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de Palmela

Página do Arquivo Municipal disponível desde 9 Junho - Dia
Internacional dos Arquivos

O Arquivo Municipal de Palmela considerou o Dia Internacional dos Arquivos, em que se comemora a criação do Conselho Internacional de Arquivos pela UNESCO em 1948, uma data
propícia para a apresentação da sua Página da Internet no Site da Câmara Municipal de Palmela,
visitável em:
http://www.cm-palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/Arquivo+Municipal/

Projecto de Digitalização das Actas CMP 1926 – 2001

Vamos trabalhar sobre o projecto de digitalização das Actas da CMP 1926 – 2001, para que seja
possível no próximo ano a consulta na Internet dos Livros de Actas manuscritos até 1979 e impressos até 2001, estes últimos com tratamento OCR, perspectivando uma mais-valia resultante
do acesso global a esta documentação fundamental para o conhecimento da História do Concelho
de Palmela através da sua Administração.

Digitalização, Registo e Descrição de Unidades de Séries Documentais

Podem ser consultadas na aplicação informática do Arquivo os registos e descrição das 2137 Deliberações das 25 Actas das Reuniões de Câmara Municipal datadas de 1981, das 1880 Propostas de
Reunião de Câmara Municipal datadas de meados de 1989 a finais de 1991 e dos 2438 Processos
de Concessão de Uso e Porte de Arma.
Estão ainda disponíveis à consulta na aplicação informática do Arquivo 135 registos de imagens
fotográficas digitalizadas da Colecção Américo Ribeiro com um total de 1017 descritores associados do Thesaurus em construção para as Colecções Fotográficas. A pesquisa pode assim ser efectuada a partir de um ou mais descritores do interesse do utilizador, com a vantagem da restrição
do universo a resultados específicos.

PRAIM – Diagnóstico da situação actual

Durante o ano de 2009 foi feito o diagnóstico da situação actual dos Fundos Documentais externos inventariados entre 1994 e 2001, respeitantes às 29 Instituições e Colectividades mais antigas
e representativas do Concelho, publicados nos dois volumes do PRAIM – Programa de Recuperação de Arquivos de Interesse Municipal, em 1996 e 2001. O PRAIM tem como objectivos principais detectar e inventariar fundos com interesse municipal e a promover a sua conservação e o
uso de práticas arquivísticas. Do diagnóstico agora efectuado concluiu-se que em 26 instituições
a documentação se mantém, em 2 mantém-se parcialmente e apenas num caso não foi localizada.

Documentos em destaque
A República – Celebração vs. Deturpação e Manipulação

No âmbito das Comemorações do Centenário da República Portuguesa, são disponibilizados ao público três documentos inéditos, como o nosso contributo para assinalar a
efeméride no nosso Concelho.

1911 - O Primeiro Aniversário

Temos assim um lenço comemorativo do primeiro Aniversário da “Proclamação da
República Portugueza” datado de 5 de Outubro de 1911 - gentilmente cedido por José
Rodrigues Ferreira, a quem prestamos o nosso público agradecimento - que encerra
uma enorme riqueza simbólica da iconografia republicana. As efígies de Manuel de
Arriaga, de Teófilo Braga, do Almirante Cândido dos Reis e de Miguel Bombarda
enquadram a efígie da República, de barrete frígio, inspirada na imagem da obra A Liberdade
guiando o Povo, pintada em 1830 por Eugéne Delacroix.

Ler +

1945 – Salazar deturpou e manipulou a herança da República
A “Noite Sangrenta” e a “luta de partidos”

Apresentamos aqui dois cartazes anti-republicanos do fundo documental da Junta de Freguesia
de Palmela, com data inferida de Outubro de 1945, que evocam os trágicos acontecimentos da
“Noite Sangrenta” de 19 de Outubro de 1921 procurando associar a “Desordem” e a “Demagogia”
à República, numa lógica de inversão de valores, associando a ideia da “luta de partidos” à dimensão atribuída aos últimos anos da República pelo poeta, político e deputado republicano Guerra
Junqueiro.
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