O ano de 2019 ficou marcado pelo início de algumas grandes
transformações e programas no âmbito dos arquivos.
Começamos pelo XIII Seminário de Memória, Arquivo,
Biblioteca e Museu do Litoral Paulista e Vale do Ribeira,
realizado na Associação Comercial de Santos e, logo depois,
pela participação na Semana Nacional de Arquivos, ocasião
em que produzimos materiais de educação patrimonial
voltado às crianças. O ano foi também marcado pelo
incremento nas atividades de comunicação, principalmente
por meio das redes sociais
Em 2019, a Fams bateu sucessivas marcas no atendimento
a pesquisadores, chegando a dar suporte para mais de 45
pessoas em um único mês. Também iniciamos importantes
programas de digitalização de acervos, como os prontuários
de atendimento dos Conselhos Tutelares. Na área de Gestão
Documental, nossas equipes conseguiram eliminar cerca de
30 toneladas de processos vencidos, o que deu grande fôlego
ao Arquivo Intermediário que, neste ano, recebeu diversas
melhorias estruturais
A grande novidade de 2019, entretanto, e a retomada da
Casa da Frontaria Azulejada, que iniciou sua reforma no mês
de novembro e deve, já no início de 2020, ter suas portas
abertas ao público.
A equipe Fams deu o seu melhor, esperando colher bons
frutos em 2020, juntamente com outras grandes novidades.

Fundação Arquivo e Memória de Santos possui o maior
acervo iconográfico da cidade, com mais de 300 mil imagens, entre postais, fotos, negativos e negativos de vidro.
No ano de 2019 o acervo iconográfico da FAMS o setor realizou 466 atendimentos, entre estudantes, secretarias da
Prefeitura Municipal de Santos, jornais e revistas da região
e do Estado de São Paulo, munícipes, agências de publicidade, editoras, universidades, empresas e escritórios em
geral.
Em 2019, em termos de novas imagens incorporadas ao
acervo, destacamos:
• Doação espontânea de três (3) imagens idênticas da
Casa Leipzig, (loja de objetos de decoração importados),
emolduradas. A doação foi oferecida pela ex-proprietária da loja, Sra. Ivone, conforme ficha de doação arquivada no setor iconográfico.
• Doação espontânea de cinco (5) imagens de Santos antiga, duas (2) em grande formato e três (3) menores,
emolduradas, sendo que o vidro da maior, foi quebrado
durante o transporte e com isso, eliminado junto com
a moldura que apresentava indícios de infestação de
cupins. As imagens, cuja autoria é de Hilário Morato, pertenciam a um escritório de advocacia que encerrou suas
atividades e foram doadas pelo Sr. Paulo Gomes Santiago, proprietário do referido escritório.
• Doação espontânea de 150 fotos fotografias antigas, de

tamanhos variados, sendo em sua maioria retratos com
informações sobre fotógrafos e estúdios fotográficos de
Santos. As imagens foram entregues na sede da FAMS
pela Sra. Márcia Andrade.
O setor também promoveu em 2019:
Serviços de conservação e restauro
de documentos analógicos
Trabalho técnico especializado de higienização, estabilização, conservação e acondicionamento das fotos e negativos, antigos. Este trabalho é realizado concomitantemente com a organização de cada fundo ou coleção e também
sempre revisto e atualizado.
Serviço de Arquivística e Catalogação
Trabalho técnico especializado, onde cada coleção ou fundo recebe notação própria, numérica ou alfa-numérica,
elaborada conforme regras arquivísticas e o tipo de documentação. Além dos dados digitais, existentes nos PCs do
Setor Iconográfico, são elaboradas também fichas analógicas (de segurança), para controle, contendo todos os dados técnicos e históricos, referentes aos fundos e coleções
existentes no acervo. Prevê-se que, futuramente, esses dados sejam inseridos no SIGA (Sistema de Gerenciamento
de Acervo o Iconográfico) que foi elaborado pelo DETIC/
PMS em parceria com a FAMS, desde o mês de agosto de
2017.

