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Nota de Apresentação 

O Centro de Informação e Documentação do Mosteiro da Batalha 

teve a iniciativa de mandar digitalizar o seu Ficheiro Cronológico de 

fontes manuscritas existentes em arquivos portugueses, não só para 

uso interno, mas também com o intuito de facultar aos interessados 

a  consulta e pesquisa através de uma ferramenta digital clara e de 

fácil manuseamento, que já se impunha nos dias de hoje. 

A elaboração do referido Ficheiro teve como base a agregação, em 

complementaridade, de dois trabalhos fundamentais feitos 

anteriormente:  o conjunto organizado em fichas manuais, de 

registos de documentos, localizados, cotados e sumariados no seu 

conteúdo, resultado de um trabalho de investigação coordenado pela 

Prof.ª Doutora Iria Gonçalves, em 1985;  e a colectânea de autoria do 

Prof. Doutor Saul António Gomes, na sua obra de quatro volumes 

intitulada Fontes Históricas e Artísticas  do Mosteiro e da Vila da 

Batalha (Séculos XIV a XVII), de 2002. Todas as notas, referências e 

observações relevantes de ambos os autores foram devidamente 

mantidas. 

A novidade neste Ficheiro, para além da sua constituição digital, 

consiste em facultar, sempre que possível e em casos de pertinência, 

a hiperligação para o respectivo documento, ou fundo onde conste, 

bem como para obras relevantes com fonte digital, ou outras 

hiperligações de interesse. 

O conjunto compõe-se de ficheiros individuais em formato PDF com 

a sequência: Apresentação, Abreviaturas, Bibliografia, Webgrafia, ao 

que se seguem, também separadamente, os ficheiros PDF dos 

séculos XIV a XIX (o trabalho ainda está a decorrer, estando 

actualmente disponíveis apenas o século XIV e XV). Cada ficheiro 

PDF, respeitante a cada século, está dividido por colunas com os 



tópicos convenientes e necessários a este tipo de registo. Importa 

referir que sempre que haja a transcrição de um documento 

publicada e disponível em suporte digital, tal será assinalado com a 

devida abreviatura (FD, i.e., Fonte Digital), e ficará acessível em 

hiperligação no ficheiro PDF Bibliografia. Convém igualmente saber 

que há páginas do ANTT cuja hiperligação é apresentada, que 

contêm listas de documentos com representação digital, como livros, 

por exemplo, em que raramente o número de cada página do livro 

corresponde ao número na cota do documento, pelo que neste caso 

terá o utilizador de o pesquisar e seleccionar. 

A necessidade de economizar espaço, também para uma  melhor e 

mais fácil visualização, levou a que se recorresse frequentemente a 

abreviaturas, que se encontram explicadas por extenso no ficheiro 

respectivo.  

Boa consulta!  

Nota: o Ficheiro Cronológico não se rege pelo acordo AO90. 

    

 

Imagem: Estátuas jacentes do casal régio fundador sobre a arca tumular onde repousam, na     

Capela do Fundador, Mosteiro da Batalha. 


