As Gárgulas do Edifício da Torre do Tombo

O guarda do alfabeto

O guarda dos papiros

O novo, o velho e a morte

A tragédia e a comédia

O bem e o mal

O guarda das ondas
hertzianas

A guerra e a paz

O guarda das pedras

Escultor José Aurélio

Torre de Menagem ou Torre Albarrã. Arquivo Régio. Livros dos Tombos. Guarda-mor

As muralhas dos castelos medievais tinham várias torres, sendo uma delas a mais alta e segura.
Esta torre principal era a chamada torre de menagem ou torre albarrã. O Arquivo régio foi
instalado na torre de menagem do Castelo de São Jorge no tempo d’el -rei D. Fernando. A torre
passou a chamar-se do tombo, por ali se conservarem os Livros dos Tombos (Tombo – Livro no
qual se registavam as demarcações dos bens da Coroa). O responsável pela guarda do arquivo
régio era o guarda--mor. Era ele que guardava, organizava, preservava os documentos e também
exercia funções fiscais e judiciais. Dada a responsabilidade deste cargo, o rei escolhia uma
pessoa da sua inteira confiança.

Alguns dados :


Área ocupada pelo edifício – 11 265m2



Área útil do edifício – 54 235m2



7 pisos, dos quais 4 de depósito



A documentação transferida do Palácio de S. Bento para o novo edifício ocupava cerca
de 35 Km lineares de prateleira. Hoje já são 140 km lineares de prateleiras



O Arquivo Nacional tem atualmente mais de 100 km de documentação



O documento mais antigo que se guarda na Torre do Tombo data do séc. IX (27 de Junho
de 882) e é a carta de fundação de uma igreja, em Lardosa (Penaﬁel)



A Torre do Tombo possui vários documentos registados na Memória do Mundo da
Unesco



O Arquivo Nacional tem sido enriquecido por doações de particulares, que fazem entrega
dos seus arquivos pessoais, de família ou de empresas

Grandes Momentos

