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Introdução 
 

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo, gerido pela Direção-Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) é uma das instituições mais antigas do país que, no 

decorrer dos anos, tem vindo a recolher uma vasta coleção de documentos históricos. A 

sua coleção possui documentos originais desde o século IX até à atualidade e utiliza 

metadados para descrever os objetos culturais, enquadrados pelas normas ISAD (G) e 

ISAAR (CPF) relativas à descrição arquivística. 

Os metadados utilizados na descrição arquivística ajudam os utilizadores a encontrar e a 

contextualizar os documentos que procuram. Desta forma, o Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo definiu o próprio sistema de descrição online, seguindo as normas do Conselho 

Internacional de Arquivos. Os metadados utilizados dizem respeito, na sua maioria, a 

descrições textuais do contexto e ao conteúdo de documentos. Porém, estes não exploram 

todas as potencialidades da pesquisa de documentos, dado que não estão registadas todas 

as relações relevantes do contexto e conteúdo documentos existentes, em forma 

processável automaticamente. Esta questão é fulcral, dado que os metadados utilizados 

são a forma principal de chegar até aos documentos e é através daqueles que é possível 

encontrar diversos tipos de documentos como, por exemplo, documentos digitais com 

descrição e documentos físicos com e sem descrição. Desta forma, revela-se ser preciso 

gerar novas ferramentas para efetuar a descrição dos documentos, devendo ser mais 

flexíveis e também processáveis automaticamente. 

Perante esta situação, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo pretende renovar a 

infraestrutura de dados que existe e que é utilizada na descrição arquivística. 

O presente documento pretende testar a qualidade do acesso, através da análise do 

comportamento de pesquisa de dois grupos de utilizadores (utilizadores comuns e 

arquivistas). Para isso, foi elaborado um guião com diferentes questões para que estes 

dois grupos de utilizadores pudessem utilizar tanto o DigitArq como a nova interface 

(DigitArq+). Com este guião avalia-se a forma como as pesquisas são efetuadas, tendo 

sempre, por isso, uma perspetiva da resposta de cada utilizador (conseguir descobrir a 

informação) e uma perspetiva de familiaridade com cada interface. 

  



Margarida Gouveia Augusto 

6 

 

Descrição do guião 
 

O DigitArq é a plataforma de pesquisa do Arquivo Nacional da Torre do Tombo que tem 

o objetivo de permitir aos utilizadores o acesso remoto a determinados serviços que, 

anteriormente, só conseguiriam de forma presencial, como, por exemplo, visualizar 

documentos digitalizados ou reservar documentos para leitura presencial. 

Desta forma, quando se acede a esta plataforma1, a primeira entrada com que o utilizador 

se depara é com o modo mais básico da pesquisa (Figura 1), onde lhe é permitido colocar 

o termo ou a expressão que deseja pesquisar, bem como o intervalo temporal, caso este 

seja pretendido. 

 

 

Figura 1 - Interface da Pesquisa Simples 

  

Na barra do topo é possível observar que também existe o modo de pesquisa avançada 

(Figura 2). Esta pesquisa, por sua vez, permite ao utilizador efetuar uma pesquisa mais 

refinada, através da pesquisa pelo código de referência, pelo título ou pela pesquisa com 

intervalos temporais como a data de criação do registo, a data da última modificação do 

registo ou outro intervalo que o utilizador pretenda. Também é possível efetuar pesquisas 

através da cota atual, dos níveis de descrição (fundo, secção, unidade de instalação, entre 

outros), bem como pesquisar noutros campos (âmbito e conteúdo, autor intelectual ou 

unidades de descrição relacionadas) e efetuar uma pesquisa por assuntos (cidades, 

 
1 https://digitarq.arquivos.pt/  

https://digitarq.arquivos.pt/
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cargos). Nos campos relativos ao título e à cota atual, o utilizador pode selecionar se o 

termo ou a expressão inserida contém todas as palavras, se contém qualquer uma das 

palavras e se contém ou não a frase exata. 

 

 

Figura 2 - Interface da Pesquisa Avançada 

  

Por outro lado, o protótipo do projeto EPISA DigitArq+ (Figura 3) até ao momento só 

possui uma barra de pesquisa onde o utilizador pode inserir o termo ou expressão a 

pesquisar. Após efetuar a pesquisa, a interface mostra os resultados que foram devolvidos, 

bem como as entidades que estão associadas a estes registos de arquivo. 

 

 

Figura 3 - Interface DigitArq+ 
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Com o intuito de avaliar a qualidade do acesso à nova interface – DigitArq+ –, optou-se 

por elaborar um guião de atividades de pesquisa (Apêndice 1 – Guião completo) a 

executar por um conjunto de utilizadores no DigitArq e no DigitArq+, procedendo-se à 

observação dos correspondentes comportamentos e à sua análise comparativa. 

Este guião traduz-se num conjunto de seis perguntas que foram construídas do ponto de 

vista de quatro categorias de tarefas. A primeira categoria incidia sobre encontrar 

documentos e, para isso, desenvolveram-se as perguntas 1 e 2. A segunda categoria era 

relativa à quantidade de documentos que resultam de determinadas pesquisas (perguntas 

3 e 4). A terceira categoria tinha o intuito de testar o efeito das datas em pesquisas, 

refletindo-se na pergunta 5. Finalmente, através da pergunta 6, a quarta categoria tinha 

o intuito de explorar a estrutura hierárquica de cada coleção existente. 

Para o registo destas respostas, foi preparado um documento Excel que possuía três 

folhas: a primeira com a explicação das etiquetas utilizadas nas folhas seguintes 

(Apêndice 2 – Campos utilizados no registo das respostas); a segunda com o registo 

das respostas dos utilizadores comuns e a terceira com o registo das respostas dos 

arquivistas. 

Desta forma, tanto a folha dos utilizadores comuns como a folha dos arquivistas possuíam 

uma célula com o número do participante (participante 1, participante 2, etc.), seguindo-

se um conjunto de quadros do lado esquerdo, que correspondiam às respostas obtidas no 

DigitArq, e do lado direito os quadros que correspondiam às respostas obtidas no 

DigitArq+. Por sua vez, estes quadros estavam divididos por perguntas, existindo células 

para registar a forma da resposta e a resposta final que o utilizador dava, seguindo-se 

eventuais erros cometidos e as notas. Estas linhas eram iguais para as pesquisas no 

DigitArq e no DigitArq+ (Apêndice 3 – Organização do registo das respostas). 

