


Sendo essencialmente um texto de divulgação documental. torna-se 
de leitura obrigatória, para aqueles que desejem conhecer melhor a história 
de Viana da Foz do Lima, mas também para os investigadores da história 
política e institucional sobretudo na compreensão do funcionamento local das 
instituições do poder central e local. 

Rogério Borralheiro 

O Município Português na História, na Cultura e no Desenvolvimento 
Regional. Actas do Colóquio realizado na Universidade do Minho nos dias 4 e 
5 de Junho de 1998 no âmbito do Projecto Praxis XXI. Braga: Universidade 
do Minho/lnstituto de Ciências Sociais e Projecto Praxis XXI, 1998. 342 p. 

Iniciativa meritória e invulgar porque não se reduziu a um mero "en- 
contro" de especialistas em História Municipal. Pelo contrário e comoé, aliás, 
explicitamente afirmado na Apresentaqão, foi um colóquio que se destinou a 
apresentar " o  estado das questões e de certo modo também fazer um balanqo 
da Historiografia Municipal Portuguesa que sofreu um significativo impulso 
nos últimos anos. E pretendeu também ouvir dos Arquivistas dos Arquivos 
Distritais e Municipais as suas realizaqões à frente dos seus Arquivos, as no- 
vas dinâmicas neles inculcadas. como importantes suportes da investigaqão 
histórica mas também da animaqão sócio-cultural dos seus concelhos" (p. 5). 

A aliança científico-técnica entre historiadores e arquivistas com vista 
a um diálogo profundo e fecundo. ainda infelizmente raro, constitui uma no- 
vidade e um exemplo a seguir sem hesitações, nem demoras. E a novidade 
desta iniciativa acentua-se se tivermos em conta que ela partiu de um Pro- 
jecto de Investigação dirigido pelo historiador José Viriato Capela, intitulado 
As Elites do Norte de Portugal na Administraqão Municipal (1750-1834) e 
integrado no PRAXIS XXI. Com efeito, em vez de se cingirem aos restritos 
contornos do tema citado os responsáveis pelo Projecto entenderam oportuno 
e indispensável alargar as suas fronteiras até à convergência de perspectivas e 
de esforços que têm o seu alvo prioritário na (re)organização, acesso e difusão 
da informação de procedência municipal e local. 

Merece também registo, ainda no rol das singularidades desta obra, a 
rapidez com que foram publicadas as Actas - e bem publicadas tanto do 
ponto de vista tipográfico, como da solução estética para a capa -, o que 
não é fácil, nem habitual, embora devesse ser prática costumeira. 

Penetrando agora na estrutura destas Actas podemos distinguir qua- 
tro "partes" ou secções distintas, se bem que complementares: uma primeira 
composta pela Apresentaqão, pelo Discurso Inaugural (p. 7-9) a cargo do Pre- 
sidente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, o sociólogo 



Moisés Lemos Martins, e pela Conferência de Abertura (p. 11-34) da autoria 
de José Viriato Capela; uma segunda intitulada pelos organizadores "História 
e Historiografia. Comunicacões" (p. 37-138); uma terceira com o título "Ar-  
quivos e Arquivistas. Comunicacões" (p. 141-268); e uma quarta e última de 
Anexos (p. 271-342). 

Na Conferência de Abertura, subintitulada sugestivamente Manifesto 
para um Munic+io Cultura10 autor salienta a ideia do balanço historiográfico 
num domínio marcado por significativos progressos nos últimos 25 anos, re- 
flectindo, em larga medida, a revitalização do municipalismo e do exercício 
da cidadania no regime democrático que desabrochou com os cravos em Abril 
de 1974. A via descentralizadora, então anunciada, e a responsabilização das 
Autarquias e Autarcas face aos munícipes e a certas instâncias fiscalizadoras 
do Poder Central são, sem dúvida, condições sine qua non para o desenvolvi- 
mento e o aprofundamento da vida municipal, desiderato que ficaria, porém, 
truncado, na opinião do autor, se não incluísse a vida cultural e as "lições" 
da História "na conviccão de que uma vida administrativa intensa só pode 
realizar-se com uma intensa vida cultural, de modo a nela fazer envolver to- 
dos os planos da vida das populacões e melhor interpretar os sentimentos e 
os anseios das comunidades concelhias" (p. 12). 

