
   Horário 

 
Serviço de leitura e apoio: 

De 2ª a 6ª feira: das 9.30 às 19.30h 

Sábados: das 9.30 às 12.30h 

 

Sala de Leitura de Microfilmes: 

 De 2ª a 6ª feira: das 9.30 às 19 30h 

Sábados: das 9.30 às 12.30h 

 

Certidões e fotocópias:  

De 2ª a 6ª feira: das 10.00 às 12.30h  

e das 13.30 às 17h. 

 

Requisições:  
Sala de Leitura Geral: 

De 2ª a 6ª feira: das 9.30 às 15.30 h 

Sábado - originais requisitados até  

às 15.30h da 6ª feira anterior 

 

Horário de Verão: 
A estabelecer por despacho em cada ano. 

 

 

 

Para mais informações consulte o site:          

www.dgarq.gov.pt 

 

 

 

 

   Sabia que … 

 
    … o documento mais antigo arquivado 

na Torre do Tombo data do século IX? É 

a notícia da fundação de uma Igreja em 

Lardosa; 

 

… o documento que reconhece Portugal 

como nação independente - a Bula 

Manifestis Probatum de 1179 também 

aqui se encontra? 

 

… um dos fundos documentais mais 

consultados são os Arquivos da 

PIDE/DGS? 

 

… a Torre do Tombo tem vários 

documentos classificados no registo 

Memória do Mundo da UNESCO? São 

eles, o Tratado de Tordesilhas, a carta 
do Achamento do Brasil de Pêro Vaz de 

Caminha e o Corpo Cronológico 

 

… o Corpo Cronológico é uma colecção, 

formada por Manuel da Maia, que reúne 

cerca de 83 mil documentos, em papel e 

pergaminho, dos séculos XII ao XVII?  

 

… a Torre do Tombo tem mais de 36 mil 

processos da Inquisição ? 

 

 

 

 

 

 
  O ARQUIVO NACIONAL  

DA  

TORRE DO TOMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Serviço Educativo 

 

 

 
         Direcção Geral de Arquivos 

                Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

          Alameda da Universidade, 1649-010 Lisboa 

                             Tel.. 217 811 500        

                          e-mail:grec@iantt.pt 

 

 

 



 Historial 

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é 

um dos arquivos mais antigos do mundo. 

Tem como missão a salvaguarda, 

conservação, valorização e divulgação do 

Património Arquivístico Nacional suporte 

da nossa Memória colectiva. 

 

Nos primeiros tempos do reino de 

Portugal a corte era itinerante, pelo que 

se faziam cópias dos documentos 

produzidos. Eram guardados nos cartórios 

dos mosteiros, para que não se 

perdessem, 

Na segunda metade do século XIV o Real 

Arquivo fixa-se na torre albarrã do 

Castelo de S. Jorge, em Lisboa. A Torre  

passa a chamar –se  do Tombo por ali se 

guardarem os livros dos Tombos da Coroa 

– livros de registo dos bens reais.  

 

A Torre do Tombo ruiu com o terramoto 

de 1755. Os documentos que se salvaram 

foram transferidos, provisoriamente, para 

o Mosteiro de S. Bento da Saúde – actual 

edifício da Assembleia da República – 

onde ficaram até 1990, data em que 

finalmente são transferidos para o actual 

edifício, construído de raiz para o efeito. 

 

   Circuito do documento 

Desde que entram no Arquivo até 

serem disponibilizados à consulta, os 

documentos são sujeitos a vários 

tratamentos. 

Com o objectivo de os preservar e 

conservar, os documentos são: 

 

 higienizados 

 expurgados 

 restaurados 

 microfilmados 

 digitalizados 

 fotografados 

 acondicionados 

 

Com o objectivo de recuperar a 

informação, os documentos são: 

 

 identificados 

 organizados 

 descritos  

 

Com o objectivo de os divulgar, os 

documentos são: 

 

 Descritos em IDD’s 

 disponibilizados para consulta 

presencial ou on line 

 expostos 

   Circuito do leitor 

O acesso à Sala de Leitura da Torre 

do Tombo é livre a pessoas com mais 

de 18 anos.  

 

Para consultar os documentos apenas 

é necessário um Cartão de Leitor. 

 

Ao entrar no edifício, o leitor deve 

identificar-se na Portaria, deixar os 

seus objectos pessoais no Bengaleiro 

e dirigir-se ao Serviço de 
Referência, no 1º piso. Aí encontra 

técnicos habilitados para o apoiar. 

 

Os documentos originais são 

consultados na Sala de Leitura; 

Geral, os documentos microfilmados, 

na Sala de Leitura de Microfilmes.  
 

 

 

 


