sobre dictas em Q for comprendido 
dozentos reaaes pera as obras da nossa see & meirinho". 

" O indice das Canstiiui$ões Sinodais da Arcebispado de Brnga. de 1639, C um bom exemplo 
quanto B indicação dos diferentes livros que deviam ser escriturados (ver: Coiisriluiçoeris sy,iodaes do 
Arcebispado de Broga, ordenadas no ontio de 1639 peio iliusrrissirno Se>il~or arcebispo D. Sebosiião 
de Matos e Nororiho e ntandndns irnpriniir o priineira vez peio iilrrsrrissinto setrhor D. Joüo de Soitsa, 
arcebispo e senhor de Brogn ... Lisboa: Na Ofticina de Miguel Deslandes, 1697. p. 770-771); igual- 
mente exemplar é o indice das Constituições Sinodais do Bispado da Guxda, de 1686 (ver: Conrri- 
ririç5es synodois do Birpodo da Goarda: itt,press~s por mandado do Iii."" e Revereizd." Sen."' Do»i 
Frei Luis da Silvo, bispo da Goarda e do Co>rseiho de Sua Magesrade. Lisboa: Por Miguel Deslandes. 
1686. p. 685-686). 

" Cõstituyçoões do Bispado de Coimbra feytas pollo muyto reuerendo & mugnifico Senhor o 
Sefior Dom Jorge d'Almeydo, bispo de Coimbra, conde d'Argani1. & c. O Insriruro. Coimbrn. 43 
(1896) 239-240. 



Na centúria de Quinhentos podemos já encontrar expressamente referida a 
existência do cartório diocesano e dos cartórios paroquiais, em algumas Constitui- 
ções Sinodais. Como exemplo temos as do Arcebispado de Braga, do Sínodo de 
1537 e impressas no ano seguinte", ou as do Bispado do Porto, de 158514, onde 
se podem encontrar disposições idênticas às que haviam sido determinadas para 
Braga, cerca de meio século antes. Aí, na Constituição 16', ordena-se que " ... o 
Cabido da dita Sé, Dõ Abbades, Dom Priores, Comendatarios, & Reitores dos 
ditos Mosteiros, & Igrejas, façam hum liuro autentico de tombo em pergaminho 
bem enquadernado, em que se assentem, & escreuam todos os béis de raiz, que a 
cada hüa pertence (...). O qual todo será feito per mão de Notairo apostolico, ou 
Tabalião publico, ou Escriuam (...). E farám tresladar no dito tombo todas as 
escrituras que ouuer no Canorio dessa Igreja de doações, cõpras, contratos, sentêças, 
permudações, & cousas perpetuas de verbo ad verbü, & as proprias se guardarám 
no dito Cartorio (...)"I5. E, ao longo desta mesma constituição 16", podem-se 
observar outras determinações relativas à feitura de livros de tombo e à guarda das 
escrituras (em arcas) no cartório diocesano e nos cartórios das igrejas, o que 
comprova as preocupações existentes nesta matéria. 

No século XVII, são já mais abundantes as medidas adoptadas nos Sínodos 
relativamente aos arquivos diocesanos. Por exemplo, nas Constituições Sinodais 
do Bispado da Guarda, de 1621", o título V, do livro IV, intitula-se "Do Archivo 
publico, &da  guarda dos papeis de cada Igreja" sendo os capítulos I e I1 intitulados 
"Que se faça Archivo publico do Bispado, & que ordem se terá na guarda dos 
livros, & papeis, & em dar o traslado delles" e "Que ordem se terá no Archivo do 
Bispado em Sè vacante", respectivamente. As determinações relativas ao arquivo 
prendem-se não apenas com as condições de conservação e segurança dos docu- 
mentos, mas também com aspectos organizativos e com o acesso à informação. 
Vejamos o que é dito no capítulo I acima referido: 

"Para melhor conservação, & guarda dos livros, & papeis tocãtes à nossa 
Igreja Pontifical, & às outras Igrejas de nosso Bispado, convem que aja archivo 

" Co,istirt<iqõões d o  Arcebispodo de Brogn. Lisboa: Germam Galhnrde, 1538. 
'Vo!lstiti<iqões sy!!odaes do Bispado do Porto, orderindas pelo riit~yto Illirstre & Revereiidissb>io 

Seiilror Do~n Frey Marcos de Lisboa, bispo do dito Bispado, & c. Coimbra: Por Antonio de Mariz, 1585. 
'' Cotlstiri~içõ~s syrodaes do Bispado do Porto ... (op. c i t )  f. 94. 
'' Co,isiituiqües synodoes do Bispado do Guarda: iinpressos por »,aiidodo do 111."'" e Reseretid."'" 

Sen.-"Do~n Francisco de Costro. bispo da Gtiordo, e do Consellio de Silo Mogestode. Lisboa: Pedro 
Crarbecck, 1621. 
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publico, o qual ordenarêmos nas nossas casas, & paço Episcopal nesta Cidade da 
Guarda. E para o dito Archivo se ordenará hüa casa em lugar accõmodado bem 
forrada, & reparada, com boas, & seguras portas: as quaes teraõ trez fechaduras, 
& chaves differentes, & das chaves terâ hüa o Provisor, outra o Promotor, outra 
o Escrivaõ da Camera de nosso Bispado. Dentro desta casa, se faraõ almarios, & 
repartimentos de boa madeira, bem lavrada, com fechaduras, & hüa sò chave, que 
abra todas: a qual terà o Provisor, & averà os almarios necessarios, convem a 
saber, para os livros, & papeis pertencentes à nossa Igreja, & mesa Pontifical, & 
a cada hum dos seis districtos deste Bispado (...). 

I. Em cada hum destes almarios em livro, ou quaderno, estar2 o Inventario 
dos papeis, & documentos que contem (...). E alem deste Inventario, se fara outro 
geral, em livro para isso ordenado, que serà numerado, & assinado por nós, ou 
nosso Provisor (...). No qual Inventario se escrevera6 distinctamente todos os 
livros, & papeis q estiveram em todos, & cada hum dos ditos almarios, por titulos 
distinctos, em que declare, a nossa mesa Pontifical, & cada büa das Igrejas de cada 
districto dos acima ditos, & este livro andar& em hum dos almarios que averà para 
os papeis indifferentes, & varios. 

2. Da parte de fora se porà na porta de cada almario, hum letreiro, em que 
se declare a que districto pertencem os papeis que se cõtem naquelle almario (...). 

3. Avendose de dar traslado de algum livro, ou papel que estiver no dito 
Archivo (...) se tirarão dentro da dita casa. & Cartorio (...). 

4. E proverseha que este Archivo, & Cartorio piiblico, seja visitado por nosso 
Provisor, com o Promotor, & Escriuaõ da Camera, ao menos cada mes hüa vez, para 
que os livros, & papeis delle se conservem limpos, & bem tratados; & nòs o man- 
darémos ver, & reformar quando for necessario, para melhor conservaçaõ delle"". 

Disposições semelhantes podem-se encontrar nas Constituições do Bispado 
de Portalegre, de 163Zi8, nas do Bispado de Lamego, de 163919, ou nas do 

" Co>rsrili,i~õrs syito<laes do Bispado <ia Gunrda: ir,,prersns por nrn,~dnrio cio 111."'" e Re~crei?<l.'~" 
So,."' Doni Frnricisco de Cnsiro ... (op. ci1.j f. 203v.-204. 

IB Co,isiinrições sy>io<lois do Bispn<io rle Poilalegre: ar<iei,a<lor e /citas pelo ill~~srrissir~to e 
Reuere,idis." S."' D. Fr. Lopo de Seqileirn Prreirn, bispo de Po,?<ilcgre rlo Cortseiho rle Sua Mngesm<le. 
Poitalegre: Por Jorge Roiz, 1632. f. 176v.-180. 

I R  C o ~ z ~ l i i ~ ~ i ç ~ e , ~ ~  S~IIO<IGES (10 Bispa<lo de I~r!ricgo, /eil<rs pelio illi<nnssi!>ro & Reiiere,idissNiio 
Seithor D. Migrtel <i< Porn,gnl, p,rl>iicodos c nceilns no Sjnorio que o diro S~.,!iior celebroi~ eni o urino 
<i< 16.79: e rigoro i»rl>ress~s por iriaii<lndo do Illris~i-issi»io & Revereiidisri~i,~ Se,iltor D. Fr. Luir do 
Sylvo, bispo r10 diio Bispado <ic Ln~ricgo, </o Co~tsellto </e S. Alrern. &c. Lisboa: Na Oliicinn de Miguel 
Deslindes, 1683. p. 348-350. 



Arcebispado de Lisboa, de 164020, sendo nestas últimas dado um maior desenvol- 
vimento ao articulado. 

No que toca ao acesso à informação, as constituições lisbonenses de 1640 
determinam que "se faça inuentario de todos os papeis que em cada hum dos 
almarios estiuer, que nelle juntamente estará fechado, no qual se irám fazendo as 
declaraçoens necessarias dos papeis, & documentos que acrescerem, ou se tirarem, 
assinando-se cada addição pella pessoa, ou pessoas que por nosso mandado tiuerem 
as chaues do ditto Archivo. E aliem deste inuentario particular, se farà hum index 
geral, no qual se escreueram distinctamente por alfabeto, todos os papeis que 
estiuerem em todos, & cada bum dos ditos almarios, por titulos distinctos, em que 
se declare a nossa mesa Pontifical, a nossa jurisdição, & cada hüa das igrejas, 
separando os districtos"ll. 

Igualmente encontramos capítulos dedicados à organização do arquivo dioce- 
sano em outras Constituições Sinodais seiscentistas, embora varie, de caso para 
caso, a extensão do texto dedicado ao tema. A título ilustrativo, podem-se referir 
as do Bispado do Algawe, de 167322, as do Bispado de Viseu, de 16812', as do 

'O Co,rsrit,iiçoès synodoes do Arcebispado de Lisboa: novotitente feiras >to Sytrodo Diocesano que 
celebrori iia Sé Merropoliinna </e Lisboa o Illirsirissir~~o % Reverendissiti,~ Senhor D. Rodrigo do 
Cioilia, arcebimo do niesnia cidade, do Co,,selllo d'Esrado de S. Moaestade. em os 30 dias de Mavo 
do oririo de 1640. Lisboa: Nu Offieina de Paulo Cruesbeeck, 1656. i. 342-349. 

