
Título da comunicação: Projeto de Informatização, digitalização e divulgação 

do Arquivo Histórico Científico e Académico da Academia das Ciências de 

Lisboa (AHCAACL). 

 
 

Resumo:  

 

O AHCAACL é um dos mais importantes arquivos do património científico e 

cultural do nosso País, repositório de documentação relativa às atividades e 

aos membros da Academia das Ciências de Lisboa desde 1779 até aos dias de 

hoje  

 

A ACL é uma instituição interdisciplinar, emana desta sua natureza a riqueza 

do seu arquivo científico multidisciplinar, que cobre áreas tão variadas como a 

matemática, a física, as ciências médicas, as ciências aplicadas, a história das 

ciências, assim como a literatura, estudos literários e linguísticos, filosofia, 

pedagogia, história, geografia, direito, sociologia e economia, etc. Como 

resultado desta interdisciplinaridade, este arquivo preserva materiais de valor 

inestimável, não apenas para a história da Academia das Ciências mas 

também para a história das atividades científicas e eruditas em Portugal, para 

além de conter documentos de grande valor para a reconstituição da biografia 

de algumas personalidades mais eminentes da ciência e da cultura portuguesa. 

 

O AHCAACL, cujos dados quantitativos são difíceis de calcular, abrange séries 

muito diversas da área da administração, recursos humanos, contabilidade, 

património, legados etc. 

 

No que toca ao arquivo científico, uma das áreas mais importantes serão os 

processos dos Académicos (mais de 2000); mas também os processos 

relativos a prémios de concursos promovidos pela ACL; processos relativos á 

produção de importantes documentos de natureza cultural e científica como 

seja o Dicionário da Língua Portuguesa; a edição dos Portugaliae Monumenta 

Historica; a edição crítica das obras de Pedro Nunes; a edição das Memórias 

Económicas; os processos relativos à Tipografia da ACL, à Biblioteca e ao 

Museu; processos de correspondência/colaboração com outras instituições 



culturais ou científicas nacionais e estrangeiras, sem esquecer processos 

relativos a departamentos de extrema importância científica e histórica, como 

sejam o Instituto Vacínico e o Instituto Maynense, bem como, mais 

recentemente, o Instituto de Altos Estudos e o Instituto de Lexicologia e 

Lexicografia. 

 

O Projeto, contemplado com um subsídio de 15.000€ pela FCT, nasceu da 

necessidade de acondicionar, inventariar, organizar e catalogar 

informaticamente todo este acervo, bem como salvaguardar e preservar este 

património arquivístico, desinfestando, higienizando e estabilizando fisicamente 

toda a documentação. Este subsídio, fundamental para o arranque do Projeto, 

representa apenas parte do financiamento previsto inicialmente (66.000€), pelo 

que o trabalho, iniciado em 2011, teve de se condicionar à realidade financeira 

existente. 

 

Começámos por recolher toda a documentação que se encontrava dispersa um 

pouco por todo o edifício, sem qualquer tipo de acondicionamento, portanto em 

sérios riscos de perda total ou parcial. Também resolvemos informatizar os 

Livros de Secretaria, que representam a estrutura de funcionamento da 

Academia desde o início no séc. XVIII até ao séc. XIX. Apesar de já haver um 

inventário sucinto, não tinha qualquer tratamento de catalogação informática, 

nem qualquer tipo de indexação. Esta coleção é essencial para se 

compreender o funcionamento da Academia, até porque as sucessivas 

itinerâncias da sede da ACL provocaram, provavelmente, muitas perdas de 

documentos e os Livros de Secretaria são um roteiro da Instituição. 

 

Também é de chamar a atenção para o facto de existirem alguns documentos 

do arquivo histórico na Série Azul de Manuscritos, que se encontra totalmente 

tratada informaticamente e em termos de preservação. Estes documentos, 

podem ser acedidos através do catálogo informático da Biblioteca. 

 

A restante documentação, que se encontra armazenada em armários e 

arquivadores, foi intencionalmente deixada nos seus locais para ser tratada 

posteriormente dado não apresentar riscos imediatos de perda. 



 

Foi elaborado um Plano de classificação, que de futuro deverá ser utilizado 

para todo o tratamento arquivístico da documentação.  

 

Esta comunicação cinge-se à forma como está a ser tratado parte deste 

arquivo, não esquecendo no entanto o objetivo inicial e lógico que era a 

unificação informática e física do arquivo de forma a facilitar o acesso e a 

pesquisa a investigadores nacionais e estrangeiros. 
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