


 CRONOLOGIA
 30-10-2015 – Apresentação do projeto à Rede de Arquivos do Algarve (RAalg); 

 18-12-2015 – Comunicação e apresentação do projeto às Câmaras Municipais do Algarve pela Direção 

Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB);

 11-01-2016 – Pedido de confirmação pela colaboração no projeto, envio de ficheiro Excel e 

cronograma pela DGLAB às Câmaras Municipais;

 19-02-2016 – Análise e discussão conjunta do questionário do projeto pelos membros da RAalg em 

sua reunião mensal;



 CRONOLOGIA
 09-03-2016 – Apresentação do projeto no Clube Farense em Faro;

 20-11-2017 – Envio do documento de estratégia às entidades colaborantes pela DGLAB; 



 CRONOLOGIA
 26-01-2018 – A RAalg elaborou um Quadro de Classificação, baseado no quadro de classificação dos 

Arquivos Municipais de José Mariz, do Instituto Português dos Arquivos, de 1989.

 19-10-2018 – 1.º Encontro Nacional de Arquivos de Associações de Cultura, Recreio e Desporto 

(Cascais). 

Mesa redonda: Os arquivos do associativismo: situação, 
estratégia e desafios.



 Entidades Envolvidas na Estratégia Regional

 Municípios (14 Municípios do Algarve);

 Rede de Arquivos do Algarve;

 Arquivo Distrital do Algarve;

 Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto.



 Objectivos do Projeto

 Proceder a um diagnóstico de situação dos arquivos das entidades associativas de cultura, recreio

e desporto;

 Definir uma estratégia de salvaguarda e valorização do património arquivístico destas entidades;

 Realizar uma intervenção de salvaguarda num arquivo de uma Associação, que será seleccionada

de acordo com determinados critérios.

 Valorização e difusão dos espólios arquivísticos das colectividades e implementação de boas

práticas de gestão de arquivos.



 Fases do Projeto

 Realizaram-se várias reuniões via Skype, com as entidades colaboradoras para definir âmbito e

limites da intervenção;

 Definiu-se que o universo da intervenção seria limitado às associações mais antigas de cada

concelho, criadas antes de 25 de abril de 1974;

 Formalizou-se o pedido de colaboração a cada um dos Municípios envolvidos;

 Elaborou-se o questionário de diagnóstico do estado dos arquivos, das colectividades que se

enquadram no universo previamente definido;



 Fases do Projeto

 Apoio dos arquivistas municipais na implementação do questionário;

 Recolha de dados e elaboração do relatório, onde será definida a estratégia específica para o

Algarve;

 Definiu-se os critérios de selecção da colectividade a intervencionar (uma por concelho);

- Situação de risco;
- Valor patrimonial, decorrente da avaliação do valor informativo e histórico da documentação;
- Antiguidade.

 Intervenção.



 Intervenção

 Formalização de acordos de colaboração/protocolos entre os Municípios e as Colectividades;

- Município de Faro e Club Farense;
- Município de Tavira e Sociedade Recreativa Musical Luzense;
- Município de Vila Real de Santo António e Sociedade Recreativa Glória Futebol Clube.

 Tratamento arquivístico da documentação;

 Realização de acções de sensibilização, de formação e implementação de boas práticas;

 Estabelecimento, sempre que se aplique, de protocolo de colaboração para depósito de

documentação de arquivo da Colectividade, em caso de existência de risco;

 Promover a valorização do património arquivístico por parte da colectividade, do município,

através de publicações, exposições, palestras, mostras documentais conjuntas ou individuais, entre

outras.



 A EXPERIÊNCIA DE FARO:

 Para operacionalizar o projecto a nível local a Câmara Municipal de Faro celebrou

um protocolo de colaboração com o Club Farense, no dia 08 de Março de 2018.

CLUB FARENSE

 Formalização:



 A EXPERIÊNCIA DE FARO:

 Limpeza e higienização de documentos utilizando

pincéis adequados, para não danificar os

documentos;

 Selecção de documentos de forma a identificar os

documentos de arquivo (existia muitos folhetos

publicitários, jornais e revistas);

 Intervenção Arquivística (realizada nas instalações da colectividade):

Estado e conservação de parte da documentação, 
com fungos e marcas de humidade.