Destas Constitui~ões Sinodais foi feita uma 2' impressão, em 1737. acrescentada com um índice 
riormenoiizado. em oue siia incluidas diversas entradas relativas aos livros oue deveriam existir nas 
"&"as instituifües religiosas (ver: Co>~stiruições sy>iodoes do Arcebispodo de Lisboo. novomente feitas 
>,o Syiiodo Diocesano que celebrou ira Sd Merropolita?io dc Lisboa o Illustrissinro e Reverendissinzo 
Se,ilior D. Rodrigo da ~ i r n h n .  arcebispo da mesntn cidade, do Co>rsell~o de Esrodo de S. Mogestode, 
e»r os 30 dias de Mayo do oiitro de 1640 ... : accresce~rradas m resto segriirda impressão com hum copioso 
reperlorio ... Lisboa Oriental: Na Officina de Filippe de Sousa Villeln, 1737). 

" Consritr<içoès synodaes do Arcebispodo de Lisboa ... (op. cir.) p. 348. 
" Consrin<içorns syiiodoes do Bispado do Algnrve ~lova~nenre feytos e ordenadas pelo Illr<srrissimo 

e Revere,idissi»io Senlior Do,n Frairciico Borreto segundo deste tto»,e, bispo do Reyno do Algome e 
(10 Co?isellio de Sim Alleza. p,zblicodos em o Synodo Diecesaira. qiie celebro8t em a See da Cidade de 
firo e»$ vi~ire e does de Jalzeyro de >,li/ seiscentos e sere~rra e tres. Evors: Na Impressão da Univer- 
sidade, 1674. p. 386-387. 

" Consriliiiçoès syzodoes do Bispado de Vireu. feitas e ordenadas pello Illi<sirissi~no Senkor Dom 
loo?ri Ma~ioel, bispo qi<efoy do diro Bispado e liora de novo acrescentadas, dedarodas & coil/ir,nadas 
pello Ilh~slris~i~no Seiilior Dom loam de Mello, bifpo do mesnio Bispado. do Conrellzo de Suo Magestode. 
e111 Synoflo que celebroir em 7 de Septenibro de 1681. Coimbra: N a  Ofiicina de Jaseph Ferreyra, 1684. 
p. 143-146. 
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Bispado da Guarda, de 1 6 8 ~ 5 ~ ~  ou as do Bispado do Porto, de 168725, pelo facto de 
conterem testemunhos significativos da organização e funcionamento dos arquivos 
das dioceses. 

Dos vários elementos disponíveis podemos concluir que os arquivos dioce- 
sanos eram não só um repositório dos actos administrativos dos serviços centrais 
das dioceses, mas funcionavam também como "arquivo de segurança" e comple- 
mento dos cartórios paroquiais, uma vez que muitos dos documentos produzidos 
nas paróquias eram enviados para o arquivo diocesano ou eram trasladados para 
livros que também aí se conservavam. Em Braga, o arcebispo D. Rodrigo de 
Moura Teles, ao promulgar as Constituições decorrentes do sinodo celebrado em 
30 de Abril de 1713, chegou mesmo a criar o ofício de "escrivão dos livros findos 
das igrejas, dos baptizados, casados e defuntos das igrejas de todo o Arcebispado", 
o qual ficou responsivel pelo cartório dos livros findos, onde passaram a ser 
concentrados os livros paroquiais depois de terminados2! A complementaridade 
entre o arquivo diocesano e os arquivos paroquiais foi já assinalada por José 
Marques, relativamente i Diocese de Braga, tendo afirmado precisamente que ". .. 
no século XVI, o cartório ou arquivo diocesano já tinha funções supletivas, face 
hs inevitáveis lacunas documentais dos cartórios paroquiais, constituindo a exigên- 
cia da entrega de um exemplar dos documentos de interesse paroquial a melhor 
garantia de preservação da documentação, em constraste com a perda frequente 
verificada nas paróquias, em parte devida ao desleixo de alguns «rectores que 
trabalham pouco por precurar isso»"". Esta ligação entre arquivos diocesanos e 
paroquiais denota a existência de relações de tipo sistémico entre eles - os arqui- 
vos paroquiais são, indubitavelmente, subsistemas dos diocesanos -, relações es- 
sas que não podem deixar de ser tidas em conta nos estudos sobre estes arquivos. 

Além das informações que é possível colher nas Constituições Sinodais, 
podemos ainda socorrer-nos do estudo, já citado, de Avelino Jesus da Costa sobre 

' ~ o i ~ s r i l u i ~ õ e ~  syiodais do bispodo da Goar<la: i>ripressar por t>~aiirlado do 111."'" e Re~eretid."'~ 
Seri."' Dom Frei Liris <Ia Silvo ... (op. cir.) p. 406-408. 

" Co,!slirr<i~ões sytiodnes do Bispa<lo do Porto, nova?iienre feiras e ordenados pelo Il1,rsIrissirno 
c Revereridissi»zo Senlior Dom loani de Soirso, bispo do dito Bispado, do Co~ise l l~o  de Bia Mogesrade 
& se,, sioiiiilier de corri>zo: proposras e aceitas e,>, o Synoclo Diocesaiio, que o diro serrhor celebmi< 
e», 18 de Mayo do n,zrio de 1687. Porto: Por loseph Ferreyra, 1690. p. 393-395. 

"As disposi$ãei a este respeito, insenus nas Constituiçi>es Sinodais de 1713 (publicadns em 1990) 
podem-se ver em: MARQUES. José - Op. =ir. p. 310311. 

" MARQUES, José - Op. cir. p. 308. 



os arquivos eclesiásticos, inserido no D i c i o i t á r i o  da Igreja eriz P o r t u g a l .  Na parte 
relativa aos arquivos dioce~anos'~, o autor dá especial relevo i documentação que 
ainda hoje conservam, assinalando sobretudo a de maior antiguidade. Recorre tam- 
bém 2s Constituições Sinodais para se referir à organização e funcionamento destes 
arquivos no passado e fornece informações preciosas sobre as vicissitudes que 
sofreram ao longo do tempo (incêndios, desorganizaçio sofrida após a implanta- 
ção do regime liberal e, depois, com a República) e sobre a sua situaçáo actual. 

No trabalho de A. J. Costa existem também elementos importantes relativos 
aos arquivos dos Cabidos de Évora, Coimbra, Lamego e Braga, especialmente 
quanto aos aspectos que se prendem com o acesso à informação. O seguinte trecho 
é bastante elucidativo: "Para facilitar a busca dos docs., estes foram colocados em 
arcas, armários, gavetas ou sacos, por ordem de matérias, e redigiram-se iuventá- 
rios, o mais antigo dos quais, hoje conhecido, é do ano de 1341, «Livro (...) no 
qual som conteudo todalss escripturas do dicto cabido» de Év., que tem outros de 
1518, 1642 e 1847. No séc. XVI, o Cónego Pedro Álvares Nogueira organizou o 
A. do Cabido de Coimbra e redigiu o «Repertor io  das arcas* ,  alfabeticamente 
ordenado, com rubricas, sumários e cotas". E mais adiante: "Em Outubro de 1686, 
fez-se o «inventario de todos os papeis do Cartório da Câmara Eclesiástica de 
Larnego». O Cartório do Cabido de Braga, o mais importante de todos os Cartó- 
rios eclesiásticos portugs., foi transferido de local nos princípios do séc. XVIII, 
dando lugar a que o Cónego Francisco Pacheco Pereira começasse, em 1724, a 
dar-lhe nova organização, sistematizando os docs. pelo assunto principal e dispon- 
do-os em 30 gavetas com as respectivas rubricas: «Gav. dos Arcebispos», «Gav. 
do Cabido e seus oficiais», «Gav. de concórdias e visitas*, etc. Dentro deste cri- 
tério, redigiu 8 vols. de índices, com remissões de uns para os outros segundo as 
matérias exigiam, em virtude de muitos docs. tratarem de vários problemas, inte- 
ressando, portanto, a mais de uma gaveta"29. 

COSTA, Avelino de Jesus da - Op. cir. p. 524-533. Nesta parte do trabalha, o autor engloba 
também os arquivos dos Cabidos das catedrais. 

" COSTA, Avelino de Jesus da - Op. cir p. 530. A organização que foi dada 30 arquivo do Cabido 
de Bruga pelo cónego Pnchcco Pereira na sfculo XVIII pode ser vista a partir do estudo que Albcrto 
Feio publicou, em 1920. sobre o Arquivo Distrital de Braga. Ai 6 aprcsentadu u rela~ãa do que se 
continha em cada uma das 32 gavetas do grandioso arcaz setecentisiii em que se conservava o can(>rio 
do Cabido, após n remodelação feita pelo referido c6nego: são igualmente fornecidos alguns elementos 
interessantes sobie outra documentnçSo das arquivos do Cabido e da Mitra bracarenses (ver: FEIO, 
Albeno - O Arquivo Distiital de Brags: notas hist6rico-descritivas. Boleriin da Biblioteca Piiblica e 
(10 Arquivo Disrriral de Brngo. Braga. 1 (1920) 77-116). 
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O arquivo do Cabido da Sé de Braga é um exemplo paradigmático da in- 
fluência do racionalismo iluminista (como se pode depreender do arranjo dado em 
1724), que inspirou uma organização temática em diversos arquivos ao longo do 
século XVIII. O espírito das Luzes fez-se sentir ao nível dos arquivos eclesiásticos 
especialmente após a criação da Academia Real da História Portuguesa, em 1720. 
De forma idêntica ao que sucedeu com os arquivos municipais, os das Dioceses 
também foram objecto de atenção por parte dos académicos, o que ocasionou, por 
exemplo, a transcrição em livros de antiquíssimos documentos avulsos, já difíceis 
de ler. E, em finais do século XVIII, novamente constituíram fonte de investigação 
para as acções promovidas pela Academia das Ciências, entre as quais se salien- 
tam as visitas que João Pedro Ribeiro efectuou aos cartórios do Reino, nomeada- 
mente aos da Mitra de Braga, Câmara Eclesiástica de Bragança, Cabido da Sé de 
Coimbra, Cabido da Sé de Lamego, Câmara Eclesiástica de Miranda do Douro, 
Cabido da Sé do Porto e Cabido da Sé de Viseu. Infelizmente, sobre tais cartórios, 
o académico não nos dá qualquer notícia na publicação relativa às visitas efec- 
tuada~'~.  

A constituição, o desenvolvimento e a progressiva consolidação dos arquivos 
das Dioceses decorreram sem abalos significativos até aos inícios de Oitocentos. 
Porém, esta evolução natural sofreu um duro golpe com a instauração do regime 
liberal, devido às transferências anárquicas para a tutela estatal, a que foram su- 
jeitos (incorporações no Arquivo da Torre do Tombo, nos arquivos distritais, a 
partir de 1916, e mesmo em outras instituições), resultando daí uma dispersão dos 
arquivos por diferentes locais. Algumas dioceses conservaram partes dos seus 
cartórios, outras viram-se completamente despojadas deles e a documentação que 
passou para a posse do Estado veio a fragmentar-se e a ser integrada em diferentes 
arquivos especializados3'. 

