
..:: Resumo 

 A preservação da documentação do cabido da Sé do Porto foi uma das preocupações dos homens 

encarregados do governo da canónica desde a Idade Média. Neste seminário pretendemos, num primeiro 

momento, refletir sobre quem, onde e como se fez essa preservação, e, num segundo momento, saber que 

documentação medieval é que se preservou. Esta reflexão conjunta é fundamental para o estudo da própria 

instituição, uma vez que analisa a evolução dos comportamentos face aos acervos a conservar e as práticas 

arquivísticas utilizadas ao longo dos vários séculos. 
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