
Resumo das atividades do Arquivo Distrital de Braga no ano de 2015 

 

O Arquivo Distrital de Braga tem competências de arquivo regional para a área do distrito de 

Braga e a missão de salvaguardar, valorizar e acessibilizar o património arquivístico, prestar 

consultoria e apoio técnico a entidades públicas e privadas e desenvolver atividades culturais e 

educativas relacionadas com este património.  

No ano de 2015 recebeu 3378 utilizadores presenciais no serviço de referência e leitura que 

consultaram 22.873 unidades arquivísticas. No acesso remoto, pela Internet, disponibilizava, no 

final de 2015, 359.256 descrições de documentos e 858.775 imagens digitais. Esta interface 

teve 101.926 acessos provenientes de 106 países, com 457.307 visualizações de páginas.  

Na prestação de serviços aos utilizadores, foram executados 1905 pedidos de pesquisa e 

reprodução, 894 certidões e 132 averbamentos. 

Na preservação do património arquivístico, a higienização incidiu sobre 4888 unidades 

arquivísticas (livros ou pastas/maços). Além dessa atividade, destaca-se a intervenção de 

conservação e restauro no “Livro de Horas” e no “Missal de Mateus”, no âmbito de um 

protocolo da UM com a DGLAB e o desenvolvimento de dois processos de apoio técnico. 

Na área da aquisição de arquivos, recebeu a doação de dois documentos (plantas da cidade de 

Braga) e documentação do Recolhimento das Convertidas (em triagem). 

No âmbito educativo e cultural, foi visitado por cerca de 250 pessoas integrados em 17 visitas 

externas e dos órgãos e unidades da UM, acolheu o estágio de uma mestranda de História 

Medieval e de um voluntário.  

O ADB, colaborou na 1.ª exposição do centenário do Theatro Circo de Braga (abril) e cedeu 

documentação para a exposição da “Semana Santa de Braga”. Co-organizou, com a BPB e o VI 

Simpósio Luso-brasileiro de Cartografia Histórica, a exposição ”A Universal Pintura” e respetivo 

catálogo (novembro). 

Editou o n.º 7 da folha informativa em formato PDF -- “Arcaz” e preparou a edição “Do Arquivo 

para a mesa: doçaria” uma seleção de textos do manuscrito 142 (fundo do Mosteiro de S. 

Martinho de Tibães). 

O Arquivo Distrital de Braga foi galardoado na XVIII edição dos galardões “A Nossa Terra”, 

promovido pela Direnor, em 8 de maio, com o galardão referente a “Organismo de Serviço 

Público”. 

 


