


isso suceda em larga escala, mas basta sair do eixo litoral formado pelas duas 
grandes áreas metropolitanas, para vermos que há todo u m  trabalho regional 
e local de sensibilização e de apoio técnico a prestar, n5o em meses, mas ao 
longo de anos. Caso contrário, recenseou-se para se recensear e reinventariar 
mais uma, outra e outra vez! ... 

Ressalvadas as limitações teóricas e metodológicas apontadas, seria, 
no mínimo, absurdo da nossa parte negar ao instrumento de pesquisa em 
publicação e seus congéneres, a utilidade unanimemente reconhecida quer no 
tocante ao arrolamento imprescindível das peças de u m  património fácil de 
delapidar, quer a u m  primeiro impulso à divulgação da informação a todos os 
que dela carecem. No  entanto, a urgência, o grande atraso da nossa política 
arquivís.tica ou a situação alarmante das massas documentais acumuladas só 
na Administração Central (para não falar j á  na das outras Administrações...), 
que aguardam a famigerada triagem e eliminação por portaria, por mui to  
graves e urgentes que sejam não podem continuar a comprometer para o 
futuro a possível (e para nós desejável) assunção do conhecimento arquivístico, 
enquanto parcela essencial d o  conhecimento social e humano em contínua 
(re)construção pela racionalidade cientifica. 

A.M.S. 

JANUS. Revue Archivistique / Archival Review [International 
Council on Archives / Conseil International des Archives]. Paris (2) 
1994, 136 págs. 

O n." 2 de 1994 desta conceituada revista da especialidade, comple- 
mentar da Archivum do mesmo Conselho Internacional de Arquivos (orga- 
nismo internacional criado, no âmbito da UNESCO, em Agosto de 1950) e 
destinada a absorver o trabalho produzido pelo vários comités do C.I.A. e res- 
pectivos encontros ou conferências internacionais, merece particular destaque, 
porque inclui papers apresentados na Conferência de Budapeste, organizada 
pela Secção de Arquivistas Municipais, em Maio de 1994. Tratou-se, aliás, 
do primeiro encontro desse t ipo, após os eventos históricos de 1989/90, que 
congregou arquivistas da Europa central e de leste em diálogo aberto com 
colegas de outras latitudes, num to ta l  de 150 participantes de 33 países. Daí, 
também, a existência de comunicações/artigos em francês, inglês e alemão 
(por exemplo, a apresentação foi redigida na língua materna por Fritz Len- 
denmann), o que pode dificultar u m  pouco a acessibilidade generalizada às 
matérias tratadas. 

Apesar das óbvias dificuldades de acesso à revista e a este número 
em particular, é possível fornecer os contornos gerais dos textos publicados 
quanto aos seus objectivos específicos e à impressão global inferida sobre a 
situação da Arquivística Municipal na Mi t le  Europe e para além dela. 



