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Dignificar. preservar e desen
volver e Ifngua portuguesa, sim. mas
$em imperialismosi

Com esta lei, tem nova forma o
verso de Pessoa no meu imp(rio á
a Iingua portuguesan'

-

OS ARQUIVOS DISTRITAIS E AS ESCOLAS
SECUNDARIAS
Por Amndo 6. Malhoiro da Silva

1. Em Junho de 1986 aprewntei no
10. Congrem Neclonal da Bibliotec&rlos, Arqulvirtes e documenta lista^,
realizado no Porto, uma breve comunlea~lloIntitulada iTAiiiniiW W t u ral nos Aquivoa D l ~ l t a l r w(11, contendo um programa geral (apenas um
primeiro esboço. intenda-se1dastinndo a converter os Arqulvos em aspa90s sbertol II partilha dialogante e
crltl& doa seus fundos documenta$.
Entando. que os programas devem par comratlzados, ma8 para lu0
h6 que analls6.10~ dlsnitl-10s. desan~ l v & l o a$e o objeetlvo prlnclpal dequsle texto foi Introduzir para debate e Ilnhaa meitras de um procssw
capa2 de tornar os Arquivos a~esllv e k nKo cipenns a um grupo restrit o de investlgedore$, @coce-bI~hlnkam ou ndblos melo.loucos». mas
sobretudo a um públlw o mal1 V*$to posslvel. que abranle os jovnis
alunos dar mssar Esce;les Secundii-

rias, aqui pretendo cingir-ma B a&.
Ilse de um di8logo urgente entre os
Arquivos e os EJtabeiecim~ntosde
Emino.
2. A Arqulvfstlca moderna dlvlda os
AfqulvoS em tr6s grupos especlficos:
os corrsrrtes. w interm6dlos e 03 hlrt6rlcos. Esta dlvis%o ajude a compreendar como se Forma. re reformula e ae torna deflnltlvo um AquiVO.

No prlncípb tamos uma &mara Munlclpal. uma Oonfrarla, uma
Junta da Friguasla. um grande proprletbrlo. um wmBrelante. etc. a produdr e a guardar pspels Iraclbo9. factura*, cartw. o f l c ~ w
...I e Ilvros (de
contss, de ectsa de reunl8es. da retatbrloa diversos. ds iembrançar ), m
aeas4rlos s Inerentei II actlvidgdB dasia, Ins«tulgBes e Indlvlduo~A m d l da que o tempo val passando a documentaçllo comepa a onipar um espw
$0 osda vez maior a o pmbluma surp inevltllvd. as esp6ciales ja sem gran-

...

da actualidade n!4o mrie~naermane
sei lunro das outras airida iiteil para
consulta e 1st0 obriga a apertil tas e
a encarar a sua derttuiçá'o 6 precisa
mente nesta +asa que se eonstituetn
os chamadns Arqutvos +nterrnddlos
tem um caecter provisório e exigem
Uma opera@o muito delicada a que
os t6cnlcos dao o nome de triagem
Consiste em determinar com o m8
Ximo de rigor quais os documentos
Ipa@is avukon e Ilvrosl Que podem
ser eliminados e quals os que Interes
sa proteger. porque sgo os unicor (de
leS na0 resta &pia ou duplicado) e
contêm infotmaçõas preciosas sobre
momentos/cenas do nfilms da vida»
(de um homem, de uma empresa OU
de um organismo públicoi irrepetivels. Feita e escolha. a dommentaç%o
aproveitada a devidamente ieferencia.
de passa a partencer ao Alqulvo His
thrlco, o qual. eo contrbrlo dos an
teriores, tem de se m m l r eomo
sarvlço p~bllco.encatregue de conser
var w documentos, inventarlk.10~. oataiogl-10s. microfllm8-10s e pÔ.108 II
wnsulta rnedlante a iatisfqão de
dois t.equlSltm elementares. preenchi
manto de unl impreseo prór*rio lflcha
da reqUlsiçUoi e apresentag%odo Bilhete de Identidade. (21
Os Arquivos Dlstrftals (criados
nas capftals de distrltol imarem-seno
gmpo dos Hlstáricoi e como tal devem wr mnsldersdos.
3. Na sequanõia do que fieou mposto
luQo Importante vincar a wmponen

