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de Coimbra, com Pós-graduação em Ciências Documentais pela Faculdade de Letras da
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diversas obras de arquitetura, com obra apresentada em exposições e publicações
especializadas. Ensinou desde 1985 a disciplina que deu origem às Sebentas de História da
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Em 2008, assume a coordenação do projecto SimplexAutárquico, no âmbito da CMP.
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09:00 | Receção aos participantes

09:30 | Sessão de abertura

Sofia Alves - Departamento Municipal de Cultura da Camara

Municipal do Porto

09:45 | Introdução ao Seminário

10:00 | “Arquivos das Autarquias Locais: servir a gregos, sem esquecer os

troianos”

Moderador: - CITCEM - Centro de InvestigaçãoManuel Luís Real

Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (FLUP); IEM - Instituto de

Estudos Medievais (FCSH/NOVA)

OArquivo Municipal na perspetiva do “cliente interno”

10:15 | - Departamento Municipal do Gabinete do MunícipeOlga Maia

da Camara Municipal do Porto

OArquivo Municipal na perspetiva do “cliente externo”

10:35 | -Arquiteto e professor universitárioDomingos Tavares

11:00 | Pausa para café

OArquivo Municipal: fornecedor de serviços, direitos e garantias

11:20 | -Arquivo Municipal de Ponte de LimaCristiana Freitas

11:40 | Reflexão e debate

12:00 | Encerramento dos trabalhos

Programa Resumo das comunicações

Olga Maia

Apresentação da visão de um cliente interno da CMP sobre o papel do arquivo ao longo do
tempo.

Palavras-chave: Digitalização, Informação, Multidisciplinaridade, Sistema de Informação
Ativa e Permanente.

Domingos Tavares

A serena relação com oArquivo Histórico Municipal do Porto.
Caraterização breve do processo de investigação em história da arquitetura, observando o
estudo do enquadramento prático e teórico da arquitetura produzida nas primeiras décadas
do século XX, entre o Ecletismo e o Movimento Moderno.
As circunstâncias que explicam uma investigação dirigida para o conhecimento centrado
na ação de personalidades com relevância na prática artística da arquitetura.
A importância dos arquivos municipais para o estudo da formalização construtiva dessa
época. A excelência dos Arquivos Municipais do Porto. Limitações frequentes que ocorrem
na maioria dos arquivos municipais e as mais percetíveis no Arquivo Histórico Municipal do
Porto: ausências de obrigação de licenciamento e as circunstâncias de omissão dos
autores dos projetos.

Palavras-chave:Arquivos, História daArquitetura, Investigação,

Cristiana Freitas

Considerando a dualidade dos arquivos municipais no que refere à função administrativa
versus função cultural, que confere aos arquivos municipais a dimensão de “graneros de la
historia y arsenales de la administración”, a presente comunicação pretende dar a conhecer
a realidade dos arquivos municipais portugueses no que se refere ao contributo para a
promoção da competitividade das respetivas autarquias, tendo por base o resultado dos
inquéritos levados a cabo pelo Grupo de Trabalhos dos Arquivos Municipais da BAD em
2014 e em 2016, bem como dar a conhecer a realidade a nível nacional no que se refere à
disponibilização de catálogos com objetos digitais associados.online

Palavras-chave: Acesso aberto, Administração local, Catálogos online, Modernização
administrativa.