 A EXPERIÊNCIA DE FARO:

 O sistema de organização adoptado para o tratamento da

documentação foi o Quadro de Classificação, previamente

desenvolvido pela RAalg.

 A descrição arquivística do fundo documental do Club

Farense foi realizada de acordo com ISAD(G): Norma

Geral Internacional de Descrição Arquivística, sendo que

o nível da descrição foi até à unidade de instalação;

 Intervenção Arquivística:

Secções e Subsecções:

A – Constituição e Regulamentação

B – Órgãos Sociais

B-A – Assembleia

B-B – Direcção

B-C – Conselho Fiscal

C – Serviço Administrativo

D - Património

E – Serviços Financeiros

E-A - Contabilidade 

F – Actividades



 A EXPERIÊNCIA DE FARO:

 Identificação consistiu na personalização de capilhas em papel

para envolver os documentos que apresentavam sinais de

deterioração;

 Acondicionamento da documentação foi feito em pastas tipo

francês de cartão, com identificação do conteúdo através da

criação de lombadas próprias para o efeito.

 Intervenção Arquivística:

Arquivo Club Farense

Fundo: Club Farense

Secção: E – Serviço Financeiro

Subsecção: E-A – Contabilidade

Série: Documentos de receita e despesa

Código de Referência:

PT/CFAR/CFAR/E-A/001/0013 (1935)

PT/CFAR/CFAR/E-A/001/0014 (1936)

PT/CFAR/CFAR/E-A/001/0015 (1937)

Caixa 



 A EXPERIÊNCIA DE FARO:

 O instrumento de descrição arquivística produzido foi um Inventário, que foi entregue à

colectividade em formato digital, juntamente com o relatório de intervenção;

 Acesso e difusão da documentação é das responsabilidade da colectividade, embora tenha

sido realizada sensibilização da Direcção para que seja facilitado o acesso à documentação.

Tendo em vista a valorização, investigação e produção de estudos com recurso a este

espólio;

 Realizaram-se acções de formação e sensibilização que permitiram implementar algumas

boas práticas de gestão e conservação de arquivos.

 Intervenção Arquivística:



 A EXPERIÊNCIA DE FARO:

 A intervenção ficou concluída em Janeiro de

2019. A documentação ficou depositada na

sala da Direcção do Club Farense, espaço

com condições de conservação razoáveis e

com o acesso controlado. Futuramente o

Club Farense pretende realizar um estudo

sobre a colectividade que será publicado

juntamente com o Inventário agora

produzido.

 Intervenção Arquivística:

Foto da documentação tratada e organizada.



 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:
 Em Janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Tavira (CMT) oficia à Sociedade Recreativa

Musical Luzense (SRML), a dar conhecimento desta nova fase do Projeto.

 Esta segunda fase de intervenção consistiu na colaboração da CMT, através do Arquivo

Municipal de Tavira (AMT), no desenvolvimento de um projeto de intervenção arquivística,

com a SRML que incluísse:



 Tratamento da respetiva documentação;

 Realização de ações de sensibilização e informação prévias, para promover as vantagens da

cooperação, apoio técnico e logístico por parte do AMT;

 Elaboração de um inventário;

 Estabelecimento, sempre que se aplique, de protocolo de colaboração para depósito de

documentação de arquivo da vossa Instituição, em caso de existência de risco;

 Promover a valorização do património arquivístico por parte da coletividade, do município, através de

publicações, exposições, palestras, mostras documentais conjuntas ou individuais, entre outras;

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:



 Promoção de ações de formação que contemplem boas práticas de gestão, conservação (incluindo

higienização e acondicionamento) e salvaguarda dos documentos de arquivo, independentemente do

seu suporte, etc., com base num manual de apoio com conteúdos simplificados, de fácil compreensão

para a SRML;

 Digitalização de documentação com valor histórico relevante.