Uma convicção fundada na antevisão "profética" e oitocentista de José 
Félix Henriques Nogueira, autor do livro-manifesto O Município no Século 
XIX (1856), onde emerge um "corpo municipal renovado" com todas as ins- 
tituições e forças em miniatura do Estado, nomeadamente as instituições e 
os meios da cultura como, entre outros, a Escola, a Biblioteca, o Museu, a 
Imprensa e Jornal, os Anais históricos, o Clube, o Teatro. Félix Nogueira 
perspectivou a Biblioteca Municipal quase como uma réplica da Biblioteca 
Nacional e, no mesmo plano municipal de promoção da cultura, o Arquivo 
Municipal com um imprescindível programa de "arrumacão e inventariacão 
das suas espécies e elaboracão de catálogos e índices com normas de incor- 
poracão, consulta, defesa e protec."07' (p. 27), seguindo um regulamento que 
inclui as espécies documentais passíveis de recolha, a saber: " I  Documentos 
judiciais; I1 Contratos civis; 111 Documentos administrativos; I V  Tombo dos 
bens do concelho; V Títulos da Misericórdia; VI Tombo dos bens paroquiais; 
VI1 Tombo dos bens locais; VI11 Registo civil; IX Cadastro; X Documentos 
históricos e estadísticos" (p. 28). Ambicioso programa de animação cultural 
que teve de esperar, como refere José Viriato Capela, pelo pós 25 de Abril 
para evidenciar toda a sua pertinência e actualidade, que facilmente compro- 
vamos se atendermos às complexas e dinâmicas funções desempenhadas pelas 
novas Bibliotecas, pelos novos Museus e também pela rede em expansão de 
Arquivos Municipais, que "são, hoje, objecto de uma procura mais intensa dos 
investigadores locais mas tam bém dos investigadores nacionais em busca das 
coordenadas e dos condicionantes locais da História mais geral. (...) Por isso, 
a ritmos diferentes, em resultado desta procura e necessidades, as câmaras dos 
concelhos e as entidades arquivísticas responsáveis - e até por iniciativa de 



investigadores - vão procedendo à inventariacão, catalogacão e instalacão e 
instalacão em espacos condignos desta Memória da História local e municipal' 

( P  30). 
Memória e História que se aproximam e interpenetram, tendo, por isso, 

feito total sentido aos organizadores do ,Colóquio a inclusão e articulação de 
um conjunto de comunicações sobre História(0grafia) local e outro sobre o 
estado dos Arquivos Municipais localizados a Norte do Douro e, em especial, 
no Noroeste. 

O "balanço" historiográfico actualizado e indispensável a todos quan- 
tos se aventurem pela História do Municipalismo em Portugal desenvolve-se a 
partir de dois estudos com títulos parecidos e abordagens naturalmente com- 
plementares: A História e a Historiografia Municipal Portuguesa por Maria 
Helena da Cruz Coelho (p. 37-55); e Historiografia Municipal Portuguesa por 
Francisco Ribeiro da Silva (p. 57-70). Em ambos sobressai a (re)visitação ao 
complexo e interminável ofício da escrita sobre o passado municipal através do 
binómio instituições (instâncias orgânicas de Poder) e concelhos (comunida- 
des locais, populações, vivências e sociabilidades), que não exclui a influência 
do presente, nem tão pouco a projecção no futuro, combinando a contínua 
elaboração de teses interpretativas desde o lapidar contributo de Alexandre 
Herculano até teorizações mais recentes com um crescente e sofisticado apuro 
na recolha, crítica e divulgação de fontes informativas ou documentais sem as 
quais o exercício historiográfico redunda infrutífero e, na prática, impossível. 
Aliás, Ribeiro da Silva refere-se-lhes acentuando que a "correcta utilizaqão 
das fontes é uma condicão essencial para o sucesso ou insucesso de qualquer 
investigago histórica". E acrescenta: "Para isso, dependemos em grande 
parte dos Arquivos e dos Arquivistas. Mas os Arquivos nao são todos iguais. 
De qualquer modo, nunca haverá bom conhecimento e boa disponibilidade 
das fontes sem bons Guias e bons Inventários dos Arquivei' (p. 67). 

As comunicações História dos Municípios e do Poder Local. Breve 
apresentacão e recensão por José Viriato Capela (p. 71-77) da obra dirigida 
por César de Oliveira (edição Círculo de LeitoresITemas e Debates, 1996), O 
Município. Solidariedades e descontinuidades territoriais e sociais por Aurélio 
de Oliveira (p. 79-95), O Contributo dos Núcleos e das Séries Documentais 
da Torre do Tombo para a Investigacão Municipal por José Subtil (p. 97- 
-115) e A Câmara de Coimbra e a Universidade nos Séculos XVI I  e XVI I I  
pelo malogrado historiador Sérgio Cunha Soares (p. 117-138) aprofundam e 
completam o painel metodológico, heurístico e hermenêutico que se destina a 
servir de "guia prático" no domínio dos estudos históricos municipais. 

