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OBJETIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA – ARQUIVO DISTRITAL DE VIANA 

DO CASTELO. RELATÓRIO 

 

No presente documento descrevem-se os níveis de execução dos 

objetivos previamente definidos para o ano de 2021. 

 No âmbito da sua elaboração, cada um dos objetivos é identificado, 

especificando-se as atividades que contribuíram para a sua concretização e 

dando conta das metas atingidas ou ultrapassadas. 

 

Objetivo 1 – Aumentar o número de representações digitais e 

de registos descritivos de documentos disponíveis para 

consulta através do módulo web do Digitarq 

Indicador 1: nº de novos registos publicados no módulo web do DigitArq 

(tendo por referência os 89.932 registos de 2020) 

Meta: 5.000 registos 

Superação: 6.500 registos 

Meta atingida e superada: 7.702 novos registos 

 

 Foi superada a meta relativa a este indicador, já que, no dia 31 de 

dezembro de 2021, se encontravam disponíveis na web, visíveis a partir do 

DigitArq, 7.702 registos a mais em relação ao ano anterior.  

As atualizações recaíram sobre fundos diversos e foram, sobretudo, 

efetuadas ao nível do documento composto. Nesta conformidade, os fundos 

contemplados com novas descrições arquivísticas são os que a seguir se 

enumeram: 

- Cartório Notarial de Ponte de Lima (Ofício de S. Julião do Freixo) – 274 

registos 

- Cartório Notarial de Viana do Castelo (1º Ofício) – 1 registo 

- Conservatória do Registo Civil de Viana do Castelo – 764 registos 

- Governo Civil de Viana do Castelo – 1661 registos 

- Juízo Ordinário do Julgado de Caminha – 16 registos 

- Juízo Ordinário do Julgado de Vila Nova de Cerveira – 2 registos 
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- Misericórdia de Caminha – 49 registos 

- Misericórdia de Viana do Castelo – 245 registos 

- Paróquia de Santa Maria dos Anjos (Monção) – 1.358 registos 

- Paróquia de Labruja (Ponte de Lima) – 2 registos 

- Paróquia de Cardielos (Viana do Castelo) – 2 registos 

- Paróquia de Monserrate (Viana do Castelo) – 392 registos 

- Paróquia de Castelo do Santa Maria Maior (Viana do Castelo) – 2.649 

registos 

- Tribunal Judicial da Comarca de Caminha – 20 registos 

- Tribunal Judicial da Comarca de Monção – 184 registos 

- Tribunal Judicial da Comarca de Ponte de Lima – 19 registos 

- Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo – 3 registos 

- Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Cerveira – 61 registos 

 

Além dos registos agora disponibilizados na web, foram criados outros 

registos que ainda não se encontram publicados, ou por não terem ainda 

passado pelo crivo do controlo da qualidade ou por estarem sujeitos a normas 

de confidencialidade. 

Com efeito, a base de dados do DigitArq, em 31 de dezembro de 2021, 

totalizava 106.614 registos, dos quais 97.634 eram visíveis através do link 

colocado no sítio web do Arquivo Distrital. 

 

Indicador 2: # de novas imagens disponibilizadas no módulo web do 

DIGITARQ em 2021 em relação a 2020. 

Meta: 120.000 novas imagens digitais disponibilizadas 

Superação: 160.000 novas imagens digitais disponibilizadas 

Meta atingida e superada: 316.353 novas imagens digitais 

 

No dia 31 de dezembro de 2021, tinham sido integradas no DigitArq 

mais 316.353 imagens de diversos livros e documentos. Estas imagens podem 

ser observadas através do módulo web e correspondem a 2.289 novas 

representações digitais, relativas aos fundos que a seguir se enunciam: 

  

- Cartório Notarial de Ponte de Lima (4º Ofício) – 305 imagens 
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- Cartório Notarial de Viana do Castelo (Ofício do Couto de Capareiros) – 

