I Encontro de Arquivos Municipais do Litoral Alentejano, Sines, 16 de junho de 2015.
O Arquivo Municipal de Grândola é um serviço integrado na Divisão de Cultura e
Desenvolvimento Social e, por um lado, é da sua competência a gestão do arquivo intermédio
da Câmara Municipal, a partir do momento da avaliação e seleção documentais e, por outro, é
responsável pelo tratamento arquivístico e pela comunicação e divulgação do acervo à sua
guarda.
Dotado de instalações próprias desde 2009, no âmbito dos recursos humanos, o Serviço conta
com uma Técnica Superior de Arquivo, com um Técnico Superior de Historia, com um Técnico
Superior de Línguas, Literaturas e Culturas, com formação em Arquivo e com um Assistente
Técnico de Arquivo.
De momento, encontramo-nos num fase de trabalho que tem privilegiado a divulgação
documental, pretendendo-se com isso valorizar e dar a conhecer o extraordinário acervo do
Arquivo Municipal, promovê-lo junto dos investigadores, da comunidade escolar e do público
em geral e contribuir, simultaneamente, para o conhecimento histórico sobre o Concelho de
Grândola. Neste sentido, os principais instrumentos de difusão utilizados têm sido:
1. O sítio web do Arquivo:
- Onde disponibilizamos documentos como as Sínteses da Actas da Câmara Municipal do séc.
XVIII; as Sínteses das Sisas (1596 a 1627) e as Sínteses dos Provimentos do Corregedor (16281832), bem como artigos, roteiros, estudos e catálogos de exposições;
2. As visitas orientadas ao Arquivo Municipal e ao Centro Tradicional de Grândola, para
grupos escolares desde o 1.º Ciclo e para Cursos de Formação Profissional;
3. As exposições, preparadas conjuntamente com o Serviço de Museu e Património Cultural
e com a Biblioteca Municipal e também com outras instituições, como foi o caso da exposição
comemorativa dos 50 anos da Escola Secundária António Inácio da Cruz, que envolveu a Escola
e a Associação dos Antigos Alunos.
Assim, como forma de contribuir para a divulgação da documentação do Arquivo Municipal,
vamos passar à apresentação da comunicação que tem por base a exposição As Casas da
Câmara de Grândola (cujo catálogo se encontra disponível no sítio web do Arquivo Municipal),
que foi elaborada conjuntamente com o Serviço de Museu e Património Cultural, com a
Biblioteca Municipal e com o Serviço de Produção Gráfica e Audiovisual do Município de
Grândola.

