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O Presente relatório pretende enquadrar a actividade desenvolvida pela 
Universidade Popular do Porto no âmbito do Projecto “Para preservar e divulgar a 
memória do Porto - os arquivos das organizações de trabalhadores”. 
O projecto inicialmente previsto foi alvo de reajustamentos, sugeridos pela 
Sociedade Porto 2001 SA, com o objectivo de articular esta acção com outras que 
já estavam a ser patrocinadas. Desta forma o Projecto foi substancialmente 
reduzido ficando desde logo acordado com o Coordenador da Programação da Porto 
2001 nesta área que os trabalhos a desenvolver se iriam circunscrever às 
organizações sindicais e à Federação das Colectividades do Distrito do Porto. 
 
A determinação do universo a caracterizar e a envolver no Projecto apresentado 
pela Universidade Popular do Porto teve em consideração um conjunto alargado de 
factores, de entre os quais destacamos o facto da organização sindical viver de 
trabalho predominantemente voluntário, o qual acaba por condicionar as 
actividades das estruturas criadas ao longo dos anos ou actualmente existentes.  
Por outro lado, a precaridade das instalações onde normalmente estes organismos 
assentam a sua estrutura de coordenação, e onde por inerência se vai acumulando o 
arquivo, são em parte responsáveis pela perda irreparável de documentação e, 
consequentemente, da informação e conhecimento insubstituíveis sobre o 
movimento popular.  
Neste campo, de resto, é clássica a insensibilidade pressentida sobre a importância 
da organização, reflectida  na ausência de preocupações no tratamento e 
preservação da documentação. 
Paralelamente a estes factores endógenos aos próprios organismos, constata-se a 
relativa ausência de organismos públicos que se dediquem à recolha e tratamento 
especializado deste tipo de documentação. Esta triste realidade tem 
inclusivamente provocado a saída  destes documentos (fulcrais para o estudo de 
história social) para o estrangeiro (Catalunha, Lausanne, Amesterdão) 
Este projecto, à semelhança do que já se vem fazendo na Europa e América. 
pretendeu inverter esta situação, despoletando um processo que se pretende 
dinâmico e continuado, e baseado de forma que se espera sólida, nas iniciativas aqui 
já realizadas.  
 
 
Os principais objectivos declarados foram claramente atingidos, sendo de salientar 
os seguintes aspectos: 
 
1. Identificar e conhecer o património arquivístico das organizações sindicais do 

Porto 
Neste âmbito foram realizadas 68 visitas para aplicação de um inquérito 
directo (ver anexo 1) a todos os sindicatos aderentes ao projecto, sendo de 
referir que para além dos filiados na União dos Sindicatos do Porto foram 
também objecto de recenseamento outros sindicatos que não pertencem àquela 



estrutura sindical (ver anexo 2) e a Federação das Colectividades do Distrito 
do Porto, envolvendo assim organizações que representam no seu conjunto 
vários milhares de associados. 
 

2. Criar um centro de informação sobre o movimento popular do Porto. O seu 
objectivo será reunir, tratar e difundir a informação relativa ao movimento 
popular do Porto, podendo prestar apoio técnico nas áreas do 
tratamento/organização e preservação do património documental e da memória 
histórica das organizações populares da cidade. A função nuclear deste centro 
será a disponibilização, através de tecnologia digital, de documentação e 
informação. 
A informação recolhida ao longo de todo o trabalho realizado encontra-se neste 
momento em fase de controlo de qualidade e validação dos dados introduzidos 
esperando-se que a disponibilização da informação obtida se processe durante 
o mês de Fevereiro, através do site do Centro de Documentação da UPP. Numa 
primeira fase, e tendo em atenção a debilidade de formação e estrutura das 
organizações participantes, o Centro de Informação concentrará todos os 
resultados do processo da digitalização dos documentos assim como assegurará 
de forma centralizada a sua disponibilização.  

 
Objectivos específicos 

- Levantamento, diagnóstico e inventário dos arquivos dos sindicatos, 
organizações de trabalhadores e associações culturais e populares do Porto,  

 
% do nº de arquivos encontrados, por Entidades Detentoras 

 

   



De acordo com os contactos estabelecidos foram identificadas na área do Porto 27 
Entidades Detentoras de documentação com interesse para a história do 
movimento sindical e das organizações populares. O nº substancial de arquivos 
existentes no Arquivo Distrital do Porto é explicado pela missão desta instituição e 
pelo facto de custodiar ao documentos oriundos do Governo Civil do Porto, 
entidade administrativa que recebeu parte dos arquivos do associativismo livre da 
1ª República, de acordo com a Lei que mandou extinguir as Associações de Classe e 
obrigou à sua transformação em Sindicatos Nacionais. 
 

% do número de Conjuntos Documentais, por Entidades Detentoras 
 

   
 
 
- Intervenção no sentido de organizar e preservar o património arquivístico 

identificado em 1); 
-  

- Nº de Unidades de Instalação, por tipo de acondicionamento 
 

 
 
 



- Digitalização de algumas séries documentais relevantes (por ex. actas das 
Assembleias Gerais) sempre que as condições técnicas e de conservação o 
permitam. 
Neste âmbito foram produzidos 208 CD Rom’s, correspondendo a cerca de 100, 
5 GigaBytes e a  7614 imagens. 
 