387 imagens 

- Juiz de Fora e Órfãos com alçada na vila de Arcos de Valdevez – 110 

imagens 

- Juiz de Fora e Órfãos com alçada na vila de Caminha – 6.981 imagens 

- Juízo de Paz e Órfãos da freguesia de Argela e anexas de S. João de 

Arga, Arga de Baixo e Arga de Cima (Caminha) – 172 imagens  

- Juízo de Paz e Órfãos da freguesia de Riba de Âncora (Caminha) – 

968 imagens 

- Juízo de Paz e Órfãos da freguesia de Seixas (Caminha) – 2.357 

imagens 

- Juízo de Paz e Órfãos da Juradia de Dem e anexas (Caminha) – 67 

imagens 

- Juízo Ordinário do Julgado de Vila Nova de Cerveira – 48 imagens 

- Juiz pela Ordenação e Órfãos de Vila Nova de Cerveira – 34 imagens 

- Misericórdia de Viana do Castelo – 201 imagens 

- Paróquia de Sabadim (Arcos de Valdevez) – 249 imagens 

- Paróquia de Castro Laboreiro (Melgaço) – 898 imagens 

- Paróquia de Gave (Melgaço) – 119 imagens 

- Paróquia de Paços (Melgaço) – 513 imagens 

- Paróquia de Penso (Melgaço) – 375 imagens 

- Paróquia de Barbeita (Monção) – 247 imagens 

- Paróquia de Cambeses (Monção) – 146 imagens 

- Paróquia de Longos Vales (Monção) – 368 imagens 

- Paróquia de Messegães (Monção) – 193 imagens 

- Paróquia de Parada (Monção) – 80 imagens 

- Paróquia de Pias (Monção) – 156 imagens 

- Paróquia de Pinheiros (Monção) – 350 imagens 

- Paróquia de Castanheira (Paredes de Coura) – 103 imagens 

- Paróquia de Cristelo (Paredes de Coura) – 166 imagens 

- Paróquia de Parada (Paredes de Coura) – 137 imagens 

- Paróquia de Paredes de Coura – 1.244 imagens 

- Paróquia de Azias (Ponte da Barca) – 298 imagens 

- Paróquia de Lavradas (Ponte da Barca) – 201 imagens 
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- Paróquia de Vila Nova de Muía (Ponte da Barca) – 978 imagens 

- Paróquia de Arcos (Ponte de Lima) – 385 imagens 

- Paróquia de Beiral do Lima (Ponte de Lima) – 478 imagens 

- Paróquia de Calheiros (Ponte de Lima) – 81 imagens 

- Paróquia de Correlhã (Ponte de Lima) – 393 imagens 

- Paróquia de Fornelos (Ponte de Lima) – 1.051 imagens 

- Paróquia de Freixo (Ponte de Lima) – 521 imagens 

- Paróquia de Labruja (Ponte de Lima) – 1.712 imagens 

- Paróquia de Moreira do Lima (Ponte de Lima) – 417 imagens 

- Paróquia de Rendufe (Ponte de Lima) – 206 imagens 

- Paróquia de Sandiães (Ponte de Lima) – 103 imagens 

- Paróquia de Cardielos (Viana do Castelo) – 207 imagens 

- Paróquia de Carvoeiro (Viana do Castelo) – 197 imagens 

- Paróquia de Deocriste (Viana do Castelo) – 398 imagens 

- Paróquia de Freixieiro de Soutelo (Viana do Castelo) – 204 imagens 

- Paróquia de Meadela (Viana do Castelo) – 639 imagens 

- Paróquia de Moreira de Geraz do Lima (Viana do Castelo) – 327 

imagens 

- Paróquia de Neiva (Viana do Castelo) – 293 imagens 

- Paróquia de Nogueira (São João) (Viana do Castelo) – 82 imagens 

- Paróquia de Santa Maria Maior (Viana do Castelo) – 32 imagens 

- Paróquia de Vila Franca (Viana do Castelo) – 885 imagens 

- Paróquia de Vila Mou (Viana do Castelo) – 214 imagens 

- Paróquia de Nogueira (São Cláudio) (Viana do Castelo) – 202 imagens 

- Paróquia de Friestas (Valença) – 144 imagens 

- Paróquia de Ganfei (Valença) – 604 imagens 

- Paróquia de São Julião da Silva (Valença) – 47 imagens 

- Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez – 155.462 imagens 

- Tribunal Judicial de Caminha – 88.240 imagens 

- Tribunal Judicial de Monção – 34.242 imagens 

- Tribunal Judicial de Ponte da Barca – 1.018 imagens 

- Tribunal Judicial de Ponte de Lima – 3.790 imagens 

- Tribunal Judicial de Viana do Castelo – 346 imagens 

- Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira – 3.555 imagens 
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Refira-se que, das imagens disponibilizadas, 11.931 foram fruto de 