Serviço de Controle de Temperatura e
Umidade Relativa do Ar
Serviço, realizado em três momentos ao dia, visando o monitoramento do clima interno e a situação dos documentos
imagéticos, condicionados na sala de acervo.
Serviço de Digitalização de Imagens
Trabalho técnico, responsável pela digitalização de imagens (fotos e negativos). A digitalização das imagens visa
principalmente a conservação do documento original e
a facilidade no manuseio das imagens digitais, utilizadas
para os mais diversos fins. Prevê-se que toda, ou grande
parte da documentação imagética, principalmente antiga,
seja digitalizada e inserida no banco de dados, SIGA.
Serviço de Pesquisa Histórica
Trabalho técnico de pesquisa, executado por meio eletrônico, bibliográfico ou pessoal/entrevista – dentro e fora da
FAMS. Esse serviço visa colher dados para elaboração de
textos para alimentação do banco de dados digital, auxílio
aos consulentes/pesquisadores, atualização ou correção de
legendas e textos já elaborados pelo setor e, alimentação das
planilhas de pesquisa e do banco de dados digital, SIGA.
Serviço de Atendimento ao Pesquisador
O consulente é atendido pessoalmente por um técnico da
equipe, que se utiliza das diversas pastas, planilhas auxiliares e do SIGA, para a pesquisa.

Relação mensal de atendimentos
Para pesquisa de imagens, visitas técnicas e visitas casuais
(com conclusão ou não, de venda de imagens):
Janeiro		
12
Fevereiro
07
Março		
11
Abril		
13
Maio		
16
Junho		
04 (+176 alunos do CAMPS + 12 técnicos SETUR + 47 Semana de Arquivos)
Julho		
07
Agosto		
10
Setembro
Não houve
Outubro		
09
Novembro 09 (+133 alunos do CAMPS)
Dezembro 05
Total de atendimentos........................... 471

A Fundação Arquivo e Memória de Santos (Fams) também
tem como missão difundir a rica história santista. Para
isso, um dos setores mais ativos é o de exposições, responsável pela elaboração de mostras fotográficas temáticas,
inclusive em parceria com outras instituições, divulgando
o acervo iconográfico, cartográfico e documental da Fams,
de forma didática e acessível ao público. No ano de 2016 o
setor de exposições apresentou 1 nova exposição;
• Exposição “Anglo Americano” - Com a doação do acervo da extinta escola para a FAMS, foi produzida uma
exposição com 20 paineis com a trajetória da escola dirigida pela professora Aglair Burgos. O lançamento oficial aconteceu no Teatro Guarany e contou com a ilustre
presença do ator santist a Sergio Mamberti, ex-aluno da
instituição.
E foram emprestadas 5 exposições;
• MONTE SERRAT- PRESERVAÇÃO DA FÉ E DA HISTÓRIA
• AUTOMÓVEIS ANTIGOS
• JOSÉ BONIFÁCIO
• VAMOS A CIDADE
• SUA MAJESTADE, A MAIS BELA
Além das exposições algumas demandas de empréstimo
de expositores surgiram durante todo ano e pudemos realizar 13 atendimentos.

A documentação Cartográfica consiste em projetos arquitetônicos, urbanísticos, levantamentos cadastrais e aerofotogramétricos, de características especiais (estado de conservação, dimensões), além de livros de protocolos, alvarás
e cartas de habitação, que requerem especificidades nas
questões de guarda, processamento e disponibilização.
Esta documentação é base para pesquisas acadêmicas de
Historiadores, Arquitetos-urbanistas e estudantes de áreas afins.
Abastecimento do Banco de Dados
• Inserção no Banco a tabela Logradouros, fruto de pesquisa interna constando as diversas denominações que os
logradouros da cidade possuiu durante sua história, com
a finalidade de filtrar as informações atuais direcionando
às informações de época contida nos documentos. Esta tabela servirá de apoio para todo o Banco de Dados. O novo
Banco de dados está parcialmente executado face a expectativa de software a ser desenvolvido pelo Detic.
Produção de imagens
• Digitalização e tratamento virtual de plantas dos processos do Arquivo permanente que não circulam mais.

