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«Para além de todas as aplicações fantásticas e mirabolantes, alguns dos aspectos mais interessantes dos 
computadores e meios informáticos, residem basicamente na possibilidade de armazenar grandes quantidades de 
informação (numa forma virtualmente eterna - digital - em suportes cada vez mais pequenos, com maior 
capacidade e fiabilidade) e na possibilidade de duplicar essa informação num curto espaço de tempo e de a 
difundir para todo o mundo. Estes processos de armazenar, tratar e ter acesso a informação (texto, imagem e som), 
de um modo rápido, eficiente e relativamente económico, impõem-se de tal modo que a palavra de ordem é 
digitalizar . Actualmente, nada pode superar a gravação de um CD ou um donwload via internet. Rápido, eficaz, 
económico e mais amigo do ambiente.» 

 
A. Caetano 
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Projecto Arquivo Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação do projecto de criação de um ARQUIVO DIGITAL com 

documentação referente ao passado e presente da Tuna Académica da 
Universidade de Coimbra, cujo objectivo fundamental é preservar a memória 
deste organismo. 
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Projecto Arquivo Digital 

 
 

Introdução 
 

Pela importância cultural , artística, académica, social e filantrópica  que tem assumido e 
assume, a T.A.U.C. possui uma quantidade inimaginável de documentos referentes ao seu passado. 
A carga afectiva também não deixa indiferentes várias gerações de indivíduos que estudaram em 
Coimbra e fizeram parte integrante deste organismo - e que naturalmente o recordam tanto pelo seu 
valor lúdico e formativo, como pelo facto de lhes lembrar a mocidade. São muitas as pessoas que 
podemos apontar, que se distinguiram na vida pública e estiveram intimamente ligados à T.A.U.C. 
(ex. Simões Barbas, António Nobre, Egas Moniz, Raposo Marques, José Afonso, António Portugal, 
Almeida Santos, entre muitos outros). 

Ao longo da história do organismo, várias iniciativas foram tomadas no sentido de reunir 
documentação sobre a sua actividade. Um Arquivo  e uma Sala Museu são realidades desde longa 
data, mas sempre houve limitações de espaço e outras prioridades a nível de investimentos. 
Recentemente, tendo em atenção a importância que deve ser dada ao registo e documentação da 
actividade, tomámos a decisão de dedicar em exclusivo uma das nossas “salas de aula” para sala de 
arquivo. Simultaneamente, definimos uma orgânica, objectivos, assim como os instrumentos de 
trabalho, técnicas e políticas de preservação dos documentos pois um arquivo não pode reduzir-se a 
um mero depósito de material. Todo o material deve ser alvo de importantes atenções, 
nomeadamente: operações de preservação, estudo e divulgação. Para além da manutenção dos 
tradicionais arquivos (de correspondência, fotográfico, recortes de jornais, objectos e outros 
documentos) é fundamental investir numa vertente digital para o nosso arquivo. Por conseguinte, é 
esta a intenção que delineamos neste projecto, de onde realçamos a necessidade de adquirir infra-
estruturas informáticas (computadores e periféricos) e apostar na digitalização, como forma de 
assegurar a preservação da informação, bem como a sua ampla divulgação e acessibilidade.  

Resumindo, com a proliferação dos sistemas informáticos tornou-se urgente/imperativo 
aproveitar estas tecnologias e a vontade de todos aqueles que querem participar neste trabalho, para 
reunir e assegurar a preservação de todo este manancial de informação, num suporte duradouro (CD 
ROM) sob uma forma não degradável (digital), fácil e barata de duplicar, acrescida ainda com a 
possibilidade de difusão para massas (via Internet). Para cumprir esta tarefa projectámos o Arquivo 
Digital que para além de mero arquivo informático, pretende institucionalizar um modesto e 
despretensioso Centro de Estudos sobre a história e o património da T.A.U.C.. 
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Projecto Arquivo Digital 

 

Principais objectivos deste projecto: 
 
