
Dia Internacional dos Arquivos 

Programa de atividades - 4 a 9 de junho 

 

O Dia Internacional dos Arquivos, 9 de junho, foi instituído pela Assembleia Geral do Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA), em 2007, data escolhida por ter sido a 9 de junho de 1948 que a UNESCO criou o Conselho 

Internacional de Arquivos.  

Desde a sua criação, o Dia Internacional dos Arquivos tem como objetivo alertar a opinião pública para a importância 

que os arquivos assumem como instituições de memória das nações e das sociedades. O património arquivístico 

constitui um testemunho único sobre o desenvolvimento económico, político, social e cultural da humanidade. 

Em 2018, Câmara Municipal de Almada assinala o Dia Internacional dos Arquivos organizando um conjunto de 

atividades, na semana de 4 a 9 de junho, com o objetivo de dar a conhecer o Arquivo Histórico de Almada e suas 

coleções, e destacar o papel do arquivo na salvaguarda do património arquivístico municipal e do concelho. 

Nesta semana a utilização da sala de leitura do Arquivo Histórico de Almada estará condicionada à realização 

das atividades.  

 

Dia 4 de junho 

Sessão de partilha de experiências “O arquivo não é só papel” 

Dia 5 de junho 

Conferência “Porquê classificar os documentos?” 

Dia 6 de junho 

Encontro “Como promover a conservação dos documentos do século XX” 

Dia 7 de junho 

Palestra e exposição “Fernão Mendes Pinto na outra banda” 

Dia 8 de junho 

Mesa Redonda “Arquivos de Empresa” 

Dia 9 de junho 

Painel de debate: “Que futuro para os arquivos?” 

 

Dias 6 e 8 de junho  

Visitas orientadas ao arquivo  

Dias 7 e 9 de junho  

Oficinas de Conservação e Restauro  

 

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett, n.º 12 

Informações e inscrições prévias em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

 N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 

Organização: CMA  

 

Parcerias: DGLAB, Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas, BAD, Associação Profissional de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, FCT - Departamento de Conservação e Restauro da FCT/UNL  

 

 

 

 



 

Dia 4 de junho, segunda-feira 

Sessão de partilha de experiências “O arquivo não é só papel”  

Público-alvo: Arquivistas, documentalistas e outros profissionais da informação   

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett, n.º 12. 

A sessão pretende apresentar reflexões sobre diferentes formas de organizar e tratar tipologias de documentos de 

arquivo, destacando práticas que facilitem a recuperação de informação e sua difusão.  

 

14h00 – receção aos participantes 

14h10 – abertura dos trabalhos 

14h15 – Pensar os arquivos, Helena Neves (BAD) 

14h45 – O arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, Luis Pavão (CML) 

15h15 – Debate  

15h30 – Pausa para café 

15h45 – Património Digital: os desafios da continuidade, Lucília Runa (DGLAB) 

16h15 –  RTP Arquivos, acesso aberto ao património audiovisual da RTP, Hugo Aragão (RTP) 

16h30 – Debate  

17h00 – Encerramento dos trabalhos 

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 

Dia 5 de junho, terça-feira 

Conferência “Porquê classificar os documentos?” 

A conferência pretende destacar a importância da classificação documental na organização Câmara Municipal e o 

papel do arquivista para a sua aplicação nestas organizações.  

Público-alvo: Serviços Municipais, arquivistas, documentalistas e outros profissionais da informação, informáticos  

Local: Sala Pablo Neruda, Fórum Municipal Romeu Correia 

 

10h – receção aos participantes 

10h10 – abertura dos trabalhos 

10h20 – MOREQ ao alcance de todos, Sandra Patrício (CMS) 

11h00 – Pausa para café 

11h20 – Desmaterialização e RGPD: O papel dos profissionais de informação, Alexandra Lourenço (BAD) 

12h00 – Debate  

13h00 – Almoço livre 

14h30 – Porquê classificar os documentos -PCIAAL, Rita Gago (DGLAB) 

15h20 – Pausa para café 

16h40 – Uma experiência municipal com o PCIAAL em Oeiras, Isabel Salgueiro (CMO) 

17h20 – Debate  

18h00 – Encerramento dos trabalhos 

 

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 

 



 

 

 

Dia 6 de junho, quarta-feira 

Encontro “Como promover a conservação dos documentos do século XX” 

O encontro pretende dar a conhecer procedimentos que garantam a integridade dos documentos com a adoção de 

medidas de preservação que assegurem a salvaguarda da informação. 

Público-alvo: Serviços Municipais da CMA, Arquivistas, documentalistas e outros profissionais da informação, 

conservadores, dirigentes associativos, e membros de organizações detentoras de acervos documentais.  

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett, n.º 12. 