Por baixo, existe outro quadro para registar a informação relativa ao tipo de contacto com 

o DigitArq (se se tratava de um utilizador que já teve algum contacto com a plataforma, 

se nunca usou ou se usou poucas vezes); um possível comentário ou sugestão que o 

utilizador pudesse mencionar relativamente à nova interface; se o utilizador consideraria 

útil ter a opção de selecionar determinados filtros que, posteriormente, estivessem sempre 

ativos durante várias pesquisas e, por fim, idade e formação académica (Apêndice 3 – 

Organização do registo das respostas). 
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Perguntas colocadas no guião 
 

Nesta secção apresentam-se os resultados esperados em cada tarefa do guião. Para evitar 

dispersão, as figuras com os ecrãs de pesquisa mencionados encontram-se no Apêndice 4 

– Resultados das pesquisas efetuadas. 

 

Pergunta 1  

 

Para a primeira pergunta do guião – Que documento é devolvido quando se pesquisa a 

Cota Atual “Empresa Pública do Jornal O Século, Joshua Benoliel, Cota Desconhecida 

011”? – era necessário efetuar uma pesquisa que devolvesse o documento “Venda de 

louça preta: as Sras. D. Maria Luísa de Brito Rocha e Melo, D. Helena de Brito Rocha e 

Melo, D. Ana da Cunha e Meneses Pinto Cardoso (Lumiares), D. Maria Luísa Barroso da 

Câmara, o Sr. Francisco Queirós de Andrade Pinto, e as Sras. D. Francisca Seabra de 

Lacerda, D. Maria de Brito Rocha e Melo e D. Maria Emília Cabral da Silva”. 

Esta questão tinha o objetivo de encontrar o documento através da informação presente 

na sua Cota atual. Para isso, era necessário efetuar uma pesquisa avançada (Figura 6) 

dado que neste tipo de pesquisa existe um campo específico para pesquisar pela Cota 

atual. 

Também seria possível encontrar o documento em questão através da pesquisa simples 

(Figura 7). Contudo, ao efetuar a procura pela pesquisa avançada, o DigitArq devolve 

diretamente o documento pedido, enquanto pela pesquisa simples o DigitArq iria 

devolver dois documentos, sendo que só um é que corresponde à Cota atual pedida. 

No que concerne ao resultado esperado de resposta a esta questão, é de referir que, na 

pesquisa simples, deveria aparecer somente um resultado, dado que a Cota Atual é única 

para cada documento. Por outro lado, na pesquisa avançada, o DigitArq devolve o 

documento pretendido, abrindo-o diretamente após a sua pesquisa. 

Já no DigitArq+, não foi possível efetuar esta pesquisa pela Cota Atual. Desta forma, foi 

pedido aos utilizadores que efetuassem uma pesquisa que devolvesse o mesmo 

documento, mas não podendo utilizar o título completo do mesmo. Ou seja, só seria 
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possível aceder ao documento através de parte do seu título ou do código de referência. 

Esta interface devolveu somente um resultado, conforme é possível observar na Figura 8. 

 

Pergunta 2 

 

Esta questão – Qual o código de referência do documento composto sobre o processo de 

Jerónima da Cruz? – tinha o objetivo de testar a capacidade de encontrar documentos, 

através de informação presente nos respetivos campos de descrição. 

Esta pesquisa devolvia o documento com o título “Processo de Jerónima da Cruz” e tanto 

se podia efetuar uma pesquisa simples como uma pesquisa avançada. No caso da pesquisa 

simples, poder-se-ia pesquisar por “Jerónima da Cruz” ou por “processo de Jerónima da 

Cruz”. A primeira pesquisa devolvia vinte e quatro resultados (Figura 9), sendo que o 

documento pretendido é dos últimos a surgir, enquanto na segunda pesquisa devolve 

somente cinco resultados, onde o documento pretendido é o terceiro a aparecer (Figura 

10). No caso da pesquisa avançada, ao pesquisar por “Jerónima da Cruz” o DigitArq 

devolve três documentos compostos, sendo um deles o documento pretendido (Figura 

11). Quando se pesquisa por “processo de Jerónima da Cruz” devolve apenas dois 

documentos compostos, sendo um deles o pretendido (Figura 12). 

Apesar destes resultados, esperava-se que, no DigitArq, quando se efetuasse a pesquisa 

“processo de Jerónima da Cruz”, devolvesse somente resultados de processos com nomes 

semelhantes ao pesquisado como, por exemplo, os documentos compostos “Processo de 

Jerónima da Cruz ou Soares” e “Processo de Joana da Cruz”. Este resultado deve-se ao 

facto de o DigitArq efetuar a pesquisa simples em todos os campos de descrição dos 

documentos como, por exemplo, o código de referência, o âmbito e conteúdo ou a cota 

atual. Assim, devolve todos os documentos que contenham a expressão de pesquisa ou 

uma parte da mesma nos campos de descrição existentes. 

No que concerne ao DigitArq+, quando se efetua uma pesquisa por “Jerónima da Cruz”, 

esta interface devolve somente um resultado que é o documento composto (Figura 13) e, 

também, mostra uma entidade que está associada a este documento que, neste caso, é o 

nome da pessoa em causa (Figura 14). 
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Porém, também é possível chegar a este documento composto através da expressão 

“Processo de Jerónima da Cruz”. Neste caso, a interface só devolve o documento 

composto e não associa qualquer entidade (Figura 15). 

 

Pergunta 3 

 

A terceira pergunta – Qual é o número de resultados devolvidos quando se efetua uma 

pesquisa sobre o Mosteiro de São Bernardo de Portalegre? – tinha o intuito de averiguar 

a quantidade de documentos que podem resultar de determinadas pesquisas. 

Desta forma, ao efetuar a pesquisa simples sobre o Mosteiro de São Bernardo de 

Portalegre no Arquivo Distrital de Portalegre, este devolveu 106 resultados (Figura 16). 

Defende-se a posição de que nem todos eram relevantes, dado que alguns dos resultados 

devolvidos não pertencem ao fundo pesquisado. É de referir que o ideal seria devolver o 

fundo relativo ao Mosteiro de São Bernardo de Portalegre como primeiro resultado, 

seguindo-se todos os documentos que lhe pertencessem e, desta forma, estes poderiam 

conduzir o utilizador até ao fundo. Quando se faz uma pesquisa avançada, através do 

campo do Título, o Arquivo Distrital devolve somente catorze resultados, sendo que o 

primeiro é o próprio fundo e os restantes são documentos simples que fazem parte do 

mesmo (Figura 17). 