 
Após análise de alguns levantamentos de informação e pequenos trabalhos de investigação, 

levados a cabo por antigos sócios deste organismo (particularmente, o Dr. Travassos Cortez, 
investigador da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que antes de falecer, se preparava 
para publicar uma obra alusiva aos primeiros 10 anos de existência da T.A.U.C.), apercebemo-nos 
do grande manancial de informação e documentos referentes à T.A.U.C. e portanto da sua dimensão 
cultural, artística,  académica e filantrópica. A quantidade de informação e a sua relevância, levou-
nos a estruturar este projecto, cujos principais objectivos são:  

 
- reunir e digitalizar toda a documentação referente à T.A.U.C. e construir um Arquivo 

Digital com  essa informação  
- tratar essa informação para posteriormente elaborar um historial detalhado desta instituição, 

a editar em livro ou em CD-ROM comemorativo, com o título  «A história da T.A.U.C.» 
- tornar acessível (através da Internet ) o conteúdo do arquivo mantendo para o efeito um 

servidor ligado à rede do Centro de Informática da Universidade de Coimbra  
- promover novos trabalhos de investigação sobre a T.A.U.C. ou com ela relacionados e que 

se enquadrem nos seus fins institucionais 
- continuar a organizar exposições com o material existente (cada vez com mais critério e 

qualidade) e promover a construção de um espaço físico próprio para abrigar todo o património 
histórico da T.A.U.C. (para além da pequena sala Museu localizada na nossa sede e do espaço no 
Museu Académico de Coimbra) 

- preservar o património da T.A.U.C. - especialmente todos os objectos mais antigos nos quais 
se nota o peso dos cem anos e ausência de técnicas e condições apropriadas de conservação 

- dar a conhecer a história deste organismo e divulgar as suas actividades 
 
 
Sintetizando, os fins deste projecto são reunir, digitalizar, estudar e difundir essa 

informação e concomitantemente preservar a memória do organismo e dinamizar as actuais 
actividades. 
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Projecto Arquivo Digital 

 

Primeira fase de concretização do projecto 
 
 
Classificar, digitalizar e armazenar em CD ROM o material que possuímos. Reunir mais 

material, realizando pesquisas em bibliotecas e estabelecendo contactos com antigos sócios do 
organismo com vista a cedências de material. 

Material imprescindível: pelo menos um bom computador equipado com um scanner de 
mesa e um gravador de CD. Material acessório: computador portátil com scanner portátil e camera 
fotográfica digital. 

 
Tarefas concretas a realizar durante esta primeira fase: 
 
1. Reunir, classificar e digitalizar: 

- Fotos 
- Recortes de jornal  
- Correspondência 
- Documentos de direcção (actas, …) 
- Outros documentos escritos importantes 
- Cartazes e programas 
- Partituras 
- Relatos e descrições de viagens 
- Gravações audio e vídeo 

 
2. Fotografar objectos e reunir o máximo de informação a seu respeito. 
 
Os registos audio e vídeo serão objecto de investigação e recolha, selecção, tratamento 

informático e armazenamento. 
O registo fotográfico de todas as peças existentes será um dos elementos chave a integrar na 

base de dados que servirá como inventário do Património da T.A.U.C.. 
 

 
Segunda fase de concretização do projecto 

 
O trabalho apresentado na primeira fase, será um trabalho para durar no tempo. Mas assim 

que tivermos reunido algum deste material na forma digitalizada, daremos início à construção do 
nosso arquivo. Porque prevemos que o volume de informação será considerável, a estrutura do 
arquivo terá muito provavelmente de ser repensada à medida que o trabalho for evoluindo. Ainda 
assim - e tendo por base o trabalho já realizado - a informação será subdividida em grandes grupos e 
estes obedecerão a um sistema de total inter-referência, de modo a proporcionar fácil exploração e 
busca da informação contida no arquivo. A apresentação da informação seguirá muito de perto as 
páginas da internet (formato html). Teremos o nosso sistema de busca e o nosso próprio software. 
Existirão duas versões paralelas do arquivo: uma versão leve navegável através da Internet e uma 
versão mais pesada que só será praticável explorar a partir de CDs ou discos duros e que será 
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Projecto Arquivo Digital 

naturalmente o arquivo com qualidade superior. Toda a informação do arquivo será disponibilizada 
via rede ou em CDs a todos os interessados que se proponham fazer trabalhos de investigação sobre 
a T.A.U.C.. Entre outras coisas, esta alternativa evitará que várias pessoas manuseiem objectos já 
bastante degradados e que sintam a necessidade de os sujeitar a novas operações de digitalização, e 
possibilitará ainda o acesso rápido a informação e documentos que se encontram dispersos em 
bibliotecas distantes. 

