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POLITICA DE GESTÀO DE ARQUIVOS
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1. Bnpvr INTRoDUQAo

o presente artigo procura identificar as tentativas da Igreja cat6-

li.u, .- Portugal, p""ru d.fini. uma politica de gestào.dos seus arqui-

rrot, .r.".,. irZndo alguns aspectos da situaEào actual, bem como os

desafios que se
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sa PoliticaalegislaEào
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O artigo pressup6e ainda que cada diocese e cada instituto reli-
gioso sào responsàvei! pelo respectivo governo interno e pelos orga-
nismos dependentes, bem como pela régulamentagao e mèdidas q"ue

te àmbi-
tutos re-
entanto,
onselha-
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pel de outras entidades qu ara a reflexào e/ou pa-

ia a construgào da referid aque para os casos do

Centro de Estudos de His H.R.) da Universidade

2. Pere UMA PoLITICA DE GESTAo DE ARQUrvos:

O CAMINHO PERCORRIDO
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Nacional de Arte Sacra e
riamente dedicadas aos as
patrim6nio e versando de

stravam a sua preocu ultural eclesiàstico, e
particularmente com sendo de destacar o
caso da Arquidiocese 89 o Instituto de Hi-
st6ria e Artes cristàs, no qual se integra uma secaào para o arquivo
diocesano'.
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dades e associaEòes eclesi6sticas presentes no territ6rio",,em particular,

os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apost6lica"'
A Cata circular chamava atnda a atengào para os arquivos correntes,

fundamentais para a gestào eclesial quotidiana, realEando que nestes

residiam os documentos que poderiam vir, posteriormente, a integrar

,. CoMISSAO PONTIFICIA PARA OS BENS CUN-TNXS DA IGREJA, A fUNgdO PASTO-

ral..., p. 82.'-"" ',I Cbr,arssÀo PoNTTFICTA pARA OS BENS Curl;ners DA IGREJA, A fungdo pasto'
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aparecimento de um "Grupo promotor dos arquivos-.diocesanos" no

àmbito da C.E.P. e de um nÉmero da revista "LÉmen", do Secretaria-

tituiE6es religiosas.
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3. O uo»plo ESBoQADo IELA C.E.p.

. Do ponto de vista da planificagào, a nivel mais geral, é percepti-
1el que o modelo esbogado pela C.E.P., na sequénci"-d". p.oio.t^ d,
Carta circular de 1997 e da influér cia de ourros paises, càmà a It6lia,
aponta para a centralidade dos arquivos diocesanos na construgào do
sisrema de arquivos eclesiàsticos, pèlo m.ros no que diz respeitoàs en-
tidades que esrào sob a autoridade episc

equipa coordenada pelo Prof. José
gese do Porro, no àmbito das 

-comemoragòes 
do Jubileu do Ano de

2000, permitiu verificar a existéncia de vàrios problàmas associados aos
arquivos diocesanos. A maioria apresentava àeficientes condigòes de
instalagào, com dispersào da rr, ào..rmentaEào por vàrios locais. Ao
mesmo.tempo, o diagn6stico constatou a falia dé profissionaEzagào e
de conhecimentos aitualizados dos responsàveis è dos técnicos que
trabalhavam no sector. o estudo coordenado pelo prof. Mattoso indi-
cava ainda que as dioceses desconhecia. ,oE6.. de gestào de docu-
mentos e raram m em incorporar documentaEào
paroquial em ris AIém do p"ro."-, apresentaào,
é possivel defini que caracre iirum 

^ 
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tiFo de arquivos ntre eles, o baixo nÉmero de ser_
viEos de arquivo organicamente constituidos; o facto dos qre .*ist.m

e outros meios que permitam uma
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flyy11:-tg*as cuoceses rem udo também a colaboragào de dirigenres dos ArquivosL'lstrtars nas suas comissdes diocesanas, a exemplo dè Lei.ia . Éuo.r.
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4. ArcuNs DESAFIoS
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b) promover a crragào de serviEos de arquivo que fagam a gestào

integrada da informagào arquivistica e apoiem tecnicamente as admi-
nistraEòes produtoras, nomeadamente ao nivel das dioceses, colabo-
rando com os responsdveis das chancelarias das cÉrias'o e dos institutos
religiosos;

c) contribufu para a preservasào, otganizagào e descrigào da do-
cumentaEào de conservaEào permanente e para projectos de guias de
arquivos a nivel nacional;

d) criar condig6es para o funcionamento normal dos arquivos, in-
cluindo horàrios de abertura ao pÉblico e actividades de difusào da
informaEào;

e) integrar os arquivos das referidas instituiEòes na rede da lgreja
em Portugal e, eventualmente, em outras;

7) A médio prazo, fomentar o associativismo dos responsdveis
e profissionais que laboram nos arquivos eclesiàsticos, como meio
de debater problemas comuns e contribuir paru a dinamizaEào do
sector.

A ordem dos factores aqui apresentada nào é forEosamente arbi-
ttdria. Nào faz sentido, por exemplo, comesar a preparar regulamen-
t^Qào paru determinados tipos de arquivo eclesi6sticos se nào està
definida a concepEào de sistema e de politica de gestào a implemen-
tar, incluindo o seu financiamento. Seria o mesmo que comesar a edi-
ficar uma casa pelo telhado, sem ter meios para construi-la devidamente
e terminà-la.
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e os respons6veis directos pela sua coordenasao, execuEào e fiscali-
zagào, os meios (financeiros, humanos, materiais, tecnol6gicos) neces-
sdrios e as parcerias internas e externas que se devem estabelecer para
a sua implementaEào. 56 com uma politica de gestào de arquivo assim
definida se reduzem os riscos de continuaffnos a intervir nos arquivos
da lgreja com base em medidas avulsas e de futuro incerto.