O segundo " bloco" central da obra é "aberto" por três textos de âmbito 
geral que antecedem a "secção" Os Arquivos Municipais do Minho. Comu- 
nicacões: Breve Descricão, Diagnóstico e Funcionamento. Esses textos de 
enquadramento são: O Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais 
lancado pelo IAN/TT por Bernardo Vasconcelos e Sousa (p. 141-159); Ar- 
quivos Municipais do Alto Minho. Implanta(rão e Desenvolvimento por Maria 



Olinda Alves Pereira (p .  161-169); e O Arquivo Distr i tal  de Braga e as Câmaras 
Municipais do  Distr i to. Mais de uma década de cooperaqão arquivística por 
Armando B. Malheiro da silva (p .  171-195). 

O tex to  programático dos responsáveis pelo Inst i tuto dos Arquivos Na- 
cionais/Torre do  T o m b o  ( I A N / T T ) ,  orgão coordenador da política arquivística 
nacional, corresponde a um importante impulso (dez anos após a criação do 
entretanto ext into Inst i tuto Português de Arquivos) de revitalização técnica e 
científica do  estudo, salvaguarda e difusão do  património arquivístico munici- 
pal, proporcionando, pela primeira vez, condições concretas de apoio logístico 
e financeiro às Câmaras Municipais do  país interessadas em operacionalizar 
os seus Arquivos, entendidos em pleno, ou seja, como sistemas integrados de 
informação. E dentro desta linha operacional duas experiências se confron- 
t a m  e complementam: a do  Arquivo Distrital de Viana do  Castelo, Serviço 
dependente do  I A N / T T ,  que na peugada do  Inventário d o  Patr imónio Cultural 
Móvel  iniciado em 1991 se t e m  disponibilizado a apoiar a organização de Ar- 
quivos Municipais em concelhos do  respectivo distr i to desde que as Autarquias 
disponibilizem recursos físicos (infra-estruturas) e humanos (técnico superior 
B A D  e pessoal auxil iar), sendo de realçar o caso pioneiro do  Arquivo Munici- 
pal de Valença, aberto ao público em 1 de Dezembro de 1997; e a do  Arquivo 
Distrital de Braga, Unidade Cultural da Universidade do  Minho,  responsável 
por um projecto de cooperação arquivística com as treze Câmaras Municipais 
do  distr i to desde 1988, formalizado através de u m  protocolo renegociado em 
1992 e ainda em vigor e assente numa ajuda técnica facultada pelo A D B  " n o  
terreno" e prosseguida à medida que os recursos físicos e humanos iam sendo 
casuisticamente cumpridas. São ambos processos em curso que se defrontam 
com a fal ta de meios humanos especializados nos organismos dinamizadores, 
mas globalmente definidos por um saldo até ao momento positivo. 

A confirmar este saldo, não obstante as diferenças e os desníveis de 
desenvolvimento organizativo e infra-estrutrural dos vários Arquivos Munici- 
pais convidados a "mostrarem-se" e orientados para esse efeito por um ques- 
t ionário de diagnóstico (p .  199) ,  há o panorama que esses Arquivos oferecem 
e constituem num tota l  de nove casos-experiência singulares e comuns, bem 
encaminhados uns e ainda titubenates outros: Arquivo Municipal de Braga 
por Maria João Pestana da Silva (p .  201-208); Arquivo Municipal de Viana 
do Castelo por António Maranhão Peixoto (p .  209-219); Arquivo Municipal 
de Ponte de L ima por Isabel Costa e Ovídeo de Sousa Vieira (p .  221-224); 
Arquivo Municipal de Fafe por Ar tur  Ferreira Coimbra (p .  225-231); Arquivo 
Municipal de Guimarães por Isabel Sousa (p .  233-236); Arquivo Municipal 
de Barcelos por Victor  Pinho (p .  237-243); Arquivo Municipal de Celorico 
de Basto por Peixoto Lima ( p .  243-258); Arquivo Municipal de V a l e n p  por 
Rafael Higgs Estanqueiro (p .  259-261); Arquivo Municipal de Vi la do  Conde 
por Maria Manuela Gomes de Azevedo Pinto (p .  263-268). 

