
Atividades do Arquivo Municipal de Silves no decorrer do 

ano de 2015 

Estatísticas: 

Durante o ano de 2015 foram transferidos para o Arquivo Municipal 4 172 novas 

unidades de instalação provenientes de cinco serviços do Município. No entanto, como 

se encontram a decorrer obras no edifício do Arquivo Municipal, as transferências 

documentais foram condicionadas pela falta de espaço, e, deste modo, muitos serviços 

não puderam efetuar transferências. Destas unidades de instalação 3 602 processos 

foram transferidos pela Divisão Jurídica e Administrativa (DJA), 437 pela Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU), 107 pela Divisão de Serviços Urbanos e 

Ambiente (DSUA), 25 da Divisão de Obras Municipais e Trânsito (DOMT) e, por fim, 

a Divisão de Cultura, Turismo e Património (DCTP) enviou 1 novo documento para o 

Arquivo (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

No mês de novembro foi quando se procedeu ao maior número de tranferências, que 

coincidiu com a entrada de 3 601 processos provenientes da DJA, correspondentes a 

Contratos Avulso, Contraordenações e Execuções Fiscais (gráfico 2). 
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Gráfico 2 

As solicitações que os serviços fizeram ao Arquivo durante todo o ano deram um total 

de 4 818 pedidos ao Arquivo, sendo, em média, 100 documentos pedidos por semana o 

que dá uma média de 20 solicitações por dia (gráfico 3). A DOGU é o serviço que mais 

solicitações fez ao Arquivo durante 2015, com 3 633 solicitações, seguindo-se a DSUA 

com 894 pedidos, que aumentaram drasticamente nos três últimos meses do ano, devido 

a solicitações de “contratos de fornecimento de água”, por motivos de caução. Depois 

vem a DJA com 144 documentos solicitados, a DOMT com 98 documentos, a DF com 

29 pedidos, a DRH 10 solicitações, a DCTP 6 e o GAP 4 solicitações ao Arquivo 

(gráfico 4). 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 

No que respeita às respostas do Arquivo às solicitações durante o ano de 2015 foram 

contabilizados 326 respostas através de telefone às solicitações aos serviços. Foram 

enviados por email (correio eletrónico) 769 respostas aos pedidos e entregues 2 868 

documentos aos serviços. Dos documentos que foram solicitados ao Arquivo cerca de 

759 encontravam-se requisitados e comunicados aos respetivos serviços. Das 
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solicitações feitas durante o ano de 2015 apenas 256 corresponderam a documentos que 

não existem à guarda do Arquivo. Quanto às consultas realizadas no Arquivo, o ano de 

2015 pode contar com 46 consultas, tendo sido efetuadas 31 em regime presencial nas 

instalações do Arquivo Histórico e 15 consultas solicitadas via email e/ou telefone 

(gráficos 5 e 6). 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 6 
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Em relação à devolução de documentos ao Arquivo foram devolvidos 2 787 

documentos. Sendo a DOGU o serviço que mais documentos solicita é igualmente o 

serviço que mais documentos devolve. Assim, durante o ano de 2015 devolveu 2 572 

documentos ao Arquivo, o que dá uma média de 53 documentos por semana. A DSUA 

devolveu 80 documentos e logo depois a DOMT com 70 devoluções, seguindo-se a com 

56 documentos devolvidos (gráfico 7). 

 

Gráfico 7 

Tarefas desenvolvidas: 

Diariamente procede-se à realização da tarefa de “dar resposta aos pedidos” solicitados 

pelos diferentes serviços da Câmara Municipal de Silves. Estes pedidos são registados 

no “Diário de Requisições” com a anotação da identificação do documento e do 

requerente. Seguindo-se a entrega da documentação solicitada ao destino, que procede à 

elaboração de uma requisição. No regresso ao Arquivo são conferidos os dados desta 

requisição com o “Diário de Requisições”, seguindo-se a sua colocação no lugar de 

onde foi retirado o documento, como justificativo da sua ausência. Noutros casos a 

entrega do solicitado efetua-se via email, ou seja, é digitalizada a informação solicitada 

e enviada, como anexo, por correio eletrónico, em vez de se proceder à entrega do 

original, tornando-se um processo mais rápido, uma vez que o requisitante passa a 

dispor da informação pouco tempo depois de a ter solicitado. 
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Na altura da devolução dos documentos ao Arquivo procede-se ao “Registo da 

documentação devolvida pelos diferentes serviços”. Seguidamente o documento é 

arrumado no seu lugar, de onde se retira a requisição que o substituía e descarrega-se no 

“Diário de Requisições”. 