Relativamente aos arquivos do âmbito diocesano incorporados no Arquivo 
da Torre do Tombo não é fácil encontrar informações elucidativas, pois os traba- 

Sobre a estrutura da arcar c seu conteúdo dacumentnl. ver: VASCONCELOS. Maria da Assunçiio 
JScome de - Registo de dois móveis do cartório capitular de Bragu. Fon,»r. Braga. ISSN 0871-0422. 
9/10 (Jnn.-Jul. 1991) 101-108. 

'O RIBEIRO, João Pedra - Observações historicas e criiicos poro servirem de itie~torias ao sy.~.yr;re»,a 
da Diplo»iotica porltrgiteia. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1798. parte I .  

" A actual loealizaç2o de diversos arquivos da ámbita diocesano - muitos deles dispersas por mais 
do que uma entidade detentora - 6 indicada com bastante pormenor em: COSTA, Avelino de Jesus da 
- Op. cii. p. 531-533. 



lhos em que são referidos não adiantam quaisquer dados relevantes para o seu 
c~nhec imento~~.  Um dos mais recentes, o R o t e i r o  d e f o n t e s  da História Portiigue- 
sa C o n r e i n p o r â i t e a ,  publicado em 1984, dedica três páginas (p. 241-243) à descri- 
ção de um conjunto documental designado por "institutos religiosos", o qual abrange 
o período compreendido entre 988 a. C. e o século XIX, mas não é feita uma 
discriminação dos inúmeros arquivos aqui considerados. Além desta rubrica, a 
mesma obra inclui uma outra, designada por "Cúria Patriarcal de Li~boa"'~, onde 
descreve documentação da Câmara Eclesiástica de Lisboa e da Mitra Patriarcal, 
com limites cronológicos entre os séculos XV e XIX. Mas também aqui não se 
encontram quaisquer dados relevantes sobre este arquivo diocesano. 

Para além dos trabalhos mencionados, não têm sido produzidos outros estu- 
dos sobre os arquivos das dioceses incorporados no Arquivo Nacioal e, quanto a 
instrumentos de pesquisa, apenas registamos um pequeno trabalho de sumariação 
do conteúdo de pergaminhos do Cabido da Sé de Viseu, elaborado por Silva 
Marques, em 1960, que também nada adianta para o conhecimento do arqui~o '~.  

Quanto aos cartórios incorporados em arquivos distritais, não dispomos de 
informações para a maioria deles, pois para além de alguns instrumentos de pes- 
quisa elaborados já neste século não há estudos arquivísticos sobre os mesmos. 
Além disso, uma parte significativa desses instrumentos de pesquisa reporta-se 
apenas a pequenas parcelas dos arquivos incorporados, privilegiando determinados 

'' Sobre as arquivos integrados na Torre do Tombo pode-se consultar: AZEVEDO, Pedia de; 
BAIÃO. António - O Arqr<ivo da Torre (10 To,,ibo: sim história, corpos que o conrpaon e orga>iiz~çüo. 
Ed. fac-similuda. Lisboa: Arquivo Niicional da Torre do Tombo; Livros Horizonte, 1989; BAIÃO, 
António - O Arquivo Nacional da Tâire da Tombo. In Portitgal: Exposiçio Porrogi<eso e», Sevilho. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1929; MARQUES, João Martins da Silva - Arqtrivo Nociotiai da Torre do 
Tonibo: e,isnio de ion »,o,ii<ol rle Iier<rístico e orqr<ivologia. I - h,dex iirdicionz. Lisboa: [S. n.], 1935; 
Roreiro de fontes <Ia história portugrreso conie~npor<jnen: arqi<ivos de Lisboa. Arquivo Nncio>,al da 
Torre do Tonrbo. Coord. de Joel Serrão; dir. de Maria José da Silva Leal. Minam Hnlpern Pereira. 
Lisboa: Instituto Nacional de Investigagão Científica. 1984. 2 vol. 

" Roreiro de fontes da Historio Porrirg,~eso Co>,lelnporUnea: arqiiivos de Lisboa. Arquivo Nacio- 
>,oI do Torre do Toorbo I (op. cii.) p. 208-211. O arquivo da Cúria Patriarcal de Lisboa, que é, afinal, 
o arquivo diocesona de Lisboa, encontra-se fragmentado entre i Torre do Tomba e o Arquivo Histórico 
do Patriarcado (criado por decreto de 23 de Sctcmbro de 1993 e instituído no Mosteiro de São Vicente 
de Fora. em Lisboa). Um breve resumo das vicissitudes sofridas pelo arquivo diocesano de Lisboa c 
referências à principal bibliografia sobre o mesma, podem-se ver em: PEREIRA. Isaíus da Rosa - 
Arquivo da Cúriu Patriarcal. In Dicio,,ário da História de Lisboa. Dir. de Francisco Santana e Eduardo 
Sucens. Lisboa: Carlos Quintas & Associados, 1994. ISBN 972-96030-0-6. p. 83-84. 

"MARQUES, João Maitins da Silva- A Idade Média nos arquivos: alguns documentos do Cabido 
de Viseu. Anais das Bibiiotecos e Arquivos de Porti<grrl. Lisboa. 3' série. 1:3 (1960) 307-374. 



I CONGRESSO SOBRE A DIOCESE DO PORTO 

tipos ou suportes documentais (bulas, cartas, pergaminhos, etc.) ou valorizando 
alguns temas, o que resulta em visões necessariamente descontextualizadas e muitas 
vezes distorcidas, que em nada contribuem para o conhecimento global das reali- 
dades arquivísticas descritas. Outros instrumentos editados nos anos mais recentes 
(geralmente pequenos guias em forma de folheto desdobrável) procuram dar uma 
visão global do acervo que se conserva nos arquivos distritais e, como tal, também 
nada adiantam sobre cada um dos arquivos referenciados. A partir deles apenas 
podemos ficar a saber se detêm, ou não, documentação de arquivos das Dioceses. 

Apesar desta insuficiência informativa veiculada pela generalidade dos ins- 
trumentos de acesso à informação produzidos sobre os arquivos das Dioceses, não 
podemos deixar de assinalar um ou outro caso excepcional, em que alguma infor- 
mação interessante pode ser encontrada. 

Relativamente aos arquivos da Arquidiocese de Braga, que se encontram 
guarda do Arquivo Distrital, existe um trabalho de Alberto Feio em que s i o  for- 
necidos elementos importantes"', embora ele se refira, impropriamente, a três ar- 
quivos - o do Cabido, o da Mitra e o da Câmara Eclesiástica - quando, na ver- 
dade, apenas podem ser considerados dois, pois a Câmara Eclesiástica não pode 
ser individualizada como uma instituição autónoma, antes tem de ser integrada, 
como secção orgânica, no arquivo da Mitra. 

Também no caso da Arquidiocese de Evora, dispomos de alguns trabalhos 
que ajudam a conhecer a organização e funcionamento do arquivo do respectivo 
Cabido. Um deles é o relatório da visita efectuada por Júlio Dantas, em 1913, 
para, de acordo com a legislaçio em vigor na época, proceder à sua incorporação 
nos arquivos do Estado. Encontra-se publicado nos Anais das Bibliotecas e Arqai- 
vos de Portugal36 e a partir dele ficamos a saber qual a estrutura organizativa do 
cartório. Diz-nos o autor: "As espécies acham-se dispostas nos dezasseis armários, 
na maior parte segundo a primitiva distribuição metódica, que é, desde o segundo 
quartel do século XVII, a seguinte (...)"37. Segue-se, pois, a enumeração do que 
se continha em cada um dos armários. Com base numa proposta de Júlio Dantas, 
o diploma de 20 de Agosto de 1913, do Ministério da Justiça, determinou que o 
cartório capitular de Évora fosse anexado à Biblioteca Pública da mesma cidade. 

'I FEIO, Albeno - Op. cit. 
'' DANTAS. Júlio - Incorporações: o cnndrio do Cabido de Évora. Anais das Bibliotecas e 

Arquivos de Portugal. Caimbra. 1 (1915) 95-98. 
I' DANTAS, Júlio - Op. cit. p. 95. 



O estudo que mais informações nos dá sobre o arquivo do Cabido de Évora 
é, contudo, o que Carlos da Silva Tarouca publicou em 1944 precedendo o catá- 
logo dos mais antigos documentos do arqui~o '~.  Neste trabalho, o autor refere que 
ainda existe o inventário do arquivo, elaborado pelo cónego Gonçalo Dias em 
1341, contendo "sumários de algumas centenas de documentos originais dos sé- 
culos XIII e XIV". Afirma também que "o inventário de 1341 é a primeira ten- 
tativa de organização do arquivo, que encontramos na história do Cabido de Évo- 
ra", sendo, além disso, o mais antigo que se conhece no âmbito diocesano. Deste 
interessante estudo sobre o arquivo do Cabido de Évora - um dos raros arquivos 
deste tipo que foi alvo de investigaçiio arquivística - o maisimportante é o facto 
de nos revelar a existência de três inventários (de 1341, 1518 e 1642) - que ainda 
hoje podem ser consultados -, testemunhando a organização arquivística que exis- 
tiu ao longo dos séculos. 

Quanto 2 Diocese do Porto, cujos cartórios se encontram no arquivo distrital"', 
dispomos de um instrumento de pesquisa, intitulado h~ver~rário do cartório do 
Cabido da Sé do Parto e dos cartórios nnexos, da autoria de José Gaspar de 
Almeida e editado em 193540. O autor começa por referir as deslocações que o 
cartório do Cabido sofreu, o que "deu origem a que as espécies chegassem ao 
Arquivo Distrital na mais completa desordem", à mistura com livros e papéis de 
outras proveniências. Mas, pelo que nos diz, n%o foi só a descuidada transferência 
que ocasionou a desorganização do cartório, pois já em 1820 o P.' Luís de Sousa 
Couto, no inventário que organizou, apontara "defeitos de organização de que 
padecia o cartório", dificultando a "arrumação das matérias". Este juízo de valor 
sobre os "defeitos" da organização do arquivo não pode ser aceite de ânimo leve, 
pois as afirmações que J. Gaspar de Almeida faz a seguir revelam que o seu 
entendimento sobre a organização arquivística privilegia interesses que não se 
coadunam com o respeito pela ordem original dos documentos. Vejamos o que 
diz: "Preocupavam-se os antigos arquivistas do Cabido, dada a função que o 
cartório desempenhava, quási exclusivamente com os interêsses materiais ligados 

IS TAROUCA, Carlos da Silva - Os Mais antigos documentas do arquivo do Cabido de Évora. A 
Cidade de gvorn. Évoru. 2:7/8 (Jun.-Sei. 1944) 53-83. 

'R Ver: ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO - Guia do Arquivo Dislriral do Porro: rimo experié~i- 
cio de lrarainenro <lociti>iet>Inl. 1990/92. Porto: A. D. P., 1993. ISBN 972-95798-3-0. p. 44-47. 