Começando por este ponto, destacamos as comunicações de Ivan Mar- 
tinovsky Stadtarchive in der Tschechei und der Slowakei (Arquivos Municipais 
de cidades na República Checa e Eslovaca, p. 11-14), de Hans Eugen Spe- 
cker Kommunalarchive in Deutschland (Os Arquivos Municipais na Alemanha, 
p. 15-1 7), de Monique Mestayer Les Archives Municipales en France (Os Ar- 
quivos Municipais em Franga, p. 18-19), de Jan Sulavik Kommunalarchive in 
der Slovakei (Os Arquivos Municipais da República Eslovaca, p. 20-22), de 
James R. Sewell The Changing Relationship Between the Municipal Admi- 
nistration and the Archival Service in the United Kingdom (A Relacão entre 
a Administraqão Municipal e o Servico de Arquivos no Reino Unido, p. 23- 
25), de Wolfgang Lohr Über Aussonderung, Bewertung und Ubernahme von 
Behordlichem Schriftgut (Ingresso, Valoragão, Seleccão e Eliminacão dos Do- 
cumentos de Carácter Público, p. 26-28), de Jalina Ljasuk Das Problem des 
'Record Management' (O Problema do Tratamento da Documentacão Admi- 
nistrativa [na Bielorússia], p. 29-31), de Svanhildur Bogadóttir The Archivist 
as Records Manager? (O Arquivista como Gestor da Informacão [na Islândia] ? 
p. 34-36), de Juri Kivimae The Areas o f  Responsability o f  Municipal Archives 
and State Archives (As Areas de Responsabilidade dos Arquivos Municipais 
e dos Estatais [na Estónia], p. 37-39), de Franz Jayot Archives Communales 
et Archives d'État en France (Arquivos Comunais e Arquivos de Estado em 
Franca, p. 40-41), de Juhani Lomu Municipal Archives and State Archives in 
Finland (Arquivos Municipais e Arquivos de Estado na Finlândia, p. 42-43), 
de Jonathan Rhys-Lewis The Changing Face of Archive Conservation in the 
United Kingdom (A Mudanca da Conservacão Arquivística na Grã Bretanha, 
p. 48-50), de Jeanne-Marie Dureau Aspect Économique des Traitements de 
Masse. Exemple d'un Dépôt dXrchives (Aspectos Económicos dos Projec- 
tos de tratamento em Massa. Exemplo de um depósito de Arquivos, p. 51- 
53), de Amalia Raceva The Influente of Computerization. The Case of Sofia 
State Archive (A Influência da Informatiza~ão. O Caso do Arquivo Estatal 
de Sofia, p. 54-56), de Cayetano Tornel Cobacho Les Services dXrchives e t  
I'Automatisation dans IXdministration (Os Arquivos e a Automatizaqão na 
Administraqão, p. 57-58), de Gunner Urtegaard Image Technology in Munici- 
pal Archives (Tecnologias da Imagem nos Arquivos Municipais [na Noruega], 
p. 62-64), de Peter P. Klasinc Minimalstandarde for Stadtarchive (Normas 
Básicas para os Arquivos Municipais, p. 65-68), Jan van den Broek A New 
Building for the Archives in Groningen (Um Novo Edifício de Arquivos em 
Groningen [Holanda], p. 69-71), Laszlo Varga Forschungen in Ungarischen 
Archivbestanden (Investigacão Histórica nos Arquivos de Hungria, p. 72-74), 
de Robert Zink Forschung in Zeitgeschichtlichen Archivbestanden (A  Inves- 
tigaqão dos Fundos Contemporâneos, p. 75-78), de Ginette Noel Les Recher- 
ches dans les Archives Contemporaines de Ia Ville de Québec (A Investigaqão 
sobre Fundos Contemporâneos no Quebeque, p. 79-84), de Alexei Kisselev 
L 'Organisation des Documents dans IrUnion des Archives de Moscu (A  Orga- 
nizacão dos Documentos na União dos Arquivos da cidade de Moscovo, p.  85- 



87), de Jan Boomgaard Appraisal and Destruction (Selecgão e Eliminagão [na 
Holanda], p. 88-90), de Henrik D. Gautier Transfer o f  'Living' Private Archives 
(Transferência de Arquivos Privados "Vivos" [na Dinamarca], p. 91-93), de 
André Vandewalle La Gestion des Archives Courantes et le Dépôt d'Archives 
Privées (A Gestão dos Arquivos Correntes e o Depósito de Arquivos Privados 
[na Bélgica], p. 94-96), de Zohar Aloufi Private Archives in Municipal Archi- 
ves in Israel (Arquivos Privados nos Arquivos Municipais de Israel, p. 97-103), 
de Eva Turbuly Archive der Selbstverwaltungen und die Geschichtsschreibung 
(Os Arquivos da Administracão Local e a Historiografia, [na Hungria] p. 104- 
109). e de Isabelle Ramband Exposition e t  Recherche Historique. Mariage 
ou Mrage ? (Exposicões e Investigagão Histórica. Casamento ou Miragem 7, 
p. 110-111). 