digitalização direta dos documentos originais, através da utilização do scanner 

existente no ADVCT. Estas imagens respeitam a 3 livros de notas do Cartório 

Notarial de Ponte de Lima e de Viana do Castelo, 1 livro da Misericórdia de 

Viana do Castelo e 86 livros paroquiais não microfilmados ou cujo microfilme é 

ilegível, em consequência de uma captura deficiente que redunda em cortes de 

informação, falta de folhas ou mesmo desordem destas. 

As restantes imagens (304.422), foram capturadas pela Family Search, 

tendo sido 5.469 digitalizadas a partir dos microfilmes e as outras 298.953 alvo 

de digitalização direta, sendo a maior parte relativas a inventários orfanológicos 

dos diferentes tribunais. O ADVCT iniciou em 2011 o controlo de qualidade dos 

discos entregues por aquela instituição, tendo integrado os objetos digitais 

depois de devidamente validados. 

No final do ano de 2021, o ADVCT tinha colocado em linha 13.826 

representações digitais, visíveis através do link que consta do sítio web. 

Note-se que, desde de maio de 2016, as imagens passaram a ser 

transferidas via cobian para o servidor, deixando de ser necessário recorrer a 

discos externos para o seu transporte até Lisboa. Este processo permite a 

transferência de cerca de 90 GB por semana, sendo que as operações são 

efetuadas em horários previamente definidos pela DGLAB. 

 
 
Objetivo 2 – Melhorar a qualificação dos registos já 
disponibilizados “on line”, de forma a que sejam recolhidos e 
acessibilizados através do Portal Português de Arquivos 
  
Indicador: # de novos registos/descrições integrados no PPA durante o 

ano de 2021 em relação a 2020 ou, caso este não esteja operacional # de 

registos validados no Digitarq, tendo por referência a ISAD(G) e as ODA. 

Meta: 2.000 registos integrados no PPA ou validados no Digitarq 

Superação: 3.500 registos integrados no PPA ou validados no Digitarq 

Meta atingida: 7.606 registos integrados no PPA e 2.021 novos registos 

validados no Digitarq 
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 Praticamente todos os registos criados e colocados em linha durante o 

ano de 2021 foram integrados no PPA, ou seja, estão acessíveis no Portal mais 

7.606 registos, em relação ao ano transato. Os 96 registos em falta 

relativamente aos que se encontravam disponíveis online, provavelmente não 

estavam disponíveis através do Portal por falta de alguma rotina informática, já 

que no início de janeiro o número de registos visíveis através do DigitArq 

coincidia com o número de registos do PPA.  

Assim, em 31 de dezembro de 2021 o número de registos do ADVCT 

contabilizados pelo Portal ascendia a 97.537. 

 Do conjunto destes registos, 2.021 foram, pois, alvo de um controlo de 

qualidade ainda mais exigente, pela observância à Norma ISAD(G) e também 

às orientações plasmadas na 2ª versão das ODA’s. Assim sendo, o número de 

registos assinalados como revistos no DigitArq totalizava no dia 31 de 

dezembro 39.220. 

 Os fundos objeto desta validação foram os que a seguir se discriminam: 

- Administração do Concelho de Viana do Castelo – 34 registos 

validados 

- Cartório Notarial de Viana do Castelo (1º Ofício) – 1 registo validado 

- Conservatória do Registo Civil de Viana do Castelo – 170 registos 

validados 

- Governo Civil de Viana do Castelo – 1301 registos validados 

- Juízo Ordinário do Julgado de Caminha – 15 registos validados 

- Juízo Ordinário do Julgado de Vila Nova de Cerveira – 1 registo 

validado 

- Paróquia de Santa Maria dos Anjos (Monção) – 142 registos validados 

- Paróquia de Monserrate (Viana do Castelo) – 52 registos validados 

- Tribunal Judicial da Comarca de Caminha – 187 registos validados 

- Tribunal Judicial da Comarca de Ponte de Lima – 46 registos validados 

- Tribunal Judicial da Comarca de Valença – 7 registos validados 

- Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo – 4 registos 

validados 

- Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Cerveira – 61 registos 

validados 
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De referir que durante o ano de 2021, não se investiu tanto numa 

validação mais rigorosa, dado que nem sempre foi possível confrontar os 

registos com os documentos originais, fruto das limitações impostas pela 

pandemia COVID-19 relativamente ao trabalho presencial no ADVCT. 