Organização e atualização de inventários das séries “Obras Particulares”, “Publicidade e 

Ocupação de Via Pública”, “Canos Subterrâneos”, “Artigos de Imprensa”, 

“Loteamentos Sem Andamento”, “Obras Particulares Sem Andamento”, “Contratos de 

Fornecimento de Água”, relativos às freguesias de Alcantarilha, Algoz e Armação de 

Pera, “Notariado Privativo”. 

Organização, limpeza e paginação dos “Processos de Obras Particulares” relativos aos 

anos de 1997, 1998, 1999 e 2000. 

Foi realizada a avaliação e seleção de documentação existente em arquivo intermédio, a 

qual cumpriu o seu prazo de conservação administrativa, e procedeu-se ao 

desmembramento e acondicionamento da documentação a eliminar. 

Elaboração dos autos de eliminação documental do cumprimento dos prazos de 

conservação administrativa, assinatura dos mesmos pelos responsáveis e envio do 

exemplar para o Arquivo Distrital para posterior eliminação dos documentos conforme 

o estipulado na correspondente Portaria. 

Preparação do novo Plano de Classificação a aplicar na Câmara Municipal de Silves, 

estabelecendo analogias entre as séries utilizadas pela Câmara Municipal e as 

designações e codificação utilizadas pela Macroestrutura Funcional (MEF). 

Elaboração do “Manual de Procedimentos Arquivísticos” da Secção de Arquivo. 

Preparação das exposições mensais “Documento do Mês”, nomeadamente, realização 

de pesquisas, elaboração de textos e mudança das referidas exposições. 

Leitura das Atas da Câmara Municipal de Silves de 1982 a 1984. 

Organização e descrição arquivística das séries documentais “Eleições” relativa aos 

anos de 1979 e 1981, “Classificador 1979-1981”. 

Organização e inventariação de parte do espólio pertencente ao Dr. José Domingos 

Garcia Domingues. 



Colaboração com a DGLAB para o “Projeto de salvaguarda dos arquivos das 

associações de cultura, recreio e desporto – diagnóstico e estratégia”. 

Transferência para as instalações do Arquivo Histórico Municipal da coleção de jornais 

do Concelho e do Algarve que se encontravam à guarda da Casa Museu João de Deus e 

levantamento das publicações periódicas. 

Elaboração de texto alusivo à história do “Mercado Municipal de Silves” para ser 

colocado, em painéis, no referido Mercado Municipal, conforme pedido solicitado pela 

Junta de Freguesia de Silves e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves 

Exposição “Documento do Mês” 

Janeiro – Matadouro Municipal de Silves 

Fevereiro – Acontecimentos Atmosféricos no mês de fevereiro 

Março – Poeta e pedagogo Dr. João de Deus – 185º Aniversário do seu nascimento 

Abril – O Legado de Francisco Gomes Pablos 

Maio – O Bairro J. J. Duarte 

Junho – A Fortaleza de Armação de Pera 

Julho – Lavadouros Públicos 

Agosto – Bandeira do século XVIII (reinado D. João V) 

Setembro – O Mercado Municipal de Silves 

Outubro – O Jardim Municipal de Silves e o seu coreto 

Novembro – Centenário da morte de Francisco Xavier de Ataíde Oliveira 

Dezembro – 130 Aniversário do nascimento de Julião Quintinha 

Extensão Cultural: 

Realização de visita de estudo guiada ao Expediente e Arquivo Municipal aos alunos do 

4º ano do Curso Superior de Assessoria e Administração da Escola Superior de Gestão, 



Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, Polo de Portimão, como forma de 

complemento à formação (março). 

Oferta de uma publicação pela Dra. Maria Dolores Lazo Lopes do Arquivo Municipal 

do Ajuntamento de Huelva intitulada Archivo Municipal de Huelva 750 Aniversario 

(1265 – 2015) (junho) 

Oferta de três fotografias alusivas aos Lavadouros Públicos de Alcantarilha e Pera pelo 

senhor João Palma Santos, presidente da Junta de Freguesia de Alcantarilha e Pera 

(junho). 

Em novembro o ilustre senhor Rogélio Mena Gomes ofereceu quatro publicações, de 

sua autoria: 

Os lugares da Conquista de Silves aos Mouros 

João José Gomes (1895-1968) Professor, escultor, figura ilustre da cidade de 

Silves 

Crónicas do Tempo Passado 

A Porta 

Formações: 

Participação de algumas colaboradoras nas conferências promovidas pela iniciativa 

“Entre Arquivos”, no seminário “AtoM: work in progresso” organizado pelo Grupo de 

trabalho AtoM da Rede de Arquivos do Algarve e no IV Encontro de Arquivos do 

Algarve. 

 

Vera Gonçalves 

Arquivo Municipal de Silves 


