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Resumo: 
 
Esta comunicação tem como propósito divulgar o projecto de intervenção arquivística: 
Salvaguarda de um Património Documental Mineiro: o arquivo da empresa 
concessionária da Mina de São Domingos, neste momento em execução, e as 
potencialidades de investigação do acervo sobre o qual se debruça.  
O projecto tem como objectivos fulcrais a preservação da documentação produzida e 
acumulado pela empresa Mason and Barry e a sua divulgação, ao facilitar o acesso da 
comunidade envolvente e dos investigadores à informação existente neste arquivo 
empresarial. Intuitos que se pretendem alcançar através de três acções fundamentais: 
organização do acervo, inventariação da documentação em base de dados on-line e 
acondicionamento adequado.  
A informação presente na documentação ainda existente torna o arquivo num 
património móvel de valor histórico, cultural e identitário assinalável que se pretende 
evidenciar, apontando-se genericamente algumas áreas de estudo às quais o arquivo 
pode servir de fonte informativa e, mais particularmente, destacando-se alguns dos seus 
documentos.  
 
 
Nota curricular: 
 
Licenciada em História (ensino), Pós-graduada em Ciências Documentais – 
Arquivologia e Mestre em Estudos Históricos Europeus: Fontes e Percursos para a 
Construção da Identidade Europeia, pela Universidade de Évora. 
Membro colaborador do CIDEHUS-UÉ. 
Autora de livros e artigos sobre História e Arquivística. 
Co-autora e coordenadora base de dados FUNDIS (Fundos Documentais de Instituições 
do Sul) para descrição on-line de fundos documentais do Sul de Portugal. 
Organizou e inventariou o fundo da provedoria de Évora, o arquivo histórico municipal 
de Viana do Alentejo, o arquivo histórico da Escola Secundária Gabriel Pereira de 
Évora e os arquivos das Sés de Évora e de Portalegre. Neste momento encontra-se a 
organizar o arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e é 
autora e coordenadora do projecto de organização do arquivo da empresa concessionária 
da Mina de São Domingos.  
Experiência na organização de eventos culturais nas áreas de História e de Arquivística 
tais como colóquios, ciclos de conferências e workshops e na realização de exposições e 
de visitas guiadas.  
 
 


