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____________________________________, no 
processo(s) das 
do Patrim
com prom ete
trabalhos 
nom eadam ente:

1. Identificaç

2. Identificaç
am ostras, tratam ento e an

3. Identificaç
estudo, intervenç

4. Inclus
D

Com prom ete
(BCM) 1 exem plar da publicaç
e/ou im agens
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____________________________________, no 
processo(s) das 
do Patrim ónio Cultural

om ete-se a, caso venha a utilizar inform aç
trabalhos académ ico
nom eadam ente:

Identificaç

Identificaç
am ostras, tratam ento e an

Identificaç
estudo, intervenç

Inclusão dos cr
DGPC– DDCI/Arquivo T

Com prom ete-se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservaç
(BCM) 1 exem plar da publicaç
e/ou im agens, obtidos na sequ

Data: __/__

Assinatura: ________________________________________

Nº docum ento de identificaç
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____________________________________, no 
processo(s) das áreas de Laborat

Cultural (DGPC) _______________________________________ 
se a, caso venha a utilizar inform aç
ém icos, ou ou

nom eadam ente: 

Identificação da entidade propriet

Identificação do T
am ostras, tratam ento e an

Identificação do técnico de Conservaç
estudo, intervenção e/ou produç

ão dos créditos fotogr
DDCI/Arquivo T

se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservaç
(BCM) 1 exem plar da publicaç

, obtidos na sequ

__/__/201_

Assinatura: ________________________________________

Nº docum ento de identificaç
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____________________________________, no 
áreas de Laboratório/Conservaç

(DGPC) _______________________________________ 
se a, caso venha a utilizar inform aç

, ou outros, a citar a proveni

ão da entidade propriet

ão do Técnico de Laborat
am ostras, tratam ento e análise.

écnico de Conservaç
ão e/ou produç

éditos fotogr
DDCI/Arquivo Técnico/Nom e do Fot

se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservaç
(BCM) 1 exem plar da publicação on

, obtidos na sequência da presente consulta.

201_ 

Assinatura: ________________________________________

Nº docum ento de identificaç
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____________________________________, no 
ório/Conservaç

(DGPC) _______________________________________ 
se a, caso venha a utilizar inform aç

a citar a proveni

ão da entidade proprietária: DGPC

écnico de Laborat
álise. 

écnico de Conservaç
ão e/ou produção do relat

éditos fotográficos de
écnico/Nom e do Fot

se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservaç
onde tenham

ência da presente consulta.

Assinatura: ________________________________________

Nº docum ento de identificação: ____________
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____________________________________, no âm bito da consulta ao(s) 
ório/Conservação e Restauro da Direç

(DGPC) _______________________________________ 
se a, caso venha a utilizar inform aç

a citar a proveniência e as autorias

ária: DGPC– DDCI/

écnico de Laboratório respons

écnico de Conservação e restauro respons
ão do relatório.

áficos de im agens cedidas pelo Arquivo: 
écnico/Nom e do Fotógrafo.

se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservaç
tenham  sido inseridos os conte

ência da presente consulta.

Assinatura: ________________________________________

: ____________
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âm bito da consulta ao(s) 
ão e Restauro da Direç

(DGPC) _______________________________________ 
se a, caso venha a utilizar inform ações neles constantes em  

ência e as autorias

DDCI/Arquivo T

ório responsável pela recolha de 

ão e restauro respons
ório. 

im agens cedidas pelo Arquivo: 
ógrafo. 

se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservaç
sido inseridos os conte

ência da presente consulta. 

Assinatura: ________________________________________

: ____________ 
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âm bito da consulta ao(s) 
ão e Restauro da Direç

(DGPC) _______________________________________ 
ões neles constantes em  

ência e as autorias respetivas, 

Arquivo Técnico.

ável pela recolha de 

ão e restauro responsável pelo 

im agens cedidas pelo Arquivo: 

se igualm ente a depositar na Biblioteca de Conservação e Museus 
sido inseridos os conteúdos

Assinatura: ________________________________________
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âm bito da consulta ao(s) 
ão e Restauro da Direção-Geral 

(DGPC) _______________________________________ 
ões neles constantes em  

respetivas, 

écnico. 

ável pela recolha de 

ável pelo 

im agens cedidas pelo Arquivo: 

ão e Museus 
údos, textos 

Assinatura: ________________________________________ 

 

âm bito da consulta ao(s) 
Geral 

(DGPC) _______________________________________ 
ões neles constantes em  

respetivas, 

ável pela recolha de 

ável pelo 

im agens cedidas pelo Arquivo: 

ão e Museus 
, textos 