Igualmente no mesmo ofício, foi especificado que caso a SRML decidisse avançar para esta segunda fase

do projeto, seria assinado um protocolo entre a mesma e o Arquivo Municipal de Tavira/Câmara

Municipal de Tavira para vincular as ações e métodos a concretizar.

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:



 09-05-2019 - É assinado o protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a Sociedade

Recreativa Musical Luzense, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Jorge

Botelho, a Presidente da Direção da SRML, Lígia Pereira e o arquivista da CMT, António Monteiro.

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

Assinatura do protocolo.



 Intervenção Arquivística:

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

A intervenção arquivística feita à documentação pertencente à SRML, consistiu nas seguintes ações:

a) Auto de entrega (A.E.) e guia de remessa (G.R.):

Por forma a proceder ao tratamento técnico arquivístico do fundo documental da SRML, ficou delineado

que a referida documentação seria objeto de intervenção nas instalações do AMT, dado que era

impossível tratar na sede da Sociedade, uma vez que não disponha de equipamento e materiais para o

efeito.

Foi elaborado um A.E. e G.R., para que o conjunto documental ficasse à guarda temporária do AMT,

ficando a sua utilização sujeita aos regulamentos internos, podendo ser objeto de todo o necessário

tratamento técnico arquivístico no que respeita à conservação, acessibilidade e sua comunicação,

salvaguardando-se o princípio de proveniência e os direitos de propriedade da referida Sociedade.



 Intervenção Arquivística:

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

b) Limpeza e Higienização:

Após a receção da documentação feita nas instalações do AMT, procedeu-se à limpeza e

higienização da documentação, utilizando pincéis adequados, para não danificar os documentos,

e pera de sopro no caso das fotografias.

Documentação da SRML.



 Intervenção Arquivística:

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

c) Sistema de organização:

O sistema de organização adotado para

o tratamento da documentação foi o

Quadro de Classificação, previamente

desenvolvido pela RAalg.



 Intervenção Arquivística:

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

d) Descrição arquivística:

A descrição arquivística do fundo documental da SRML foi feita na AtoM, uma aplicação de

código aberto destinada à descrição normalizada em arquivos definitivos, tendo por base a

ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística.

A documentação descrita na aplicação AtoM, foi até ao nível da unidade de instalação.

O acesso à aplicação pode ser efetuado através da seguinte hiperligação:

http://atom.cm-tavira.pt/v2/index.php/sociedade-recreativa-musical-luzense-3

Para possibilitar o acesso à informação por parte de todos os interessados, a documentação

também foi descrita utilizando fichas de inventário para descrição até ao nível da unidade de

instalação.

http://atom.cm-tavira.pt/v2/index.php/sociedade-recreativa-musical-luzense-3


 Intervenção Arquivística:

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

e) Digitalização:

A digitalização dos documentos que compõem o fundo documental da SRML foi efetuada por

forma a ter um formato matriz e um para uso corrente:

O formato matriz consistiu numa digitalização em formato tiff, a 200 ppi.

O formato definido para uso corrente consistiu numa digitalização em formato jpeg, a 200 ppi.



 Intervenção Arquivística:

 A EXPERIÊNCIA DE TAVIRA:

f) Preservação e Acondicionamento:

A preservação documental consistiu na

personalização de capilhas em papel acid-

free para envolver os documentos que

apresentavam sinais de deterioração.

O acondicionamento da documentação foi

feito em pastas tipo francês de polipropileno,

com identificação do conteúdo através da

criação de lombadas próprias para o efeito.



 Análise SWOT:
 Para uma melhor perceção da realidade, decidiu-se fazer um diagnóstico/planeamento

estratégico do Projeto através da conceção de uma análise SWOT.



 Análise SWOT:
 Oportunidades:

 Interesse e disponibilidade por parte da DGLAB e da RAalg, para colaboração mútua na

promoção e salvaguarda dos arquivos das associações, implementando um projeto-piloto até à

data inexistente nesta área.

 A disponibilidade da maioria das câmaras municipais do Algarve, interessadas em prestar apoio

técnico-arquivístico no desenvolvimento de diagnósticos, tratamento, salvaguarda e divulgação

destes arquivos.

