


Numa publicação periódica especializada e de vocação interdisciplinar, 
como se pretende que sejam os CADERNOS D E  ESTUDOS MUNICIPAIS, 
faz sentido e torna-se mesmo necessário incluir uma rubrica deste tipo, so- 
bretudo, para a divulgação de trabalhos mais ou menos recentes sobre Ar- 
quivística Municipal, História do Municipalismo, Administração Local e So- 
ciologia Autárquica. 

Não prometemos muitas recensões por número, nem tão  pouco textos 
de grande densidade crítica, mas apenas comentários oportunos e simples 
a algumas das obras que forem chegando ao nosso conhecimento, graças à 
colaboração de autores e de editoras, que desde j á  se solicita e agradece. e - 
às remessas periódicas do Depósito Legal para a Biblioteca Pública de Braga, 
Unidade Cultural da Universidade do Minho. 

Na impossibilidade óbvia de recensearmos todas as obras conhecidas 
seguiremos alguns critérios básicos de selecção: 

1.0 trabalhos produzidos e/ou editados pela Universidade do Minho; 

2.0 trabalhos inovadores nas áreas temáticas cobertas pelos CADERNOS; 

3." trabalhos oferecidos e/ou permutados com os CADERNOS 

A plena aplicação destes critérios só será viável a partir dos próximos 
números, quando a rede de ofertas e de permutasestiver montada e a consulta 
das obras entradas na B.P.B. seguir, sem problemas, a listagem que se estreia 
já no presente número e que será alargada aos periódicos. 

E i icont ro ,  3.0, Nac iona l  d e  Arqu ivos  Munic ipa is .  Guimarães e 
V iana.  A rqu ivos  Mui i i c ipa is :  I den t idade  Loca l  n a  Europa  das Regiões. 
Actas .  Lisboa, B A D  -Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas 
e Documentalistas/Arquivo Municipal de Viana do Castelo/Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta, Guimarães, 1994. 

A realização de u m  3." Encontro de Arquivos Municipais, em Viana 
do Castelo e Guimarães, de 24 a 25 de Junho de 1993, após outro - o 
de Montemor-o-Novo, em Novembro de 1988 - assaz concorrido por ar- 
quivistas portugueses e espanhóis, bibliotecários e historiadores locais, cujas 
Actas se encontram também publicadas pela BAD,  mostra bem o interesse e 
a importância que este sector da Arquivística começa a ter  entre nós. E as 
comunicações apresentadas em ambos os Encontros reforçam esta afirmação 
e justificam uma boa expectativa para os próximos, embora seja, também, 
legitimo contar com mais achegas em questões até agora pouco ou mesmo 
não afloradas. 

Atendo-nos às Actas do 3.O Encontro parece-nos út i l  agrupar, conven- - 
cionalmente, as comunicações em quatro núcleos temáticos: I - Temas e 



Problemas Téorico-Práticos da Arquivística; II - Estudos de Caso; I I I  - 
História Local e Arquivos Municipais; IV - Conservação e Preservação do 
Património Arquivístico. 

No 1.0 grupo cabem, em nossa opinião, várias das comunicações apre- 
sentadas, a saber: A Gestão Documental nas Autarquias por Paula Cristina 
França; Acessibilidade e Controlo da Informacão em Arquivos Administrativos 
por Alda Padrão Temudo; Recenseamento de Arquivos Municipais: contri- 
boto para a implementacão de uma política arquivística por Maria João Pires 
de Lima e Silvestre Lacerda; Arquivística: algumas ideias sobre a disciplina 
e as necessidades de formacão por João Vieira; Os Arquivos Municipais e a 
legislacão em vigor por Maria Cecília Henriques; e O Regulamento do Arquivo 
Municipal por Maria João Calheiros e Armando Malheiro da Silva. Cinco con- 
tribuições interessantes em aspectos cruciais do estudo, organização e fun- 
cionamento dos Arquivos Municipais, como são a formação técnica e suas 
exigências específicas, a regulamentação do acesso, do controlo e, numa pa- 
lavra, da gestão da informação corrente e cada vez maior em qualquer t i po  
de Autarquia, ou ainda a definição de estratégias articuladas, a nível distrital 
ou regional, para se tornarem operacionais, interna e externamente, todos os 
respectivos Arquivos Municipais. 