'O ALMEIDA, José Gaspar de - iiise,zr<irio rlo cortbrio do Cabido da Sé do PBrro e dos carrdrios 
anexos. Pref. de Basílio de Vasconcelos. Porta: Arquivo Distrital, 1935. (Publica~ões do Arquiva 
Distrital do Pòno; 1). 
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aos documentos e, assim, os seus trabalhos de organizaçio eram orientados prin- 
cipalmente pelo critério de ordem administrativa que de momento se afigurava 
mais vantajoso. Não admira, pois, que ao pretendermos dar aos documentos uma 
ordem mais consentânea com os interêsses da investigação histórica, nos vejamos 
inibidos de o conseguir completamente pelas dificuldades enormes a que estaria 
sujeita uma remodelação radical de todo o cartório, a qual necessariamente obri- 
garia a que se desfizesse a encadernação de numerosos volumes, operações que 
por sua vez implicaria a modificação imediata das referências em todos os índices 
e roteiros e em muitos documentos avulsos"". Felizmente que J. Gaspar de Almeida 
não dispôs de tempo suficiente, como ele próprio diz, para levar a efeito a remo- 
delação radical que julgava "consentânea com os interêsses da investigação histó- 
rica", pois talvez se tivesse perdido por completo a possibilidade de conhecer, 
tanto quanto ainda é possível, este arquivo na sua originalidade. 

Relativamente à Diocese de Viseu, apenas conseguimos encontrar uma pe- 
quena referência a documentos do arquivo do Cabido. Trata-se de um "índice 
alfabético dos pergaminhos", publicado na revista Beira Alta4', que foi copiado 
dos livros do Cabido por um funcionário do Arquivo Distrital, onde esta documen- 
tação foi incorporada, segundo a ordem por que as fichas se encontravam arruma- 
das "nas competentes gavetas". 

Para além dos cartórios incorporados nos arquivos distritais, de que conse- 
guimos recolher os escassos elementos acima analisados, temos ainda duas breves 
notícias sobre o arquivo do Cabido de Lisboa, que consideramos dignas de nota, 
porque nos revelam parte significativa do acervo documental que constituía esse 
arquivo. A primeira encontra-se no vol. 9 dos Docrmieiitos para a Historia da 
Cidade de Lisboa, publicados pela Câmara Municipal olissiponense, e diz respeito 
a "livros do cartório da Sé", podendo-se encontrar aí um "inventario miudo de 
mais documentos antigos que ha"'). A segunda consta de um pequeno texto, da 
autoria de Júlio Dantas", publicado em 1915, e refere-se a um fólio manuscrito, 

" ALMEIDA. José Guspar de - Op. cii. p. 11-111. 
" índice alfabético dos pergaminhos. In VALE, Alexandre de Lucena e - O Arquivo Disiriial de 

Viseu e o ECU recheio documental. Beira Alla. Viseu. 9:3 (3' [rim. 1950) 194-202. 
" Docs»ienros nora n Iiistoria da cidade de Lisboo: Cabido da Sé. s,i»tários </e Lo,rso<la. nr>o,,- 

laoteiitos dos Bro>z<lões, livros dos Deris prúprios dos reis e rr>i,ihas. [Lisboa: Câmara Municipal], 
1954. vol. 9, p. 201-208. 

* DANTAS. Júlio - O Arauivo do Cabido de Lisboa. Aitoir das Bibliotecas e Aroi<ii,os de Por- 
iir.ya1. Coimbrn. 1 (1915) 76.8;. 



sem data, mas com letra do século XVIII, "contendo (...) um índice, decerto 
incompleto, dos livros de sentenças, capelas, testamentos, cartas, prata, visitas, 
benefícios, e dos documentos avulsos, em pergaminho e papel, existentes no ar- 
quivo do cabido ulissiponense". 

A terminar, queremos ainda referir, para a Diocese de Portalegre, um peque- 
no estudo da autoria de José Geraldes Freire", que fornece elementos a respeito 
dos arquivos da Cúria Episcopal e clo Cabido, embora o contributo para o seu 
conhecimento na época anterior ao liberalismo seja muito diminuto e se limite ao 
enunciado de alguma documentaçáo neles existente. 

1.2. Arquivos paroquiais46 

A ideia de que os arquivos paroquiais se constituíram a partir do momento 
em que passou a ser obrigatório efectuar os assentos de baptismo, de casamento 
e de óbito não corresponde à verdade, embora a valorização, quase exclusiva, dos 
livros de registo daqueles actos religiosos, em detrimento de outra documentaçáo 
paroquial, contribua para que tal ideia errónea se tenha, de certo modo, imposto. 
De facto, os estudos que existem relativamente à documentaçáo das paróquias 
centram-se precisamente na importância e valor histórico daquilo que é designado 
por "registos paroquiais" e não sublinham, na maior parte dos casos, a existência 
de outros documentos nos cartórios das paróquias. Temos, com efeito, alguns 
trabalhos significativos sobre os aqueles  registo^'^, mas faltam estudos sobre a 
globalidade dos arquivos. 

'I FREIRE, Jose Geraldes - Os Arqr<ivos d o  Cabido e do Clíria Episcopal de Portalegre. Ponnlegre: 
[S. n.]. 1989. [Sep. de: Boleriti, de Pastoral. Portalegre. 131 (Abr. 1988) - 144 (Out. 1989)l. 

Não consideramos, neste ponto. mquivor de confrarias e irmandades, apesar de muitas funcio- 
narem em igrcjns paroquiais. 

"Entre os varias trabalhos que podem ser consultados, salientamos: LOUREIRO, Henrique - Os 
Assentos paroquiais anteriores ao Coiicilio de Trcnta. Arcliivo </o Consell~o Nobiliarcliico de Porrr<gol. 
Lisboa. 2 (1926) 113.1 18: CABRAL, António Machado de Faria de Pinn - Da Institui$io dos registas 
paroquiais em Portugal. Arqiteologia e Hist6rin. Lisboa. 10 (1932) 5-20: LIMA. Augusto Césur Pircs 
de - 0 5  Arquivos paroquiais: a sua importancia: exemplos. O Concelho </e Santo Tirso; boleti," 
crrlturol. Santa Tiiso. 1 (1951) 67-86; FÉLIX, Emfiia - Les Registrcs psroissiaun e1 ~'État  civil au 
Portugal. Arcliii'ioit. Paris. 8 (1958) 89-94; CABRAL, Ant6nio Machado de Faria de Pinn - Registos 
paroquiais. In ENCONTRO DOS BIBLIOTECÁRIOS E ARQUIVISTAS PORTUGUESES, 2. Lisboa. 
1966 - Actas. Lisboa: I1 E. B. A. P., 1968. r>. 349-351; CABRAL, António Machado de Faria de Pina 
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As fontes disponíveis para estudar os arquivos paroquiais não diferem muito 
das que referimos relativamente aos arquivos antes mencionados, já que eles de- 
pendem precisamente da tutela do Bispado. As Constituições Sinodais são, sem 
dúvida, de importância primordial. A elas podemos associar alguns estudos rela- 
tivamente recentes, quase todos referentes aos registos paroquiais, sendo de acres- 
centar ainda o valioso contributo de Avelino de Jesus da Costa sobre os arquivos 
eclesiásticos, já antes citado48. Além disto, existem ainda variados instrumentos de 
acesso à informação - especialmente inventários - que descrevem sucintamente as 
séries relativas aos vários tipos de registos paroquiais, mas que não contêm infor- 
mações sobre a organização dos arquivos; e algumas edições em que foi feita a 
transcrição integral de séries dos mesmos registos49. 

Embora as referências aos cartórios das paróquias (guardados em arcas), que 
se podem encontrar nas Constituições Sinodais, só surjam no século XVI, desde 
a centúria de Duzentos que se verifica a obrigatoriedade de escrituração de livros, 
designadamente a feitura de inventários de bens das igrejas e paróquias. No ponto 
anterior, já referimos esta obrigatoriedade nas Constituições bracarenses de 1281, 
1477 e 1505, bem como nas de outras Dioceses (Porto, Guarda, etc.). 

Os inventirios de bens niio eram os únicos livros que deviam ser elaborados 
elou conservados nas paróquias. Por exemplo, numas Constituições Sinodais de 
Coimbra, de finais do século XIV, determina-se a guarda dos testamentos, o mes- 
mo se verificando em Évora, no Sínodo de D. Martinho 111, de 1378". 

Avelino de Jesus da Costa, no trabalho que temos vindo a citar, refere-se 
longamente à documentação que integrava os arquivos paroquiais, enumerando, 
em diversas alíneas, os diferentes tipos documentais, de acordo com as disposições 
dos sínodos. 

- O s  Registos paroquiais em Ponugal. Aqirivos (10 Ceiifro Culrttral PortugirSs. Paris. 4 (1972) 480- 
-489: COSTA, Avelina de Jesus da - O Registo paroquial do s6c. XVI e seu tratamento arquivistico. 
In ENCONTRO DOS BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PORTUGUE- 
SES, 4, Coimbro, 1973 -Actos. Coimbra: Faculdade dc Letras, Universidade de Coimbra, 1974. p. 
373-417: FRANCO. Luis F. Farinha - Os Arauivos onroouiais: consideracães acerca do estado em Que 

5, Braga. 1976 - Actos. Bragu: [BAD], 1976. p. 239-264. 
" COSTA. Avelino de Jesus da - Arquivos eclesi4sticos (op. cir.) p. 541-545. 
'"Ver. por exemplo: Regisro da fregitesio de Sa,ita Cruz do Cosrello desde 1536 014 1628. Introd., 

noias e indicc por Edgnr Prcstage e Pedro d'Azevedo. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1913. 
*O Symodicoii Hisponrov ... (op. cit.) p. 215. 



Não vamos deter-nos nas determinações, anteriores e posteriores ao Concílio 
de Trento, que tomam obrigatório o registo paroquial dos casamentos, baptizados 
e óbitos, pois este aspecto encontra-se bastante estudado por diversos autores, 
entre os quais se salienta novamente A. J. Costa. 

No que respeita à conservação dos livros e documentos produzidos, ou seja, 
à constituiçXo embrionária dos arquivos, também desde cedo encontramos regula- 
mentação nas Constituições Sinodais. Por exemplo, nas das Guarda, resultantes do 
Sínodo de D. Pedro Vaz Gavião, de 12 de Maio de 1500, determina-se o seguinte: 
"Achamos que por as escrituras das igrejas não estarem em lugar certo, mas 
andarem em mão de cada um dos beneficiados delas e assim de outras pessoas, se 
perdem, donde se segue grande perda às ditas igrejas. Porém querendo a esto 
prover, mandamos a todolos priores e beneficiados ou ao reitor só, onde não 
houver raçoeiros, ou aos fregueses a qualquer que esto pertencer, que façam fazer 
uma arca fechada em que ponham e estêm todalas escrituras, cuja chave terá o 
prior de cada uma das ditas igrejas. (...) E o que assim não cumprir pague cem 
reaes para o nosso meirinhon5'. Nas Constituições de Coimbra, de 1521, encontra- 
-se uma formulação idênticas2 e nas de Évora, de 1565, os capítulos V e VI são 
dedicados à mesma matérias3. 