Apoio em pesquisas para embasamento teórico dos
trabalhos do Setor.
• Pesquisa da legislação e fatos condicionantes na ordenação urbana ocorridos no passado. Trata-se de atividade
constante, este ano o trabalho foi concentrado no último
quarto do Século XIX.
Trabalhos de conservação preventiva no acervo:
• Troca dos suportes de acondicionamento (envelopes) de
papel triplex.
• Troca dos envelopes internos em papel alcalino.
• Planificação e Higienização de diversas plantas
Executado parcialmente face a tentativa de aproveitamento de material encontrado no setor de conservação preventiva em 2018 que estava em parte deteriorado com
presença de fungos.
Atendimento no setor:
• Atendimento à pesquisadores e publico em geral
Tivemos 402 atendidos no total. Deste total tivemos 23
atendimentos a pesquisadores e 379 em atividades conjuntas com a Educação Patrimonial

No ano de 2019 o setor de Memória -História Oral realizou 19 entrevistas com diversas personalidades que fazem
parte da história da cidade de Santos.
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christina Alice Frigério (10/02) – Auditora do TCE aposentada
Sergio Del Bel – (16/04) – Ex-comandante da GM Santos
Dalton Hypolitto – (16/04) - Ex-comandante da GM Santos
Cecílio Melo – (16/04) - Ex-comandante da GM Santos
Maria Luiza de Oliveira – (24/04) - Ex-comandante da GM Santos
Renato Penteado Perrenoud – (22/05) - Ex-comandante da GMS
Eber de Gois – (12/06) – Arquiteto
Sergio Fernandes Lopes – (27/06) - Advogado
Arlindo Salgueiro – (24/07) – Psicólogo
José Augusto do Rosário – (06/08) – Administrador de Empresas
Ricardo Andalaft – (13/08) – Arquiteto
Luiz Carlos Ferraz – (21/08) – Jornalista
Armênio Gonçalves – (28/08) – Consultor de Alimentos
Sergio Santana – (18/09) – Vereador
Renata Zhaneta – (09/10) – Atriz
Octavio Borba – (22/10) – Promotor Público aposentado
Celeste Mendes – (29/10) – Empresária
Florival Barletta – (05/11) – Corretor de café
Rui De Rosis – (13/11) – Vereador

Em 20/12, foi realizada na Ilha Diana uma captação coletiva com atores do elenco da peça Barrela, de Plínio Marcos,
que comemora 60 anos da primeira apresentação, realizada no Centro Cultural Português de Santos.

O ano de 2019 foi um dos mais promissores para o setor de
Educação Patrimonial da Fundação Arquivo e Memória de
Santos. Ao longo do ano, foram realizadas 41 visitas monitoradas com alunos de diferentes instituições, dentre elas:
CAMPS, Colégio Jean Piaget e UME Barão do Rio Branco.
No total, foram atendidas 1036 pessoas.
Os profissionais buscaram inovar e reorganizar as atividades promovidas pelo setor e, para isso, realizaram as seguintes ações:
• QUIZ: Elaboração de três (3) QUIZs educativos, sendo
um voltado para a história de Santos, outro para as questões sobre arquivologia e, ainda, um específico sobre José
Bonifácio. Este trabalho foi realizado com o objetivo de dinamizar as visitas monitoradas, sendo recebido com bastante entusiasmo pelo público.
• SLIDES EDUCATIVOS: Foi desenvolvida uma apresentação de slides com imagens dos patrimônios históricos
de Santos (antes e depois), sendo contextualizados com o
objetivo de trabalhar o entorno do Arquivo Permanente,
identificando os pontos históricos que ainda existem na
região do Centro e a importância de preservá-los.
• JOGO DA CAIXA: Com a intenção de promover um
aprendizado lúdico, desenvolveu-se a brincadeira da caixa, onde, após a explicação sobre os setores e os suportes