Relativamente ao DigitArq+, esta interface só devolve um resultado, não possuindo 

qualquer entidade associada (Figura 18). Porém, se se efetuar a pesquisa por “São 

Bernardo”, além de devolver como resultado este mesmo fundo, o DigitArq+ mostra uma 

entidade - Convento de São Bernardo, da Ordem de Cister (Figura 19). 

 

Pergunta 4 

 

A quarta pergunta – Efetuar uma pesquisa que devolva as secções existentes no fundo 

“Juízo da Índia e Mina”. Registar o número de secções encontradas. – tinha o intuito de 

verificar a quantidade de documentos que podem resultar de determinadas pesquisas, à 

semelhança da pergunta 3, mas incluindo explicitamente o nível de descrição pretendido. 
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Para isso, era necessário que o utilizador efetuasse uma pesquisa que mostrasse as secções 

que o fundo “Juízo da Índia e Mina” possui. Num primeiro momento, ao efetuar uma 

pesquisa simples com a expressão “Juízo da Índia e Mina” e, seguidamente, selecionar a 

opção “Secção” do lado direito (Figura 20), o DigitArq irá devolver cinco resultados, mas 

apenas três pertencem a este fundo. Se se efetuar o mesmo percurso na pesquisa avançada 

(Figura 21), também com a expressão “Juízo da Índia e Mina”, o DigitArq não irá 

devolver qualquer documento, dado que é feita uma pesquisa pelo título e não existe 

nenhuma secção com esse título. 

O esperado era que a resposta obtida fossem as vinte e cinco secções presentes no fundo. 

Contudo, os resultados obtidos justificam-se pelo facto de a própria secção não ter 

diretamente a expressão “Juízo da Índia e Mina” e, por isso, não aparece nos resultados 

devolvidos. Ou seja, o DigitArq não está a usar a hierarquia presente em todos os 

documentos para efetuar a pesquisa. Caso a pesquisa através da hierarquia fosse utilizada, 

o DigitArq deveria devolver todas as secções. Quando o utilizador quer fazer uma 

pesquisa hierárquica, o DigitArq deveria considerar tudo o que está sob um determinado 

resultado. Assim, seria possível procurar o fundo e a informação relativa a este deveria 

estar presente nos diversos níveis de descrição existentes. Deste modo, o utilizador já 

poderia ser capaz de aplicar qualquer filtro que iria obter sempre a resposta mais completa 

possível. 

Por fim, o DigitArq+ devolve apenas um documento que é o próprio fundo, não tendo 

qualquer entidade associada (Figura 22). 

 

Pergunta 5 

 

A pergunta 5 – Ao efetuar uma pesquisa sobre “registos de baptismos”, registe o número 

de resultados devolvidos. Seguidamente, fazer a mesma pesquisa considerando o 

intervalo temporal entre 1811 e 1822, registando, igualmente, o número de resultados. – 

tinha o objetivo de testar o efeito das datas nas pesquisas. 

Ao efetuar a pesquisa simples no Arquivo Distrital do Porto, são devolvidos 13077 

resultados, entre fundos, séries, unidades de instalação e documentos simples (Figura 23). 

Porém, quando a pesquisa é restringida ao intervalo temporal pedido, o número de 

resultados devolvidos desce abruptamente para 1214 resultados (Figura 24). O mesmo 
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acontece na pesquisa avançada onde, numa primeira fase, são devolvidos 12599 

documentos (Figura 26) e, após a introdução do intervalo temporal, o número de 

resultados decresce para 817 (Figura 27). 

Os resultados previamente mencionados são os obtidos quando nos campos específicos 

para as datas se colocam somente os anos (neste caso, 1811 e 1822). Mas, ao colocar as 

datas completas (neste caso, 1811-01-01 e 1822-12-31), existe a diferença de um 

resultado. Ou seja, quando se coloca apenas o ano, o Arquivo Distrital devolve 1214 

resultados, enquanto quando se colocam as datas completas, o Arquivo Distrital devolve 

1213 resultados (Figura 25). O mesmo acontece na pesquisa avançada: com a utilização 

dos anos o Arquivo Distrital devolve 817 resultados e com a utilização das datas 

completas, devolve 816 resultados (Figura 28). Esta diferença dos resultados ocorre 

devido a uma unidade de instalação2 que na sua data de produção tem apenas “1811”, o 

que faz com que não seja abrangida quando se coloca um intervalo temporal específico. 

Por fim, relativamente ao resultado no Digitarq+, é de referir que esta interface devolve 

vinte e oito resultados e não possui nenhuma entidade, não sendo possível fazer restrições 

com intervalos temporais (Figura 29). 

 

Pergunta 6 

 

A pergunta 6 – Efetue uma pesquisa para encontrar o nome do fundo, bem como o nome 

dos diferentes níveis de descrição, onde está presente o documento simples “Um aquário 

de 2,40x1,00 m” com o código de referência PT/TT/AS/A/001/000142. – tinha o objetivo 

de evidenciar a existência de uma estrutura hierárquica no DigitArq. Esta, por sua vez, 

mostra de que forma os documentos são organizados. 

Quando se procura este documento através da pesquisa simples do DigitArq, são 

devolvidos três resultados com o mesmo nome, por isso é que a pergunta se faz 

acompanhar do código de referência para que seja possível identificar o documento em 

causa (Figura 30). Por outro lado, quando se procura este documento através da pesquisa 

avançada do DigitArq, são devolvidos dois resultados (Figura 31) caso a pesquisa seja 

 
2  https://pesquisa.adporto.arquivos.pt/details?id=827166 

https://pesquisa.adporto.arquivos.pt/details?id=827166
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feita somente através do título. Quando a pesquisa é feita através do código de referência, 

o DigitArq abre diretamente o documento (Figura 32). 

Já o DigitArq+ devolve apenas um resultado, não possuindo entidades associadas. Neste 

caso, o documento é devolvido quer a pesquisa seja feita através do título quer seja através 

do código de referência (Figura 33). 
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Descrição das entrevistas 
 

Nesta secção é apresentada a análise dos resultados obtidos nas sessões de resposta ao 

guião. Os utilizadores foram segmentados em dois grupos, o dos utilizadores comuns e o 

dos arquivistas. 

