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Antonia Heredia Herrera 
 

Nacida e criada no barrio do “Arenal”, aos pes da Xiralda cuxos sóns de campás 

foron o fondo musicial das súas vivencias temperás. 

.A Escola francesa, na rúa Abade, transmitiulle valores liberáis e de respecto cara 

calquera crencia, nun momento onde se practicaba todo o contrario. 

No Instituto Murillo cursou os estudos de segundo ensino destacando na 

asignatura de Matemáticas. 

A Universidade Hispalense onde cursou a súa carreira, despois de obter o grao 

de Doutor, concedeulle o premio extraordinario. Nesa Universidade e na 

Facultade de Xeografía e Historia formou parte do grupo de Teatro lido xunto con 

María Galiana. Tamén alí coñeceu ao compañeiro da súa vida, José Joaquín. 

No contorno familiar coñeceu a disciplina, o amor ao traballo, calquera que este 

foes, ata convertilo nun divertimento, que non carga. 

Nunca pensou que a opción pola súa profesión, que non foi elección senón froito 

de casualidades, fose darlle tantas posibilidades e satisfaccións na súa dobre 

faceta de arquiveira e historiadora. 

Deixou pegada nas tres administración onde exerceu: a central, a local e a 

autonómica, no Arquivo de Indias, no Arquivo da Deputación provincial e no 

Arquivo Xeral de Andalucía. 

O exercicio do seu sevillanismo ten un escenario destacado na Deputación 

Provincial de Sevilla. Alí tomou o testemuño de José Joaquín Real, no seu dobre 

cometido de responsable do Arquivo e de directora do Servizo de Publicacións. 

No primeiro caso, ocupouse e dirixiu a organización dos fondos documentais dos 

centros de beneficencia sevillanos do Antigo Réxime, como o Hospital das Cinco 

Chagas ou do Sangue, o Hospital dos Inocentes, o de San Hermenexildo, o do 

Amor de Deus, o de San Lázaro, a Casa de Misericordia, a Casa Cuna, etcétera, 

estendendo a súa actividade arquiv´sitica á provincia co Plan de Organización e 

descrición de Arquivos municipais do que se beneficiaron e seguen a beneficiarse 
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a maioría dos concellos de Sevilla publicándose os resultados na colección 

editorial que tamén proxectou e dirixiu: “ Arquivos municipais sevillanos”. 

  

Como responsable do Servizo de publicacións foi directora da Revista “Arquivo 

Hispalense” cuxo nivel científico elevou grazas a un Consello de redacción de 

persoas relevantes que colaboraron con ela no seu empeño. 

Iniciou a Colección “Arte hispalense” dando vida a un proxecto de José Joaquín, o 

seu marido, que ininterrumpidamente ven publicando títulos sobre a historia da 

arte sevillana. 

Propuxo e estableceu o Concurso de monografías “Nuestra América” para 

aproveitar a vocación americanista de Sevilla.  

Con ocasión do 92, como contribución ao devandito acontecemento, editáronse 

doce volumes dunha das seris documenais máis importantes para a Historia de 

América: as consultas do Consello de Indias. 

Durante a súa xefatura publicáronse 66 números da Revista Archivo Hispalense e 

249 títulos de monografías que enriqueceron a historiografía da nosa cidade, 

entre eles un libro de Recetas de cociña sevillana que testemuñan esoutra 

dedicación persoal. 

A súa relación coas institucións sevillanas non rematan aquí. É membro fundador 

da Cátedra Xeneral Castaños vinculada á nosa Capitanía Xeneral. 

O nome de Sevilla levouno con ela no seu percorrido docente por España e sobre 

todo por Hispanoamérica onde dixeron dela que é a “melhor arquivista do mundo” 

e onde lle  e onde lle impuxeron a Gran Cruz de Caballero de la Orden del 

Senado de Colombia. Sevilla compensounoa coa medalla de ouro da cidade, 

máis tarde coa medalla de ouro da provincia e recentemente concedéuselle a 

Bandeira de Andalucía. 

.Como historiadora dedicou atención preferente ás institucións sevillanas 

protagonistas nas relacións comerciais entre España e América: os corredores de 

lonxa, os navíos de aviso, os consulados mercantís (o de cargadores a Indias e o 

marítimo terrestre), a Casa lonxa, a Casa da Contratación, os homes do comercio 

e os grupos de poder dentro deles, coma os vascos. 

