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Descrição arquivística

Identificação

Título Festas da Vila 2002

Data 2002

Nível de descrição Documento composto

Dimensão e suporte Papel. Duas pastas 650 folhas. 

Contexto

Nome do produtor Câmara Municipal de São Pedro do Sul

História  administrativa/bio-

gráfica/familiar

O Concelho de São Pedro do Sul foi criado em 1836 pela divisão do antigo concelho de Lafões,

do qual era uma das suas sedes, juntamente com Vouzela. O concelho é composto por 14 fre-

guesias. Foi elevada a cidade em 12 de junho de 2009 e o seu feriado municipal é celebrado a

29 de junho, dia de São Pedro.
História  custodial  e  arqui-

vística

Os processos de organização das festas da Vila encontram-se no Arquivo Municipal da Câmara

de São Pedro do Sul.

Conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

O processo tem por finalidade documentar a organização das festas da Vila que decorrem anual-

mente no fim do mês de junho, por ocasião das festas alusivas a São Pedro, padroeiro da locali-

dade . 

É composto por documentos relativos a: 

• despesa, propostas e contratos com artistas (faturas, ordens de pagamento…);

◦ Ex: Contrato com o cantor profissional Emanuel.

• colaborações com entidades externas (apoios, divulgação, convites…);

◦ Ex:  A divulgação das festas esteve a cargo das rádios Vouzela, NoAr e Lafões e

dos jornais Gazeta da Beira e Notícias de Vouzela.

• Logística e organização do espaço (plantas, bilhetes…);

◦ Ex: Planta do recinto com a divisão em 6 espaços ( espaço infantil, o espaço para a

exposição, a feira do livro, as tasquinhas, os vendedores e a animação).
Avaliação, seleção e elimi-

nação

A tabela de seleção da Portaria 1253/2009 de 14 de outubro apresenta a referência 83 – Espetá-

culos cujo o prazo de conservação administrativo é 10 anos sendo o destino final a eliminação. 

Sistema de organização Os documentos encontram-se organizados por ordem cronológica.

Condições do acesso

Condições de acesso
A consulta do documento original requer autorização e deverá ser realizada durante o horário de

atendimento dos serviços municipais. 

Condições de reprodução

A reprodução do documento requer autorização e deverá ser realizada pelos serviços munici-

pais, existindo um custo associado tal como estipulado na Tabela de Taxas do Município de São

Pedro do Sul. 

Idioma/escrita Português 
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Características físicas e re-

quisitos técnicos

Original em papel devendo promover-se a consulta de cópias para conservação do original bas-

tante.

Documentação associada

Localização de originais O documento original encontra-se no Arquivo Municipal de São Pedro do Sul. 

Controlo de descrição

Nota do arquivista Descrição elaborada por Nádia Silva e Filipe Leitão.

Regras ou convenções

ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adaptada pelo Comité de Normas

de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Conselho Internacional de Arqui-

vos; Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2.ª ed. Lisboa: IAN/TT,

2004. ISBN: 972-8107-69-2;

DIREÇÃO GERAL DE ARQUIVOS; PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM

ARQUIVO; GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO –

Orientação para a descrição. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. ISBN 978-972-8107-91-8.

Data de descrição Elaborada: 03-12-2018
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