
Regulamento  

do  

Arquivo dos Diários 

 

A Associação Arquivo dos Diários (doravante apenas “o Arquivo”) é uma associação sem 
fins lucrativos cujo fim, entre outros, é a recolha e a preservação de obras autobiográficas. 

O Arquivo é instituído ao abrigo do Decreto-Lei 16/93 do Regime Geral dos Arquivos e do 
Património Arquivistico de 23 de Janeiro; da Lei da Proteção de Dados Pessoais n. 67/98 
de 26 de Outubro; e de acordo com a Comissão Nacional de Proteção de Dados CNPD. 

 
• E-mail: geral@arquivodosdiarios.pt    
• Website: www.arquivodosdiarios.pt    

 

Artigo 1 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as regras do Arquivo, cujo objetivo é a recolha e a 
preservação de obras autobiográficas. 

Compete aos proprietários das obras a decisão de conceder autorização a esta 
Associação para a respetiva disponibilização (em livre acesso ou com reserva) e/ou para 
inclusão em acervo arquivístico.   

Toda a informação relativa às formas de associação, apoio e colaboração à Associação 
encontra-se no Estatuto da mesma, disponível no website www.arquivodosdiarios.pt  

 

Artigo 2 

Requisitos de admissão das obras 

As obras autobiográficas poderão ser em suporte escrito, áudio, visual, audiovisual ou de 
outro género. No que concerne as obras escritas, não há restrição de língua podendo em 
caso de obras em línguas estrangeiras, ser acompanhadas preferencialmente por 
tradução em língua portuguesa. 
 
 

1. Só serão admitidas no Arquivo obras 
 

a) Autobiográficas, centradas em factos vividos ou experienciados diretamente 
pelos seus autores; 



b) Inéditas e originais; 
c) Nunca antes publicadas, seja por que meio for, inclusivamente na internet, 

salvo se publicadas em edição privada, não comercializada e em tiragem 
limitada de, no máximo, 100 exemplares; 

d) Sem qualquer tratamento editorial. 
 

2. Não serão admitidas obras 
 

a) Não originais, já difundidas através de outros canais, como a Internet; 
b) Não autobiográficas como contos fantásticos, ensaios, romances, trabalhos 

escolares, académicos ou outros. 
 

Artigo 3 

Forma da entrega 

As obras poderão ser entregues sob forma de doação ou depósito temporário pelos 
autores e proprietários, assim como pelos proprietários que não os autores das mesmas 
(familiares, amigos e/ou depositários dos direitos autorais). 

1. As obras doadas pelos proprietários serão guardadas pelo Arquivo conforme as 
leis que abrigam o funcionamento do mesmo. 

 
a) As obras submetidas e admitidas para fins do Concurso “Conta-nos e Conta 

Connosco” não serão devolvidas, resultando assim como doações para o 
Arquivo. 

 
2. As obras depositadas temporariamente no acervo do Arquivo serão igualmente 

guardadas e devolvidas nas modalidades e prazos estabelecidos pelos respectivos 
proprietários.  

 
3. As obras devem ser entregues pessoalmente ou por correio registado, na sede do 

Arquivo, sito na Biblioteca Municipal de São Lázaro - Rua do Saco, 1, 1169-107 
Lisboa.   
 

4. A confirmação da receção será feita, com indicação da sua data e hora, no prazo 
de 60 dias, para o correio eletrónico ou morada indicados pelo apresentante no 
formulário.  
 

5. O Arquivo não se responsabiliza pelo extravio da encomenda. 

 

Artigo 4 

Requisitos de entrega 

1. As obras devem ser entregues no seu suporte original ou em fotocópia formato A4 
e, se possível, com cópia em suporte informático como cd-rom ou pendrive. 



 
2. A entrega das obras deve ainda ser acompanhada de: 

 
a) Identificação do apresentante e da sua qualidade de autor, titular dos direitos 

de autor, podendo ser utilizado um pseudónimo ou declarado 
expressamente o desconhecimento do autor ou do titular dos direitos de 
autor; 
 

b) Formulário conforme modelo em “Anexo I” totalmente preenchido e assinado 
pelo apresentante e, no caso de vários autores ou apresentantes, 
nomeadamente na submissão de cartas trocadas por diversos autores, o 
formulário deve conter a assinatura do(s) apresentantes(s); 

 

a) Assinalação no Formulário sobre a eventual candidatura ao Concurso 
“Conta-nos e conta connosco” das obras escritas. As obras submetidas e 
admitidas para fins do Concurso não serão devolvidas, cabendo ao Arquivo 
o direito de as preservar e arquivar para posterior divulgação pública ou 
investigação, por qualquer meio, desde que indicando a sua autoria, sem 
prejuízo de declaração expressa do apresentante para fins de anonimato.   
 

 
c) Serão recusadas entregas cujo formulário se encontre incompleto ou sem 

assinatura legítima e legível. 
 

 

Artigo 5 

Divulgação  

1. O Arquivo poderá disponibilizar (em livre acesso ou com reserva conforme 
autorização do proprietário) as obras entregues para fins de investigação e 
divulgação conforme autorização concedida pelo autor ou apresentante.  
 

2. O Arquivo poderá organizar uma exposição com as obras entregues em livre 
acesso. 
 

3. Em caso de o Arquivo promover a edição de obras que não a vencedora e a 
premiada pelo Premio da Crítica no âmbito do Concurso “Conta-nos e Conta 
Connosco”, o autor ou apresentante reconhece ao Arquivo o direito de retirar 20% 
dos lucros provenientes da edição e comercialização da obra. 
 