Din que se xubilou, aínda que moi particularmente por a súa vida activa continúa: 

nun comité de expertos no Ministerio de Cultura, na Mesa de Arquivos da 

Administración Local, participando en congresos, mesas redondas, impartindo 

cursos e conferencias e codirixindo unha mestría para arquiveiros 
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hispanoamericanos na Universidade Internacional de Andalucía durante sete 

edicións. 

 

 

 

Actualmente a xestión de documentos é tema das súas preferencias e sempre a 

terminoloxía. 

Con ocasión das bodas de ouro coa súa profesión, celebradas na Coruña, os 

seus colegas da Mesa Nacional de Arquivos da Administración Local 

compuxéronlle unhas letras para bailar “sevillanas”. Unha delas di así. 

  Qué suerte ser documento 

  en Andalucía, 

  Que suerte ser documento 

  en Andalucía, 

  Que Antonia lo clasifique 

  con alegría,  

  y después lo describa 

  con maestría 

 

  (estribillo) 

  Que suerte tuvo esta tierra 

  tan luchaora, tan luchaora 

  de parir de sus entrañas 

  la archivera emperaora.. 
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António Maranhão Peixoto 
 

Nasceu em S. Bartolomeu do Mar, Esposende (Braga-Portugal), no dia 25 de 

Dezembro de 1963; 

 

Licenciado em História (1986) e Pós-Graduado em Ciências Documentais, opção 

de Arquivo (1988), pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; 

 

Docente do Ensino Secundário e Preparatório (1987-93); 

 

Diretor do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (1989-1991), 

da Biblioteca Municipal de Esposende (1991-1992) e do Arquivo Municipal de 

Viana do Castelo (1992-2013); 

 

Membro do Grupo de Trabalho criado pelo Despacho Conjunto n.º 264/97, dos 

Ministérios do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e 

da Cultura, para reformulação da Portaria n.º 503/86, de 9 de Setembro, e 

elaborou a Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, que “Aprova o Regulamento 

Arquivístico para as Autarquias Locais”, alterada e republicada pela Portaria n.º 

1253/2009, de 14 de Outubro; 

 

Coordenador da Comissão Permanente da Secção de Arquivos Municipais da 

BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 

(1997-2013); 

 

Docente convidado da Universidade Católica Portuguesa (2007 a 2014);  

 

Autor de diversos trabalhos sobre a história local e regional, divulgação de fontes 

e arquivística municipal; 
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Formador acreditado pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional 

(IEFP/Ministério do Trabalho e da Solidariedade), com ação desenvolvida, 

nomeadamente, no âmbito do PROFAP, FORAL e POPH; 

 

Formador certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

de Professores; 

 

Auditor da Qualidade; 

 

Vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Esposende desde 7 de 

Outubro de 2013. 

 

José Luis Castro Carpintero 

 

Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, 

nas especialidades de Historia Antiga (1977-1982) e Arquivística e 

Biblioteconomía (1984-1985). 

Ven prestando servizos na Deputación de Pontevedra, adscrito ao Servizo de 

Patrimonio Documental e Bibliográfico, de forma continuada, desde agosto de 

1985 ata  a actualidade, primeiro como contratado laboral (1985-1999) e como 

funcionario interino e de carreira, dende o día 1 de maio de 1999. Actualmente 

ocupa o posto de Xefe de Sección do Arquivo. 

 

Ostenta a condición  de persoal laboral fixo en excedencia do Concello de 

Soutomaior, coa categoría de bibliotecario, labor desempeñado ao longo de doce 

anos na Biblioteca Pública Municipal “Luis Seoane”. 

 

A súa actividade profesional, pedagóxica e formativa tense centrado no 

patrimonio documental e bibliográfico da administración local, especialmente da 

provincia de Pontevedra, cun amplo desempeño técnico, formativo e informativo, 

sempre en colaboración con moitas persoas e institucións ao longo de máis de 
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tres décadas, plasmada en publicacións, cursos, actividades e na propia páxina 

web “http://arquivos.depontevedra.es/”. 

 

 

 

 

 

Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo 
 

Licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. 

Comezou a súa actividade profesional no Arquivo da Deputación de Pontevedra 

no ano 1986, traballando para conservar, organizar e difundir o patrimonio 

documental da provincia. 

Ao longo de todos estes anos levou a cabo o seu labor de dirección e 

coordinación de diferentes equipos multidisciplinares para a asistencia técnica 

permañente nos arquivos municipais, mancomunidades, entidades locais 

menores de Galicia, xulgados de Paz, irmandades de labradores e ganderios, 

Cámara Agraria Provincial de Pontevedra e Instituto de Pontevedra. 