 
 
Eis os principais grupos em que subdividimos a informação e que estão intimamente 

ligados (“linkados”) entre si: 
 
História da T.A.U.C. – história dos grupos e projectos que existiram e existem no seio do organismo 
Curriculum Vitae da T.A.U.C. 
Álbum fotográfico 
Recortes de jornais - cronologia 
Fichas de sócios - data, instrumentos, grupos, curso, cargos directos, Secção VIP, etc 
Direcções da T.A.U.C. 
Maestros - biografias 
Distinções atribuídas ao organismo 
Peças oferecidas: medalhas, fitas, condecorações, jóias e outros objectos 
Locais visitados - digressões 
Espectáculos: repertórios, cartazes e programas 
Relatos e descrições de viagens 
Comemorações aniversários: 50, 75, 80 e 100 anos 
Os Ciclos Sinfonia e os Ciclos de Música instrumental 
Escola de música: as primeiras iniciativas (1960) e a afirmação (1980) 
Fado de Coimbra - história e relações com a T.A.U.C. e o papel da T.A.U.C. 
História da T.A.U.C. e da Academia de Coimbra 
Livros publicados sobre o organismo e referências 
Secção de artigos sobre música instrumental 
Revista «Música em Si» em suporte informático 
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Projecto Arquivo Digital 

 

Orçamento do Material Informático Necessário 
 
Considerando que a natureza deste arquivo requer aquisição e tratamento digital de imagem 

(foto e vídeo), som e texto e por consequência o seu armazenamento em suportes digitais, o maior 
investimento que tem de ser feito é a nível de “hardware” informático. 

 
Hardware  

Monitor NOKIA de 17” ZI  
Motherboard FIC Pentium II 440 BX  
Pentium II a 450MHz  
128Mb DIMM de Memória RAM  
Disco rígido 13 GB Maxtor / Western Digital  
Placa gráfica Marvel AGP G200 8 MB BULK SDRAM  
Placa de som Soundblaster 64  
Placa de aquisição de vídeo Miro DC 30 Plus  
Placa de rede OVISLINK 100 Mbs PCMCIA  
Leitor de CD ROM 40x Philips  
Teclado  
Rato MS Intellimouse  
Leitor de Diskettes  
Sub-Total 590,000.00 Esc. 
  
Regravador de CDs interno SCSI Yamaha 4416S 120,000.00 Esc. 
Scanner de mesa A3 Mustek Paragon 1200 A3 Pro 196,000.00 Esc. 
Impressora Epson Stylus Color 1520 185,000.00 Esc. 
HUB de 8 portas 100 Mbs RJ45 / 1 BNC 64,000.00 Esc. 
UPS APC BK 650 MI 650/400  22/5 42,000.00 Esc. 
  
Toshiba Satellite 4010 CDT 490,000.00 Esc. 
Scanner portátil 45,000.00 Esc. 
Camera Fotográfica Digital Olympus C-1400 XL 
1280-1024 1.4 milhões pixels, zoom 3x reflex 

270,000.00 Esc. 

Software  
MS Windows 98 (Inglês) 21,000.00 Esc. 
MS Office 97 (Inglês) 107,000.00 Esc. 
Adobe Photoshop 5.0 (Inglês) 160,000.00 Esc. 

Mobiliário  
1 Cadeira 35,000.00 Esc. 
1 Secretária 60,000.00 Esc. 
3 Estantes metálicas 75,000.00 Esc. 
Total 2,460,000.00 Esc. 
 
Nota: Orçamento apresentado pela DMI em Fevereiro de 1999. Pode sofrer alterações. 