Começando com o grupo dos utilizadores comuns, conforme é possível observar na Figura 

4, este grupo é composto por doze pessoas com a idade compreendida entre os 20 e os 40 

anos. Relativamente à formação académica, é de referir que predominam os cursos 

relacionados com Ciências Humanas e com Ciências Exatas como, por exemplo, Ciência 

da Informação e de Engenharia Informática, respetivamente. Deste conjunto de doze 

participantes, metade referiu que foi a primeira vez que esteve em contacto com o 

DigitArq, seguindo-se o contacto através do projeto EPISA. Apenas dois participantes 

referiram que já tinham utilizado o DigitArq, embora poucas vezes. 

 

 

Figura 4 - Idades dos utilizadores comuns 

  

Num primeiro momento, foi pedido a cada participante que efetuasse as pesquisas no 

DigitArq e, seguidamente, no DigitArq+. 

Na Pergunta 1, sete utilizadores comuns usaram a pesquisa simples e cinco usaram a 

pesquisa avançada. Relativamente aos utilizadores que usaram a pesquisa simples é de 

referir que na maioria dos casos foi utilizada a cota conforme apresentada no enunciado 
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identificar o documento pretendido. É de salientar um participante que começou por 

pesquisar através da expressão “Empresa Pública do Jornal O Século” e, percebendo que 

não chegaria ao documento, utilizou a cota conforme apresentada no enunciado, 

continuando na pesquisa simples. 

Por outro lado, os participantes que utilizaram a pesquisa avançada, chegaram ao 

documento pretendido através do campo específico para a Cota atual, utilizando a cota 

conforme o enunciado e facilmente chegaram ao documento pretendido. Neste ponto, é 

de mencionar que um participante começou por pesquisar com a expressão “Empresa 

Pública do Jornal O Século” na pesquisa simples, tendo acabado por chegar ao resultado 

através da pesquisa avançada, utilizando a cota conforme o enunciado. 

No que concerne às pesquisas no DigitArq+, não sendo possível efetuar esta pesquisa 

pela Cota Atual, foi pedido que os utilizadores efetuassem uma pesquisa tendo como base 

a informação presente no DigitArq e, caso utilizassem o título, este não poderia ser 

utilizado na sua totalidade. Desta forma, seis participantes chegaram ao documento 

através do título, apesar da existência de algumas variações na escrita (por exemplo: 

“venda de louça preta”, “VENDA DE LOUÇA PRETA”, “Venda de Louça Preta”) e os 

restantes utilizaram o código de referência. 

Na Pergunta 2, seis participantes utilizaram a pesquisa simples e seis usaram a pesquisa 

avançada. Na pesquisa simples os participantes pesquisaram por “Jerónima da Cruz” ou 

por “processo de Jerónima da Cruz”. No primeiro caso, o DigitArq devolveu três páginas 

com resultados e somente uma pessoa selecionou a opção “Documento composto” 

presente nos filtros apresentados ao lado. Os restantes inquiridos procuraram em todas as 

páginas até encontrar o documento composto pretendido. 

Já na pesquisa avançada, a expressão de pesquisa “processo de Jerónima da Cruz” só foi 

utilizada por três pessoas, sendo que as outras pesquisas foram feitas com a expressão 

“Jerónima da Cruz”. Um destes participantes iniciou a procura pela pesquisa simples, 

mas, face ao número de resultados apresentados, optou pela pesquisa avançada. 

A seguir, quando pedido para efetuar a mesma pesquisa no DigitArq+, os participantes 

chegaram ao documento pretendido através de expressões como “processo de Jerónima 

da Cruz”, “Jerónima da Cruz”, “PROCESSO DE JERÓNIMA DA CRUZ” ou apenas 

“Jerónima”, não havendo qualquer dificuldade na procura do mesmo. 
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Na Pergunta 3, apenas dois inquiridos utilizaram a pesquisa avançada. Nesta pergunta, 

todos os participantes utilizaram a mesma expressão de pesquisa: “Mosteiro de São 

Bernardo de Portalegre”, não havendo sinais de dificuldade para dar resposta à mesma. 

Neste caso, o que variou foi o número de resultados, dado que a pesquisa simples 

devolveu 106 resultados e a pesquisa avançada devolveu 14 resultados. 

No momento da pesquisa no DigitArq+, a expressão de pesquisa utilizada foi a mesma, 

tendo sido devolvido somente um resultado. 

Na Pergunta 4, obtiveram-se oito respostas pela pesquisa simples e quatro respostas pela 

pesquisa avançada. Na pesquisa simples, seis participantes iniciaram a sua pesquisa por 

colocar na barra de pesquisa a expressão “Juízo da Índia e Mina” e, após o DigitArq 

devolver uma resposta, selecionaram o filtro “Secção” presente no lado direito da página. 

Os restantes dois participantes utilizaram a mesma expressão, mas optaram por procurar 

o fundo no conjunto de resultados, acedendo ao mesmo e contando as secções 

apresentadas. 

Relativamente à pesquisa avançada, é de referir que três pessoas colocaram a expressão 

“Juízo da Índia e Mina” no Título, selecionando “fundo” na parte dos filtros. Dado que 

esta pesquisa abre diretamente o fundo, os participantes contaram as secções. Neste ponto, 

importa realçar uma pesquisa efetuada por um participante. Este começou por pesquisar 

“Juízo da Índia e Mina” no Título, selecionou “fundo” como filtro. A seguir, fez a mesma 

pesquisa sem o filtro do nível de descrição. Por fim, efetuou a pesquisa através do código 

de referência do fundo e, após o DigitArq devolver diversos resultados, selecionou 

“Secção” como filtro. Assim chegou à resposta de vinte e três secções. 

No DigitArq+, a maioria dos participantes efetuou a pesquisa através da expressão “Juízo 

da Índia e Mina”, tendo um resultado como resposta. Contudo, perante esta situação, um 

participante efetuou a pesquisa pelo código de referência, obtendo dez resultados, onde 

apenas um estava identificado como secção. 