Desde o ano 1999 é funcionaria da Deputación de Pontevedra. 

Realizou cursos especiais de arquivística organizados por varias administracións 

públicas, universidades e asociacións profesionais. 

Participou en varios encontros de arquiveiros de deputacións. 

Publicou varios artigos, en colaboración con outros, sobre os arquivos municipais 

e os arquivos dos xulgados de Paz na provincia de Pontevedra e colaborou na 

publicación das coleccións “Plan de organización de archivos municipales” e 

“Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra” da Deputación de 

Pontevedra. 
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Paloma Fernández Gil 
 

CURRICULUM VITAE (Extracto) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciada en Xeografía e Historia. Sección de Historia. Especialidade en Historia 

Moderna. Universidade Complutense de Madrid. 

Curso de posgraduado en Arquivística e Documentación. Centro de Estudos 

Bibliográficos e Documentarios de Madrid. Ministerio de Cultura. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Realizou traballos de colaboración e asesoramento con diversas empresas tanto 

públicas como privadas. Actualmente é xefa de sección de Arquivo e 

Documentación do Concello de Alcorcón (Madrid). 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 

Desde 1985 impartiu máis de 70 cursos de formación para diversos organismos e 

institucións) concellos, CEMCI, Instituto Nacional de Administración Pública, 

universidades, etcétera). 
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PUBLICACIÓNS 

 

É autora de diversas publicacións, tanto individual como colectivamente, entre as 

que destacamos: 

- “Los Archivos de Oficina en la Administración Local”. 1987. Madrid. 

Consejería de Gobernación. Comunidad de Madrid. 1989. 

 

- “Manual de Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas 

municipales”. Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 

Internacional (CEMCI). 2000. 

 

 Como membro do Grupo de Archiveros Municipales de Madrid  colaborou na 

publicación de 20 libros, nos que abordaron diversos aspectos da profesión 

arquivística: tipoloxía documental, acceso a documentos, novas tecnoloxías, 

normativa, etcétera. 

 

- Tamén colaborou, como membro da Mesa de Trabajo de Archivos de la 

Administración Local, na publicación de diversos libros sobre identificación e 

valoración de documentos, cadros de clasificación, etc.. 

 

- É  autora ademais de diversos artigos publicados en revistas relacionadas 

coa súa profesión, ANABAD, IRARGI, CEUMT, etcétera. 

 

RELATORIOS, COMUNICACIÓNS 

 

Presentou diversos relatorios e comunicación nos congresos e xornadas 

especializados, entre os que poderíamos destacar os seguintes relatorios: 
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- “.La Racionalización de la gestión administrativa: identificación y 

tratamiento de documentos en los archivos de oficina”. En II Jornadas 

organizadas por el Ayuntamiento de Langreo (Asturias) 20 de abril de 1994. 

 

 

- “Recursos humanos: nuevos perfiles profesionales”. En Congreso ” Los 

Archivos Municipales en la España democrática”. Zaragoza. 2005. 

 

- “Los Archivos de Gestión en los Archivos Municipales”. En “II Jornada 

Internacional de Archivos”. Piura. Perú. 2014. 

 

GRUPOS DE EXPERTOS OU COMITÉS NOS QUE PARTICIPA 

 

- Grupo de Archiveros Municipales de Madrid 

 

- Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local. 

 

- Participou no Gupo do GT5 do SC1 (AENOR-CTN50/SC1/GT5) 

 

Marina García Pita 
 

Licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. 

Especialidades académicas en Arquivística e Biblioteconomía e Historia Medieval. 

Pertence ao Corpo de Facultativo Superior da Xunta de Galicia. Especialidade de 

Arquivos.  

Labor profesional desenvolta nas seguintes institucións:  

- Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela 

- Arquivo Central da UNED en Madrid.  
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- Arquivo do Consello de Contas de Galicia 

Na Xunta de Galicia, desempeñou os postos da Xefatura da Sección de Arquivos, 

Xefatura do Servizo de Arquivos e Museos, a Xefatura do Servizo do Sistema de 

Arquivos.  

Na actualidade ocupa o cargo da Subdirección Xeral de Arquivos e dirección do 

Arquivo de Galicia. 

 

Marisé Piñón López 
 

Licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela  

na especialidade de Arquivística e Biblioteconomía.  

A súa actividade profesional comezou no mundo das bibliotecas, na Biblioteca 

Pública do Estado de Pontevedra.  Iniciouse nos arquivos coa Deputación de 

Pontevedra na organización dos arquivos municipais de Silleda e Lalín, e 

continuou coas bolsas de formación en materia de arquivos da Consellería de 

Cultura nos arquivos municipais de Cee, Ames e Dumbría, na Provincia da 

Coruña.  

