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DA FORMAQÀO PARA A ORGANIZAQAO
DO ARQUIVO DIOCESANO

A E)(PERIÉNCN DE PORTAIEGRE-CASTELO BRANCO
(PORTUGAL)

Em 1999, o Bispo da Diocese de Portalegre-Castelo B-ranco (Por-

tugal), viu-se na neiessidade de encontrar_alguém que pudesse substi-

t,ri"r o'urqrrivista diocesano, que, ao I de vàrias décadas, foi desem-

penhandò.a agào, e procurando manter o

arqulvo mrn bora sem preparaEào arquivistica,

foifazendo iempre com a preocupagào de guar-

dar tudo o que encontrava que estivesse relacionado com a hist6ria da

Dio..r. e tivesse vulor urqriristico. com mais de 90 anos de idade,

estava a frcar impossibilitaào de dar resposta às solicitaE6es de con-

sulta que frequentemente aparecia
Nesse mesmo ano, o Centro

(CEÉIR) da Universidade Cat6lica
outras instituiEdes, como a Associ

Arquivistas e Documentalistas (BA

cionais/Torre do Tombo (IAN/TT), decidiu lanEar um Curso de Téc-

nicos Adjuntos de Arquivo, es f9ui-
vos religiosos. A intengào en losos

e outras instituiEòes da Igreja- - -A.tg.r-"s Dio..r", (p"o"cas) rtale-

gre-Castelo Branco, acolheram a

ior., 
^ 

fim de receberem forma

aEào, em rePresenta§ào da Dioce-
de poder vir a ttabalh^r 1 org -

uito bem estruturado, entusiasmou
se verificado um aPoio muito gran-

ores e das instituig6es colaborantes'
organizarum-se visitas a diversos

'Jt,HlH:'."ooi^tffi 
',tH

m-se pessoas

ticipar e a dar a conhecer os seus arquivos (ex'

Faà, da Santa Casa da Miseric6rdia de Lisbo
..do." foi a colaboraEào do IAN/TT, nào s6 abrindo-nos as suas por-
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tas, como também cedendo os seus espagos e os seus técnicos para nos

9r.q- formaEào. O Curso incluia ainda um esrdgio em arquivos com

!ld"t de instituigòes religiosas. O meu estàgio 4..o...., no Arquivo
Hist6rico do Patriarcado de Lisboa, onde obtive uma experiéncià va-
Iiosa para a posterior intervenEào no arquivo da minha Diocese.

O que fui encontrar na Diocese de Portalegre-Castelo Branco?
Duralte e ap6s o curso, fui procurando conhecer o que havia no

arquivo da Diocese, confrontando continuamente a situaEào existente
com os conhecimentos recebidos na formagào promovida pelo CEHR.
Encontrei um arquivo-dividido por dois erprEòt, um dos quais em si-
tuaEào bem prejudicial oara os docrmentoi di guardados,'com insec-
tos, morcegos, estantes de madeira empestadas por xil6fagos, humidade,
jane,las partidas... O outro espaso
melhores condigòes, mas também

Planeei enteo, numa primeira
te estrutural do primeiro espaso c
documentaE{o de elementos nocivos, avanEando posteriormente, nu-
ma segunda fase, à medida do possfvel, p^r^ 

^ 
classificagào, ordenagào

e criaEào de instrumentos de descrigào^que permitam à .orr,rlt" ào,
estudiosos. Encontra-se ainda em .riro u primeira frr., -". p.o..d.-
mos ià a diversos trabalhos de identificaEào docrrmental, to;ando-se
necess6rio, dentro de algum rempo, orginizat um quadio de classifi-
cagào orgànico-funcional de toda a docùmentaEào existente, com o in-
tuito de produzir um inventdrio e, se possivel, numa fase Érir "a*-tada, um catàlogo.

Para todo este trabalho foi e serà imensamente proveitosa a for-
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ze! mas, com a preparagào recebida, tem vindo a entusiasmar-me. Bem
vistas as coisas é bem verdade que
ria das comunidades cristàs e facto

7).
Importa,_por isso, rentab esta Diocese temfeito, particularmente com o nosso Bispo, D

Augusto César. Estamos cam determinagào. Enecessdrio mais acessiveis, com prudènciaevidentem do que .1., tèm "-" F"iga" pr_
storal que