Na Pergunta 5 todos os participantes utilizaram a pesquisa simples para responderem à 

pergunta colocada. Numa primeira fase, todas as pesquisas devolveram, logicamente, o 

mesmo número de resultados. A seguir, quando questionados sobre o número de 

resultados devolvidos pelo DigitArq quando se aplicava o intervalo temporal entre 1811 

e 1822, é que existiu uma variação na forma de pesquisa e, consequentemente, no número 

de resultados devolvidos. 
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Quando questionados sobre o porquê de pesquisarem utilizando somente o ano, as 

respostas passavam por ser aquilo que abrangeria mais documentos, por ser o que estava 

presente no enunciado do guião ou por assumirem que a plataforma devolvia utilizando 

só o ano. Por outro lado, quando questionados sobre a utilização das datas completas, os 

participantes alegaram que era a informação apresentada por defeito na caixa de seleção. 

No DigitArq+, quase todas as pesquisas foram efetuadas através da expressão “registos 

de baptismos”. Porém, um participante efetuou a pesquisa por “registos de baptismo”, 

que se traduziu na diferença de um resultado com o título “Índice de registos de 

baptismo”. 

Para responder à Pergunta 6, cinco participantes utilizaram a pesquisa simples, enquanto 

sete optaram pela pesquisa avançada. Na pesquisa simples, dois dos participantes 

procuraram o documento pelo título, um pesquisou pelo código de referência, enquanto 

outros dois participantes efetuaram a pesquisa pelo código de referência colocando, 

também, o título do documento. Na pesquisa avançada, seis participantes utilizaram o 

código de referência e um fez uso tanto do código de referência como do título do 

documento. 

Relativamente ao entendimento da estrutura hierárquica presente na interface, a maioria 

dos participantes conseguiu identificar a presença da hierarquia, conseguindo, também, 

identificar os diferentes níveis de descrição. Contudo, outros participantes procuraram 

esta informação nos campos de descrição do documento em questão. 

No DigitArq+, quatro participantes pesquisaram pelo título, enquanto os restantes oito 

pesquisaram pelo código de referência colocando. Nesta interface, dois participantes 

conseguiram identificar a hierarquia através do código de referência, tendo como base a 

informação do DigitArq, enquanto outros dois participantes conseguiram identificar que 

se tratava de um documento simples ao abrirem o documento. 

 

No que concerne ao grupo dos arquivistas, é de referir que foram questionadas quatro 

pessoas, com idades compreendidas entre os 36 e os 55 anos (Figura 5). 
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Figura 5 - Idades dos arquivistas 

 

Relativamente à formação académica, é de referir que predomina o curso de Ciência da 

Informação, existindo uma pessoa com o curso de Ciências e Tecnologias da 

Documentação e Informação. É, ainda, de destacar que somente um arquivista só teve 

contacto uma vez com a plataforma, sendo que os restantes tiveram contacto mais que 

uma vez. 

Num primeiro momento, foi pedido a cada arquivista que efetuasse as pesquisas no 

DigitArq e, seguidamente, no DigitArq+. 

Na Pergunta 1, três dos arquivistas utilizaram a pesquisa avançada e somente um utilizou 

a pesquisa simples. Relativamente à pesquisa avançada, é de mencionar que todos os 

arquivistas utilizaram o campo específico para efetuar uma pesquisa pela Cota atual de 

qualquer documento. Contudo, começaram por pesquisar os termos “Empresa Pública do 

Jornal O Século” ou os termos “Empresa Pública do Jornal O Século, Joshua Benoliel”. 

Como estas pesquisas não devolviam o resultado esperado, optaram por pesquisar pela 

Cota conforme a apresentada no enunciado do guião. 

Na pesquisa simples ocorreu o mesmo com a pesquisa através dos termos “Empresa 

Pública do Jornal O Século”, seguindo-se a pesquisa com a Cota apresentada no 

enunciado. 

Já no DigitArq+, não sendo possível efetuar esta pesquisa pela Cota Atual, foi pedido aos 

arquivistas que efetuassem uma pesquisa tendo como base a informação presente no 
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DigitArq e, caso utilizassem o título, este não poderia ser utilizado na sua totalidade. 

Assim, começaram por tentar com partes da Cota como, por exemplo, “Joshua Benoliel”, 

“jornal o século” ou “empresa pública”. A seguir, chegaram ao documento pretendido 

através de pesquisas com expressões como “louça preta”, “maria luisa de brito rocha” que 

é um dos nomes que consta no título e “VENDA DE LOUÇA PRETA”. Um dos 

arquivistas efetuou a sua pesquisa através do código de referência. 

Na Pergunta 2, semelhante ao ocorrido na pergunta 1, três arquivistas utilizaram a 

pesquisa avançada e apenas um utilizou a pesquisa simples. Na pesquisa simples, a 

expressão utilizada foi “jerónima da cruz” e o arquivista inquirido procurou nas três 

páginas que o DigitArq devolveu, chegando, assim, ao documento pretendido. 

Relativamente à pesquisa avançada, é de referir que os arquivistas utilizaram as 

expressões “jeronima da cruz” ou “Jerónima da Cruz”. Somente um arquivista aplicou o 

filtro “documento composto”. Neste caso, o DigitArq devolveu três resultados, sendo 

mais fácil chegar ao documento pretendido. 

No DigitArq+, as expressões utilizadas foram “jeronima da cruz”, “Jerónima da Cruz” e 

“jerónima da cruz”, não havendo qualquer dificuldade na procura do mesmo dado que 

esta interface só devolveu um resultado. 

Na Pergunta 3, três arquivistas utilizaram a pesquisa simples e somente um utilizou a 

pesquisa avançada. Nesta pergunta, todos os arquivistas utilizaram a mesma expressão de 

pesquisa - “Mosteiro de São Bernardo de Portalegre”. Neste caso, o que variou foi o 

número de resultados, dado que a pesquisa simples devolveu 106 resultados e a pesquisa 

avançada devolveu 14 resultados, não havendo sinais de dificuldade para dar resposta à 

questão. 

No momento da pesquisa na nova interface, a expressão de pesquisa utilizada foi a 

mesma, tendo sido devolvido apenas um resultado. 

Na Pergunta 4, todos os arquivistas chegaram a uma resposta pela pesquisa avançada. 