No 2." grupo sobressai a colaboração de dois colegas galegos e, pela 
primeira vez, de um francês, para além, claro está, de uns - poucos, é 
certo - textos sobre a acção desenvolvida em casos concretos, isto é, em 
Arquivos Municipais portugueses. Os colegas galegos trouxeram à colação a 
cooperação galego-portuguesa - Los Archivos Municipales y Ia cooperacion 
gallego-portuguesa. Reflexiones de um archivero por Pedro López Gómez 
- e a política arquivística municipal definida pela Xunta de Galicia - A 
Xunta de Galicia e os arquivos municipales galegos: actuacão institucional e 
experiências de trabalho por Gabriel Quiroga Barro. Por seu turno, Etienne 
d'Alençon abordou a experiência francesa em Les Archives Municipales en 
France: le cas de Brive-Ia-Gaillarde, reflexions e t  constats. E os casos portu- 
gueses expostos limitam-se a quatro: Avaliacão e incorporacões de particulares 
e instituicões no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta por Maria José Marti- 
nho de Queirós Meireles e Arquivo Municipal Alfredo Pimenta: protocolo e 
cooperacão no contexto de uma solucão integrada por Isabel Maria Rocha 
Sousa; Arquivo Municipal de Viana do Castelo: proposta de so lu~ão  global 
por António Maranhão Peixoto; O Arquivo Histórico Municipal de Loulé: 3 
anos de organizaqão, difusão e cooperacão arquivística por João Sabóia; e In- 
formatizacão de Arquivos Municipais: o projecto ARQBASE em Cascais por 
Clara Pavão Pereira. De realçar, aqui, o confronto aberto dos dois modelos 
arquivísticos - o integral (administrativo f histórico) e o parcelar (adminis- 
trat ivo ou geral e histórico) - com progressiva vantagem do primeiro. 

No 3 . O  grupo só t e m  cabimento a comunicação de Leonor Calvão Bor- 
ges, intitulada Fontes de História Local: os espólios e arquivos pessoais nos 
arquivos Municipais, e que nos oferece um leve reparo: mantém o uso de u m  



t e rmo  - espólio -, em nossa opinião, mui to  equívoco e pouco exacto, sendo 
preferível, como alternativa, o uso de colecção. 

No ú l t imo e 4.O grupo também registamos apenas uma comunicação, 
voltada inteiramente para o plano preventivo da conservação do  património 
documental arquivístico: Consideracóes acerca da implementacão de uma 
política de preservacão nos arquivos por Conceição Casanova. 

Os tí tulos e a distribuição das comunicações dispensam mais comentá- 
rios. Basta-nos, pois, insistir, f inalmente, em algo que, apesar de demasiado 
óbvio, nem sempre se torna natural e inquestionável: a realização sem pro- 
blemas ou incertezas dos próximos Encontros nos períodos previstos e, se . 
possível, no interior do  país, ainda e sempre tão  carenciado e esquecido. 

A.M.S.  

CAPELA,  José V i r ia to  - O Minho e os seus municípios. Estudos 
económico-administrativos sobre o município português nos liorizon- 
tes da reforma liberal. Braga, Universidade do  MinhoIMestrado de História 
das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea, 1995. 

Projecto monográfico interessante, invulgar e necessário, cujos primei- 
ros resultados da investigação (anuncia-se novo volume sobre aspectos es- 
sencialmente político-instititucionais) ' permi tem fazer uma interpretacão de 
conjunto das principais bases, problemas e coordenadas de evolu(rão económica 
de u m  bom número de municípios que sobreviveram ou não às reformas de 
1832/1836". 

Elaborado no âmbi to do  Mestrado de Historia das Instituições e Cultura 
Moderna e Contemporânea da Universidade do  Minho,  envolveu, como refere . em Nota Prévia, o seu mentor e coordenador - José V i r ia to  Capela, professor 
no Inst i tuto de Ciências Sociais dessa Universidade - a colaboração activa 
de vários alunos, alguns dos quais, por exigências editorais, não puderam, 
contudo, ver incluídos neste volume os seus trabalhos. Para os outros seriam 
endereçadas, na referida Nota,  estas palavras: "Agradeco, pois, a todos por 
acederem a este objectivo e autorizarem a publicacão dos seus trabalhos neste 
volume. Para m i m  ele ficará como uma experiência de trabalho e investigacão 
extraordinariamente gratificantes, mas também de convívio pessoal e intelec- 
tual. Espero que esta pequena experiência sirva para ajudar e incentivar a 
preparar a redaccão das teses de Mestrado de que este trabalho, ainda que 
para alguns longe dos seus interesses, pretendi que funcionasse como exercício 
prático e metodológico de aprendizagem para a elaboracão de um trabalho 
científico". Aprovamos a iniciativa e esperamos que frut i f ique. 

Entrando, agora, no miolo da obra há que sublinhar a sua divisão em 
duas Partes. Na primeira, deparamos com u m  Estudo Introdutório (pp.  16 
a 172) da autoria de José V .  Capela e matrizado em seis pontos: 1. Fontes 
e metodologia; 2. A renda municipal; 3. A despesa. Redistribuicão da renda 