 

Objetivo 3 – Promover e divulgar o património arquivístico à 
guarda da Rede DGLAB 
  
Indicador 1: # de visualizações de páginas de documentos consultadas 

em linha no site do ADVCT. 

Meta: 700.000 visualizações de páginas 

Superação: 950.000 visualizações de páginas 

Meta atingida e superada: 1.146.863 visualizações de páginas 

 

Durante o ano de 2021 foram visualizadas via web, através do DigitArq, 

1.146.863 páginas. 

 

Indicador 2: # de iniciativas promovidas. 

Meta: 1 iniciativa promovida 

Superação: 2 iniciativas promovidas 

Meta atingida e superada: 4 iniciativas promovidas 

 

Em 2021, o Arquivo Distrital de Viana do Castelo organizou dois 

webinares, em parceria com a CIM Alto Minho e os 10 Arquivos Municipais do 

distrito. Estes eventos tiveram lugar nos dias 26 de março e 7 de junho e 

desenvolveram-se sob o tema “Projeto GEOARPAD – a memória 

transfronteiriça nos Arquivos do Alto Minho”. 

O primeiro webinar, cuja abertura esteve a cargo do Presidente da CIM 

Alto Minho, Engº José Maria Costa, e do Diretor Geral da DGLAB, Dr. Silvestre 

Lacerda foi realizado exclusivamente online, devido às restrições impostas pela 

pandemia COVID-19. Nele foram oradoras as Professoras Doutoras Maria 

Marta Araújo Lobo e Alexandra Esteves, ambas da Universidade do Minho, 

tendo apresentado respetivamente os temas  “Organizar, preservar e 

disponibilizar a memória escrita das Misericórdias minhotas de fronteira” e 
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“Tempos difíceis: as epidemias no Alto Minho entre meados do século XIX e o 

início do século XX”. 

Já no segundo webinar, as comunicações apresentadas foram as que se 

seguem: 

Alice Borges Gago - “Arquivos de família: organizar, preservar, divulgar” 

Sandra Morais - “Culinária de Papel numa Casa Senhorial Minhota: A 

Casa do Outeiro em Paredes de Coura” 

Armando Malheiro da Silva – “Os Arquivos Pessoais e Familiares a 

propósito de dois casos: Norton de Matos e Augusto César Esteves” 

Note-se que ambos os eventos foram moderados pela Dra. Maria Olinda 

Alves Pereira, ex-Diretora do Arquivo Distrital de Viana do Castelo e geraram 

um feedback muito positivo em nos profissionais que a eles assistiram. 

 

Ainda, em parceria com a CIM Alto Minho, foi elaborado um vídeo 

exemplificativo do projeto GEOARPAD, com testemunhos de todos os 

intervenientes. Esse vídeo foi apresentado no dia do primeiro webinar. 

 

No ano de 2021, foi também dada especial importância à página do 

Facebook do Arquivo Distrital, criada em 25 de junho de 2020. O técnico 

superior Dr. Nuno de Matos continuou a alimentar a referida página com 

inúmeras notícias, algumas de cariz meramente informativo sobre o 

atendimento ao público e a organização dos serviços, e outras mais 

direcionadas para a divulgação do acervo documental. Assim sendo, a página 

do ADVCT passou a contar, no ano de 2021, com 37 publicações 

interpretativas da documentação custodiada pelo Arquivo. 