4. O autor ou apresentante, com excepção do vencedor do Concurso ‘Conta-nos e 
conta connosco’ e do premiado pelo Premio da Crítica (caso haja acordo para 
publicação com a Editora associada ao Concurso), poderá publicar a obra 
apresentada após o encerramento do Concurso.  
 

Artigo 6 



Acesso 

1. Podem solicitar o acesso a documentos da coleção do Arquivo todas as pessoas 
sem restrição de nacionalidade, desde que devidamente identificados (maiores de 
18 anos e menores desde que acompanhados por um encarregado de educação 
ou professor que se responsabilize pelo mesmo). 
 

2. Para garantir a disponibilidade do documento, terá o leitor requerente de preencher 
previamente o formulário “Pedido de autorização para acesso e consulta do 
material do Arquivo dos Diários” (Anexo II). Esse formulário poderá ser preenchido 
presencialmente na Biblioteca Municipal de São Lázaro, sede oficial do Arquivo dos 
Diários. 
 

3. O pedido será analisado, tendo em consideração o estado físico dos documentos e 
a fundamentação da finalidade da consulta a efetuar. 
 

4. O deferimento do pedido, assim como a data e hora para a consulta, será 
comunicado presencialmente, por telefone ou correio electrónico. No caso de não 
ser possível facultar a consulta na data e hora pretendidas, será acordado, com o 
interessado, uma data e/ou hora alternativas.  

 

Artigo 7 

Consulta 

1. A consulta do material do Arquivo dos Diários é realizada exclusivamente no Salão 
Nobre da Biblioteca Municipal de São Lázaro. 
 

2. No ato da consulta deverá ser apresentado um “Pedido de autorização para acesso 
e consulta do material do Arquivo dos Diários” (Anexo II) junto com um documento 
de identificação que faça prova da identidade do interessado (Bilhete de Identidade 
ou Passaporte, Cartão de Estudante, Carta de Condução, Cartão Forças de 
Segurança ou Forças Armadas, Boletim de Nascimento, ou outro aceite no país de 
origem). 
 

3. Independentemente do número de obras solicitadas no pedido de consulta, apenas 
poderão ser consultadas 5 obras de cada vez. 
 

4. Deverão ser respeitadas eventuais indicações quanto ao manuseamento dos 
documentos, atendendo à sua fragilidade, estado de conservação ou valor 
patrimonial.  
 

5. Os leitores que consultem o material do Arquivo dos Diários responsabilizam-se 
pelas obras requisitadas desde a receção até à sua devolução. Não são permitidas 
permutas ou cedências de documentos entre leitores. 
 

6. Os leitores devem comunicar aos técnicos de serviço qualquer anomalia detetada 
nas obras à consulta. 
 



7. Os leitores devem proceder à devolução das obras no caso de se ausentarem. 
 

8. No caso de obras escritas ou visuais, não é autorizado a escrita, decalque, 
sublinhado ou anotação das espécies consultadas, bem como o dobrar de folhas, o 
forçar das encadernações ou qualquer outro tipo de atos lesivos da boa 
conservação documental. 
 

9. Não é possível entrar no Salão Nobre da Biblioteca Municipal São Lázaro com 
alimentos ou qualquer tipo de bebidas (incluindo garrafas de água). 
 

10. A consulta das obras obedece ao horário de funcionamento da Biblioteca Municipal 
de São Lázaro, terminando 15 minutos antes do encerramento ao público. 
 

11. Será possível marcar um encontro presencial com um ou mais membros do 
Arquivo por email: geral@arquivodosdiarios.pt  

 

Artigo 8 

Reprodução 

1. Por razões de preservação, a reprodução de partes do documento deverá implicar 
a utilização do método fotográfico (sem flash), no local da consulta e às custas do 
interessado, sendo obrigatória a entrega gratuita de um negativo ou imagem em 
formato digital. Não estão autorizadas fotocópias ou digitalizações. 
 

2. Qualquer trabalho realizado ou publicado em que figurem informações, 
documentos iconográficos ou outros, provenientes do material do Arquivo dos 
Diários deverá, obrigatoriamente, indicar a fonte, obedecendo à legislação em vigor 
sobre direitos de autor e deverá ser previamente autorizada pela AADD – 
Associação Arquivo dos Diários. 
 

3. Deverá ser entregue à AADD, um exemplar de qualquer trabalho realizado ou 
publicado em que figurem informações ou documentos iconográficos ou outros, 
provenientes do material do Arquivo dos Diários. 
 

4. A reprodução de conteúdos do material do Arquivo dos Diários encontra-se 
subordinada ao cumprimento da legislação relativa aos Direitos de Autor. 

 

  



Anexo I 

Formulário de participação 

  









Anexo II 

Pedido de autorização para acesso e consulta do material do Arquivo dos Diários 

 



NOME E APELIDO

F  M

DATA E LOCAL DE NASCIMENTO
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO    Nº

MOARADA
TELEFONE     TELEMÓVEL
E-MAIL

FINALIDADE DA CONSULTA

DATA E HORA PRETENDIDA PARA A CONSULTA

DOCUMENTOS QUE PRETENDE CONSULTAR

DATA
ASSINATURA

Reservado aos serviços

DEFERIDO INDEFERIDO  O TÉCNICO RESPONSÁVEL

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO E CONSULTA 
DO MATERIAL RECOLHIDO PELO ARQUIVO DOS DIÁRIOS

A assinatura e entrega do presente formulário pressupõem o conhecimento e aceitação integral das 
disposições constantes no Regulamento do Arquivo dos Diários.
 