O elenco é longo, mas corresponde ao acervo de experiências expostas 
à comunidade arquivística presente na referida Conferência, a partir do qual 
é possível traçar duas perspectivas. Uma é a da natural diferença de modelo 
político, social e económico dos países europeus ocidentais do dos antigos 
países sob influência do bloco soviético: a realidade arquivística, porque é 
sistémica, não pode ser desligada dos outros sistemas que constituem o todo 
nacional e geo-político envolvente. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, 
na Holanda, na Bélgica, na Finlândia e em Israel (permeável à influência ame- 
ricana e anglo-saxónica) a legislação promulgada sobre a formação, funciona- 
mento e amplitude funcional dos Arquivos municipais ou comunais reflecte a 
cultura político-administrativa subjacente e do ponto de vista da Arquivística 
técnica não é de estranhar uma certa vocação paradigmática - típica em 
França - , ou seja, a exportação de um modelo de Serviços de Arquivos 
Municipais reformulado, no caso francês, à luz da lei descentralizadora de 6 
de Fevereiro de 1992 e em articulação regulamentada com a Direcção dos 
Arquivos de França (veja-se texto de Monique Mestayer, p. 18-19). E para 
além disto há uma outra nuance interessante: o modelo finlandês é, por exem- 
plo, menos condicionado pelo paradigma historicista (enraizado em França e 
em países permeáveis à influência francesa, que atingiu o cúmulo no caso 
húngaro, onde é forte a pressão para que os Arquivos Municipais se envolvam 
na investigação histórica local e regional) e pautado quer por uma acentuada 
autonomia dos Arquivos Municipais face ao Estado, incumbido sobretudo de 
supervisionar a infra-estrutura arquivística nacional, quer por uma concepção 
integral (o Arquivo Municipal deve incorporar e "tratar" a documentação ad- 
ministrativa). Curiosamente este aspecto é enfatizado pelo colega islandês de 
Reykjavik, que propõe, nomeadamente, uma forte intervenção do arquivista 
no seio da Administração ou da "fonte" do processo informacional: deve ser 
ele a influir na escolha dos sistemas de informação e na utilização dos com- 
putadores, tomar parte activa na elaboração de programas de eliminação e 
conservação permanente, assim como no debate sobre o acesso à informação. 

Uma outra perspectiva pode ser resumida a partir do exemplo finlandês, 
sem menosprezo de outros similares, como o sumariado por Cayetano Tornel 



Cobacho (p. 57-58), incluídos em tão denso número temático. A crescente 
complexidade burocrática e os efeitos da aplicação das novas tecnologias à ad- 
ministração municipal exige um interface cada vez mais adequado que torne a 
eficácia do acesso interno extensiva ao acesso externo através de um bem mon- 
tado Serviço de Arquivo Municipal. O primado da acessibilidade é, como não 
podia deixar de ser, dominante na maioria das intervenções, mesmo quando 
estas ultrapassam o quadro instrumental e projectam alguma preocupação so- 
bre a inteligibilidade da estrutura municipal (é o caso do texto de Wolfgang 
Lohr, p. 26-28). 

O saldo geral de tão elevado número de comunicações é positivo ao 
nível técnico, ou seja, condensam experiências particiilares e soluções práticas 
para problemas prementes como são o da conservação e restauro de docu- 
mentação em suporte papel e noutro t ipo de suporte mais moderno (o suporte 
electrónico coloca graves desafios...), o da limpeza dos documentos em papel 
em vez da sua transferência para outro suporte, dispendioso se a operação for 
pensada em larga escala, o da selecção e eliminação das massas documen- 
tais acumuladas, o da constituição de bases de dados (num aglomerado de 
26 municípios da Noruega) acessíveis do exterior por uma linha telefónica e 
um modem, completada no projecto da digitalização e conversão em sistema 
multimédia da documentação original, produzida nas administrações, etc. 

A diversidade e a especificidade das experiências, observadas a partir 
de um ângulo globalizador, ajudam não só a melhorar o "caso" arquivístico 
de cada um, mas sobretudo a integrá-lo num conhecimento arquivístico uni- 
versal. 

A.M.S. 

Instituto Nacional de Estatística-Direcção Regional do Norte, Tendên- 
cias Evolutivas da Populaqão Activa: 1981-1991, INEIDRN, Cadernos 
Regionais, n." 2, Porto, 1994, 202 pp. 

Com esta publicação o INE, Direcção Regional do Norte, propôs-se 
divulgar informação relevante de carácter económico recolhida no âmbito dos 
Recenseamentos da População de 1981 e 1991. Posto o quadro comparativo, 
o documento tem a virtualidade de explicitar tendências. Aliás, diga-se, os 
dados aparecem j á  tratados, o que, sem dúvida alguma, facilita a consulta e 
o uso da informação disponibilizada. 

O maior senão do documento refere-se à ausência de qualquer in- 
dicação sobre a estrutura da população activa, informação da maior relevância 
do ponto de vista do reconhecimento do desenvolvimento das estruturas 
económicas e de perspectivação da sua evolução futura. O título da obra 
é, nesse aspecto, ambíguo o bastante para criar essa expectativa, isto é, que 
vá algo mais além que a simples identificação de números e taxas de cresci- 
mento da população activa e sua decomposição por sexos e idades, que é o 




