
Título da comunicação: Arquivo Histórico Ultramarino: para além do acervo. 

 

Resumo:  

O AHU no desempenho das funções de arquivo definitivo e intermédio do 

Ministério do Ultramar entre 1931 e o pós 25 de Abril de 1974. Conservação e 

difusão das colecções históricas e científicas acervo e responsabilidades para a 

governação na vertente externa: experiências e modelos variáveis de parceria 

técnica e científica e de gestão do Arquivo. 

O AHU no desempenho das funções de arquivo definitivo e intermédio do 

Ministério do Ultramar entre 1931 e o pós 25 de Abril de 1974. Conservação e 

difusão das colecções históricas e científicas acervo e responsabilidades para a 

governação na vertente externa: experiências e modelos variáveis de parceria 

técnica e científica e de gestão do Arquivo. 
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