Porém, dois dos arquivistas inquiridos começaram por efetuar uma pesquisa simples com 

a expressão “Juízo da Índia e Mina”. A seguir, passaram para a pesquisa avançada, 

utilizando a mesma expressão de pesquisa no campo do Título, selecionaram o resultado 

que devolvia este fundo e contaram as secções existentes. 
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Os restantes arquivistas inquiridos efetuaram uma pesquisa avançada com a expressão 

“Juízo da Índia e Mina” no campo do Título, selecionaram o resultado que devolvia este 

fundo e contaram as secções existentes. 

Ao efetuarem a mesma pesquisa na nova interface, todos utilizaram a mesma expressão 

de pesquisa, tendo sido devolvido apenas um resultado. 

Na Pergunta 5, três arquivistas utilizaram a pesquisa avançada e as expressões utilizadas 

passaram por “Registo de Baptismo”, “registos de baptismos” e “Registos baptismo”. 

Esta diferença traduziu-se, naturalmente, no número de resultados devolvidos. 

A seguir, quando questionados sobre o número de resultados devolvidos pelo DigitArq 

quando se aplicava o intervalo temporal entre 1811 e 1822, é que existiu uma variação na 

forma de pesquisa e, consequentemente, no número de resultados devolvidos. Conforme 

ocorrido nas sessões com os utilizadores comuns, quando os arquivistas foram 

questionados sobre o porquê de pesquisarem utilizando somente o ano, as respostas 

passavam por ser o que estava presente no enunciado do guião ou por concluírem que a 

plataforma devolvia utilizando só o ano. Por outro lado, quando questionados sobre a 

utilização das datas completas, os participantes alegaram que era a informação 

apresentada por omissão na caixa de seleção e para que o DigitArq devolvesse resultados 

que abrangessem o ano inteiro. 

Por outro lado, um arquivista começou por utilizar a pesquisa simples para a primeira 

parte da pergunta e utilizou a pesquisa avançada para aplicar os intervalos temporais, 

sempre com a expressão “registos de baptismos”. 

No momento das pesquisas no DigitArq+, a maioria dos arquivistas utilizou a expressão 

de pesquisa “registos de baptismos”. Porém, um arquivista efetuou a pesquisa por 

“registos baptismo” e por “registos de batismo”, que se traduziu na inexistência de 

resultados. Supõe-se que isso aconteça por falta de configuração da pesquisa. 

Para responder à Pergunta 6, apenas um arquivista utilizou a pesquisa simples, enquanto 

três arquivistas optaram pela pesquisa avançada. Na pesquisa simples, o arquivista 

efetuou a pesquisa pelo título do documento. Na pesquisa avançada, um arquivista 

utilizou o título do documento e os restantes utilizaram o código de referência. 
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Relativamente ao entendimento da estrutura hierárquica presente no DigitArq, todos os 

arquivistas a identificaram, bem como os diferentes níveis de descrição e o respetivo 

nome. 

No DigitArq+, dois arquivistas efetuaram a pesquisa pelo título e os outros dois pelo 

código de referência. Um dos inquiridos conseguiu identificar a hierarquia através do 

código de referência, baseando-se na informação presente no DigitArq, enquanto os 

restantes arquivistas conseguiram identificar que se tratava de um documento simples ao 

abrirem o documento. 

Relativamente ao tempo utilizado para responder ao guião, é de referir que os utilizadores 

comuns demoraram entre 14 e 27 minutos; enquanto os arquivistas demoraram entre 20 

e 37 minutos. 

No final da resposta ao guião, foi pedido a todos os inquiridos que fizessem um 

comentário ou dessem uma sugestão relativamente à nova interface, sendo também 

questionados sobre a utilidade de possuir filtros que estivessem sempre ativos durante um 

processo de pesquisa. 

No que concerne ao comentário e/ou sugestão relativo à nova interface, os inquiridos 

mencionaram aspetos como a falta de filtros como intervalos temporais; a falta de uma 

pesquisa através dos níveis de descrição; a falta da estrutura hierárquica para se conseguir 

entender em que nível de descrição o documento se encontra; a falta de uma caixa para a 

pesquisa avançada, conforme está presente no DigitArq para que seja possível refinar as 

pesquisas seja pelas datas ou pelo nível de descrição. Esta pesquisa avançada deveria ter 

outras possibilidades de pesquisa como, por exemplo, a pesquisa hierárquica, onde 

ocorreria uma associação de objetos digitais, através das propriedades definidas nos 

respetivos níveis superiores; a pesquisa através do código de referência deveria abrir 

diretamente o documento, como ocorre no DigitArq. 

Alguns arquivistas referiram que esperavam que a nova interface tivesse ajuda para que 

os utilizadores não tivessem dúvidas sobre como efetuar as pesquisas ou onde as efetuar. 

Realçaram, de igual forma, a distinção existente entre registos arquivísticos e entidades 

quando o DigitArq+ devolvia os resultados. Por fim, todos os participantes referiram que 

a nova interface é mais simples e intuitiva e que é mais rápida a devolver resultados, 

comparativamente ao DigitArq. 
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Relativamente à existência de uma opção onde diversos filtros de pesquisa estivessem 

sempre ativos, todos os participantes afirmaram que gostariam de ter essa opção. Desta 

forma, foram exemplificados casos onde os filtros poderiam ser intervalos temporais, ter 

a opção de efetuar uma pesquisa hierárquica ou uma pesquisa por todos os campos ou ter 

uma opção para selecionar o nível de descrição pretendido também na caixa de pesquisa 

simples, além do que já existe na caixa de pesquisa avançada. 
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Conclusões 
 

Ao observar o comportamento de pesquisa destes grupos, foi possível avaliar a forma 

como as pesquisas são efetuadas. Neste ponto, é possível concluir que a pesquisa mais 

utilizada pelo grupo de utilizadores comuns foi a pesquisa simples, contrariamente ao 

ocorrido nas sessões de resposta com o grupo de arquivistas; o grupo de arquivistas 

possui, naturalmente, outra perceção da forma de pesquisa para responder a cada questão 

colocada e, desta forma, o grupo sabia em que local poderia refinar a pesquisa, tendo, 

igualmente, uma maior predisposição para interagir com o DigitArq+. 

