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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 



municipal e sua e v o l u ~ ã o ;  4. A receita e despesa. Sentido da evolucão das 
contas camarárias de 1750 a 1834; 5. A ordem pública nos concelhos. A 
actuacão dos provedores; e 6. O município no horizonte das reformasilustradas 
e do  liberalismo. Na segunda, encontram-se os Estudos Monográficos, a saber: 
As contas da câmara de Viana do Castelo (1740/1770) por José V .  Capela 
(pp.  187-211); As contas da câmara de Vi la Nova de Cerveira (1786-1802: 
1821-1831) pelo mesmo (pp .  213-237); As contas da câmara de Caminha 
(1811/1821) pelo mesmo (pp.  239-256); As contas da câmara de Guimarães 
(1789-1812) por Américo Fernando da Silva Costa e Henrique José Martins 
de Matos (pp .  257-293); As contas da câmara de Esposende de 1789 a 1825 
por Maria Manuela dos Santos Alves e Elisabete Nazaré Teixeira Mendes 
(pp .  295-333); A aplica(rão da receita da câmara de Braga. (Análise dos 
Livros da Despesa de 1771, 1772 e 1773) por Paula Alexandra Sobral Gomes 
e Ana da Cunha Ferreira (pp.  335-349); As contas da câmara da vila de 
Lanheses (1793/1833) por José V .  Capela (pp.  351-362); As contas da câmara 
do  concelho de Geraz do  L ima (1753/1833) por José V .  Capela (pp .  363- 
379); As contas da câmara do concelho de Albergaria de Penela (1 767/1789) 
pelo mesmo (pp.  381-391); As contas da câmara do  concelho do  Souto de 
Rebordões por Marina Paula e Aurora Marques (pp .  395-403); As contas da 
câmara do  concelho de Penela de Portela (ou Portela das Cabras) (1800/1804) 
por José V .  Capela (pp .  405-408); As contas da câmara do concelho de Santo 
Estevão da Facha por Maria Cristina F .  Soares Bastos, Maria Teresa Araújo 
Gonçalves e Maria Elvira R. Coelho Teixeira (pp.  409-417); As contas da 
câmara do  concelho de Ribeira de Soaz (1821/1831) por Rogério Borralheiro 
(pp.  419-442); As contas da câmara do couto de Manhente (1814-1834) por 
Maria Fernanda Lopes de Almeida, Ivone da Paz Soares e Maria Manuela 
da Silva Fernandes Alves (pp.  443-463); As contas da câmara do  couto de 
Arent im (1753,4825) por José V i r ia to  Capela (pp .  465-474); As contas da 
câmara do  couto de Capareiros (1802/1831) pelo mesmo (pp.  475-485); As 
contas da câmara do couto da Correlhã (1 799 a 1810) por Maria Cristina 
F. Soares Beato, Maria Teresa Araújo Gonçalves e Maria Elvira R. Coelho 
Teixeira (pp .  487-500); As contas da câmara do  couto de Ronfe (1789/1801, 
1816/1823) por José V .  Capela (pp .  501-511); As contas da câmara do couto 
de Gondufe (1779,4834) pelo mesmo (pp.  513-519); e As contas da câmara 
do couto e honra de Fralães (1800/1834) pelo mesmo (pp.  521-531). 

E evidente o contr ibuto directo destes estudos monográficos para a 
síntese produzida no estudo introdutório de José V .  Capela, no entanto os 
tópicos aí abordados transcendem o aspecto contabilístico e financeiro e, na 
parte final (pontos 5 e 6), somos confrontados com questões de outro t i p o ,  
tais como o das relações complexas entre a administração régia e o poder 
concelhio, através, por exemplo, da análise da actuação dos provedores, o da 
composição social das vereações entre 1750 e 1834, identificando-se, assim, as 
estratégias socio-económicas e políticas das élites locais ou o da racionalização 
do  reordenamento administrativo e espacial dos concelhos. 



Por tudo isto estamos perante u m  trabalho especializado que, pela 
metodologia e pelos resultados expressos, merece ser t ido como uma achega 
importante para o aprofundamento e a sistematização da História do Munici- 
palismo português. 

A.M.S. 

MEDEIROS, Carlos Laranjo (Coordenação) - Bibliografia das mo- 
nografias locais. Síntese temática das artes e ofícios tradicionais, 5 
vols., Lisboa, Ministério da Educação/Projecto Artes e Ofícios Tradicionais, - 
1990-1994. 

Criado no âmbito exclusivo do Ministério da Educação por despacho 
46/ME788 de 9 de Março de 1988, o Projecto Artes e Ofícios Tradicionais 
foi depois assumido por despacho conjunto 168/ME/89 de 2 1  de Outubro 
de 1989, dos Gabinetes dos Ministros do Planeamento e Administração do 
Território e da Educação. Recentemente foi extinto por razões que não co- 
nhecemos bem, mas que podem, em parte, estar relacionadas com a natu- 
ral dificuldade em se obterem resultados imediatos e positivos da aplicação 
possível de ideias tão  complexas, porque envolvem a conjugação de múltiplos 
factores, como são "alargar as pontes entre o artesão e o estabelecimento 
de ensino" e estimular "as potencialidades das artes e ofícios no campo da 
reintegracão societal' . 

Mas se os ambiciosos objectivos do Projecto ficaram, eventualmente, 
aquém das expectativas, o levantamento da informação sobre os estudos locais 
em geral e as artes e ofícios tradicionais em particular constitui um resultado 
mui to  positivo e concreto que não será excessivo enaltecer. 

As poucas recolhas bibliográficas sobre monografias locais, publicadas 
ao longo deste século em Portugal, já não respondiam bem aos parâmetros de 
rigor técnico e de exaustividade que o incremento dos estudos locais (História, 
Arqueologia, Sociologia, Antropologia, Etnografia ...), após o 25 de Abril de 
1974, tornaram indispensáveis e urgentes. 

A metodologia empregue e as fontes consultadas, relativas ao conti- 
nente e às regiões autónomas dos Açores e da Madeira (vols. I V  e V), permiti- 
ram à Equipa do Projecto obter u m  elevado número de referências, distribuídas 
por três rubricas ou secções da bibliografia geral (incluída em todos os volu- 
mes), a saber: monografias locais; periódicos (respigo de artigos publicados 
em jornais e revistas) e outras publicações (relatórios, almanaques). 

Trata-se, enfim, de u m  instrumento de consulta imprescindível e út i l  
para u m  leque amplo de abordagens centradas, obviamente, na comunidade 
local e respectivas instâncias político-administrativas, sócio-económicas e cul- 
turais. 

A.M.S. 