Estas preocupações com a guarda e conservação dos documentos acentuam- 
-se ao longo do século XVII, pelo que as determinações sinodais se vão tomando 
mais frequentes e mais desenvolvidas. Exemplos disso podem-se ver nas Consti- 
tuições Sinodais de Viseu, de 1617s4, nas da Guarda, de 162lSs ou nas de Portalegre, 
de 1632s6, para citar só algumas. As da Guarda são particularmente interessantes, 
pois dedicam todo o capítulo I11 - Da guarda dos livros, & papeis de cada Igreja 
- do título V a este assunto, não prevendo apenas a existência de arcas, mas 

" Sy,iodicoii Hispa,iio?i ... (op. cir.) p. 253. 
J' Cõstituyçoões do Bispado de Coirnbra ... fop. cit.) p. 239. 
I' Coustitsi$oeiis do Arcebispodo de Evorn. originolnre>,re feiras por »ia>,dado d0.111."'" e R."'" 

Se,zltor D. Jodo de Mello, arcebispo do diro orcebispado, ato de 1565: riovnnierite irnpressns por 
orde>il do E.cmo e R."IY Senhor D. Fr. Migt<el de Tovoro ... Evorn: Na Officina de Universidade. 1753. 
p. 105-106. 

'' Consrirr<icóes si,iodaes do Bispndo de Viseii, feiras e ordenodos e», Synodo pelo Illr<srrissii?io e 
Reverendissinio Se,ihor Do»i loüo Mattoel, bispo de Viseu & do Coiiselllo de Sua Mogestode. Coimbra: 
Por Nicolao Carvalho, 1617. p. 127-128. 

i ~ ~ , i s ~ i ~ i t i ç ü e s  syiodnes do Bispado da Gilordo: ivrpressos por ntoiidndo do II.m" e Reverend."'" 
Set1.O' Dom Francisco de Casrro ... (op. cir) f. 204v.-205v. 

Co!tsriri<iqó>es syizodnis do Bispado de Porrnlegre ... (op. cir.) f. 179-180. 
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mandando que "nas Sanchristias, & onde as não ouver, dentro das Capellas móres, 
segundo a cómodidade, & possibilidade de cada Igreja, se fação almarios com 
gavetas (...)", para guardar os diferentes livros e papeis, à excepção dos "livros dos 
baptizados, & chrismados, casados, & defunctos, & o das visitações: Porque estes 
estarão somente de baxo da chave do Parocho, em outra gaveta differente, ou em 
hum repartimento da arca, que terà fechadura sobre si". 

O aumento da documentaçio e a maior consciência da importância em 
conservá-la levam naturalmente à estruturaFão do cartório e à produção de instru- 
mentos de controlo e de acesso à informação. Nas Constituições Sinodais da 
Guarda, de 1621, já se determinava a elaboração do inventário de "todos os papeis, 
& livros c j  nas ditas gavetas, & arcas, & fòra dellas forE achados", sempre que se 
verificasse a tomada de posse de um novo vigário, o qual seria colocado no pró- 
prio cartório. 

Em datas posteriores, as determinações a este respeito, com formulação idên- 
tica, repetem-se nas Constituições Sinodais de várias dioceses. 

No século XVIII, o interesse pelos arquivos como fontes de informação 
histórica atingiu a generalidade dos cartórios do país, com particular incidência 
nos municipais e nos eclesiásticos. Pouco tempo após a criação da Academia Real 
da História Portuguesa (1720), os Bispos, Cabidos, Prelados de Ordens Reli,' o~osas, 
Câmaras e Provedores das Comarcas receberam da Academia um pedido de infor- 
mações sobre as respectivas terras, sendo remetido juntamente um extenso ques- 
tionário para ser respondido. A recolha destes elementos destinava-se à execução 
de um projecto que tinha por objectivo a redacção da história eclesiástica e secular 
de Portugal. 

Sobre esta acção da Academia da História escreveu Rocha Madahil um ar- 
tigo em que nos dá conta das informa~ões paroquiais que a Diocese de Coimbra 
enviou àquela Academia em 1721, transcrevendo a circular que o Cabido remetera 
aos párocos, com o questionário a que deveriam responder5'. Daí se pode inferir 
a importância de que os arquivos das paróquias se revestiam para o projecto da 
Academia, enquanto repositório de informação. Trata-se já da afirmação clara do 
valor dos arquivos como instrumento ao serviço da cultura e da investigação - 
aquilo que modernamente se tem designado por "valor secundário". 

I' MADAHIL, A. G. da Rocha - Novas fontes de hist6ria local ponuguesa: as informações paro- 
quiais da Diocese de Coimbra pedidas pela Academia Real da História em 1721. Biblos. Coimbia. 
10:9/12 (Set.-Dez. 1934) 591-607. 
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foram assinaladas por José Mariz, deste modo: "Esta dilacção no tempo da criação 
dos Arquivos Distritais teve como consequência que as incorporações que, apesar 
de tudo, foram sendo feitas nem sempre tiveram como destino o Arquivo Distrital 
competente, criando-se com isso várias irregularidades na distribuição dos fundos 
entre os arquivos e, pior ainda, uma dispersão de muitos fundos por dois ou três 
arquivos diferentes. 

Acresce que, como sequela do conflito de interesses entre a Igreja e o Estado 
na incorporação dos registos paroquiais, a partir da criação do registo civil, nem 
todas as incorporações foram levadas a cabo pelas entidades arquivísticas estatais. 
Mantiveram-se os livros na posse das Dioceses e, em muitos casos, nas próprias 
paróquias de origem. Finalmente, as condições precárias em que a documentação 
permaneceu, por vezes durante dezenas de anos, ou o simples abandono a que 
estiveram votados muitos fundos - por falta de Arquivo Distrital ou por outros 
motivos - facilitou a passagem de muitos livros para mãos de particulares onde 
permanecem inacessíveis sempre que a boa vontade dos seus detentores não en- 
contra motivos para os divulgar ou facultar à consulta"5g. 

Todas estas vicissitudes conduziram a uma situação caótica que toma dificil, 
hoje, reconstituir o que foi a realidade dos arquivos paroquiais. A iniciativa da 
Secretaria de Estado da Cultura que, desde 1990, tem vindo a proceder à inven- 
tariação do património cultural móvel, integrando aí o património arquivístico, 
teve já como resultado concreto a publicação, em dois volumes, do lnveiztrírio 
Colectivo dos Registos Paroquiais. Apesar do mérito deste trabalho, que propor- 
ciona um conhecimento da situação dos livros de registo paroquial incorporados 
em arquivos estatais e fornece uma descrição documental das "séries arquivísticas", 
ele não é, de modo algum, suficiente para dar a conhecer a globalidade dos arqui- 
vos das paróquias, pois limita-se a uma parte dessa realidade e a uma enumeração 
de documentos, sem qualquer estudo arquivístico associado. O que permanece por 
divulgar é, porventura, o mais aliciante em termos de investigação, pois constitui 
um campo de trabalho a explorar, por certo mais rico e variado do que a parte 

Arquivo Histórico Municipal de Loirié. Lould. ISSN 0872-2323. 2 (1993) 259-281; S A B ~ I A ,  João; 
SERRA, Manuel Pedro - Inventário da arquivo da par6quia de S. SebastiHo de Salir. Al-'Ulyi: revista 
do Arquivo Hisrdrico Mirnicipal de Loitié. Loulé. ISSN 0872-2323. 5 (1996) 241-264. 

'P MARIZ, Jasd - Os Registos paroquiais nos arquivos portugueses. I!, Irive>ittirio o lec t i vo  dos 
registos paroquiais. Vol. I - Centro e Sid. Coord. de José Mariz. Lisbon: Secretaria de Estado da 
Cultura, Arquivos Nacionais -Torre da Tombo, 1993. ISBN 972-8107-08-0. p. XIX. 
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relativa aos registos paroquiais, apesar de esta ser constituída por mais de 200.000 
mil livros. 

1.3. Arquivos de colegiridas 

Sobre os arquivos das colegiadas que existiram no País até finais do Antigo 
Regime quase não há informação. João Pedro Ribeiro, nas visitas que fez aos 
cartórios do Reino, por incumbência da Academia das Ciências, incluiu alguns de 
colegiadas e deles nos deu notícia nas suas Observações hisróricas c  crítica^...^^, 
enunciando as seguintes: São Pedro, São Cristóvão, São João de Almedina, São 
Tiago e São Salvador, todas de Coimbra, São Martinho de Cedofeita, do Porto, 
Colegiada de Barcelos, Colegiada de Valenca, Nossa Senhora da Assunção de 
Viana da Foz do Lima, Colegiada de Águas Santas e Colegiada de São Vicente de 
Sousa do concelho de Felgueiras. 

A descrição que fornece sobre os arquivos visitados limita-se quase só à 
referência aos documentos mais importantes que encontrou, alguns deles remon- 
tando ao século XII, embora não abone a favor da respectiva organização. Sobre 
a Colegiada de São Pedro de Coimbra diz que aí encontrou "a montão em huma 
Arca hum grande número de pergaminhos" e sobre as de São Tiago e São Salva- 
dor da mesma cidade também afirma que os documentos se conservavam "sem 
alguma arrumação". 

Para além do trabalho de João Pedro Ribeiro, não conhecemos outras fontes 
de informação anteriores ao Liberalismo sobre os arquivos das colegiadas. Após 
a queda do regime absoluto e com a desamortização dos bens eclesiásticos, as 
colegiadas também foram alvo de nacionalizações e, por força da lei de 2 de 
Outubro de 1862, ficou decretado que os respectivos cartórios seriam transferidos 
para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e nele incorporados. Esta lei foi, 
mais tarde, ratificada pelos decretos de 29 de Dezembro de 1887 e de 24 de 
Dezembro de 19016'. Contudo, na realidade, nem todos os arquivos foram de 

RIBEIRO. João Pedro - Obseniaçües hirtoricas e criticas ... (op. c i t )  p. 32-34. 
" No cumprimento desta legisla$io, funcionSrios designados pela Inspecgãa das Bibliarecsn Eru- 

ditas e Arquivos procederam As incorparnções. Sobre este assunto, pode-se ver: VALDEZ. J. J. de 
Ascensão - Livrarins das casos co,~gregarlisrns da Compotthio de Jesits e??, Sernbal e Barro: cnrrórios 
das Colcgiados de Sonra Mario do Cosrelo e de São Pedro eni Torres Vedros: relatório. Coimbra: 
Imprensn da Universidade, 1915. 
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imediato transferidos, tendo alguns permanecido nas próprias entidades produto- 
ras, outros transitado para diferentes instituições públicas, consoante o seu interes- 
se administrativo-financeiro, cultural, etc. 