 A interação institucional entre a DGLAB, a Confederação Portuguesa das Coletividades de

Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), a RAalg, as Câmaras Municipais e as Associações, gerada

pelo Projeto.



 Análise SWOT:
 Ameaças:

 Ausência de legislação que estipule obrigações arquivísticas, à exceção da relativa à área de

gestão de documentos, para as associações com o estatuto de Pessoas Coletivas de Utilidade

Pública e de IPSS (caso do Decreto-Lei 447/88).

 Falta de sensibilidade do poder local para com o património arquivístico das Associações.

 Falta de ligação/vinculo das Associações à Confederação Portuguesa das Coletividades de

Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), uma vez que a grande parte das Associações do Distrito

de Faro não são filiadas na Confederação.

 Desinteresse manifestado por algumas Câmaras Municipais em aderir ao Projeto.



 Análise SWOT:
 Pontos Fortes:

 Campanha de sensibilização para a preservação e divulgação do património arquivístico das

Associações aquando da realização do inquérito.

 Reforço do papel do Arquivo Municipal na politica arquivística local.

 Existência de uma preocupação pela salvaguarda de algumas séries documentais específicas

(estatutos, atas de órgãos sociais, livros de registo de sócios, registos patrimoniais, fotografias,

etc).



 Análise SWOT:
 Pontos Fracos:

 Fraca sensibilidade de parte dos dirigentes associativos para o tratamento, salvaguarda e

valorização dos arquivos.

 Falta de recursos humanos nas associações, para tratamento de arquivos;

 Falta de recursos financeiros e materiais para tratamento dos arquivos;

 Mau estado de conservação de muitos dos espaços onde se encontram os arquivos.

 Deficiente gestão de documentos, em suporte papel ou em contexto eletrónico.

 Risco de perda de documentação em caso de extinção das associações;

 Ausência de instrumentos de descrição arquivística.

 Intercalação de trabalho.



 CONCLUSÃO:
Este projeto revelou-se de extrema importância em termos de política arquivística local e regional, pois

desencadeou um conjunto de sinergias entre as entidades participantes, que resultaram num conjunto

de ações até então inexistentes em torno de um interesse comum, o património arquivístico de

associações locais.

Assim, dá-se enfoque aos principais objetivos alcançados:

 A interação institucional entre a DGLAB, a Confederação Portuguesa das Coletividades de

Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), a RAalg, as Câmaras Municipais e as Associações, gerada

pelo Projeto.

 O interesse e disponibilidade por parte da DGLAB e da RAalg, para colaboração mútua na

promoção e salvaguarda dos arquivos das associações, implementando um projeto-piloto, até à

data inexistente nesta área.



 CONCLUSÃO:
 A disponibilidade da Câmara Municipal de Tavira e da Câmara Municipal de Faro, interessada em

prestar apoio técnico-arquivístico em projetos para o desenvolvimento de diagnósticos, tratamento,

salvaguarda e divulgação, de fundos documentais pertencentes a Associações do Concelho.

 O interesse e a colaboração assumida pela Sociedade Recreativa Musical Luzense e pelo Clube

Farense em integrar este projeto.

 Para além dos aspetos referidos, o projeto permitiu ter uma perceção mais exata das lacunas e

carências que as Associações têm em reunir, preservar, organizar e difundir os seus espólios

documentais, fato bastante preocupante pois as Associações exerceram um papel de destaque no

passado e continuam a desempenhar um papel muito importante na mobilização dos seus

associados para assuntos culturais, sociais e desportivos.



 CONCLUSÃO:

 Em resumo, pode-se afirmar que as associações são um núcleo fundamental da sociedade civil

que permitem a promoção da cidadania e o desenvolvimento local, daí a necessidade de

implementar uma política arquivística direcionada e interventiva para salvaguarda dos seus

arquivos.



 CONTACTOS:
 https://rededearquivosdoalgarve.wordpress.com/

 Email: rede.arquivos.alg@gmail.com

Biblioteca.arquivo@cm-faro.pt

arquivo@cm-tavira.pt

 Facebook: Rede de Arquivos do Algarve.

OBRIGADO
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