 

Documentação – PPTL04 - nascimento Manuel Lima Bezerra – 07-01-2021 

Geral – estatísticas – 11-01-2021 

Geral – estatísticas – 13-01-2021 

Informação - Medidas COVID – 13-01-2021 

Geral – estatísticas – 14-01-2021 

Aviso – ADVCT – 14-01-2021 

Geral – estatísticas – 15-01-202 

Geral – estatísticas – 18-01-202 
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Aviso – ADVCT – 18-01-2021 

Geral – estatísticas – 19-01-202  

Documentação – PVCT31 – Thomaz Roby – 19-01-2021 

Geral – estatísticas – 20-01-202  

Geral – estatísticas – 21-01-202  

Geral – estatísticas – 22-01-202  

Geral – estatísticas – 23-01-202  

Documentação – PVNC02 - paróquia de Candemil – 25-01-2021  

Documentação – CNVNC01 - Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira – 26-

01-2021 

Informação – Cadernos BAD – 27-01-2021  

Documentação – SCHVCT - Secção Hidráulica de Viana do Castelo – 27-01-

2021  

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 28-01-2021 

Aviso – ADVCT – 28-01-2021 GCVCT  

Documentação – GCVCT – Série Registos de Passaportes, da Secção 1ª 

Repartição, do Fundo Governo Civil de Viana do Castelo – 29-01-2021 

Tutorial - Vídeo – 01-02-2021 

Documentação – SCHVCT - carta geográfica - Secção Hidráulica de Viana do 

Castelo – 02-02-2021 

Tutorial - Vídeo – 03-02-2021  

Documentação – MISVCT-HOSP1 - Livros de Medicamentos - Hospital da 

Misericórdia - Misericórdia de Viana do Castelo – 04-02-2021 

Divulgação - página web ADVCT - 05-02-2021  

Documentação – JTJMNC - Tribunal Judicial da Comarca de Monção – 08-02-

2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 09-02-2021  

Documentação – SCHVCT - Secção Hidráulica de Viana do Castelo – 10-02-

2021 

Documentação – PVCT31 - nascimento João Rocha – 11-02-2021  

Documentação – PAVV50 - paróquia de Vila de Fonche – 12-02-2021  

Geral – ADVCT – 15-02-2021 

Documentação – SCHVCT – pedido de licença - Secção Hidráulica de Viana do 

Castelo – 17-02-2021  
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Documentação – PVLN08 - paróquia de Ganfei – 12-02-2021  

Tutorial – tabela informativa – 22-02-2021 

Tutorial - Vídeo – 24-02-2021  

Geral – vídeo dos 240 anos do falecimento do vianense Thomaz Roby – 25-02-

2021 

Informação - ADVCT – 02-03-2021  

Documentação – ACPTL - Administração do Concelho de Ponte de Lima – 04-

03-2021  

Informação - Apocalipse de Lorvão - 09-03-2021  

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 10-03-2021 

Aviso – ADVCT – 12-03-2021 

Informação - COVID – 15-03-2021 

Divulgação - página web ADVCT - 17-03-2021  

Geral - Webinar GEOPARD – 18-03-2021 

Documentação – SCHVCT - Secção Hidráulica de Viana do Castelo – 22-03-

2021 

Geral - Webinar GEOPARD – 25-03-2021 

Geral – ADVCT – 27-03-2021 

Geral – vídeo Webinar GEOPARD – 29-03-2021 

Geral – ADVCT – 02-04-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 07-04-2021  

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 09-04-2021 

Geral – Notícia sobre Webinar GEOPARD – 14-03-2021 

Geral – ADVCT – 16-04-2021 

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 19-04-2021 

Documentação – IMVCT1902 - Irmandade de Nossa Senhora de Guadalupe – 

21-04-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 22-04-2021  

Geral – ADVCT – 23-03-2021 

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 25-04-2021 
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Tutorial – tabela informativa – 29-04-2021  

Documentação – PCMN07 - Caminha – 02-05-2021 

Aviso – ADVCT – 03-05-2021  

Documentação – JTJMNC - Tribunal Judicial da Comarca de Monção – 06-05-

2021 

Aviso – ADVCT – 07-05-2021 

Aviso – ADVCT – 07-05-2021 

Aviso – ADVCT – 10-05-2021 

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 13-05-2021 

Geral – ADVCT – 20-05-2021 

Documentação – DURBVCT - casa da Vedoria - Direção de Urbanização do 

distrito de Viana do Castelo – 24-05-2021 

Divulgação – visita de estudo – 25-05-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 22-04-2021  