António Baião, no trabalho apresentado à Exposição Portuguesa em Sevilha 
(1929)" enumera as instituições religiosas cujos arquivos deram entrada na Torre 
do Tombo durante o século XIX, podendo-se identificar a partir da sua relação 60 
colegiadas. 

A desagregação sofrida pelos arquivos das colegiadas após a integração no 
património do Estado não foi diferente da que sucedeu com outros arquivos ecle- 
siásticos. Daí que o seu conhecimento seja diminuto e se apresente envolto em 
sérias dificuldades, facto agravado pela completa ausência de estudos arquivísticos 
sobre os mesmos. 

Apesar da generalizada falta de elementos sobre a organização dos arquivos 
das colegiadas, dispomos de alguns instrumentos de acesso à informação moder- 
nos que permitem, pelo menos, extractar alguns dados significativos. 

Sobre a Colegiada de Santa Maria da Oliveira, de Guimarães, cujo arquivo 
se encontra repartido entre a Torre do Tombo, o Arquivo da Universidade de 
Coimbra e o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta existem alguns trabalhos dignos 
de  referência. Em 1904, J. G. de Oliveira Guimarães iniciou a publicaçio em O 
Arclzeologo Porfc<guPs de um catálogo dos pergaminhos que, ao tempo, ainda 
existiam nesta Colegiada"'. Não é propriamente o catálojo que tem muita impor- 
tância, mas sim o texto que o antecede, onde o autor historia o processo de 
apropriação pelo Estado do arquivo da Colegiada e a sua incorporação na Torre 
do Tombo, a qual se saldou em 4.203 documentos, reunidos em mais de 50 maços. 
Apesar da grande quantidade de  documentação enviada para Lisboa, nem todos os 
documentos foram recolhidos na Torre do Tombo. Dos documentos avulsos, em 
pergaminho, que permaneceram na entidade produtora, fez Oliveira Guimarães um 
"catálogo", sumariando o respectivo conteúdo. Igualmente sumariou e deu à es- 
tampa, os documentos contidos em três volumes encadernados". A documentação 

" BAIÃO. Aniónio - O Arquivo Nacional da Tiirre do Tombo (op. cir.). 
" GUIMARÃES, I. G. de Oliveira - Catalogo dos pergaminhos existenies no urchivo da insigne 

e real Collegiadn de Guimarães. O Archeologo PorrugrrSs. Lisbo~.  9 (1904) 81-98: 10 (1905) 126-138, 
208-224.344-355: 11 (1906) 93-108.219-229: 12 (1907) 79-91.355-362: 13 (1908) 119-138.284-299. 

GUIMARÃES. 1. G. de Oliveira - Archivo da Collegiada de GuimurZes. Revirto de G,rir,,nrües. 
Guimdrzes. 22 (1905) 135-152: 23 (1906) 5-17, 133-142; 24 (1907) 5-21, 133-144; 25 (1908) 5-29.75- 
-89, 162-177: 26 (1909) 24-40: 27 (1910) 5-29,97-136; 28 (1911) 17-64. 106-148: 29 (1912) 5-36.49- 
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que não foi transferida para o Arquivo Nacional veio a ser incorporada no Arqui- 
vo Municipal de Guimarães (hoje Arquivo Municipal Alfredo Pimenta), criado 
pelo decreto no 19.952, de 27 de Junho de 1931. 

Sobre a parte do arquivo incorporada na Torre do Tombo, Isaias da Rosa 
Pereira elaborou um "inventário provisório" relativo a 55 doc~men tos~~ .  Ao que 
sabemos, não há mais nenhuma publicação respeitante h documentaçáo da Colegiada 
existente no Arquivo Nacional. 

Uma outra parcela do cartório da Colegiada de Guimarães está integrada no 
Arquivo da Universidade de Coimbra. Foi adquirida por compra, no Porto, em 
1944, e serviu a Avelino de Jesus da Costa para elaborar um catálogo66. A partir 
dele é possível verificar que muitos dos documentos ainda possuíam a cota antiga, 
ou seja, a referência à gaveta e ao maço em que estavam inseridos no arquivo da 
Colegiada. Infelizmente a escassa quantidade de documentaçáo não permite che- 
gar a conclusóes sobre a estrutura do arquivo no seu habitar de origem. 

A dispersão a que o arquivo da Colegiada de Guimarães foi sujeito, antes e 
depois da sua extinção, levou ã sua completa desagregação, o que toma difícil o 
conhecimento da sua estrutura originária. 

Uma outra Colegiada sobre a qual há alguma informação divulgada é a de 
Santa Maria de Alcá~ova, de Elvas, cujo arquivo se encontra actualmente na Bi- 
blioteca Municipal da mesma cidade. Em 1968, Eunco Gama publicou um catálogo 
dos pergaminhos deste arquivo", mas não fez qualquer referência à organização do 
mesmo. Também alguns anos antes, Domingos Lavadinho havia inventariado os 
pergaminhos da Colegiada, num pequeno Folheto editado em 194Y8, trabalho que 
igualmente incluía os pergaminhos da Colegiada de São Pedro, de E l v a ~ ~ ~ .  

-78, 116-135: 30 (1913) 27-48: 31 (1921) 13-19, 251-258; 32 (1922) 10-15, 114-128, 247-255, 371- 
378: 33 (1923) 9-12, 106-113. 203-207: 34 (1924) 10-14, 193-198; 35 (1925) 9-12, 81-84, 142.145, 
236-242: 37 (1927) 11-15. 101-104, 182-184. (A partir do vol. 30 o autor 6 João Lapes de Faria). 

"PEREIRA, Isaids da Rosa - Alguns dacumentos da Colegiada de Smla Maria de Oliveira de Guimarães 
existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARÁES E 
SUA COLEGIADA, Guimumes, 1978 -Aclns Guimarães: C.H.G.S.C., 1981. vai. 2. p. 171-192. 

" Ver: COSTA, Avclino de Jesus &A - Dacumcntas da Colegiada de Guimarães. Reisisro Porl,!. 
siteso de Fisrória. Coimbra. 3 (1947) 561-589. 

O' GAMA, Eurico - Pergaminhos da Colegiada de Santa Maria de Alcá~ava de Elvas. Arqi<eo/ogin 
e Hisrúria. Lisboa. 9' sfrie. 1 (1968) 187-243. 

" LAVADINHO, Domingos - Manirscriros e oulros docr~inenros da Biblioiecn Municipo/ de 
Eli'as. 1Elvas: s.n.1. 1945. vol. 1, p. 7-9. 

" LAVADINHO. Domingos - Op. cil. p. 12-15, 
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Conhecem-se ainda um catálogo dos pergaminhos da Colegiada de Barce- 
los, elaborado por Frei António do Rosário e publicado no jornal Diário do Minho70, 
embora sem qualquer estudo arquivístico, e uma breve referência a pergaminhos 
do arquivo da Colegiada de Valença, da autoria de Figueiredo da Guerra7', que 
foram incorporados no Arquivo da Torre do Tombo. 

2. Da organização à desordem 

Com a implantação do Liberalismo, muitos dos sistemas de informação ar- 
quivística, com uma existência já secular, vão sofrer um abalo profundo, cujos 
efeitos se fazem sentir ainda nos nossos dias e se traduzem numa desagregação 
sistémica que, em muitos casos, compromete a reconstituição da sua estrutura or- 
gânica e da sua funcionalidade originárias. 

Em consequência da política liberal, que veio a concentrar nas mãos do 
Estado a propriedade fundiária que durante o Antigo Regime estivera na posse da 
Igreja, os arquivos eclesiásticos - onde se conservavam os títulos relativos aos 
bens nacionalizados, que eram necessários para fins administrativos e financeiros 
-acabaram por ser transferidos para a tutela do Estado, tendo muita documentação 
sido incorporada no Arquivo da Torre do Tombo e, posteriormente, em outros 
arquivos. O processo de nacionalização dos cartórios eclesiásticos foi absoluta- 
mente caótico quanto ?I preservação dos documentos, os quais, segundo A. Jesus 
da Costa, "em alguns casos, ficaram empilhados e a saque, durante anos". Por ou- 
tro lado, foi de uma enorme irresponsabilidade do ponto de vista arquivístico, pois 
não se verificou o respeito pela integridade de cada um dos arquivos, o que 
resultou em desagregações irreparáveis e em misturas indevidas de documentação 
de distintas proveniências. 

Os atentados contra a integridade dos arquivos eclesiásticos verificaram-se 
também, de uma forma gravosa, em meados do século XIX. Desta vez não se tra- 
tou de uma iniciativa de carácter político, mas sim de carácter cultural. O interesse 

'O ROSÁRIO, António do - Falam documentos. 89 pergaminhos da Calcginda de Barcelos. Diririo 
do Minlio. Braga. (12 Jul. 1970) 4. (26 Jul. 1970) 4. (23 Ago. 1970) 4, (13 Set. 1970) 4, (31 Jsn. 1971) 
4, (7 Mar. 1971) 4, (28 Mar. 1971) 4, (11 Abr. 1971) 6. 

" GUERRA, Luís de Figueiredo da - Os Arquivos do Alio Minho. Arrais das Bibliolecos r 
Arquivos. Lisboa. 2' série. 2 (1921) 330. 
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pelos arquivos era agora motivado pelo movimento de renovação da historiografia, 
que conduzia a uma forte valorização das fontes arquivísticas. Acentuava-se, pois, 
a instrumentalização dos arquivos ao serviço do saber histórico que começara a 
fazer-se sentir já no século XVIII com o Iluminismo. As mudanças na concepção 
da própria História, a que não é alheia a influência do Positivismo, estão intima- 
mente ligadas às concentrações em massa dos arquivos em grandes depósitos e à 
liberalização do acesso aos mesmos, institucionalizada a partir da Revolução Fran- 
c e ~ a ' ~ .  

É neste contexto que se insere a acção de Alexandre Herculano, nos anos de 
1853 e 1854, que, sob os auspícios da Academia das Ciências de Lisboa, visitou os 
arquivos eclesiásticos do Reino7' em busca dos documentos que viriam a dar corpo 
aos Portugaliae Monimierita Historica. Em consequência desta iniciativa, foi pro- 
mulgada a Portaria de l l de Setembro de 1857, pela qual se ordenou a entrega no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, dos documentos anteriores ao ano de 1280, 
existentes nos cartórios das mitras, cabidos, conventos e colegiadas, para se trans- 
creverem os que fossem julgados dignos de entrar na colecção dos "Monumentos 
Historicos de Portugal". Em 1857, Herculano foi encarregado, em nome da Acade- 
mia das Ciências, de elaborar um parecer para apresentar ao rei, sobre as determi- 
nações da portaria de 11 de Setembro do mesmo ano, visto que diversas corporaçoes 
eclesiásticas se recusavam a obedecer à me~ma'~.  Tal parecer foi publicado nos 
Opi í s~ i i los~~ e, através dele, percebem-se bem os interesses da Academia (talvez 
melhor será dizer, os do próprio Herculano, que estava então a elaborar a sua 

"Em Portugal, a liberaiização do acesso tardou. porém, a ser posta em priticu. datando de 1901 
n primeira dispasiçio legal sobre a matéria. 