As Actas fecham com um conjunto de textos recolhidos e coligidos, 
à excepção do ú l t imo.  após a realização do Colóquio e tendo em conta a 



publicação das respectivas comunicações. Aparecem sob a designação lacónica 
de Anexos e merecem não só registo, como atenção: Monografias sobre os 
Concelhos Portugueses. Plano elaborado pelo Professor da Cadeira de Direito 
Administrativo Marcello Caetano (p. 271-276); Reorganizagão dos Servicos 
das Bibliotecas e Arquivos (1931) diploma oficial (decreto-lei) do Ministério 
da Instrução Pública/Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes 
(p. 277-336); e As Elites do Norte de Portugal na Administra~ão Municipal 
(1 750/1834). Projecto apresentado ao Programa PRAXIS XXI (p. 337-342). 

Numa apreciação global e final da obra insiste-se na manifesta vertente 
interdisciplinar patente no enlace das perspectivas/abordagens historiográfica 
e arquivística, digna do maior apreço, embora seja importante advertir para o 
perigo ainda muito comum de reduzir o trabalho arquivístico a um exercício 
técnico subsidiário ou auxiliar da História e circunscrever os Serviços de Ar- 
quivo (desde o Nacional-Torre do Tombo aos Municipais) a meros "labo- 
ratórios dos historiadores". 

A artificialidade iluminista e jacobina do (Serviço de) Arquivo Histórico 
criado para servir a Memória do Estado-Nação e conferir-lhe legitimidade 
histórico-política é uma construção recente - nasce com a Revolução Fran- 
cesa - e perversa porquanto a existência de serviços e de depósitos/espaços 
físicos destinados a concentrar informação ou documentação de uma ou mais 
entidades produtoras é apenas a consequência natural (e nunca um fim em si 
mesmo) de uma dispersa e contínua produção de documentos, formando es- 
tes organicamente o genuíno Arquivo na sua integridade: desde a informação 
actual ou corrente até à mais antiga ou "histórica". Nesta ordem de ideias 
não nos parece correcta a tendência ainda em voga de "montar" e inaugurar 
Arquivos Históricos tanto em organismos do Poder Central, como ao nível 
do Poder Local, porque o que há pura e simplesmente na sua ininterrupta 
continuidade é o Arquivo total, onde se cruza o fluxo informacional do pre- 
sente com a acumulação selectiva de informação do passado mais ou menos 
próximo e onde se projecta com nitidez a estrutura organizacional actuante e 
consequentemente produtora/receptora de diversa tipologia documental. 

Importa, pois, rever as relações entre a História Local e a Arquivística e 
assentar numa plataforma teórica em que seja possível radicar a especificidade 
e a partilha de um objecto comum - a informação institucional e social 
gerada/acumulada por um concelho e respectiva Câmara Municipal. Uma 
plataforma que pressupõe o seguinte: 

1.0 - o conceito operatório de Sistema de Informação - Arquivo 
implica o primado da integração das práticas numa totalidade 
orgânico-funcional, exemplificável deste modo: as Câmaras Mu- 
nicipais são instituições há muito existentes e projectadas so- 
bre o futuro, que resultam, como qualquer instituição, da in- 
teracção dinâmica de sistemas aplicados - o administrativo, o 
político-social, o técnico, o informacional ... - entre si e sobre 



si, entretecendo-se numa cadeia orgânica ininterrupta ao longo 
dos séculos, pelo que será contra-natura dividir a informação pro- 
duzidalrecebida - espelho da actividade e da complexidade da 
Câmara enquanto universo sistémico - em "sectores" autónomos 
- em Arquivo Histórico Municipal e em Arquivo Geral (afecto à 
Administração) - como se a formação, a circulação, a "idade" e 
o valor dos documentos não fizessem parte de um único e mesmo 
processo de criação, gestão, acumulação e auto-regulação da in- 
formação orgânico-municipal em todas as épocas; 

2.0 - a interdisciplinaridade afirma-se, naturalmente, em torno 
da noção operatória de Sistema de Informação - Arquivo, que 
engloba e representa o campo de estudo de várias ciências sociais 
e das até agora impropriamente chamadas ciências documentais; 

3." - a Arquivística readquire, assim, um estatuto científico a 
partir do qual passa a dialogar com a História, a Ciência da Ad- 
ministração ou a Sociologia em função de um leque preciso de 
questões: quando, porquê e como se constitui determinado Sis- 
tema de Informação - Arquivo. 