Documentação – PPTL35 - nascimento António Feijó – 01-06-2021 

Geral - Webinar “A memória transfronteiriça nos arquivos do Alto Minho” – 02-

06-2021 

Geral - Webinar “A memória transfronteiriça nos arquivos do Alto Minho” – 04-

06-2021 

Geral - Webinar “A memória transfronteiriça nos arquivos do Alto Minho” – 07-

06-2021 

Documentação – SCHVCT - Secção Hidráulica de Viana do Castelo – 08-06-

2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 09-06-2021 

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 09-06-2021 

Informação - COVID – 11-06-2021 

Aviso – ADVCT – 11-06-2021 

Geral - Centro Português de Fotografia – 16-06-2021 

Documentação – MISVCT - Misericórdia de Viana do Castelo – 08-06-2021 

Geral – ADVCT – 25-06-2021 

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 01-07-2021 
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Geral – ADVCT – 03-07-2021 

Aviso – ADVCT – 05-07-2021 

Aviso – ADVCT – 05-07-2021 

Aviso – ADVCT – 06-07-2021 

Documentação – DURBVCT - Direção de Urbanização do distrito de Viana do 

Castelo – 07-07-2021 

Geral – ADVCT – 09-07-2021 

Documentação - PAVV22 – morte S. Bartolomeu dos Mártires – 16-07-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 20-07-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 25-07-2021 

Divulgação - página web ADVCT – 26-07-2021 

Geral – Divulgação da apresentação da publicação digital do Álbum das 

Plantas de Tudo O Que contém a Misericórdia – 27-07-2021 

Documentação – SCHVCT - Secção Hidráulica de Viana do Castelo – 30-07-

2021 

Geral - 400 anos do Convento de Nossa Senhora do Carmo em Viana do 

Castelo – 10-08-2021 

Geral – Partilha publicação de 2020 Museu do Traje - DURBVCT - Direção de 

Urbanização do distrito de Viana do Castelo – 11-08-2021 

Geral – Divulgação da colaboração com o Museu de Artes Decorativas – 17-

08-2021 

Divulgação - Serviços Em-linha – 23-08-2021 

Geral – Divulgação da entrevista da diretora do Arquivo Distrital de Viana do 

Castelo à revista Archivoz – 30-08-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 08-09-2021 

Documentação – SCHVCT – Feiras Novas, Ponte de Lima - Secção Hidráulica 

de Viana do Castelo – 09-09-2021 

Geral – ADVCT – 11-09-2021 

Geral – ADVCT – 20-09-2021 

Documentação - MISVCT - Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo – 

29-09-2021 

Documentação – PPCR20 – paróquia de Rubiães – 04-10-2021 

Documentação – GCVCT – Passaportes - Governo Civil de Viana do Castelo – 

11-10-2021 
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Aviso – ADVCT – 12-10-2021  

Geral – Divulgação da colaboração com o Museu de Artes Decorativas – 14-

10-2021 

Geral – ADVCT – 19-10-2021 

Aviso – ADVCT – 20-10-2021 

Aviso – ADVCT – 22-10-2021 

Geral – ADVCT – 25-10-2021 

Geral – A propósito da sua classificação, partilha publicação de 2020 sobre o 

Santuário de Nossa Senhora da Peneda - DURBVCT - Direção de Urbanização 

do distrito de Viana do Castelo – 27-10-2021 

Divulgação – consulta online – 02-11-2021 

Divulgação - página web ADVCT – 08-11-2021 

Divulgação – visita de estudo – 23-11-2021 

Documentação - PVCT25 - Nascimento do tenente-coronel Manuel Afonso do 

Paço – 30-11-2021 

Aviso – ADVCT – 01-12-2121 

Geral – ADVCT - PPCR20 – 03-12-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 03-12-2021 

Geral – Participação na inauguração do novo edifício do Arquivo Municipal de 

Ponte da Barca – 07-12-2021 

Geral – ADVCT - MISVCT – 08-12-2021 

Geral – ADVCT – 09-12-2021 

Geral – ADVCT – 13-12-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 13-12-2021 

Aviso – ADVCT – 22-12-2021 

Partilha publicação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 23-12-2021 

Geral – ADVCT – 31-12-2021 

 

 

 

 

 

Conclusões: 
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Do que atrás ficou exposto, conclui-se que todos os objetivos propostos 

para o ano de 2021 foram superados, não obstante as limitações impostas pela 

pandemia COVID-19. 

 

Viana do Castelo, 12 de março de 2022 

 

A Diretora do Arquivo Distrital de Viana do Castelo 

 

 

Maria Clotilde de Mendonça Amaral 
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