 

14h00 – receção aos participantes 

14h15 – Metodologias de conservação para o Séc. XX, Anabela Ribeiro (DGLAB) 

14h45 - Conservação Preventiva: princípios básicos:   

Conservação preventiva em arquivos, Filomena Macedo (FCT) 

Espólios das coletividades, uma herança centenária que urge conservar, Conceição Casanova (FCT) 

A criação de um consultório de conservação móvel para as coletividades no Concelho de Almada, Maria João Melo (FCT) 

15h15 – Pausa para café 

15h30 - Conservação Preventiva: mãos na massa 

Oficina de conservação de documentos gráficos avulsos; do livro; da fotografia 

Coordenação Sílvia Sequeira, Rita Araújo e Élia Roldão com o apoio de Paula Nabais (FCT) 

16h15 - Consultório médico  

Consultório médico para documentos gráficos e fotografia, coordenação Élia Roldão, Rita Araújo e Sílvia Sequeira (FCT) 

17h30 – Encerramento dos trabalhos 

 

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 

Dia 7 de junho, quinta-feira 

Palestra “Fernão Mendes Pinto na outra banda” 

A palestra visa divulgar as vivências de Fernão Mendes Pinto, autor da obra “Peregrinação”, em Almada.  

Público-alvo: investigadores, académicos e público em geral 

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett, n.º 12. 

 

14h30 – receção aos participantes 

14h40 – abertura dos trabalhos 

14h50 – Fernão Mendes Pinto, na outra banda, Dr. Alexandre Flores e Mestre Louro Artur 

15h40 – Pausa para café 

16h00 –Apresentação do projeto PAC: “Na Rota da Peregrinação”, Escola Secundária Fernão Mendes Pinto 

17h00 – Debate  

17h30 – Encerramento dos trabalhos 

 

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 



 

 

 

Dia 8 de junho, sexta-feira 

Mesa Redonda “Arquivos de Empresa” 

A mesa redonda pretende evidenciar a importância dos arquivos de empresa como fonte de informação para a 

história económica e social, e apresentar o espólio da Empresa Teotónio Pereira. 

Público-alvo: arquivistas, investigadores, académicos e público em geral.  

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett, n.º 12. 

 

14h30 – receção aos participantes 

14h40 – abertura dos trabalhos 

14h50 – A importância dos arquivos empresariais para a construção da história social e económica, Hélio Balinha (BAD)  

15h30 – Pausa para café 

16h00 – Os fundos arquivísticos do espolio Teotónio Pereira, Otília Rosado e Paulo Reis (CMA) 

17h00 – Debate  

17h30 – Encerramento dos trabalhos 

 

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 

 

Dia 9 de junho, sábado, no período da tarde 

Painel de debate: Dia Internacional dos Arquivos - “Que futuro para os arquivos? 

É nos arquivos que encontramos os documentos que alicerçam a identidade das comunidades. É através do 

património arquivístico que se obtém o testemunho do desenvolvimento económico, político, social e cultural da 

humanidade. Ao documentar a atividade das organizações, os arquivos comprovam os direitos individuais e 

coletivos das sociedades.  

.  

Público-alvo: arquivistas, investigadores, decisores, público em geral.  

Local: Sala Pablo Neruda, Fórum Municipal Romeu Correia 

 

  15h00 – Apresentação do painel de debate  

15h15 – Como vemos os arquivos hoje? Que papel desempenham nas organizações? visão dos profissionais e dos 

utilizadores de arquivos  

Pedro Penteado (Arquivista); António Costa Neves (escritor romance histórico); José Tavim (historiador) e Inês de 

Medeiros* (Presidente CMA) 

16h00 – Pausa para café 

16h30 – Apresentação do n.º 31 do Boletim de fontes documentais “Almada na História”, dedicado ao tema “Almada 

no Estado Novo”, por técnico do arquivo histórico  

17h30 – Encerramento dos trabalhos 

 

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

* a confirmar  



 

 

 

 
Oficinas 

Dias 7 e 9 de junho, no período da manhã 

Objetivo: “Vamos fazer papel marmoreado” e “Vamos encadernar” são as duas oficinas a realizar durante a Semana 

do Arquivo”, que têm como objetivo dar a conhecer estas duas técnicas seculares, divulgando os fundos documentais 

do Arquivo Histórico de Almada e desta forma contribuir para o crescimento do conhecimento da história deste 

concelho. 

Intervenientes: Técnicos do Arquivo Histórico de Almada 

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett 

Destinatários: Comunidade educativa 

Horário: 10h 

Duração: aproximadamente 1h30  

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

 

N.º participantes limitado à capacidade da sala 

 

 

  Dias 6 e 8 de junho, no período da manhã 

Visitas orientadas ao arquivo 

Publico alvo: investigadores, académicos e público em geral.  

Objetivo: Visitas para divulgar o papel do arquivo histórico de Almada, dando a conhecer o acervo documental 

existente, o serviço de conservação, os depósitos de documentação, os serviços e produtos de informação 

arquivística. 

Intervenientes: Técnicos do Arquivo Histórico de Almada  

Local: Arquivo Histórico de Almada, Rua Visconde de Almeida Garrett 

Destinatários: público em geral 

Horário: 10h  

Duração: aproximadamente 1h30  

Informações e inscrições previas em: www.m-almada.pt/diadosarquivos 

 

 