ta cultural dos Arquivos Distritsis
evidenciando as inumeras potenciali
dadeo destes organismos para se abr.
rem B comunidade e contribuirem pa
r a uma saiidftvel e urgente desmistifi
cação do Saber O di8logo com as Es
m l a s Secundarias torna-se =sim
uma exig8ncia inildi8vel
Antes de mais convem deixa!
claramente expressos alguns pressu
postos bbieos
T0
Arquivists e Profes~ores($o
breriido da ársa de Histbria]
nSo podem continiiar de c0s1.i~
voltadas uns para os outra Li
fo~~S
que
0 %econheçam e se
encontrem o mais informal
menT9 posslvel mra trocar
ideias e esboçar p r o b t o r
2'
Os Professores devem. dentro
das suas ~osslbilidades, p.m~
'mr no fsbuloso mundo dos
Arqulvos. ri#o a l i par* aptaasa
rem a Imensa rriqueran a1 w n
tlda. mas tamMm para desco.
brirem olsl modo(s) de a co
munlcarem aos alunos.
3'
N b se pretende converter os
elunos do 7Q 80.. 90 100
e 1Y 0 &nos de escolaridade
em leitores anlduos dos Aqulvos Dlstritab O objemivv es
sancial consiste, apenas. gm
torna-Tos visitanta e ffequentadores das iniciativas oulturats.
qm Ihes sejam destinadas
Da cria& dessas iniciativas de
wnd- o &dto do didlogo. que urlp

.

.

engheleçer As #deias mais Simples e
menos dispendios,~s s&: mllita~d*
vezes. as que funoionam melhor não
convi&,
PBI isso investir em pro
gramas ambiciosos P coii>plicado~
que acabam, falvez. por não sair do
papel e se. por acaso. r60 a p l t d o s
poucw probebiiidades túm de obter
os efeitos pretendidos.
Dentro, pois, do espfrito t r W do vou propBr um conjunto de inlcbtlws, que w Arquivos podem promo.
ver em estreita colaboraflo com as
En*>las IiewndBries. Mais tarda Ou
mais osdo esw esforço conjunto de
mpersção tornar-se-4 indirpendvel:
e sua fdta oomprometar8 Irremadiaveimente qualquer programa de
mag8o cuiturd.
Dlrtlngo, B partida. doia nfveis
o nlvel A. que compreende I n l c l ~ t l v ~
fundamentais e o nlvei B, que ~ 1 0 be m complementarS.

I

1 ) V l ~ l t iguidu:
i
em ç u p w d o wiperlorss a 16 atementos, progmm&
com ai Eicolas i P r o f m o m
de Hlstbrla) iragfdas por um roteir o melt ou menoi dssenvolvido.
2) Baba8 de Inlclc#& (a realizar nos
Arquivos d o u n.r Eicolad. visam
dar a conhecer a or@nIcii e nehreza de um Arquivo Hictdfiw, me.
diante a exposigllo oral da ivqulvirtai. a prole+
de dlapwltivor
e a Idtura de doaimantos oudoMS. eapezes da d~(pettw
O imere-

w nos iovens tvel Anexo)
31 Erpmi@gs temporárias feitas em
conjunto com outras nritidades ou
isoladamente aproveitando a doui~i~ittaçtv
i! distiibuinda a por
n0eJeor temdtiw, sujeitos a um
correcto tratamento muSeogr8fi
CO.

4) Colabora$W m perl6dlw da bwls: é importante que os e r q ~ i vistas saj'sm chmndos a escrever
pequenos textos de dlvulgaçto nos
boletins ou cadernos escolares