Sindicato Nº CD’s Ficheiros Derivadas Extensão ficheiros Extensão derivadas 
Gráficos 50 1388 1035 24 Gb 109 
Metalúrgicos 44 1728 1365 18 Gb 118 
CESNORTE 31 825 791 17 Gb 56 
Hotelaria 30 1293 1293 15 Gb 102 
Alimentação 41 1401 1228 21 Gb 110 
USP 5 438 438 2 Gb 34 
Função Pública 6 527 527 3 Gb 35 
Têxteis 1 14 14 500 Mb 1 
Total 208 7614 6691 110,5 Gb 575 Mb 
 

 Para uma distribuição dos dados obtidos pelas diversas Entidades 
Detentoras da documentação deve ser consultado o anexo 3 (Totais.XLS, em 
disquete) 
 
Com o presente Projecto foi possível a produção dos seguintes materiais:  
- Com base na informação recolhida foi elaborado um “Cadastro dos Arquivos”  

com a indicação das Entidades Detentoras. Os respectivos Arquivos foram 
custodiados e enumerados vários conjunto documentais significativos que 
demonstram a existência de documentos originais desde a década de 90 do 
século XIX. O limite cronológico definido para a recolha da informação foi a 
data de 1886, com o objectivo de respeitar os prazos administrativos da actual 
produção documental (anexo 4, Pasta – Recenseamento, em disquete) 

 
- A partir da informação digitalizada  foram comentados na base de dados os 

nomes dos intervenientes nas Assembleias Gerais e registados nas respectivas 
actas de forma a poder ser elaborado pelo utilizador da base uma lista de tipo 
“Quem foi quem” dos dirigentes e activistas do movimento Popular interrogável 
em texto integral. Neste momento procede-se à articulação desta iniciativa 
com um sub-projecto de percursos e vivências laborais do século XX no Porto.  

 
- Foi ainda desenvolvido um “Esquema de Classificação”, pioneiro no panorama da 

arquivística portuguesa, o qual serve para traçar as hierarquias das descrições 
multinível (ver anexo 5, em disquete). 

 
- Para acompanhar as descrições, e de acordo com as International Standard 

Archival Description ISAD(G), normas internacionais de descrição arquivística, 
foram desenvolvidos os parâmetros de preenchimento dos campos “âmbito e 
conteúdo”, de modo a tornar mais acessível os referidos conteúdos dos registos 
da informação efectuados (ver anexo 6, em disquete) 



 
Para atingir os objectivos propostos e assegurar a continuidade da iniciativa foi 
realizado um Curso de Formação (ver anexo 7 – Relatório do Curso de Formação) 
que envolveu membros das estruturas sindicais e associativas que foram alvo da 
intervenção e outros colaboradores sem formação na área que desejem se integrar 
no projecto 
 
Por último gostaríamos de salientar que os principais factores de valorização do 
Projecto acabaram por ser cumpridos, nomeadamente: 
 
Qualidade do projecto  
• o Projecto foi planeado, desenvolvido e coordenado por técnicos especializados 

em arquivística, técnicos do Arquivo Distrital do Porto, e informática, da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, assegurando assim a qualidade 
e integridade no cumprimento dos objectivos nucleares do mesmo. 
Neste capítulo é de salientar que uma parte do trabalho informático de base 
foi realizado em estreita parceria com o Programa de Estágios do Curso de 
Ciências dos Computadores (ver anexo 8). 
 

Inovação e capacidade de comunicação 
• Utilização das novas tecnologias aplicadas de forma sistemática a um núcleo 

documental. Assessoria técnica e de desenvolvimento específico especializada, 
dentro da Ciência de computadores e motores de pesquisa. Pela primeira vez no 
nosso país são desenvolvidas ferramentas para a área de arquivos com recurso 
à tecnologia de XML. 

 
Inserção do projecto em contexto particularmente carenciado em matéria de 
oferta cultural 
• Os Arquivos e o património documental são clara e inequivocamente uma área 

cultural particularmente carenciada. Para além disso verifica-se carência 
objectiva de conhecimento da rica actividade desenvolvida pelas organizações 
populares. A partir de agora já é possível dispor de um conjunto significativo de 
elementos que nos permitem dizer que no concelho do Porto foram recenseados 
cerca de dois kilometros de documentação produzida pelo movimento sindical e 
associativo e detectadas as principais lacunas de documentação incentivando 
assim o desenvolvimento de estudos de investigação na área da História Social. 

 
Mobilização de criadores e participantes portugueses 
• Concretizou-se a participação e envolvimento de um diversificado conjunto de 

instituições potenciando dessa forma o próprio reconhecimento e envolvimento 
activo da sua parte no conhecimento, valorização e preservação do seu 
património arquivístico. Esta cooperação permitiu igualmente o desenvolvimento 
da sua identidade e capacidade de inovação. 

 



Possíveis efeitos multiplicadores do projecto 
• A congregação prevista de sinergias de participação na recuperação de acervos 

documentais de diferentes espécies; 
• Sensibilização dos diferentes actores e intervenientes para a valorização do 

património documental como elemento social activo e dinâmico; 
• A formação de técnicos em áreas de ponta, usualmente de pouca aplicação em 

património arquivístico.  
 
Continuidade do projecto 
• O projecto continuará para além de 2001 através da criação do Centro de 

Informação e Documentação da UPP.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
Imagens diversas 

 
 



 
 
 
 
 
 