Dende o ano 2000 presta servizos na Xunta de Galicia, primeiro como funcionaria 

interina, e dende o ano 2003  como funcionaria de carreira. Pertence ao Corpo 

Facultativo de grao medio de Arquivos. 

Traballou en arquivos históricos como o Arquivo do Reino de Galicia, na Coruña,  

e o Arquivo Histórico Provincial de Lugo, e en arquivos administrativos, como o 

Arquivo Central da Consellería de Cultura.  

No ano 2008 pasou a ocupar a xefatura de sección de arquivos da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e dende o ano 2012 exerce a 

xefatura de Servizo do Sistema de Arquivos. 

Participou en varias publicacións como os inventarios dos arquivos municipais da 

Deputación de Pontevedra, publicacións do Arquivo do Reino de Galicia así como 

colaboracións en revistas,  comunicación en xornadas de arquivos ou en obras 

colectivas. 
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Luis Martínez García 
 

Funcionario do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos do 

Estado (1988) 

 

Licenciado en Xeografía e Historia 

 

Destinos: 

 

Coordinador Xeral de Arquivos e Director-Xerente do Arquivo de Castela-A 

Mancha (2015-actualidade) 

 

Xefe do Servizo de Coordinacion de Arquivos (2011-2015) 

 

Director Xeral de Patrimonio Cultural (2008-2011) 

 

Director Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas (2007-2008) 

 

Director da Oficina de Calidade de Castela-A Mancha (2005-2007) 

 

Director-Xerente do Arquivo de Castela-A Mancha (1997-2005) 

 

Director do Arquivo Xeral de Simancas (1996-1997) 

 

Xefe do Departamento de Descrición e Conservación do Arquivo Xeral da 

Administración (1993-1996) 
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Subdirector do Arquivo do Reino de Galicia (1988-1993) 

 

 

Participou como relator ou profesor en numerosos eventos e cursos, departindo 

sobre os Sistemas da Arquivos Publicos, Administración Electrónica nos Arquivos, 

Descripción, Conservación, etc. 

 

Participou como membro de comisións nacionis e internacionais de índole 

profesional sobre Arquivos Xerais, Fontes Documentais, Lexislación, Arquivos  

Municipais etc. 

 

Publicou vairos artigos e libros sobre actividades relacionadas coa profesión. 

 

Carlos Alcalde Martín-Calero 
 

DATOS ACADÉMICOS: 
 

Licenciado en Filosofía e Letras, Sección de Filoloxía Hispánica, pola 

Universidade de  Valladolid, 1986 

 

DATOS PROFESIONAIS: 
 

Arquiveiro da Deputación Provincial de Valladolid desde 1987. 
 
Xefe do Servizo do Arquivo da Deputación Provincial de Valladolid, desde 1996, a 
través do que dirixe o Programa de Organización de Archivos Municipales de la 
Provincia de Valladolid desde 1993, que xestiona máis de 200 arquivos das 
entidades locais da provincia 
 
Membro da Comisión Rexional de Valoración de Documentos de Castela e León 
entre 1999 e 2000. 
 
Membro do Consello Rexional de Arquivos de Castela e León entre 2000 e 2006. 
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Desde 1998, é membro da Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración 
Local. 
 
Participou como relator en numerosos congresos e xornadas profesionais, entre 
os que cabería destacar a Conferencia Internacional de Arquivos Municipais do 
Consello Internacional de Arquivos, celebrado en Valladolid en 2003, na que 
presentou o traballo Os Servizos de Arquivo nos Pequenos Municipios Españois: 
unha panorámica xeral. 
 

PUBLICACIÓNS E  BIBLIOGRAFÍA: 
 

Un pequeño Manual de descripción de Archivos Municipales. Valladolid: 
Diputación Provincial, 1991. 
 
Manual de Gestión de Archivos Administrativos. Valladolid: Diputación Provincial. 
Edición digital. 
 
Publicou artigos de carácter archivístico en revistas especializadas e pequenas 
investigacións históricas de carácter local, entre as que cabe destacar o seu 
traballo sobre as orixes e evolución da festa dos touros e encerros en Portillo ou o 
traballo titulado Agregación de las Obras Pías a la Real Casa de la Misericordia, 
1786-1806. 
 
Coordinador da edición do traballo da Mesa de Trabajo de Archivos de 
Administración Local Indicadores de Gestión para los Archivos de la 
Administración Local. 
 


