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I. Apresentação  do projeto INVENT.ARQ: 
enquadramento, equipa, objetivos, produtos e 
expressões públicas, arquivos de família e 
inventários; 

 
II. Razões que levaram à escolha do AtoM para 
a difusão e o acesso aos inventários estudados; 

 
III. A sua implementação. 
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Inventários de arquivos de família, séculos XV-XIX: 
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 O estudo do contexto de produção e de 
uso de inventários de arquivos de 
famílias nobiliárquicas do Antigo Regime;  
 

 A sua descrição diplomática e 
arquivística para ser disponibilizada em 
linha;  
 

 A promoção da reflexão sobre a natureza 
dos inventários e do seu estudo do ponto 
de vista histórico-antropológico, 
arquivístico e epistemológico (quanto 
aos usos historiográficos e arquivísticos). 
 



 Website do projeto, com 
acesso à descrição dos 
arquivos e inventários 
estudados (AtoM); 
 

 Seminário e workshop; 
 

 Exposição de 
inventários na TT; 
 

 Livro: Catálogo + textos 
interpretativos. 



Fonte: Imagens fornecidas pela Biblioteca Nacional de Portugal, pela Fundação da Casa de Bragança e pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada 



 Arquivo Saldanha e Castro e Falcão Trigoso (depositado na TT): 5 índices  (1825-26,1846, [1855-1862?]) 

 Casa de Palmela / Sousas Calharizes (TT): 1 livro mestre ([1700-1714?]) 

 D. António, prior do Crato (Gavetas, TT): 1 inventário ([1565?]). 

 Viscondes de Vila Nova do Souto  d’ El-Rei + Casa da Feira (Arquivo Almada Lencastre Basto, 

BNP): para já 3 índices ([1490-1496?], 1821, 1836) 

 Britos-Nogueiras, Viscondes de Vila Nova de Cerveira e Marqueses de Ponte de Lima: 6 

inventários/relação de documentos ([c. 1450],[ post. 1542], [15 --? ou 16--?], 1675, [1694-1720], 1819 ) 

 Miranda Henriques  (TT): 1 inventário (1815) 

 Senhores Patameira e Caparica (BNP): 2 índices (1709, [1783-1793]) 

 Brás da Silveira (BNP): 1 índice (1782) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Almeida e Vasconcelos, viscondes e condes da Lapa: 2 docs (1804-1805, [c. 1832]) 

 Casa de Sortelha (TT): 1 índice (1609) 

 Conde  de Avintes  (BNP): 1 índice ([1725-1753]) 

 Rui Teles de Meneses, senhor de Unhão (BPE): 1 liv. de escrit. ([post. 1583]) 

 Castro / condes de Nova Goa: 1 índice ([c.1863]) 

 Melo, condes de Ficalho: 1 inventário (1817) 

 Figueiredo Cabral da Câmara, condes de Belmonte: 2 tombos (1722, 1807) 

 Marqueses de Alvito (FCB): 1 inventário (1784) 

 Casa de Santa Iria (TT, JBA): 3 índices ([1497] em 1716, 1588, 1836) 

 Condes de Soure/Redondo (BP): 1 inventário ([1862?]) 

 Família do Canto (BPARPD): 1 liv. de escrituras (1515) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Para concretizar parte dos objetivos foi 
necessário recorrer a um software de 
descrição arquivística que assegurasse a 
apresentação e a disponibilização das 
descrições e digitalizações totais ou parciais 
dos inventários selecionados e que 
contribuísse para a sua valorização e 
salvaguarda, uma vez que alguns estão 
integrados em arquivos mal estudados ou em 
risco de dispersão. 
 



 Ser um software sem custos de aquisição e ter o apoio 
do Gabinete de Informática da Faculdade para a sua 
instalação e atualização; 
 

 Ser totalmente concebido para um ambiente Web, de 
fácil utilização, disponível em várias línguas e com 
repositórios digitais; 
 

 Permite descrever a informação, dentro do quadro de 
normalização arquivística internacionalmente 
adotado (nomeadamente, segundo a ISAD(G), ISAAR 
(CPF), ISDIAH e ISDF) e suficientemente flexível para 
se poder adaptar às nossas necessidades. 





http://www.inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/ 

 



 
 

 Descrição dos inventários nos seus contextos 
arquivísticos, representação multinível. 









 
 A cada descrição arquivística deve ser 

associada uma «entidade detentora» e um ou 
mais registos de autoridade na zona de 
contexto. 







 
 

 A interação entre os registos: DA, RA, ED. 











Ver outros exemplos no 
AtoM – INVENT.ARQ: 

 
http://www.inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/ 

 
 

(Acesso à internet) 
 

http://www.inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/
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Obrigada pela atenção! 


