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Venceu em 2010   

Concurso para Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais  

Fundação Calouste Gulbenkian  

Executado em 2011-2012 

Sala capitular da Sé de Évora – Arquivo no estado inicial 

Projecto candidatado pelo CIDEHUS – Universidade de Évora 

Arquivo do Cabido da Sé de Évora: salvaguarda e difusão de informação 



Equipa: 

Coordenação: Hermínia Vilar 

Autoria e execução: Fátima Farrica e Francisco Segurado 

Consultoria: Fernanda Olival, Mafalda Soares da Cunha e Joaquim Lavajo  

 Colaboradores: Lígia Duarte, Liliana Silva, Ana Caeiro  

Sala capitular da Sé de Évora – Arquivo no estado inicial 
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Objectivos: 

Reorganização 

Inventariação  

Acondicionamento  

Digitalização selectiva 

Elaboração de regulamentos 

Sala capitular da Sé de Évora – Arquivo no estado inicial 

  



Cronologia: 

Finais do século XII – meados século XX 

 

Dimensão: 

Mais de 100m lineares. Centenas de 

livros e mais de 50.000 avulsos 

 

Suportes: 

Papel e pergaminho (centenas) 

1º andar sobre a sala capitular – Arquivo no estado inicial 
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Diagnóstico inicial: 

 4 “inventários” que descreviam de forma 

espartilhada 4 conjuntos de documentos do 

arquivo 

 Diferentes critérios de identificação e 

descrição 

 Erros de identificação de tipologias, 

conteúdos e datação  

 Mistura de documentos de fundos 

distintos 

Parte da documentação não inventariada 

 Inexistência de uma ordem original – 

“desordem total” - mistura de fundos, de 

tipologias, de cronologias e de documentos 

de diferentes áreas ou funções  

  

 

1º andar sobre a sala capitular – Arquivo no estado inicial 
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Conteúdo: 

Documentação produzida e acumulada no âmbito do desempenho de funções 

eclesiásticas pelas instituições adstritas à Sé de Évora:  

Cabido, Bacharéis, Mitra, Fábrica, confrarias 

1º andar sobre a sala capitular – Arquivo no estado inicial 
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Alcance geográfico: 

Actuais distritos de Évora e Beja dada  a extensão da antiga diocese de Évora até à 

criação da diocese de Beja (1772). 

Inclusivamente, possui documentação referente ao extinto Cabido de Elvas (diocese 

extinta em 1882 cujo território foi anexado à diocese de Évora). 

Arquivo em fase de reorganização 
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Desafios: 

 
 Complexidade da orgânica e das funções das instituições; 

 Compreender a complexa articulação entre as instituições produtoras; 

 Grande dimensão e profusão de avulsos; 

 Período cronológico dilatado, com as consequentes alterações administrativas nas 

instituições ao longo do tempo; 

 Diversidade e profusão de tipologias documentais sem formulário específico ou 

designação aparente; 

 Referências prévias de 3 inventários para fazer corresponder a novos códigos; 

Arquivo em fase de reorganização 
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Resultados: 

Identificação e separação de fundos documentais distintos: 

 Cabido  

  Mitra em Sede Vacante (subfundo) 

  Fábrica (subfundo) 

 Bacharéis  

Mitra  

 Confrarias diversas 

Arquivo em fase de reorganização 
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Resultados: 

Localização e identificação de c. 70 pergaminhos medievais desconhecidos pertencentes aos 

fundos do Cabido, dos Bacharéis, da Mitra e da Fábrica 

Criação de quadros de classificação específicos para distribuição da documentação de cada 

fundo cuja estrutura foi baseada na orgânica e nas funções das instituições 

Reorganização física dos documentos de acordo com os quadros traçados 

Arquivo em fase de cotação e acondicionamento 



SC: A/Constituição e Regulamentação 

SC: B/ Disposições supra-capitulares 

 SSC: A/Autoridades eclesiásticas 

 SSC: B/Autoridades civis 

SC: C/Governo Capitular 

SC: D/Administração 

 SSC: A/Expediente 

 SSC: B/Estatística 

 SSC: C/Arquivo e biblioteca 

SC: E/Recursos humanos 

 SSC: A/Eclesiásticos 

 SSC: B/Oficiais 

SC: F/Fazenda 

 SSC: A/Capelas, próprios e foros 

 SSC: B/Dízimos 

SC: G/Contas 

 SSC: A/Receita 

 SSC: B/Despesa 

 SSC: C/Receita e Despesa 

 SSC: D/Dívidas 

 SSC: E/Repartição de rendimentos 

 SSC: F/Contas gerais 

 SSC: G/Diversos 

SC: H/Décima eclesiástica 

SC: I/Justiça 

SC: J/Serviços litúrgicos 

SC: K/Diversos 

Quadro de Classificação do fundo do Cabido da Sé de Évora 
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http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/148/SC_A_Constituicao_e_Regulamentacao
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/149/SC_B_Disposicoes_supra_capitulares
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/149/SC_B_Disposicoes_supra_capitulares
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/149/SC_B_Disposicoes_supra_capitulares
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/150/SSC_A_Autoridades_eclesiasticas
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/151/SSC_B_Autoridades_civis
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/152/SC_C_Governo_Capitular
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/153/SC_D_Administracao
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/155/SSC_A_Expediente
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/154/SSC_B_Estatistica
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/156/SSC_C_Arquivo_e_biblioteca
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/157/SC_E_Recursos_humanos
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/158/SSC_A_Eclesiasticos
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/159/SSC_B_Oficiais
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/160/SC_F_Fazenda
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/161/SSC_A_Capelas_proprios_e_foros
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/162/SSC_B_Dizimos
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/163/SC_G_Contas
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/164/SSC_A_Receita
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/165/SSC_B_Despesa
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/166/SSC_C_Receita_e_Despesa
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/167/SSC_D_Dividas
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/168/SSC_E_Reparticao_de_rendimentos
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/169/SSC_F_Contas_gerais
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/170/SSC_G_Diversos
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/172/SC_H_Decima_eclesiastica
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/173/SC_I_Justica
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/174/SC_J_Servicos_liturgicos
http://fundis.cidehus.uevora.pt/seccao/147/SC_K_Diversos
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Resultados: 

Inventariação na base de dados Fundis (Fundis Documentais de Instituições do Sul) 

disponível on-line em http://fundis.cidehus.uevora.pt/ 

Atribuição de novos códigos de referência 

Preenchimento de uma tabela de correspondência de cotas 

Arquivo em fase de acondicionamento final 

http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
http://fundis.cidehus.uevora.pt/
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Resultados: 

Acondicionamento adequado em caixas de cartão acid-free 

Digitalização seletiva de documentos mais antigos, raros e perecíveis 

Elaboração de um regulamento de gestão e de consulta  

Arquivo no estado final 



15 

Mais valias do projecto 

Identificar pela 1ª vez instituições e fundos distintos  

 Conhecer a diversidade  de documentos e de informação 

Preservar suportes e informação 

Promover a rápida localização dos documentos  

Difundir informação 

Contribuir para a produção de  conhecimento 

Arquivo no estado final 


