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Relatório de actividades de 2021 do Arquivo Distrital de Braga, ADB 

O ADB é uma unidade com competências de arquivo regional para a área do distrito de Braga e a missão de 

salvaguardar, valorizar e dar acesso ao património arquivístico, e prestar consultoria e apoio técnico nas suas 

áreas de atividade.  

Em 2021, a pandemia Covid 19 condicionou a atividade do Arquivo. Assim, as salas de leitura estiveram fechadas 

de 15 de janeiro a 19 de março; a sala de leitura de grupos teve uma utilização muito reduzida ao longo do ano. 

Mesmo assim, o Arquivo teve 936 utilizadores presenciais no serviço de leitura que consultaram 3801 unidades 

arquivísticas. Na sala de leitura passou a estar acessível, apenas através de reprodução digital, a série Registo 

Geral do fundo da Mitra Arquiepiscopal de Braga. Esta medida visa a preservação do seu suporte físico (muito 

fragilizado) mas garantindo o acesso à informação. 

No acesso remoto, pela Internet, estavam disponíveis, no final do ano, 434.307 descrições e 1.031.694 imagens 

digitais de documentos. Em 2021, acederam a esta interface 60.095 utilizadores de 116 países identificados, 

num total de 163.222 sessões (acessos) em que foram visualizados mais de 1 milhão de imagens de documentos 

(em média, 6 por sessão, sendo que a maioria das imagens representam 2 páginas de um documento). Neste 

ano, o repositório do ADB (descrições e reproduções de documentos) passou a estar acessível a partir de outros 

portais: o Portal Caminho que integra também os repositórios das bibliotecas da UM (BPB, BLCS, USDBUM) e da 

Sociedade Martins Sarmento; e o Portal Português de Arquivos que integra meia centena de arquivos portugueses 

e permite a disponibilização do repositório do ADB também no Portal Europeu de Arquivos. 

No trabalho não presencial, transcreveram-se para suporte digital de cerca de 20 mil registos em papel que serão 

processados com vista à produção de descrições de documentos a disponibilizar através da interface de pesquisa. 

Na prestação de serviços aos utilizadores, foram executados 2323 pedidos de pesquisa e reprodução, emitidas 

1666 certidões e exarados 98 averbamentos.  

Foram efetuadas 6 intervenções de preservação em documentos e higienizaram-se 2796 unidades (maços, livros).  

O Arquivo recebeu, por transferência da Biblioteca Pública de Braga, os arquivos de Victor Sá e de Miranda de 

Andrade.  

Em consequência das medidas necessárias ao controlo da pandemia Covid19, algumas atividades do Arquivo 

foram restringidas. Assim, não foi possível efetuar qualquer incorporação de documentos provenientes das 

entidades produtoras previstas na lei e foram suspensas as visitas ao Arquivo. Excecionalmente, foram apenas 

efetuadas visitas de dois grupos de alunos de um curso na área da biblioteca e documentação, em lecionação no 

IEFP de Braga, e duas visitas no Dia Europeu do Património Universitário (18 de novembro).  

O Arquivo colaborou, ainda, com a organização da exposição “O Silêncio da Terra” (com reproduções de 

documentos da Diamang) e participou, através do seu diretor, na mesa redonda sobre o património arquivístico 

na sessão comemorativa dos 501 anos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (10 de setembro).  


