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Resumo 

Nesta comunicação oral pretende-se apresentar os esforços concertados das instituições nacionais para 
a salvaguardo e preservação do património arquivístico colonial, desde a constituição da Secção do 
Arquivo da Marinha e Ultramar (AMU), na Biblioteca Nacional, à fundação do Arquivo Histórico Colonial 
(AHC), no Ministério das Colónias, no qual António José Pires (1861-1938), também conhecido por Pires 
Avelanoso, desempenhou um papel de relevo. 

Através do relato biográfico, analisamos a sua acção neste processo, enquanto arquivista bibliotecário, 
com a formação e os objectivos inerentes a este grupo profissional, mas também enquanto intelectual 
proeminente da sua geração, integrando a vida cultural do País. Viajado, fundador da União Colonial 
Portuguesa, editor da Tribuna e do Norte Transmontano, redactor no O Jornal, membro activo da 
Sociedade de Geografia de Lisboa (1875), Avelanoso não esteve alheio à nova política ultramarina, de 
‘independência nacional’, alicerçada na valorização dos recursos nacionais e africanos, de pendor 
regenerador. Comungando do ideário nacionalista, que imperou na segunda década do século XX, Pires 
Avelanoso estava convicto do ‘serviço’ que prestou às colónias e ao País, enquanto impulsionador da 
reunião dos arquivos coloniais e director honorário do AHC. Efectivamente, Avelanoso afirma os ideais 
dos eruditos da sua geração, ao mesmo tempo que representa a classe do arquivista-bibliotecário, 
enquadrada pelas deliberações da Inspecção das Bibliotecas e Arquivos que, durante a I República, à 
semelhança do que passava nas instituições congéneres estrangeiras, é pautada por políticas de 
salvaguarda do património, consubstanciadas no esforço de identificação, organização e incorporação 
de fundos históricos. Ciente da situação de risco de perda e das necessidades de conservação deste 
património, o especialista assume a liderança da Comissão Administrativa de Obras para adaptação do 
Palácio da Ega à função de Arquivo colonial, preocupando-se, muito em particular, com as suas 
condições de preservação. Porém, o homem do mundo, inspirado nos modelos europeus, preocupa-se 
ainda com os direi os humanos, os valores de cidadania e a afirmação identitária da nação, alcançada 
através da salvaguarda da memória social, onde os arquivos desempenham um papel central. Com base 
no estudo desta figura emblemática, será explorada esta dupla vertente do interesse pela preservação 
do património arquivístico colonial, reflectindo sobre a importância e os valores atribuídos a este 
património, primeiro como meio para alcançar a unidade nacional, pelo recurso à História, e 
posteriormente como instrumento de afirmação do poder político e de exaltação nacional. Nesta 
perspectiva, será ainda discutida a política legislativa aplicada aos arquivos e bibliotecas adoptada pelo 
Estado Novo, que transformará este património num dos instrumentos mais eficazes da propaganda 
nacionalista. 
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