" Descri~ões pormenokadas sobre as viagens de Alexandre Herculano podem-se ver nos apon- 
tamentos que o pr6prio histoiiidor redigiu durante essas mesmas viagens: HERCULANO, Alexandre 
- Apontamentos de viagem ... pela Pais em 1853 e 1854. Introd. de Pedra de Azevedo. Arquivo 
Hisiorico Po>rrrgr~ês. Lisboa. 9 (1914) 402-432. Uma síntese destes apontamentos foi publicada em: 
PEREIRA, Gabriel -Jornadas de Alexandre Herculano. Bolcrint da Segirndo Clnsse -Academia dos 
ScieJicias de Lisboa. Lisboa. 3 (1909-1910) 173-177. 

" Relativamente i ucqão da Academia das Ciências, em que Herculano participou, bem coma 
sobre as reacções de algumas instiiuiçães religiosas. pode-se vez: RIBEIRO, Jos6 Silvestre - Hisrorio 
dos erroúeleci»!e>rios scierilificos, liirerarios e nrlisricos de Poriitgal >$os si<ccessivos reirtados da 
o ~ o i a r d i i ~ .  Lisboa: Academia Real das Scienciui, 1882. Vol. 10. p. 140-144. 

'i HERCULANO, Alexandre - Da Estado dos archivos ecclesiasticos da Reino e do direita do 
Governo em relação aos documentos ainda nellcs existentes: projecto de consulta submcttido B segunda 
classe da Academia Real das Scicncias: 1857. In Opuscnlos. 2' cd. Lisboa: Em Casa da Viuva Bcrtrand 
& C", 1873. tomo 1. 207-251. 
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História de Portugal, com limite no reinado de D. Afonso 111 - 1279), que afirmava 
o carácter público dos arquivos "das corporações de mão-mona" e defendia que os 
documentos anteriores a 1280 náo eram "nunca, ou quasi nunca, documentos de uso 
practico nos litigios ou nas duvidas administrativas" e que "a não ser como monu- 
mentos litterarios ou historicos, não tem nenhum valor real". 

Na sequência do parecer formulado pela Academia das Ciências foi promul- 
gada a lei de 2 de Outubro de 1862, a qual estabelecia a transferência para o Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, dos "archivos ou canorios de todas as igrejas e 
corporações religiosas" e obrigava à incorporação imediata dos "documentos ante- 
riores ao anno de 1600 ou seus traslados, ainda que de data mais m~derna"'~. 

As consequências da portaria de 1857 e da lei de 1862 são facilmente per- 
ceptíveis: o desmembramento de inúmeros arquivos em nome dos interesses da 
História e um desrespeito notório pela sua integridade enquanto sistemas orgâni- 
cos de informaçáo. 

As grandes massas documentais nacionalizadas pelo Estado ao abrigo da lei 
de 1862 (cujas disposições, pelo Decreto de 29 de Dezembro de 1887, passaram 
a estender-se a todos os documentos anteriores a 1834) não puderam ser todas 
concentradas no Arquivo Nacional, por absoluta falta de espaço. Assim, em finais 
do século XIX, os cartórios recolhidos começaram a ser depositados na Biblioteca 
Nacional e, por todo o País, nas repartições distritais da Fazenda, bem como em 
Lisboa, no arquivo dos Próprios Nacionais, sendo aí acumulada documentação, 
sobretudo de carjcter financeiro. A solução para instalar, conjuntamente, todos os 
arquivos recolhidos só veio a ser adoptada após a República, com a criação de 
alguns depósitos, que se constituíram como anexos do Arquivo Nacional, desig- 
nadamente o Arquivo dos Registos Paroquiais (1916) e o Arquivo das Congrega- 
ções (1917). 

A este primeiro abalo verificado ao longo do século XIX, sucedeu-se um 
outro período de desestabilizaçáo - não menos nefasto do ponto de vista arquivístico 
- após a implantação da República, igualmente marcado por nacionalizações e 
subsequentes incorporações em arquivos estatais. Foram, mais uma vez, razões 
alheias aos interesses dos próprios arquivos que determinaram a sua sorte, alteran- 
do de forma substancial a sua estrutura primitiva. 

' V O R T U G A L .  Leis, decretos, etc. - [Decreto de 2 de Outubro de  18621. Diario rle Lisbon:folha 
official do Goonio Porti<gi<ei. Lisboa. 238 (21 Out. 1862) 2.550, arto 1' e 2O. 
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O avolumar de documentução na Torre do Tombo e respectivos anexos, bem 
como a ausência de uma planificação arquivística para o tratamento adequado das 
incorporações levaram a que não tivesse sido desenvolvido qualquer esforço para 
as enquadrar organicamente. Assistimos à divulgação de alguns instrumentos de 
acesso i informação, extremamente parcelares, mas o tratamento da generalidade 
do acervo não foi feito, mantendo-se as incorporações oitocentistas e republicanas 
controladas apenas através das listas de remessa que as acompanharam. 

3. Recuperar da crise 

Despojada do seu património arquivístico - memória e elemento de identi- 
dade institucional - a Igreja Católica tem procurado, de 1911 para cá, tomar al- 
gumas medidas no sentido da salvaguarda e tratamento do que ficara na sua posse 
e do que desde então continuou a ser produzidolacumulado. 

Avelino de Jesus da Costa, no artigo do Dicionário da História da Igreja, faz 
uma síntese do que tem sido deliberado para a "reorganizaçh dos arquivos ecle- 
siásticos", não só em Portugal, mas também noutros países77. Mas, para além do 
que este autor refere, podem-se ainda colher interessantes dados em escritos 
emanados dos governos de algumas Dioceses, da Conferência Episcopal Portugue- 
sa e mesmo do Vaticano, no sentido de uma regulamentação arquivística. 

Se atentarmos no que tem sido divulgado publicamente pela Igreja Católica, 
verificamos que a Arquidiocese de Braga tem sido uma das que tem revelado 
maior preocupaçiío com os arquivos. Poucos anos passados sobre a Lei da Sepa- 
ração do Estado das Igrejas (1911), o Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos fez 
publicar, no boletim oficial da Arquidiocese, uma pastoral relativa à reorganização 
dos arquivos paroquiais (29 de Setembro de 1916)", da qual vale a pena transcre- 
ver alguns extractos, que ilustram a importância atribuída aos registos paroquiais 
e à sua conservação em arquivo: "O registo parochial é imprescindível e maxima 
a sua importância. O bom parocho considera-o como uma das suas mais graves 
obrigações e consagra-lhe particular cuidado". Partindo desta afirmação genérica, 

" COSTA. Avelino de Jesus da - Arquivos eclesiásticos (op. cir.) p. 545-548. 
'' BRAGA. Arcabispo Primaz (Manuel Vieira de Matos, 1914-1932) - [Cana pastoral]. Acç60 

Catholicn: Boleli»i Arcbidiocesoiio. Bruga. 1:10 (Out. 1916) 368-376. 
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o Arcebispo ordenou várias disposições, das quais salientamos as seguintes: 
"1. No archivo de cada parochia haverá livros especiaes e distinctos para os 

assentos de baptismo, confirmação, casamento e obito, podendo em cada um d'elles 
ser lançados os assentos conespondentes a um espaço de tempo não superior a cinco 
annos. Estes assentos lavrar-se-hão conforme os modelos adiante publicados. 

2. É da competencia dos arciprestes rubricar e numerar as folhas dos livros, 
assim como lavrar os termos de abertura e encerramento. (...) 

3. Em cada anno, até 31 de janeiro, serão enviados extractos de todos os 
assentos relativos ao anno precedente aos arciprestes que os examinarão e, depois 
de lhes põrem o visto, os devem remetter para a Nossa camara Ecclesiastica até 
30 de junho. Taes extractos devem ser feitos conforme os modelos que noutro 
logar se publicam e vir acompanhados de todos os documentos de que nos assen- 
tos se fizer menção. 

4. Os parochos são responsaveis pela guarda e conservação dos livros do 
registo parochial, bem como de quaesquer outros livros ou documentos pertencen- 
tes ao seu archivo". 

A carta pastoral tem como objectivo principal definir o procedimento a adop- 
tar na escrituração dos assentos de baptismo, confirmação, casamento e óbito, es- 
tabelecendo o que deve ser declarado no registo de cada acto, consoante as variadas 
situações previstas. 

Segundo José Marques, "esta determinação de D. Manuel Vieira de Matos 
constituiu, sem dúvida, uma medida not&vel, que viria a ser confirmada e ampliada 
pelo vigor jurídico e pastoral do sínodo, a que ele próprio presidiu, solenemente, 
na Sé Catedral de Braga, nos dias 25, 26, 27 e 29 de Julho de 1918, cujas consti- 
tuições, publicadas no ano ~eguinte'~, consagram a obrigatoriedade, entre outros, 
dos seguintes registos, feitos em livros próprios: dos baptismos (no 230), das 
confirmações (no 2431, das ordenações (no 401), dos matrimónios (no 470), dos 
óbitos (no %O), a que tem de se acrescentar as imposições de fazer os inventários 
das alfaias sagradas (no 639) e do[s] bens imóveis e móveis (no 720)"80. 

As disposições relativas ao registo paroquial foram mais tarde consagradas 
em regulamento, publicado na revista Acção Católica (1942), desenvolvendo o 

'R Siriodo diocesniio de Brogn, celebrado rios <lias 25. 26, 27. 28 e 29 de Jirllio de 1918 pelo Ex."" 
e Rrv."" Se,ilior D. Manztel Vieira de Maios, Arcebispo Pri»taz. Baga: [S.  n.], 1919. 

"MARQUES, José - Op. c?!. p. 312. 
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que D. Manuel Vieira de Matos havia determinado em 1916s1 e em consonância 
com o que, sobre a matéria, havia sido aprovado no Concílio Plenário Português, 
realizado em 1926. 

Na verdade, foi a partir deste Concílio - que promulgou o "regulamento do 
registo par~quial"~' -que várias dioceses passaram a aprovar disposições idênticas 
às do texto regulamentar de 1926. A atenção dada ao registo paroquial verifica- 
-se, quer através de legislação avulsa, quer nas constituições sinodais. Por exem- 
plo, para a Diocese de Aveiro, conhece-se um decreto publicado em 1940 que 
regulamenta aquele registo, apresentando modelos para os assentos8', sendo natu- 
ral que, em outras dioceses, cuidados semelhantes tenham sido objecto de regula- 
mentação. 