De uma forma geral, é possível concluir que os dois grupos notaram que a pesquisa 

avançada era mais rápida na devolução de resultados do que a pesquisa simples, dado que 

a pesquisa avançada é mais refinada e, consequentemente, mais direcionada. Porém, a 

maioria dos utilizadores comuns respondeu à maioria das questões através da pesquisa 

simples e só na Pergunta 2 é que o número de participantes igualou na utilização das 

pesquisas simples e avançada. É de destacar a Pergunta 6 que é uma exceção, na medida 

em que a maioria dos participantes optou pela pesquisa avançada para que fosse possível 

utilizar o código de referência do documento. Por outro lado, a maioria dos arquivistas 

teve tendência a responder pela pesquisa avançada. Neste caso, é de ressalvar a Pergunta 

3 onde três dos quatro arquivistas inquiridos utilizaram a pesquisa simples para responder 

à questão em causa. 
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Trabalho futuro 

 

Como trabalho futuro, devem considerar-se as sugestões dadas por todos os participantes 

das sessões de resposta ao guião realizadas na última fase desta dissertação. 

Desta forma, os passos seguintes seriam adicionar uma caixa para que fosse possível 

efetuar pesquisas avançadas para, desta forma, os utilizadores poderem refinar as suas 

pesquisas; adicionar zonas específicas para que seja possível filtrar as pesquisas com 

intervalos temporais. Estes intervalos temporais devem estar disponíveis tanto no 

momento antes do DigitArq devolver os resultados como depois, sendo que estes filtros 

já estariam pré-definidos conforme já ocorre no DigitArq; acrescentar caixas que 

permitam ao utilizador selecionar em que níveis de descrição quer efetuar a pesquisa, bem 

como a estrutura hierárquica para se conseguir entender em que nível de descrição o 

documento se encontra e caixas onde seja possível selecionar vários filtros de pesquisa e 

tê-los sempre ativos ao longo de diversas pesquisas. 

Por outro lado, é necessário acrescentar uma secção com ajuda direcionada a todos os 

utilizadores, facilitando-lhes, assim, caso surjam dúvidas sobre como efetuar as pesquisas 

ou onde as efetuar. Além disto, seria, também, importante que esta ajuda contivesse toda 

a informação relativa à organização e estruturação da documentação, bem como o 

significado dos diferentes símbolos que constituem a estrutura hierárquica. 

Sendo que uma das novidades do DigitArq+ é a existência de entidades, seria, também, 

importante que este fosse capaz de efetuar a ligação entre indivíduos, através das 

entidades. Por exemplo, quando um utilizador efetuasse uma pesquisa sobre uma 

determinada pessoa, o DigitArq+ poderia ser capaz de providenciar uma resposta que 

contivesse pessoas relacionadas com esta, seja por serem família ou por estarem 

historicamente ligadas. 

Com o guião também se concluiu que faria sentido o DigitArq+ possuir uma opção para 

efetuar pesquisas em modo hierárquico. Ou seja, através da Pergunta 4 percebeu-se que 

o DigitArq só devolve todas as secções do fundo Juízo da Índia e Mina caso a pesquisa 

seja feita através do código de referência. Quando se efetua uma pesquisa simples e, após 

devolução dos resultados, se seleciona “Secção” nas opções dos níveis de descrição, o 

DigitArq só devolve três das vinte e cinco secções que este fundo tem. Isto acontece dado 

que as secções não possuem a expressão “Juízo da Índia e Mina”, conforme explicado na 
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Pergunta 4. Com uma pesquisa hierárquica, o DigitArq+ poderia devolver todas as 

secções presentes neste fundo, através da herança dos níveis superiores que refletiria nos 

níveis inferiores. 

Desta forma, o DigitArq+ manteria os dois modos de pesquisa: a pesquisa simples e 

pesquisa avançada. A pesquisa simples seria, então uma pesquisa em todos os campos, 

conforme já acontece no DigitArq. Já a pesquisa avançada continuaria com o formulário 

já existente onde é possível colocar condições como, por exemplo, pesquisa pelo código 

de referência, pela cota atual, por assuntos ou pelos níveis de descrição e acrescentar-se-

ia a pesquisa no modo hierárquico onde se iria buscar as propriedades definidas nos níveis 

superiores.  
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Apêndices 

Apêndice 1 – Guião completo 
 

Guião para a experiência de avaliação da nova interface 

 

O presente guião surge no âmbito de uma dissertação com o título “Avaliação da 

migração de registos de arquivo para dados ligados no projeto EPISA”, para o Mestrado 

de Ciência de Informação. Este guião tem como principal objetivo avaliar uma nova 

interface que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto EPISA, comparando-a com a 

interface anterior (DigitArq). 

Desta forma, solicito a sua colaboração para efetuar um conjunto de tarefas 

acompanhadas, enquanto se anota as respostas e os resultados encontrados, seguindo-se 

algumas questões genéricas de controlo e de sugestões. 

Os dados recolhidos serão usados apenas para fins académicos da referida tese, e de 

melhoria da nova interface. 

 

Muito obrigada,  

Margarida Augusto 

 

 

Pergunta 1: Que documento é devolvido quando se pesquisa a Cota Atual “Empresa 

Pública do Jornal O Século, Joshua Benoliel, Cota Desconhecida 011”? 

• Torre do Tombo: https://digitarq.arquivos.pt/ 

 

Pergunta 1.1: Efetue uma pesquisa através da nova interface que devolva o mesmo 

documento, sem utilizar o título completo. 

• Interface: https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/ 

 

https://digitarq.arquivos.pt/
https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/
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Pergunta 2: Qual o código de referência do documento composto sobre o processo de 

Jerónima da Cruz? 

• Torre do Tombo: https://digitarq.arquivos.pt/ 

 

Pergunta 2.1: Efetue a mesma pesquisa através da nova interface. 

• Interface: https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/ 

 

Pergunta 3: Qual é o número de resultados devolvidos quando se efetua uma pesquisa 

sobre o Mosteiro de São Bernardo de Portalegre? 

• Arquivo Distrital de Portalegre: https://digitarq.adptg.arquivos.pt/ 

 

Pergunta 3.1: Efetue a mesma pesquisa através da nova interface. 

• Interface: https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/ 

 

Pergunta 4: Efetuar uma pesquisa que devolva as secções existentes no fundo “Juízo da 

Índia e Mina”. Registar o número de secções encontradas. 

• Torre do Tombo: https://digitarq.arquivos.pt/ 

 

Pergunta 4.1: Efetue a mesma pesquisa através da nova interface. 

• Interface: https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/ 

 

Pergunta 5: Ao efetuar uma pesquisa sobre “registos de baptismos”, registe o número de 

resultados devolvidos. Seguidamente, fazer a mesma pesquisa considerando o intervalo 

temporal entre 1811 e 1822, registando, igualmente, o número de resultados. 