1) RsaClznç80 de airrot Intenlivoade
Paleograila s Oensalogla, de B h l b p d h e Hldrla da Mbiici. (felto com base am manuffitlto~moslwlrexirtentec no Arquivo Dlstrltal).
2) Pntloipglo mal^ au menor aethnt
nm Senuna Cultunls rssllzadas
piim ?!molu.
3)Campanhas dr recolha a nkaguusrda de doaimsntoc partlwlares:
crigUo da brfgadlu de estudantes
dlrlgldes por Profemores encsrregueb de recolher documenta~o
perdlda em 66tUos ou em ba(is
poslrentor, depooltando-a squldamente no respectivo Arquivo Dlrtrttel ou no Aqulvo Munlclpal.
caso se encontra organizado e
abirto à consulta púbflw.
Tendo de reconhecer. q u i
muitos dos Arquivos Dlltritais nu0

dl$@em tfe reeurron humanos e
Mcnicos suficientes para cancretizai
i4 d o digo todas mas. pelo menos
algumas das iniciativas do rilvel A
No entanto pensa, wue a carência de
meios na0 dava servir de argumento B
indrcia A m6dio ou longo prazo
aqullo qwi hoje 4 lmposaivel wr8.
certamente. um facto inegável Hala
multa vontade e forte srplrito de
entreajuda a or obstdcrulos por
maiores que sejam a pouco e pouco
se dluiparb.
Os Arquivos despertaram. flnal
mente, para o presente e aprestam-se
a enfrentar o futuro Chegada é e ho
ra de damlw ar maas.

ANEXO
Transcreva-se, aqui um dom.
mento, que ilustra bem o p n t A,
~ 2)
a prmlte. desde jB, aos professorida Wistbrie. Portuw4s/Literatura e
Biologia) pequenos ensaios de leiru
ra enquadrada e crltica. O Texto COfoaa problema de Hlglsna a Salide
Públlce.
Note. Indlca-se a mudançe de linha
no orlginal aom uma barra
(/I e manum-se inatter&ei e
ortografia
TEXTO
D1000 IQNACIO DE PINA
Manlque. Fidelgo da Caza de
Suo Mageutade. do seu Conselho. e 6 0 ~DWmbai.gadbr do
Pwo lntendente Geral da Po

I~ciada Corte e Reino Admt
nistrador Bem1 da Altandega
Maior desta Cidade de Lisboa
e Feitor Mór das mais do Rei
no ffic
FAÇO saber a todar as Pessoas,
que tiverem C$%. que p s de-1 vem ter

preros, r com Co- leira para no casa
de fugíreml se conhecer poi ella que
tem dono e que sad suswntsdosr B
sUB custa. porque twnho passado as
mais pre-' ciws Ordens para se mata
rem todos os que se/ acharem sem di
ta Coleira, e andarem vagos pelas ruas,
w r eauza dos funestos acontecimen.
tos. que ha hum tempo a esta parte
tem hsvi-/ do de parecerem algumas
Pessoas, que foratil mordidas de CBes
damnados E outro stm or I deno a
todas as Pessoas a quem morrerem
Ca-1 valgaduras, ou CHes. que os man
dem logo en.1 terrar em covas fundas
de que na8 possa8 exai-1 lar algumas
particulas, que infldonem o Br. e1
praludlquem 6 Saúde Ptblica, ou que
os men-/ dum lançar ao msr com p&zo, que na8 porrab/ aboiar: ffcando
sugeitos todos aquelles, que m-Isim
o na6 observarem na fórma, que por
este/ Edítal lhe ordeno, a terem hum
mez de pri-f za8 E para que chegue 8
noticia de todas. e1 na0 terem que
allagar ignoranda. mandei affi 1 i a 1 i,
prezente nos Lugares ptlblicos desta
Cor. te Dedo em Lrsbaa a 14 de
Agosto de 1788
Diogo Ignacio de Pina Manique
Iin EditaR mlaos Arquivo Oistrital
de Brava)
I
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NOTAS
( 11

SILVA, Armando Batrafms MeIhelro da - AdmCutÈu.
rd dor Arquhe~DMrbb, In
cA InformWb em Tempo de
Mudsnm. Actes do 1°. Congresso Nadanrl Qe BibttoteJrlo~,Arquivistas e DocumentaIlrtqs,, vot. 1. Porto, 1WS, pp.

76-89.

(21

No Arquivo Naclonal cb forre
do tombo o utilizrkior iecebe
um nlirnero. que passa e SPNII
para todos as Jezes, que II v&
No Arquivo Distrital do Porto
e ~ n s u l t $6 f&
medlante
apresentg80 de um c a r t h de
leltot. Estes sesos tendem a
torn-se
exemplos Imit&vefs,

embora ntlo estejam (sento8 de
psnd~rmsinoonvenientes...