documentais existentes no Arquivo Permanente, diversas
reproduções são expostas e cada grupo deve colocá-las nas
caixas correspondentes (textual, iconográfico, cartográfico, audiovisual).
• CARTILHAS EDUCATIVAS: Elaboração de material
para o público infantil (Cartilha Kids - Aprenda Brincando), com palavras cruzadas, ligue os pontos, caça palavras
e outras brincadeiras relacionadas à história da cidade de
Santos, com o objetivo de atrair este público e despertar o
interesse pela memória da Cidade. Foi desenvolvido também um material educativo voltado para o público jovem
e adulto, com informações sobre os setores que compõe
o Arquivo Permanente, práticas aplicadas aos documentos, dentre outras informações, objetivando a divulgação
do trabalho realizado, além de servir como um guia para
munícipes que desejam pesquisar na documentação existente.
• PALESTRAS: Além de visitas monitoradas, também
foi ministrada uma palestra na U.M.E. Andradas II, em alusão à Semana José Bonifácio. Nessa palestra, além da abordagem sobre aspectos da vida de Bonifácio, aplicou-se um
quiz específico sobre o tema.
Com o intuito de informar e conscientizar o público sobre
a importância do trabalho realizado pela equipe de Educação Patrimonial,foi ministrada uma palestra na I Semana

Aprenda Brincando
Olá! Somos a Turma da Fundação Arquivo e Memória de
Santos e queremos nos divertir com você!
Esta cartilha traz algumas atividades para brincar, se
divertir e aprender muito sobre a história da cidade de
Santos. Você está preparado? Embarque nesse mundo
repleto de história e imaginação.

de História e Memória Oral com o tema: “Educação Patrimonial na Fundação Arquivo e Memória de Santos: Reflexões e práticas”, trançando um panorama sobre a questão
patrimonial no Brasil e na Baixada Santista. Posteriormente, foi dado enfoque às ações realizadas pela equipe do Setor na FAMS.
• III SEMANA NACIONAL DE ARQUIVOS: Outra atividade importante realizada pela equipe foi a participação
na III Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional (RJ) e Casa de Rui Barbosa (RJ), onde foram
promovidas visitas monitoradas ao Arquivo Permanente
(nos dias 3, 4 e 6 de junho), direcionada a crianças, jovens,
adultos e idosos, visando à difusão dos serviços realizados pela Fundação Arquivo e Memória de Santos, além de
apresentar noções básicas de conservação de documentos
e fotos pessoais.

• ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Tendo em vista que o setor passou a necessitar de diferentes recursos e ferramentas para propiciar
um atendimento que atingisse de forma ainda mais satisfatória aos diferentes grupos, foi desenvolvido um projeto visando a arrecadação de verbas para a elaboração de
material institucional e educativo, para ser distribuído em
escolas, universidades, instituições culturais e no próprio
Arquivo Permanente.
Pretende-se também colocar em prática outras propostas,
dentre elas:
• Elaboração de um jogo de tabuleiro em forma de trilha;
• Criação de um jogo da memória com imagens antigas
e recentes da cidade de Santos;
• Inserção da tecnologia de Realidade Aumentada na
Maquete da Vila do Porto de Santos, localizada na Sede da
FAMS;
• Criação da loja FundaSantos, com itens personalizados da Fundação Arquivo e Memória de Santos;
• Elaboração de painéis representando uma linha do
tempo sobre a história de Santos, desde o início do povoamento até a modernização da orla da praia.
• PROJETOS EM PARCERIA COM O MUSEU DO CAFÉ:
Em 11 de outubro de 2019, foi realizada uma reunião no
Museu do Café entre a equipe de Educação Patrimonial da