• Arquivo Distrital do Porto: https://pesquisa.adporto.arquivos.pt/ 

 

https://digitarq.arquivos.pt/
https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/
https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/
https://digitarq.arquivos.pt/
https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/
https://pesquisa.adporto.arquivos.pt/
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Pergunta 5.1: Efetue a mesma pesquisa através da nova interface. 

• Interface: https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/migration 

 

Pergunta 6: Efetue uma pesquisa para encontrar o nome do fundo, bem como o nome 

dos diferentes níveis de descrição, onde está presente o documento simples “Um aquário 

de 2,40x1,00 m” com o código de referência PT/TT/AS/A/001/000142. 

• Torre do Tombo: https://digitarq.arquivos.pt/ 

 

Pergunta 6.1: Efetue a mesma pesquisa através da nova interface. 

• Interface: https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/ 

 

Apêndice 2 – Campos utilizados no registo das respostas 

 

 

Tabela 1 - Explicação de campos utilizados no registo das respostas ao guião 

 

Apêndice 3 – Organização do registo das respostas 

 

Forma de resposta Como efetuou a pesquisa para chegar ao que era pedido

Resposta final Qual a resposta que o participante deu

Eventuais erros cometidos Erros que possam ter sido cometidos

Notas Notas importantes a registar ao longo de toda a experiência

Contacto com o DigitArq Tipo de contacto que tem com o DigitArq (se já utilizou o DigitArq várias vezes, se nunca utilizou ou se utilizou poucas vezes)

Tempo Tempo que demorou a responder à pergunta

Comentário/Sugestão Comentário e/ou sugestão relativamente à nova interface

Filtros Considera que seria útil possuir alguns filtros que estivessem sempre ativos durante todo o processo de pesquisa?

Formação Formação académica

https://digitarq.arquivos.pt/
https://episa-labs.inesctec.pt/archclient/
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Tabela 2 - Organização da folha de Excel no registo das respostas ao guião 

 

Apêndice 4 – Resultados das pesquisas efetuadas 

 

 

Figura 6 - Resultado da pesquisa avançada (Pergunta 1) 

 

Forma de resposta Forma de resposta

Resposta final Resposta final

Eventuais erros cometidos Eventuais erros cometidos

Notas Notas

Forma de resposta Forma de resposta

Resposta final Resposta final

Eventuais erros cometidos Eventuais erros cometidos

Notas Notas

Forma de resposta Forma de resposta

Resposta final Resposta final

Eventuais erros cometidos Eventuais erros cometidos

Notas Notas

Forma de resposta Forma de resposta

Resposta final Resposta final

Eventuais erros cometidos Eventuais erros cometidos

Notas Notas

Forma de resposta Forma de resposta

Resposta final Resposta final

Eventuais erros cometidos Eventuais erros cometidos

Notas Notas

Forma de resposta

Resposta final

Eventuais erros cometidos

Notas

Forma de resposta Forma de resposta

Resposta final Resposta final

Eventuais erros cometidos Eventuais erros cometidos

Notas Notas

Contacto com o DigitArq

Comentário/Sugestão

Filtros

Tempo

Idade

Formação

Pergunta 4 Pergunta 4

Pergunta 5 Pergunta 5

Pergunta 5

Pergunta 6 Pergunta 6

Participante 1

DigitArq DigitArq+

Pergunta 1 Pergunta 1

Pergunta 2 Pergunta 2

Pergunta 3 Pergunta 3
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Figura 7 - Resultado da pesquisa simples (Pergunta 1) 

 

 

 

Figura 8 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ (Pergunta 1) 
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Figura 9 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “Jerónima da Cruz” (Pergunta 2) 

 

 

Figura 10 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “processo de Jerónima da Cruz” (Pergunta 2) 
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Figura 11 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “Jerónima da Cruz” (Pergunta 2) 

 

 

Figura 12 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “processo de Jerónima da Cruz” (Pergunta 2) 
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Figura 13 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ ao utilizar “Jerónima da Cruz” (Pergunta 2) 

 

 

Figura 14 - Entidade mostrada pelo DigitArq+ (Pergunta 2) 
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Figura 15 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ ao utilizar “processo de Jerónima da Cruz” (Pergunta 

2) 

 

 

Figura 16 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “Mosteiro de São Bernardo de Portalegre” 

(Pergunta 3) 
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Figura 17 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “Mosteiro de São Bernardo de Portalegre” 

(Pergunta 3) 

 

 

Figura 18 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ ao utilizar “Mosteiro de São Bernardo de Portalegre” 

(Pergunta 3) 
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Figura 19 - Entidade mostrada pelo DigitArq+ (Pergunta 3) 

 

 

Figura 20 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “Juízo da Índia e Mina” (Pergunta 4) 
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Figura 21 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “Juízo da Índia e Mina” (Pergunta 4) 

 

 

Figura 22 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ ao utilizar “Juízo da Índia e Mina” (Pergunta 4) 
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Figura 23 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “registos de baptismos” (Pergunta 5) 

 

 

Figura 24 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “registos de baptismos”, com o intervalo temporal 

1811-1822 (Pergunta 5) 
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Figura 25 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “registos de baptismos”, com a data completa 

(Pergunta 5) 

 

 

Figura 26 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “registos de baptismos” (Pergunta 5) 

 

 



Margarida Gouveia Augusto 

41 

 

 

Figura 27 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “registos de baptismos”, com o com o intervalo 

temporal 1811-1822 (Pergunta 5) 

 

 

Figura 28 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “registos de baptismos”, com a data completa 

(Pergunta 5) 
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Figura 29 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ ao utilizar “registos de baptismos” (Pergunta 6) 

 

 

Figura 30 - Resultado da pesquisa simples ao utilizar “Um aquário de 2,40x1,00 m” (Pergunta 6) 
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Figura 31 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar “Um aquário de 2,40x1,00 m” (Pergunta 6) 

 

 

Figura 32 - Resultado da pesquisa avançada ao utilizar o código de referência 

“PT/TT/AS/A/001/000142” (Pergunta 6) 
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Figura 33 - Resultado da pesquisa no DigitArq+ ao utilizar o código de referência 

“PT/TT/AS/A/001/000142” (Pergunta 6) 

 


