Regulamento interno de utilização do
Arquivo da Fundação Eça de Queiroz
Numa perspectiva arquivística e legal toda a documentação pode ser livremente
disponibilizada, excepto as cartas mais recentes como as do António Eça de Queiroz e a Maria
Eça de Queiroz. A Fundação reserva-se, ainda, do direito de decidir o que não é comunicável.
É pedido a todos os leitores do Arquivo da Fundação Eça de Queiroz que colaborem
na conservação dos fundos arquivísticos através de um correcto manuseamento dos
documentos.
1. Utilize sempre lápis ou computador na Sala de Leitura, nunca caneta ou esferográfica.
2. Não escreva nos documentos.
3. Não escreva em papel colocado em cima de um dos documentos.
4. Ao manusear maços segure-os sempre pelo corpo e nunca pela fita de nastro.
5. Ao retirar documentos de um maço, tire um de cada vez e tente não alterar a ordem dentro
do maço. Não deixe cair documentos. Não os manuseie bruscamente.
6. Não se apoie nos documentos enquanto lê.
7. Não dobre as páginas, nem as marque de forma alguma com mechas e clips.
8. Não tente endireitar páginas dobradas, ou com cantos dobrados, apenas, danificará ainda
mais o documento.
9. É expressamente proibido fumar, beber ou comer na sala de leitura.
10. Não humedeça os dedos antes de voltar as páginas dos documentos.
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Reprodução de Documentos
Preçário unitário

Reprodução em Papel
Impressão (a partir de suporte digital)
Preto e branco A4 0,20€
A cores A4 0,50€

Fotocópias (a partir do original)
Preto e branco A4 0,30€
A cores A4 1,50€

Digitalização
Até 10 imagens 3,00€ / por imagem
De 11 a 50 imagens 2,50€ / por imagem
De 51 a 75 imagens 2,00€ / por imagem
Mais de 75 imagens 1,50€ / por imagem
Envio de correio electrónico (cada mensagem) 2,00€
Reproduções para fins de publicação 35€ por imagem e deverá ser explicitamente mencionado
o Arquivo da FEQ na publicação

Nota:
1. Em regra, todas as imagens são fornecidas em formato TIFF em 150 DPI. Porém, o
requerente poderá solicitar imagens com resolução superior ou noutro formato sendo
o seu custo de 7,00€ por imagem.
2. A entrega de imagens por e-mail está limitada a um máximo de 1 Mbyte por mensagem
no envio. O pagamento é antecipado.
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O pagamento poderá ser feito presencialmente ou por transferência interbancária (NIB
0035 0132 00009193130 27 da CGD) neste caso o requerente deverá enviar o
comprovativo por mail (feq@feq.pt), fax 254885205 ou carta (Quinta de Vila

Nova – Tornes, 4640-433 Santa Cruz do Douro). A FEQ só satisfaz o pedido
após confirmação do pagamento.
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