e o Educativo do Museu do Café, representado por Daniella
Silva de Oliveira (Analista Educativo Plena) e Marcela Rezek Calixto (Coordenadora Técnica). Por meio desta reunião, tornou-se possível discutir a possibilidade de estabelecer uma parceria entre as instituições, onde pretende-se
desenvolver atividades integradas relacionadas à educação patrimonial, arquivologia e museologia. Acredita-se
que as vivências e experiências compartilhadas serão importantes, tanto para o fortalecimento do vínculo entre as
instituições que, posteriormente, pode se tornar uma rede
- com a participação de outras instituições culturais - como
para ampliar as ações que promovam a preservação e valorização do patrimônio cultural da Cidade. Para atingir
tais objetivos, pretende-se realizar as seguintes atividades:
- Estágio: Para promover a troca de experiências e conhecimento, dois profissionais da Fundação Arquivo e Memória
de Santos realizarão um estágio de 1 (uma) semana no Museu do Café, para que possam vivenciar o fazer museológico
e compreender o funcionamento e organização da instituição. Posteriormente, será a vez de 2 (dois) profissionais do
Museu do Café realizarem o estágio na FAMS, onde terão a
oportunidade de conhecer cada setor que compõem a instituição (cartográfico, iconográfico, educativo), bem como
as atividades realizadas diariamente com a documentação
(higienização, restauro, classificação, gestação documental...), dentre outras vivências.Os estágios serão realizados
em 2020, com data a definir.

- EXPOSIÇÕES ITINERANTES: A Fundação Arquivo e Memória de Santos possui como uma de suas atividades a
produção de exposições com temáticas que contribuem
para a difusão do conhecimento acerca da história de Santos em seus diferentes aspectos (político,social, econômico...). Com a intenção de ampliar a visibilidade deste trabalho, incluindo o Museu do Café como um espaço itinerante
para receber estas exposições, esta ação se mostra produtiva para as duas instituições, uma vez que, por parte
FAMS, o material produzido ganhará um espaço importante para difusão e, por parte do Museu do Café, a exposição
terá uma dupla função, pois se tornará mais um atrativo
cultural para o público que já estará visitando a instituição,
mas também poderá atrair outros públicos interessados
na temática da exposição.
- VISITAS INTEGRADAS: Por meio do contato estabelecido
com o Museu do Café, verificou-se que um de seus projetos inclui o trabalho com o entorno e, consequentemente,
o contato com prédios históricos e com a comunidade que
reside nessa região. Pretende-se, portanto, estender esse
estudo até a FAMS, com visitas integradas, inicialmente
uma por semestre – a caráter experimental, a fim de que
seja possível por em prática a relação arquivo/museu.
- SEMINÁRIOS/ MESA REDONDA: Pretende-se promover seminários e mesas-redondas, visando não só o debate dessas temáticas, mas a troca de experiências entre as

instituições. Para tanto, considera-se relevante integrar,
nesses eventos, os responsáveis pelos mais variados lugares de memória da Baixada Santista, além de membros do
Arquivo Público do Estado de São Paulo e outros responsáveis por arquivos e museus do estado.
- SEMANA NACIONAL DE MUSEUS E SEMANA NACIONAL
DE ARQUIVOS: Pretende-se, por meio desta ação, criar
atividades conjuntas - a serem definidas - entre a FAMS e
o Museu do Café durante a Semana Nacional de Museus
(maio) e a Semana Nacional de Arquivos (junho). Desta forma, será possível desenvolver estratégias de colaboração
entre as instituições - ampliando a abrangência dos serviços prestados - promover o intercâmbio de conhecimento
e estimular o contato entre museu/arquivo/comunidade.
A primeira ação resultante da parceria com o Museu do
Café trata-se da palestra gratuita “A estruturação de equipe
e concepção de plano de trabalho de setores educativos”,
realizada no dia 28 de novembro, na Fundação Arquivo e
Memória de Santos (FAMS) das 9h30 às 11h30. O evento
contou com a participação de Daniella de Oliveira, Educadora Plena do Setor Educativo do Museu do Café, que apresentou a metodologia, estruturação e planejamento de trabalho no Setor Educativo da instituição, a fim de auxiliar
outras instituições culturais que desejam estabelecer ou
melhorar o atendimento ligado a esse segmento.

