MISSÃO
O Arquivo Municipal de Melgaço garante o acesso dos serviços camarários e do público
em geral à informação custodiada pelo Município.
No plano técnico administrativo desenvolve regularmente acções de gestão integrada de
informação.
No plano cultural, promove a recolha, o tratamento e a divulgação do património
documental à sua guarda.

SERVIÇOS QUE PRESTA
Referência e Leitura
- Serviço de referência – acolhimento e atendimento personalizado – que inclui uma
orientação especializada na pesquisa;
- Sala de leitura com consulta de documentos originais ou cópias digitais;

Informação Documental
- Informação e pesquisas sobre a documentação custodiada;

Reprodução de documentos
- Cópias e certidões de documentos arquivados;

Consultoria e apoio técnico
- Concepção e gestão de sistemas de arquivo,
- Gestão documental e avaliação de massas documentais acumuladas;

Extensão cultural educativa

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Natureza Jurídica:
Arquivo público

Dependência orgânica:
Câmara Municipal de Melgaço
Divisão de Cultura e Comunicação

Contactos

Arquivo Municipal de Melgaço
Largo Hermenegildo Solheiro
4960-553 Melgaço
Tel: (00351) 251410100
Fax: (00351) 251402429
E-mail: arquivo.dcc@cm-melgaco.pt
web: www.cm-melgaco.pt

Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 (horário contínuo)

- Promove exposições, mostras documentais, colóquios e outros eventos de carácter
cultural, visando contribuir para um mais amplo conhecimento da memória histórica do
concelho e da sua identidade,
- Faculta o empréstimo de documentos para exposições, segundo as disposições
regulamentares,
- Organiza sessões pedagógicas sobre arquivos e história local, com o objectivo de
sensibilizar as crianças para o trabalho realizado nos Arquivos, bem como a importância
de salvaguardar e difundir a documentação,
- Proporciona visitas guiadas com agendamento prévio.
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ARQUIVO MUNICIPAL

FUNDOS DOCUMENTAIS
Públicos

O Arquivo Municipal de Melgaço, instalado desde Outubro de 2001 no piso -1 do
edifício dos Paços do Concelho, é o serviço responsável pela conservação,
divulgação e gestão integrada, quer do sistema informativo da Câmara Municipal,
quer do restante património documental concelhio, de que é fiel depositário.
O Arquivo tem vindo a conquistar o interesse do público, que a ele vem recorrendo
com uma frequência quotidiana, desde a data da sua entrada em funcionamento.
Afirma-se hoje na comunidade envolvente como um espaço privilegiado para
responder aos novos desafios colocados pela Sociedade da Informação.
As suas instalações, com cerca de duzentos e trinta metros quadrados,
distribuem-se em depósitos, que oferecem condições ambientais e de segurança
adequadas à salvaguarda dos documentos, uma sala de leitura, outra para o serviço
de Referência, e distintos gabinetes técnicos de coordenação, recepção de
documentos, conservação e higienização.
Com um acervo documental que ocupa várias centenas de metros lineares de
prateleiras, este serviço camarário é detentor de um diversificado conjunto de
“arquivos” e colecções, de distintas proveniências, de entre os quais se destaca,
como não poderia deixar de ser, a documentação produzida e recebida pelo
município desde o séc. XVIII até à actualidade.
Desta forma, assegura não só a utilização plena e eficaz dos recursos informativos
sob a sua responsabilidade e gestão, mas também promove a defesa e a valorização
do património documental do concelho, que constitui uma das mais válidas
expressões da cultura melgacense.

• Administração do Concelho de Castro
Laboreiro [1836-1855]

• Delegação de Inspecção de Espectáculos
de Melgaço [1957-1992]

• Administração do Concelho de Melgaço
[1814-1937]

• Escola Primária Chaviães Núcleo de
Portela [1941-2004]

• Assembleia Distrital de Viana do Castelo
[1984-1993]

• Escola Primária da Vila [em tratamento]

• Assembleia Municipal de Melgaço [1977-2005]

• Escola Primária de Cristóval Núcleo de
S. Gregório [1942-2002]

• Câmara Municipal de Castro
Laboreiro [1672, 1839-1849]
• Câmara Municipal de Melgaço [1513, 1767 - 2012]
• Cartório Notarial de Melgaço [1544-1941]
• Comissão Concelhia de Protecção de Crianças e
Jovens (de Melgaço) [1995-2002]