Ao longo deste século, realizaram-se alguns sínodos diocesanos e as respec- 
tivas constituições promulgaram medidas com vista à organização arquivística e à 
regulamentação do registo paroquial. Podemos encontrar disposições sobre o as- 
sunto, por exemplo, nas Constituições Sinodais de Leiria de 1943, as quais deter- 
minam que "o registo paroquial da Diocese de Leiria, a partir do dia primeiro de 
Janeiro de 1944, será feito de harmonia com o regulamento que se encontra em 
apêndice ao Concílio Plenário Português ..."s4. 

Também as Constituições Sinodais de Aveiro, emanadas do Sínodo realizado 
em 1944, dedicam alguma atenção a estes aspectoss5. O título XIV intitula-se 
"arquivo paroquial" e contém seis constituições relativas ao mesmo, nas quais 
estão patentes os cuidados com a conservação e a segurança e indicações sobre o 
tipo de documentos que se devem arquivar. O registo paroquial é também objecto 
de regulamentação, sendo aprovados 37 modelos para redacção dos diversos tipos 
de assentos e documentos a lavrar pelos párocos. 

Idênticas disposições sobre o arquivo e o registo paroquiais encontram-se 
nas Constituições do Bispado de Bragança e Miranda (sínodo de 1945) e nas da 

Regulamento do registo paroquial. In BRAGA. Diocese - Legislaçüo exrra-sinodo1 Drocnre!lse. 
Compil. por José António Manins Gigante. Braga: [S. ?.I, 1950. p. 120-207. 

6' Rexullamento do recisio ~woquial. In IGREJA CATOLICA. Concilia Plen5rio Ponucuês, 1926 - Pas- 

Coiisiii,!iç6er do Bispado de Leirio: pro»,rilgn<los por S. E1.O Rei,."" o senhor D. José Alves 
Correio da Silva, Bispo de &iria. Lciria: [S. n.], 1943. p. 86. 

Sbiodo Diocesa8to de Aveiro celebrado em 21 </e Maio de 1944 pelo Er."'" e Rcv."'" Scnltor D. 
Joüo Eva!rgelisra dc Li»,a Vitlai, arcebispo-bispo de Aveiro. [Aveiro: Diocese, 19441. 
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Diocese de Lamego (sínodo de 1953)86. 
Nos anos mais recentes, pode-se considerar que há uma acentuada preocupa- 

ção com os arquivos, não só nas dioceses, mas também ao nível dos mais impor- 
tantes organismos da Igreja. Determinações emanadas da Conferência Episcopal 
Portuguesa (1990) e, muito recentemente, do próprio Vaticano (1997) ilustram 
bem a valorização dos arquivos que a Igreja Católica tem vindo a afirmar. 

Das iniciativas que, nos Últimos anos, têm sido desenvolvidas em Portugal a 
favor dos arquivos, embora atendendo sobretudo ao seu valor patrimonial, quere- 
mos salientar as seguintes: 

- a  criação do Instituto de História e Arte Cristãs, na Arquidiocese de Braga, em 
198987, o qual intega uma secção denominada "arquivo diocesano", definindo-se, no 
arto 10" dos estatutos da instituição, as competências do director do arquivo; 

- a  divulgação de um texto emanado da Conferência Episcopal Portuguesa 
(1990), sob o título Parrimóriio Izisrórico-cultural da Igreja, em que se explicita 
o que a Igreja entende por "património arquivístic~"~~; 

-uma acção de inventariação do "património cultural da Igreja", levada a 
cabo na Diocese do Portoa9, cujo "código para classificação de objectos do Patri- 
mónio Cultural" inclui uma rubrica intitulada "Manuscritos", onde se englobam 
diversos tipos de documentos de natureza arquivística, prevendo as instruções para 
elaboração do inventário do património cultural que um exemplar do mesmo seja 
guardado no Arquivo Diocesano. 

A valorização dos arquivos da Igreja Católica surge-nos, numa perspectiva 
actual e globalizante, através da "carta-circular", proveniente da Pontifícia Comis- 

Cotisriirripies: Bispado de Brupa!iqa e Mirorrdri: pronii<igodor por S. Ex."" Rev."'" o Setihur Dor18 
Abiiio Ai<girsio Vaz das Neijes no Sfirorlo Diocewrro de 28 de Agosto de 1945. [S. 1.: S. n., 19461; 
Co>,srir,tiqòes si~rodois ria Diocese de Lairte~o. [S. 1.: r. n.. 19541. 

Em 1949, na Diocese da Guarda, também se promulgaram umas ConstituiçOes Sinodais, mar as 
suas disposições, em matéria de arquivos e de registo paroquiais. sza extremamente pobres, apenas 
havendo breves referências n livros de registo para crismados e aos assentos de mairim6nio (ver: 
Sfilodo Diocesai~o e Coirsrirrripies Diocesnrzns pro~rialgarlas pelo Ex."'" e Rev."'" Seitlzor D. Josi Alves 
Moroso, Bispo </o Gsurdo: nrto de 1949. [S. 1.: S .  n.. 1949?1). 

" BRAGA. Arquidiocese - Itislititro rle Hirrdrla e Arte Crisriis: drcrero, esin1,rros. Braga: [S. n.1. 
1989. (Sep. de: Acqio Cnidiicn: boletir,~ urqi<idiocrsniio. Braga. 74 (1989)). 

S8 IGREJA CAT~LICA.  Canferêricia Episcopal Portuguesa. 1990 - Pnlriti,di~io bisrdrico-ci~ll~iral 
do Igreja. 2' ed. Lisboa: Secretariado Geral do Episcopado. 1990. 

'O PORTO. Diacese - Pnrri>,ior,io oritt<rnl <Ia Igreja: i>,voirnrlo. Porto: Secretariada Diocesano de 
Liturgiu, [post 19901. 
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são para os Bens Culturais da Igreja, de 2 de ~evereiro de 1997, que se pronuncia 
sobre "a função pastoral dos arquivos eclesiásti~os"~~, incorporando e desenvol- 
vendo as determinações do mais recente Código do Direito Canónico (25 de Ja- 
neiro de 1983). Este texto não só ilustra as iniciativas da Igreja Católica em favor 
dos arquivos ao longo dos tempos, enumerando, em particular, as ocorridas neste 
século, como npresenta uma visão moderna da problemática arquivística nas suas 
várias facetas: desde a definição de uma tipologia dos arquivos eclesiásticos, às 
preocupações com o ciclo vital dos documentos, passando pelas questões da con- 
servação, segurança e adequação das instalações, qualificação do pessoal, elabo- 
ração de instrumentos de acesso à informação, informatização, definição das 
condições de comunicabilidade, etc. 

Nao queremos, ainda, terminar sem deixar uma nota de alerta em relação a 
este esforço que a Igreja Católica vem desenvolvendo no sentido de reestruturar 
os seus arquivos. A perspectiva que se está a implantar segue, de perto, o paradigma 
até agora dominante na Arquivística contemporânea, caracterizado, por um lado, 
pela criação de arquivos especializados com o fim de incorporar sistemas de in- 
formação desactivados (tradicionalmente chamados "f~~ndos") ou partes de outros 
que vão perdendo utilidade administrativa, numa visão historicista de salvaguarda 
da memória (património) institucional e, por outro lado, pelo tratamento documen- 
tal visando, quase exclusivamente, a produção de inventários, em consonância 
com o tecnicismo que, ao longo deste século, tem sido preponderante. Este para- 
digma está, contudo, em crise evidente, já que a afirmação científica da Arquivística 
pressupõe uma nova perspectiva que concebe o objecto da disciplina - o arquivo 
- como sistema de informação, caracterizado por três factores essenciais - a es- 
trutura, a função e a memória - e opera com um método de investigação quadripolar 
- pólo epistemológico, pólo teórico, pólo técnico e pólo morfológico - de cariz 
globalizante9'. 

O paradigma científico implica, naturalmente, ao nível da aplicação prática, 
concretizações diversas das que até agora têm sido concebidas, já que a Arquivística 

" IGREJA CATÓLICA. Pontifícin C o m i s l o  para os Bens Culturais da Igreja - Carta circr<lar: 
nfiinqão pastor«/ dos arquivos eclesiáslicos. [S. 1.: S. n.. 19971. 

q1 Náo cabc aqui uma explunoçáo desenvolvida da teoria arquivística, pelo que remetemos o leitor 
para a seguinte obra: SILVA. Armando Malheiro da [et ai.] - Arqirivistica: teoria e prdrico de iona 
CiPtrcio do Infonito~üo. Pano: Edições Afrantamento. 1998. vol. 1 (em breve disponível no mercado). 
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não se esgota em procedimentos técnicos, alheados do conhecimento do sistema 
de informação a que são aplicados, seja retroactiva, seja prospectivamente. Só a 
título de exemplo, vejam-se duas situações muito comuns: - o  tão almejado desi- 
derato de elaboração do "inventário" não pode continuar a resultar num somatório 
de descrições de "séries arquivísticas", ordenadas mais ou menos logicamente, e 
complementadas por índices, mas tem de assentar numa aferição das operações do 
pólo técnico nos pólos epistemológico e teórico, por forma a que, da elaboração 
e arranjo dos instrumentos de acesso a informação (pólo morfológico), resulte um 
trabalho de representação rigoroso da realidade arquivística analisada; - a avalia- 
ção e selecção documentais, etapas prévias à eliminação, não podem continuar a 
basear-se na atribuição de um "valor secundário", de acordo com critérios exógenos 
à própria entidade produtora do arquivo, mas têm de ser determinadas pela perti- 
nência da conservação de uma informação, em consonância com os factores memó- 
ridestruturdfuncionalidade, que enformam o sistema arquivo. 

Estes dois exemplos, aqui sucintamente enunciados, servem apenas para mos- 
trar como, em moldes científicos, não seri possível prosseguir na chamada "organi- 
zação arquivística" segundo os padrões estabelecidos, mas ter-se-á antes de integrar 
os procedimentos técnicos num quadro teórico de base e num conhccimcnto fun- 
damentado das realidades em análise. Chamamos a atenção para estes aspectos 
porque nos parece fundamental que a actuação da Igreja Católica em matéria de 
arquivos não se limite apenas a uma colecta de documentos e a uma descrição dos 
mesmos com a finalidade de os tomar acessíveis, mas procure apostar em pessoal 
especializado, capaz de conduzir uma prática em conformidade com os princípios 
teóricos da Arquivística científica, servindo assim melhor as próprias entidades 
produtoras dos arquivos e a investigação em geral. 


