
 

REGULAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS MÁRIO CLÁUDIO 

 

Artigo 1º 

(Objecto) 

 

O presente Regulamento estabelece normas gerais de funcionamento e condições de acesso e 

de utilização do Centro de Estudos Mário Cláudio, doravante designado, apenas, por “Centro”, 

sito na Rua de Nossa Senhora da Conceição, Ferreira, da União das freguesias de Formariz e 

Ferreira, concelho de Paredes de Coura. 

 

Artigo 2º 

(Objectivo Geral) 

O Centro tem por objectivo proporcionar a exposição e consulta pública do arquivo documental 

relativo à carreira do escritor Mário Cláudio, arquivo esse constituído, designadamente, por 

objectos, cartas, apontamentos, rascunhos, publicações, jornais, suplementos, ilustrações, 

livros, registos fonográficos e fotografias, doravante designado, apenas, por “Arquivo”. 

 

Artigo 3º 

(Outros Objectivos) 

O Centro tem por objectivos fundamentais, designadamente: 

 

a) promover a conservação e gestão do Arquivo, dinamizando os recursos informativos 

nele contidos; 

b) proporcionar a consulta pública do Arquivo; 

c) promover atividades de animação e divulgação cultural, nomeadamente, exposições, 

conferências, sessões de leitura e manifestações de carácter musical; 

d) estabelecer intercâmbio e promover actividades de cooperação com outras entidades e 

organismos que contemplem, nas suas actividades, a promoção cultural, educativa e 

informativa, seja a nível local, nacional ou internacional. 

 

Artigo 4º 

(Horário de Funcionamento e de Abertura ao Público) 

O horário de funcionamento e de abertura ao público será o estabelecido pelo Município de 

Paredes de Coura e que se encontrará afixado nas instalações do Centro. 

 

Artigo 5º 

(Normas de Conduta) 

1. O acesso e permanência no Centro obriga a comportamento que obedeça aos princípios de 

civismo e de respeito pelo Centro, pelos seus funcionários e outros utilizadores. 

 



2. Qualquer utilizador do Centro pode circular livremente pelos espaços destinados ao público, 

com excepção das instalações localizadas nas áreas técnicas destinadas à conservação do 

acervo documental, a que só poderão aceder utilizadores, no âmbito das actividades de 

extensão cultural e educativa, devidamente acompanhadas por técnicos da Autarquia. 

 

Artigo 6º 

(Interdições nas Instalações) 

1. Aos utilizadores é expressamente proibido nas instalações do Centro: 

a) Utilizar objetos cortantes ou outros instrumentos que possam danificar documentos ou 

outros equipamentos, nomeadamente, informáticos ou mobiliário; 

 

b) Escrever, sublinhar, ou dobrar folhas, em e de quaisquer documentos que fazem parte 

do Arquivo do Centro; 

c) Colocar documentos no chão; 

d) Comer ou beber, com excepção do espaço reservado a cafetaria; 

e) Fumar ou utilizar qualquer material inflamante, designadamente, fósforos ou isqueiros; 

f) Utilizar telemóveis ou qualquer outro aparelho electrónico que possa perturbar o silêncio 

e ambiente de trabalho. 

2. É, ainda, expressamente proibido retirar, para o exterior do Centro, qualquer documento 

ou equipamento do Centro. 

 

Artigo 7º 

(Acesso) 

1- O acesso é permitido mediante o preenchimento de uma requisição de consulta e da 

exibição do documento de identificação.  

2- Os pedidos de pesquisa devem ser solicitados com a devida antecedência por telefone 

e/ou endereço eletrónico. 

 

Artigo 8º 

(Comunicabilidade e restrições de acesso) 

Existem as seguintes restrições no acesso ao Arquivo: 

 

a) a comunicabilidade atenderá a critérios de confidencialidade da informação, de acordo 

com a legislação aplicável em vigor; 

b) Os documentos que se encontrem em deficiente estado de conservação, têm consulta 

condicionada, só podendo ser consultados em casos especiais, devidamente 

autorizados pelo responsável do Centro; 

c) Quando exista documentação que já tenha sido reproduzida em suporte digital, esta 

será facultada à consulta dos utilizadores, evitando-se o desgaste dos originais; 

d) A documentação do Arquivo que estiver ainda por tratar só poderá ser consultada 

desde que com prévia e expressa autorização do responsável do Centro. 

 



Artigo 9º 

(Proibição de Empréstimos) 

É expressamente proibido o empréstimo de qualquer espécie do Arquivo, salvo se for para 

integrar mostras documentais, e mediante condições expressas pelo Centro de Estudos. 

 

Artigo 10º 

(Direitos dos Utilizadores) 

Os utilizadores do Centro têm direito a: 

 

a) Tratamento com urbanidade, igualdade e atenção; 

b) Confidencialidade dos dados pessoais fornecidos aquando do acesso ao Centro; 

c) Consulta do Arquivo, nos termos do presente regulamento; 

d) Acesso gratuito aos meios informáticos disponíveis ao público; 

e) Informação de qualquer modificação que venha a ser feita, no que respeita a horários, 

serviços ou actividades; 

f) Circular nos espaços públicos do Centro, nos termos do presente regulamento; 

g) Apresentar sugestões, reclamações e propostas, mediante o preenchimento de 

impresso próprio para o efeito. 

