
DESCRIÇÃO DO ARQUIVO 

COMISSÃO MUNICIPAL DE ARTE E ARQUEOLOGIA DO CONCELHO DE SILVES 

 

ELEMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO 

CONTEÚDOS 

1.1 CÓDIGO DE REFERÊNCIA PT/CMSLV-AM/CMAASLV 

1.2  

TÍTULO 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia do Concelho de Silves 

Portugal, Câmara Municipal de Silves – Arquivo Municipal, Câmara Municipal de Silves (F), Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia do Concelho de Silves (SF) 

1.3 DATAS 1961-1966 

1.4 NÍVEL DE DESCRIÇÃO FUNDO 

1.5 DIMENSÃO E SUPORTE 1 liv. com 7 f., com 31cm x 20cm x 1cm; Papel 

2.1 NOME DO PRODUTOR Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 

2.2  

HISTÓRIA ADMINISTRATIVA 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, de acordo com o estipulado no Código Administrativo de 

1936, funcionava nos concelhos onde existissem monumentos a conservar, defender ou valorizar e era 

composta, segundo o art.º 97º do mesmo Código, por um Vereador designado pelo Presidente da Câmara, que 

era o Presidente, pelo Director do Museu da sede do concelho (se existisse), por um professor oficial do 

ensino primário ou liceal nomeado pelo Ministério da Educação, por um representante das associações 

culturais ou grupos de amigos dos monumentos ou museus do concelho e pelos párocos ou sacerdotes 



encarregados do culto em monumentos religiosos de valor reconhecido. 

As suas competências são definidas no art.º 97º: ”1.º Emitir parecer sobre os planos de urbanização e 

expansão relativa à conservação e valorização dos monumentos artísticos, históricos, naturais e 

arqueológicos; 2.º Emitir parecer sobre quaisquer projectos de construção, reintegração ou valorização de 

monumentos, a respeito dos quais seja consultada pela Câmara ou pelo seu Presidente; 3.º Sugerir às Câmaras 

tudo o que entender conveniente ao embelezamento das povoações, à preservação, defesa e aproveitamento 

dos monumentos e da paisagem, e ao desenvolvimento do turismo; 4.º Colaborar com os órgãos da 

Administração Central na defesa dos interesses artísticos, progresso da cultura e educação do gosto popular.” 

2.3 HISTÓRIA CUSTODIAL E 

ARQUIVÍSTICA 

Esta documentação terá permanecido junto à documentação da Câmara Municipal desde a extinção deste 

órgão consultivo após o 25 de Abril de 1974. Em 1995, com a organização do Arquivo da Câmara Municipal, 

a documentação da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia transitou para as instalações do Arquivo 

Municipal (R. da Central) e, posteriormente, em 2005, para o novo edifício do Arquivo Municipal (R. Porta 

de Loulé) 

2.4 FONTE DE AQUISIÇÃO OU 

TRANSFERÊNCIA 

Foi incorporado no arquivo da Câmara Municipal de Silves em data indeterminada 

3.1 ÂMBITO E CONTEÚDO Actas resultantes das reuniões da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia do Concelho de Silves que 

tiveram lugar entre 1961 e 1966, todas reunidas num único livro. Os assuntos tratados  

3.2 AVALIAÇÃO, SELECÇÃO 

E ELIMINAÇÃO 

Tratando-se do fundo de uma Comissão Municipal, que apesar de já ter sido extinta, constituiu um órgão 

municipal, é de conservação permanente. 

3.3 INGRESSOS ADICIONAIS Por se tratar de um fundo fechado não se prevê quaisquer ingressos adicionais 



3.4 SISTEMA DE 

ORGANIZAÇÃO 

A ordem original dos documentos que constituem este fundo mantém-se inalterada. 

4.1 CONDIÇÕES DE ACESSO Consulta livre pelo seu carácter histórico/ administrativo. 

4.2 CONDIÇÕES DE 

REPRODUÇÃO 

A reprodução dos documentos que constituem este fundo está condicionada ao seu estado de conservação. 

4.3 IDIOMA/ ESCRITA Português 

7.1 NOTA DO ARQUIVISTA Descrição realizada por Nuno Ribeiro, no âmbito do estágio curricular da Pós-Graduação em Ciências 

Documentais – Arquivo, em Abril de 2005 e revista em Setembro de 2007 por Luísa Pereira. 

7.2 REGRAS/ CONVENÇÕES Elaboração em conformidade com a ISAD (G); ISAAR (CPF) 2ª edições 

7.3 DATAS DAS DESCRIÇÕES Abril de 2005 e Setembro de 2007. 

 

 

 