• Escola Primária de Cristóval [1994-2003]

• Escola Primária de Fiães Núcleo de
Adedela [1897-1998]
• Escola Primária de Fiães Núcleo do
Terreiro [1961-2000]
• Escola Primária de Paços [em tratamento]

• Comissão de abastecimento do Concelho (de Melgaço)
[1917 - 1924]

• Escola Primária de Paderne Núcleo de
Além [1913-1993]

• Comissão de Beneficência e Socorros aos Doentes
com Febre Tifóide de Castro Laboreiro [1884-1892]

• Escola Primária de Paderne Núcleo de
Além Peso [1962-2003]

• Comissão de Iniciativa do Peso [1934-1979]

• Escola Primária de Paderne Núcleo de
Cabeceiras [1984-2002]

• Comissão de Inventário Concelhio (de Melgaço)
[1911-1929]
• Comissão de recenseamento de jurados
(de Melgaço) [1856-1926]
• Comissão de recenseamento eleitoral (de Melgaço)
[1856-1971]
• Comissão Inspectora de exames (de Melgaço) [1885-1891]
• Comissão Internacional de Limites
[1896-1897]
• Comissão Municipal de Arte e Arqueologia
(de Melgaço) [1937-1975]
• Comissão Municipal de Assistência (de Melgaço)
[1946-1973]
•

Comissão Municipal de Higiene (de Melgaço) [1921-1967]

•

Comissão Municipal de Instrução Primária (de Melgaço)
[1913 – 1918]

•

Comissão Municipal de Saúde (de Melgaço) [1910 – 1911]

• Comissão permanente de inspecção (de Melgaço)
[1924 – 1926]
• Comissão Venatória Concelhia (de Melgaço) [1921-1967]
• Conselho Distrital de Viana do Castelo [1989-1990]
• Conselho Municipal (de Melgaço)
[1937-1974]

• Escola Primária de Prado [em tratamento]
• Jardim-de-infância de Alvaredo [em tratamento]
• Jardim-de-infância de Portela – Chaviães
[em tratamento]
• Jardim-de-infância de S. Paio [em tratamento]
• Jardim-de-infância do Santo Cristo [1995-2006]
• Junta de arbitramento e derrama das congruas
dos párocos do concelho (de Melgaço)
[1838-1911]
• Junta Distrital de Viana do Castelo
[1960-1991]
• Junta de freguesia de Cousso [1925-1979]
• Junta de Paróquia de Santa Maria da Porta
[1866-1882]
• Junta de Paróquia de Santa Maria de
Castro Laboreiro [1866-1882]
• Paróquia de S. Lourenço de Prado
[1720-1874]
• Paróquia de S. Martinho de Cristóval
[1833-1895]
• Paróquia de Santa Maria Madalena de
Chaviães [1777-1874]

• Paróquia de Santa Marinha de
Rouças [1772-1842]
• Posto do Comissariado do Desemprego
em Melgaço [1946-1967]
• Provedoria do Concelho de Melgaço
[1833-1843]
• Repartição de Finanças de Melgaço
[1949-1978]
• Secção da Guarda-fiscal de Melgaço
[1894-1990]
• Serviço Cívico Estudantil de Melgaço
[1975 – 1977]
• Tribunal Judicial da Comarca de Melgaço
[1824-1890]

Privados
• Arca dos Orfãos [1810]
• Associação de Socorros Mútuos
Centro Artístico Melgacense [1906-1911]
• Clube de Caça e Pesca de Melgaço
[1985-1994]
• Confraria da Ordem Terceira de
S. Francisco [1746-1895]
• Confraria das Almas de S. Paio [1844]
• Confraria das Almas de S.Salvador
de Paderne [1737-1795]
• Confraria das Almas de S.ta Maria
da Porta [1641-1882]
• Confraria das Almas de S.ta Maria
de Castro Laboreiro [1836-1910]
• Confraria das Almas de S.Tomé de
Cousso [1814-1895]
• Confraria nossa Senhora do Rosário
de Castro Laboreiro [1817-1865]
• Confraria do Senhor da Vila de
Melgaço [1780-1813]
• Família Augusto César Esteves
[em tratamento]
• Família Sérvio [em tratamento]
• Hospício de Nossa Senhora da
Conceição [1758-1833]

Colecções
• Colecção Oficial de Legislação
Portuguesa [1843-1929]
• Postais [séc. XIX e XX]