Pode ser esta a base que permita repensar e reconfigurar as relações 
entre História e Arquivística convindo para tanto adiantar um despretensioso 
programa de evidências que importa ir retomando no forum próprio de debates 
contínuos e de vindouros. Mas para j á  ficam expressas algumas proposições 
claras e apodíticas: 

1." -Dada a sua natureza, o Arquivo Municipal (entendido, agora, 
como Sistema de Informação criado e crescido no seio de uma en- 
tidade activa e pluri-sistémica ou macro-sistémica - a Câmara 
Municipal) tem prioritariamente de exprimir e de contribuir para 
a transparência e para o bom funcionamento da respectiva insti- 
tuição; 

2." - O Arquivo Municipal ultrapassa, em muitos casos, a esfera 
orgânica da entidade que o cria, agregando, por incorporações 
várias, outros Arquivos ou Sistemas de Informação perfeitamente 
autónomos (Câmaras extintas, Julgados de Paz, Conventos, etc.); 

3." - A par do Arquivo Municipal há outros Sistemas de In- 
formação arquivística com sede própria: a paróquia (registos de 
baptismo, casamento e óbito), a diocese, a junta de freguesia, 
o cartório notarial, a repartição das finanças, as elites (famílias 
nobres e burguesas, políticos locais e beneméritos), etc.; 

4." - Todos estes Arquivos ou Sistemas de Informação fornecem 
"matéria-prima" imprescindível para a História Local e Regional, 



entendida, hoje, dentro dos parâmetros formulados por Jean Jac- 
quart:  " L'objet de I'histoire locale, un village, une peti te région, 
un pays, comme on disait jadis, est l imité. Toute histoire lo- 
cale est micro-histoire attachée aux peti ts faits. à I'événement 
minime. Mais ao  même temps, toute histoire locale est histoire 
totale. Lámb i t i on  d'une monographie communale est de retra- 
cer l'évolution d'un terroir e t  d'un groupe humain, des origines à 
nos jours. Láu teu r  doi t  donc être apte aussi bien à interpréter 
une fouille archéologique qu'une charte do  13e siècle relative à 
un conflit féodal, uhe courbe démographique qu 'un inventaire 
aprés décès, une statistique agricole qu'un procès en sorcellerie, 
I'architecture d'un château ou Ia symbolique d'un retable baro- 
que. Bien avant que le m o t  soi à Ia mode I'historien local, pour 
être parfait, devrait être pleinement pluridisciplinaire" '; 

5." - Uma História Local e Regional pluridisciplinar atravessa o 
campo da Arquivística, como o da Arte e por aí fora. Da mesma 
forma, a Arquivística se revela pluridisciplinar porquanto não pode 
estudar. nem conhecer em profundidade o Arquivo ou Sistema de 
Informação. seja ele qual for,  sem beneficiar dos dados e dos re- 
cursos metodológicos da História (em especial da Institucional e 
Polít ica), da Sociologia, do  Direito Administrat ivo, da Gestão e 
Contabilidade ... E ,  assim, se dá a passagem do  nível pluridiscipli- 
nar para o interdisciplinar; e 

6." - A  partilha e o usufruto de resultados e de metodologias não 
significa, porém, sincretismo ou dependência de uma ciência em 
relação a outra. O arquivista municipal (é, aliás, indispensável a 
proliferação deste cientista da informação pelos grandes e médios 
organismos que a produzem e gerem, e não apenas pelos Serviços 
de Arquivo Públicos, cuja vocação natural é incorporar genuínos 
Arquivos) desenvolve uma actividade científica própria - anali- 
sar, ajustar e avaliar o f luxo permanente de informação no seio 
da Câmara Municipal -, que é, portanto, paralela e dist inta, 
ainda que pontualmente convergente, da do historiador. Não se 
pode, por isso, pedir a este que investigue o Arquivo Municipal 
como Sistema de Informação, nem se pode tolerar que o arquivista 
"penetre" no "seu" Arquivo como alguém que apenas busca in- 
formação para compreender0 "ser e o estar" de uma comunidade, 
instituição ou grupo sócio-profissional, ou seja, que se "travista" 
de historiador! 

'Cf. JACQUART, Jean - Histoire gnérale. histoire locale. In Guide de I'Histoire Locale. 
Faisons notre histoire! Çous Ia dir. dZAla in Croix et  Didier Guyvarc. Paris: Éditions du 
Seuil, 1990. p. 27-28 



Estas proposições sem esgotarem, obviamente, a análise do estimu- 
lante confronto Arquivos Municipais e História Local, condensam j á  uma visão 
substancialmente diversa da que tem dominado e pervertido as relações entre 
historiadores e arquivistas. Trata-se, afinal, de uma visão outra, sustentada e 
razoável que urge construir através de um debate epistemológico que ainda mal 
começou e do qual depende o almejado reconhecimento público e científico 
do emergente campo da Ciência da Informação aplicada, através da teoria 
sistémica, a sistemas próprios - os Arquivos e as Bibliotecas ou Serviços de 
Documentação. 
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