 

Artigo 11º 

(Deveres dos Utilizadores) 

Os utilizadores têm o dever de: 

 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento, bem como todas as 

indicações afixadas pelo Centro nas suas instalações; 

b) Manter em bom uso e estado de conservação as instalações e equipamentos, bem 

como manusear cuidadosamente os documentos que lhe forem facultados para 

consulta; 

c) Respeitar, conservar e salvaguardar de ruídos os espaços públicos do Centro; 

d) Respeitar e tratar com urbanidade os funcionários e os demais utilizadores do Centro; 

e) Responsabilizar-se, perante o Centro e o Município, por qualquer tipo de danos 

causados em qualquer espécie do Arquivo, instalações ou equipamentos; 

f) Colaborar no preenchimento de inquéritos e questionários que lhes forem solicitados, 

para efeitos estatísticos e de gestão; 

g) Acatar, com respeito, as observações e indicações que lhes forem feitas pelos 

funcionários do Centro. 

h) Fornecer cópia dos estudos realizados em que figurem informações ou reproduções de 

documentos; 

i) Referenciar os documentos consultados no Centro. 

 

 

 



Artigo 12º  

(Consulta Interdita ou Condicionada) 

1. Não é permitida a consulta de qualquer espécie do Arquivo que se encontre 

classificada como confidencial. 

2. O Centro poderá determinar o condicionamento ao acesso e consulta de qualquer 

espécie do Arquivo que considere encontrar-se em deficiente estado de conservação.  

Artigo 13º 

(Reprodução de Documentos)  

 

1. A reprodução de documentos apenas pode ser realizada com a autorização do 

responsável pelo Centro, se e quando o estado de conservação o permitir, e desde que 

disponha de meios técnicos para a sua realização, sendo as despesas reguladas pela 

tabela emolumentar em vigor.  

2. A reprodução de documentos é condicionada: 

a) Pelo seu estado de conservação; 

b) Pela sua classificação como confidencial; 

c) Pela existência de disposição legal que condicione ou impeça a sua reprodução total 

ou parcial. 

d) Pelo fim a que se destina. 

 

Artigo 14º  

(Visitas de Estudo) 

1. Não são permitidas visitas de estudo de grupos com número superior a uma turma. 

2. Todas as visitas de estudo de grupo terão de ser objecto de prévio e atempado 

contacto com o Centro, com vista a preparar, organizar e coordenar os objectivos 

pretendidos com as mesmas, por telefone e ou endereço eletrónico. 

3. As visitas de estudo serão acompanhadas por um funcionário do Centro. 

 

Artigo 15º  

(Empréstimos para Exposições Fora do Centro) 

1. Qualquer empréstimo para exposições ou outras actividades a desenvolver fora do Centro 

de espécies do Arquivo apenas poderá ser efectuada mediante o prévio consentimento do 

Município e do escritor Mário Cláudio. 

2. Os consentimentos previstos no número anterior serão prestados sob forma escrita e 

estabelecerão, caso a caso, as condições do empréstimo a efectuar. 

 

Artigo 16º  

(Condições de Utilização de Instalações – Quartos) 

1. O Centro dispõe de instalações – dois quartos com duas camas cada – que permitem 

que utilizadores do Centro, devidamente credenciados, se possam neles alojar 

enquanto desenvolverem trabalho de estudo e pesquisa que se destinem a projetos de 

investigação.  



2. Os utilizadores devem solicitar ao Centro a utilização da área de dormitório, indicando 

as datas de permanência e os objetivos da sua deslocação. 

3. Os quartos encontram-se mobiliados e dispõem de casa de banho privativa. 

4. Os utilizadores do Centro, ocupantes dos quartos, e seus eventuais acompanhantes, 

deverão fazer uma prudente e cuidadosamente utilização dos mesmos e dos seus 

equipamentos, respondendo por quaisquer danos ou perdas que se venham a verificar. 

 

Artigo 17º  

(Utilização da Cafetaria) 

1. Para uso exclusivo dos utilizadores do Centro, este dispõe de um espaço, nas suas 

instalações, destinado à prestação de serviços de cafetaria. 

2. Só podem aceder à cafetaria e utilizar os respectivos serviços, os utilizadores do Centro 

que, previamente, tenham procedido à requisição e consulta de qualquer espécie do 

Arquivo. 

3. Os utilizadores da cafetaria deverão observar regras de conduta que se pautem, 

designadamente, pelo respeito dos funcionários e dos demais utilizadores, pelo estado de 

conservação do espaço e seus equipamentos, designadamente, mobiliário, pelo estado de 

limpeza das instalações e, ainda, pelo ambiente de tranquilidade e silêncio que deve 

imperar no Centro. 

4. Os preços dos serviços prestados na cafetaria constarão de tabela afixada no local. 

 

Artigo 18º  

(Responsabilidade por Danos) 

Os utilizadores do Centro respondem, nos termos gerais de Direito, por quaisquer danos 

que causem nas suas instalações e equipamentos, designadamente, em quaisquer 

documentos, CD’S, Cassetes de Vídeo, DVD’S, computadores e mobiliário, bem como em 

quaisquer outros documentos, CD’S, Cassetes de Vídeo e DVD’S, propriedade de outras 

instituições, que se encontrem, seja a que título for, nas instalações do Centro. 

 

Artigo 19º 

(Alterações ao Regulamento) 

O presente Regulamento poderá ser alterado, a todo o tempo, por acordo, a realizar sob 

forma escrita, entre o Município de Paredes de Coura e o escritor Mário Cláudio, o que 

será dado a conhecer aos utentes do Centro, mediante afixação nas respectivas 

instalações. 