O ano de 2019 marca a retomada da Casa da Frontaria Azulejada, que iniciou uma reforma interna, para a troca completa do sistema de calhas e rufos, além de reforço dos pilares de sustentação do telhado e do próprio telhado, com
troca de caibros transversais. O investimento é da ordem
de R$ 170 mil.

A expectativa de reabertura é para o
primeiro semestre de 2020

Abertura da 1ª Semana da Memória-História Oral

Em 2019, a Fundação Arquivo e Memória de Santos promoveu dois grandes eventos. Em fevereiro aconteceu o
XIII Seminário Regional de Memória, Arquivo, Biblioteca
e Museu do Litoral Paulista e Vale do Ribeira, contando
com a presença dos técnicos do Arquivo Público do Estado
de São Paulo, Igor Blummer, que falou sobre “Legislação
Aplicada na Área de Arquivos” e a Professora Ieda Pimenta
Bernardes, que dissertou sobre “Classificação e Avaliação
de Documentos de Arquivo”. Um grande público praticamente lotou as dependências do auditório da Associação
Comercial de Santos, formada especialmente por servidores integrantes das comissões setoriais de avaliação de documentos da Prefeitura Municipal. Neste evento, o diretor
técnico Sergio Willians ainda explanou sobre as novas regras arquivísticas adotadas na Fams desde 2018.
No segundo semestre o destaque ficou por conta da 1ª Semana da Memória-História Oral, realizada em conjunto
com a Universidade Católica de Santos, utilizando-se suas
dependências. Foram três dias de evento, contando com
convidados como o professor Ricardo Santiago, da Universidade Federal de São Paulo, autor de vários livros sobre o
tema Memória Oral.
Para encerrar o ano, a Fams ainda promoveu em seu auditório, no dia 28 de novembro, a palestra “A estruturação de
equipe e concepção de plano de trabalho de setores educativos”, em parceria com o Museu do Café.

Palestra “A estruturação de equipe e concepção de plano de
trabalho de setores educativos”

Em 2019, o Setor de Restauro e Conservação teve grandes desafios, a começar pelo tratamento de três peças do
acervo identificadas com brocas. Elas foram isoladas, higienizadas mecanicamente e acondicionadas em envelope
à vácuo, ficando em quarentena. Os resultados foram os
esperados, com a eliminação total das patologias.
Em maio, o setor recebeu em mão um extraordinário material coletado pelo diretor Sergio Willians na Biblioteca
da Sociedade Humanitária. Tratava-se de um caderno copiador do Século 18 (1774-1779), com mais de 500
páginas, escritos com tinta ferrogálica (foto). O material estava parcialmente destruido por brocas, mas nada
que comprometesse totalmente a leitura do documento.
Foi feita uma higienização mecânica e posterior colocação
em quarentena, com embalagem à vácuo. Após o procedimento, o caderno foi encaminhado ao Arquivo Público do
Estado de São Paulo para um tratamento mais profundo de
recomposição e posterior encaminhamento ao setor paleográfico, para leitura de seu teor.
Em dezembro, o setor recebeu um livro original de 1880
pertencente ao acervo do Centro Cultural Português. Trata-se de um exemplar do livro “Os Lusíadas”, de Luis de Camões, edição especial dedicada ao imperador D. Pedro II.
Além disso, o setor cuidou de centenas de processos administrativos e periódicos, com a Flamma e outros jornais.

