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APRESENTAÇÃO

A diversidade de fundos à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa permitiu que, desde o século XIX, estudiosos
como Júlio de Castilho dessem a conhecer algumas das fontes constantes nesse local. Eduardo Freire de
Oliveira, ao compreender a importância do mesmo espólio arquivístico, iniciou a tarefa de compilar um número
significativo de anotações, que, depois de parcialmente publicadas nos Anais do Município de Lisboa e no
Archivo Municipal, entre outros periódicos, culminou na impressão dos vários tomos dos Elementos para a
História do Município de Lisboa. Após os contributos destes dois olisipógrafos muitos outros se seguiram que
reconheceram a importância da documentação à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa e que contribuíram
para a divulgação dessas fontes e sua respetiva interpretação.
A integração de outros núcleos documentais, bem como a necessidade de refletir multidisciplinarmente sobre
os espólios, suscita a urgência de manter aceso o diálogo entre o Arquivo e a comunidade científica que a
ele recorre.
Para responder a esse desafio e simultaneamente comemorar a reabertura do núcleo histórico aos
investigadores após oito anos de acesso restrito, o Arquivo Municipal de Lisboa promoveu a primeira edição
do “Arquivo Municipal de Lisboa: Um Acervo para a História” em março de 2012. Dos estudiosos que
desenvolveram trabalhos com base na documentação histórica do Arquivo, selecionaram-se os conferencistas
que, divididos por quatro painéis, divulgaram os estudos e conclusões alcançadas.
A segunda edição conta com intervenções resultantes da “submissão / chamada de trabalhos” de investigadores
de diversos domínios científicos, nomeadamente no âmbito da história da cidade, nas vertentes administrativas,
socioeconómica, eclesiástica e artística.
Teremos ainda a participação de conferencistas convidados, distribuídas por seis painéis “Construir a Cidade:
as fontes, as instituições, os atores, o património, os espaços e o Tejo”. O evento terá a duração de três dias
incluindo uma visita às instalações do arquivo.
O conjunto das comunicações que vão ser apresentadas no colóquio “ Um Acervo para a História II”, promovem
a divulgação da documentação sob a custódia do Arquivo Municipal e resultam de submissão e aprovação pela
Comissão Científica que validou esse encontro, estabelecendo a ponte entre a instituição e os investigadores.
COMISSÃO CIENTÍFICA

COMISSÃO ORGANIZADORA

• Ana Cristina Costa Gomes

• Aurora Almada e Santos

• Carlos Guardado da Silva

• Edite Martins Alberto

• João de Figueirôa-Rego

• Maria João Pereira Coutinho

• Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara
• Margarida Sá Nogueira Lalanda
• Teresa Leonor M. Vale

Informações http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt | am.acervohistoria@cm-lisboa.pt | Telef.: 21 380 71 00
apoio:

