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RESUMO 

 

 

Para de dar início ao «Projecto Campanhas de África e I Guerra Mundial 

Fundação Calouste Gulbenkian, teve de ser preenchido um formulário de candidatura 

para o concurso de recuperação, tratamento e organização de acervos documentais de 

interesse relevante do ponto de vista histórico, cultural e científico. 

Assim sendo, a entidade beneficiária foi a Direcção de História e Cultura 

Militar, que tutela hierarquicamente o Arquivo Histórico Militar, sendo nomeado como 

director do projecto o Tenente-coronel Mestre Carlos Alberto Borges da Fonseca, 

director do Arquivo Histórico Militar. 

Em suma, este projecto visa a preservação e divulgação de todo um acervo 

documental fotográfico, reconhecido do ponto de vista histórico, cultural e patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

To start the “Project on the Campaigns in Africa and World War I  – Calouste 

Gulbenkian Foundation”, it was necessary to fill in a tender application form for 

recovery, treatment and organization of document collections of relevant interest in 

terms of history, culture and science.  

The beneficiary was the “Direcção de História e Cultura Militar” (Direction of 

History and Military Culture), a body that supervises the “Arquivo Histórico Militar / 

“AHM” (Historical Military Archive).  Lieutenant Colonel Carlos Alberto Borges da 

Fonseca, with a Master’s degree and director of AHM, was appointed project director.   

In short, this project aims at the preservation and dissemination of an entire 

collection of photographic documents, widely recognized as far as history, culture and 

documentary heritage are concerned. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é o relatório de um projecto ocorrido no Arquivo Histórico 
Militar e do qual se fez parte, e enquadra-se no 4º Semestre do Curso de Mestrado em 
Ciências da Informação e da Documentação da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa.  

Desta forma, serão reveladas as actividades levadas a cabo durante o projecto, 
assim como, também, será feita uma abordagem aos conhecimentos teórico-práticos que 
lhe serviram de pilar.  

Para se dar início ao «Projecto Campanhas de África e I Guerra Mundial 
Fundação Calouste Gulbenkian» foi necessário, primeiramente, preencher um 
formulário de maneira a responder à candidatura do concurso de recuperação, 
tratamento e organização de acervos documentais de interesse relevante do ponto de 
vista histórico, cultural e científico. 

Assim sendo, a entidade beneficiária foi a Direcção de Documentação e História 
Militar, que tutela hierarquicamente o Arquivo Histórico Militar, sendo o projecto 
dirigido pelo Tenente-coronel Carlos Alberto Borges da Fonseca. 

Este projecto visava a preservação e divulgação de todo o acervo documental 
fotográfico, reconhecido do ponto histórico, cultural e patrimonial. A preservação deste 
acervo fotográfico passou, naturalmente, por um plano que tinha por objectivo o 
tratamento do ponto de vista arquivístico e, também, por uma divisão do que foi 
considerado um fundo1 em sete séries: I Guerra Mundial (Álbuns A1 a A6); Instrução 
em Tancos (Álbum A7); Cavalos de Alter (Álbum A8); Colecção Mista (Álbum A9); 
fotografias de José Veloso e Castro durante as suas expedições em África (Angola) em 
inícios do século XX (1905-1908) – Álbum A10; o fotógrafo oficial da I Guerra 
Mundial na Flandres, Arnaldo Rodrigues Garcez (Álbum A11); e Joshua Benoliel 
(Álbuns A12 a A13). 

É considerado um fundo porque, quando se recebe documentação das Unidades, 
Estabelecimentos ou Órgãos, criam-se fundos orgânicos. À semelhança de outras 
unidades, o “CAVE” foi considerado um fundo por uma questão de organização e 
recuperação de informação. 

                                                             

1 Segundo Antonia Heredia Herrera, a ideia de fundo “va unida a la totalidad de la documentación 
producida y recebida por una institución o persona que suele estar conservada en el archivo de dicha 
institución o persona. (Conf. Antonia Heredia Herrera, Archivística General. Teoria y pratica, Sevilla: 
Servicio de publicaciones de la diputación de Sevilla, 1993, pp. 142-143). Ver Jean-Yves Rousseau e 
Carol Couture, Os fundamentos da disciplina arquivística, Lisboa, Publicações D. Quixote: 1998, p. 91. 
Ver ainda NP 4041 que diz que fundo é o mesmo que arquivo, ou seja, «conjunto orgânico de 
documentos, independentemente da sua data, forma ou suporte material, produzidos ou recebidos por 
uma pessoa jurídica, singular ou colectiva, ou por um organismo público ou privado, no exercício da sua 
actividade e conservados a título de prova ou informação».  



 

 De acordo com os objectivos estabelecidos, o objectivo principal do trabalho foi 
fazer a descrição e indexação normalizadas, de acordo com as ISAD(G)  e as Normas 
Internas do Arquivo Histórico Militar, dos diferentes álbuns que se nos apresentaram 
durante vários meses. Cada álbum mereceu uma atenção e trabalho diferentes pelas suas 
características e pela existência ou não de originais (negativos). Todavia, esta tarefa não 
se afigurou fácil, como poderemos ver mais adiante. 

 Quem produziu a documentação que integra o presente trabalho protagonizou 
dois períodos distintos da História de Portugal, mas que estudados aprofundadamente, 
se complementam entre si. As campanhas de África entre 1890 e 1910 são um caso e a 
participação de Portugal na I Guerra Mundial com o Corpo Expedicionário Português 
são outro, sendo que este último resultou na morte de muitos portugueses. 

 Todavia, será a mesma metodologia de indexação. 

 As campanhas de África caracterizaram-se por «uma intensa actividade de 
operações de ocupação e pacificação2». A colecção sobre este assunto mostra 
essencialmente a relação dos militares com os indígenas, nos anos 1905 a 1908, antes 
das Campanhas de Pacificação, e aspectos da vida diária das populações.  

 A I Guerra Mundial iniciou-se em 1914, e Portugal tomou parte dela 
militarmente através do Corpo Expedicionário Português (CEP), a partir de 1916, tendo 
em vista alcançar dividendos como: reafirmar a aliança com Inglaterra; manter as 
colónias africanas; afirmar o Republicanismo perante as Monarquias europeias; e a 
necessidade de afirmação do Partido Republicano perante a oposição e os movimentos 
monárquicos que davam os seus laivos no exílio3. 

Inicialmente, ficou determinado que se iria proceder à organização, tratamento e 
preservação do acervo documental fotográfico das «Campanhas de África e I Guerra 
Mundial». Posteriormente passar-se-ia à descrição, indexação e digitalização do espólio 
fotográfico, mediante um esquema de metadados criado especialmente para este fim 

 O objectivo final seria a disponibilização na Sala de Leitura do AHM e a 
divulgação ao público dos resultados do projecto na Intranet e Internet do Exército, no 
site da DHCM. 

 Em termos cronológicos, o trabalho iniciou-se em finais de 2008 e inícios de 
2009, tendo sido previsto a sua conclusão em Dezembro de 2009. Dada a escassez de 
recursos humanos, tal não foi possível e avançou-se com um pedido de prorrogação de 
prazo para finais de Junho de 2010. Uma parte muito significativa do espólio 
fotográfico do Centro de Audiovisuais do Exército (CAVE) foi transferida para o 
Arquivo Histórico Militar, necessitando de ser organizado, descrito, tratado, digitalizado 
e disponibilizado aos consulentes e público em geral. 
                                                             

2 Conf. História do Exército Português, vol. II, coord. General Ramires de Oliveira, Lisboa: 
CEGRAF/EX, 1993, p.180. 
3 Conf. http://www.clubesomnium.org/arquivos/militaria/historia/CEP.pdf?  

http://www.clubesomnium.org/arquivos/militaria/historia/CEP.pdf


 

 Do principal objectivo do trabalho resultaram objectivos específicos que devem 
ser vistos individualmente. São eles: 

• Limpeza, estabilização e restauro dos negativos em vidro, assim como dos 

álbuns fotográficos; 

• Colocação do acervo fotográfico em unidades de instalação e envelopes de 

quatro abas acid free; 

• Organização e tratamento arquivístico do espólio fotográfico do projecto 

(descrição e indexação); 

• Descrição da organização, tratamento e preservação do acervo documental 

fotográfico sobre as Campanhas de África; 

• Descrição da organização, tratamento e preservação do acervo documental 

fotográfico sobre a I Guerra Mundial; 

• Elaboração da descrição, indexação e digitalização do espólio fotográfico, 

mediante um esquema de metadados criado especialmente com base nestes 

critérios. 

Para levar a cabo estas actividades, estiveram envolvidas várias pessoas, desde 
um informático a uma Assistente Operacional, passando por Militares e Técnicos 
Superiores. 

Ao longo do presente trabalho vamos não só apresentar todas as actividades 
desenvolvidas durante o estágio/participação no projecto, como também será realçada a 
componente relativa à integração profissional e desenvolvimento técnico do projecto. 
Mais ainda, serão descritas todas as dificuldades encontradas durante a execução da 
classificação, catalogação e indexação do projecto, na medida em que foi necessário 
rigor para que tudo corresse como seria de esperar, o que trouxe alguma pressão para 
que os prazos fossem cumpridos, com a qualidade qualquer serviço que pretende vir a 
tornar-se público. 

Para iniciar deve-se dizer a função do Arquivo Histórico Militar que, segundo o 
Manual dos Arquivos do Exército, tem «como função de arquivo definitivo» possuir «a 
documentação que perdeu o carácter administrativo, adquirindo valor informativo e 
histórico, o que a torna de conservação permanente». Ou seja, a produção arquivística 
é algo natural em qualquer instituição, mas somente parte dela tem valor secundário, 
pelo que deve ser passada aos arquivos definitivos para que, após um processo de 
selecção, classificação, tratamento, descrição e indexação, possa ser disponibilizada ao 
público4.  

                                                             

4 Conf. Antonia Heredia Herrera, Que és un archivo?, Gijón: Ediciones Trea, 2007. 



 

Raramente são transferidos directamente para o Arquivo Histórico Militar 
documentos com valor patrimonial, sem antes passarem pela triagem do Arquivo Geral 
do Exército. Mas existem casos. As remessas de documentos são feitas por mútuo 
acordo, assim como, também, todos os instrumentos que a documentação teve: 
classificadores, ficheiros e auxiliares, para melhor recuperação de informação e 
diminuição de ruído. A partir do momento em que o Arquivo Histórico Militar recebe a 
documentação passa a ter jurisdição sobre ela, excepto se for somente a título de 
depósito. Neste caso é feito um acordo entre as partes onde se especificam as condições 
necessárias e data a partir das quais a documentação fique disponível aos leitores5.  

Podemos dar um caso específico em que acontece o inverso. Por falta de espaço no 
Arquivo Histórico Militar, os Processos Individuais de Militares que possam ser 
consultados, estão depositados do Arquivo Geral do Exército, tendo de ser feita uma 
requisição especial em que a documentação só fica disponível em um ou dois dias úteis. 

Voltando ao nosso tema, toda e qualquer documentação a ser transferida pelas 
Unidades, Estabelecimentos ou Órgãos do Exército deve obedecer à directiva 
“Normalização Provisória sobre a Preservação da Documentação Militar”, de forma a 
impedir a destruição antecipada de documentos6. 

Como tal, existe a Comissão de Classificação de Documentos que «coordena o 
funcionamento do sistema de arquivos do Exército através das operações de avaliação 
e selecção de documentos7». É esta Comissão que avalia se a documentação tem ou não 
valor histórico, para que seja feita a sua conservação permanente no Arquivo Histórico 
Militar, que tem um representante do mesmo arquivo (um delegado), a quem compete 
decidir sobre a avaliação e selecção dos documentos, em caso de discordância entre os 
membros da Comissão. 

Neste sentido, a documentação fotográfica recebida pelo Arquivo Histórico Militar 
não foi remetida pelo Arquivo Geral do Exército, mas sim pelo Centro de Audiovisuais 
do Exército (CAVE) que, na sua essência, já tinha recebido de herança esta 
documentação da sua Unidade antecessora: Centro de Produção de Meios de Apoio à 
Instrução (CPMAI). 

O problema que agora se põe é o do princípio da proveniência dos Álbuns e como 
foram originalmente organizados. É notório, por exemplo, no álbum de Veloso e Castro, 
que as fotografias foram recortadas para serem coladas e não têm todas a mesma 
dimensão, ao que, de contrário, se sucede com os álbuns de Joshua Benoliel. No álbum 
de Veloso e Castro, cada fotografia tem medidas diferentes, apesar de serem coerentes 
no tipo de impressão. 

                                                             

5 Conf. ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Manual dos Arquivos do Exército. Lisboa: Estado-Maior do 
Exército, 2005., p. I-4. 

6 Conf. Op. Cit., p. I -7. 
7 Conf. Op. Cit., p. I -8. 



 

Voltando ao princípio da proveniência dos Álbuns, não temos a certeza. Mas poderá 
ter vindo da Direcção de Serviços Gráficos do Exército, antecessora ainda do CPMAI. 
No caso de Arnaldo Garcez (dois dos álbuns descritos e indexados), sabe-se que foi 
militar e que os positivos e negativos foram directamente para o espólio do Exército, 
como se poderá ver no anexo I. No caso de Veloso e Castro e de Joshua Benoliel, estes 
eram civis e não se pode ter a certeza. Todavia, com a criação da Direcção dos Serviços 
Gráficos logo no final da I Guerra Mundial, pode ter tido peso na pesquisa de autores de 
fotografias desse momento histórico que quisessem doar ou vender os negativos e (ou 
não) positivos. 

As fotografias de Veloso e Castro e de Arnaldo Garcez foram tiradas ao serviço do 
Exército, ao passo que as restantes são de âmbito privado. 

O modelo utilizado na metodologia de trabalho baseou-se no modelo topológico, ou 
seja, num modelo quadripolar, assente em quatro pólos e sete etapas de procedimento 
científico8. Aliado a este modelo, complementámos o mesmo com os pressupostos do 
modelo científico proposto por Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt9.  

Quer isto dizer que no pólo epistemológico apresentaremos a pergunta de partida e 
exploração; no pólo teórico, a problemática e a construção do modelo de análise; no 
pólo técnico, a observação e análise das informações; e, por fim, no pólo morfológico, 
as análises das informações e as conclusões. 

Desta forma, o presente trabalho encontra-se dividido em três capítulos e a devida 
conclusão. Conclusão que nem sempre é verdadeiramente conclusivo, na medida em 
que algo fica sempre em aberto e porque mais tarde algo de novo se terá a acrescentar 
ao trabalho que fazemos. 

No primeiro capítulo iremos fazer um breve capítulo com a revisão da literatura 
sobre a temática dos arquivos fotográficos. 

Seguidamente, definiremos o objecto do nosso trabalho, ou seja, a problemática, e 
apresentaremos a pergunta de partida. 

Falaremos da definição de Arquivo, segundo alguns autores, da descrição em 
Arquivo, na medida em que o nosso trabalho assentou neste pressuposto. A pergunta de 
partida estará implícita e servirá de ponte para o segundo capítulo que será dedicado à 
normalização arquivística. 

Neste capítulo falaremos do Arquivo Histórico Militar e das Normas Arquivísticas 
internas do mesmo, assim como também faremos uma abordagem ao Regulamento de 
Conservação Arquivística do Exército e Normas de Execução Permanentes.  

                                                             

8 Conf. Michelle Lessard-Hérbert [et al], Investigação Qualitativa. Fundamentos e Práticas, Lisboa: 
Instituto Piaget, 1994. 
9 Conf. Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt, Manual de Investigação em ciências sociais, Lisboa: 
Gradiva, 1998. 



 

Iremos fazer uma abordagem ao Arquivo Histórico Militar, por o mesmo ser a 
entidade detentora do material que analisámos e por ter sido lá que se desenrolou todo o 
projecto, desde a selecção e restauro, até à descrição e indexação.  

No quarto capítulo, que corresponde ao pólo técnico, apresentaremos as nossas 
observações e desenvolvimento do nosso tema de trabalho. Falaremos dos recursos 
humanos, recursos materiais, cronologia dos factos, condições ideais e condições reais e 
plano de organização arquivística.  

O facto de a documentação se encontrar toda concentrada no Arquivo Histórico 
Militar e de todo o processo ter decorrido lá facilitou o nosso trabalho, na medida em 
que,c pudemos acompanhar de perto a evolução do projecto e, inclusivamente, 
participar no mesmo.  

No final do presente trabalho, serão apresentadas as conclusões, dando então 
lugar ao pólo morfológico e sétima (e última) etapa10. A verificação dos factos, «vai 
buscar o seu valor à qualidade da construção11». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

10 Conf. Op. Cit. 
11 Conf. Op. Cit. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

OS ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS 

 

 Nas últimas décadas os arquivos fotográficos começaram a ganhar forma e a 
separarem-se dos arquivos ditos “tradicionais”. Os documentos iconográficos, 
sobretudo as fotografias, necessitam de um tratamento especial e individualizado 
mediante a sua catalogação, descrição e indexação, de maneira a serem recuperados 
pelo universo de utilizadores. 

 A fotografia é um documento pictográfico que constitui a memória de um 
momento, um instante, um acontecimento, etc. 

 Citado por Juan Fernánez, Félix del Valle diz-nos que a fotografia «representa a 
memória visual dos séculos XIX e XX e é um meio de representação e comunicação 
fundamental12». 

 Todavia, nem sempre se aceitaram as fotografias como documentos de arquivo. 
Esta questão deveu-se, em grande parte, ao facto de o mundo estar demasiado agarrado 
à tradição livresca e ao facto de a fotografia ainda ser um documento instável13, como 
poderemos ver no capítulo IV.  

As fontes de eleição para o conhecimento histórico continuavam a ser as escritas 
e a fotografia servia como imagem meramente ilustrativa ao lado das pinturas. A leitura 
crítica era sempre da documentação escrita e não da fotografia, uma vez que esta servia 
de ilustração que confirmava o documento. Não era necessária uma análise crítica da 
fotografia porque a mesma era o complemento do texto14.  

O estudo de Aline Lopes de Lacerda faz uma abordagem a esta questão através 
da análise de manuais de arquivística dos mais diversos países: Estados Unidos, 
Inglaterra, França, Espanha e Holanda15. 

                                                             

12 Conf. Juán Alonso Fernández, Digitalización, catalogación y recuperación de información en los 
archivos fotográficos, Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2006-2007, p. 5. 

13 Conf. Ana Cristina de Albuquerque e Eduardo Ismael Murguia, «A Análise do documento fotográfico 
através das normas ISAD(G) e AACR2», in XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 2007. 

14 Conf. Op. Cit.  
15 Conf: Aline Lopes de Lacerda, A fotografia nos Arquivos. A produção de documentação fotográficos 
da fundação Rockefeller durante o combate à febre amarela no Brasil, São Paulo: Universidade São 
Paulo, 2008, pp. 31-32. 



 

 Se o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos ou, como é conhecido, 
“Manual dos Arquivistas Holandês” de Muller, Feith e Fruin, publicado na Holanda em 
1898, a fotografia não é sequer mencionada16, a verdade é que desde 1840 que se 
utilizavam os registos fotográficos em arquivos. Era o caso dos arquivos de fugitivos 
criminais das polícias da Bélgica, Suíça e Califórnia17. 

Ainda no século XIX, a fotografia ganhou importância nos arquivos 
institucionais, tornando-se prova e evidência de factos e acontecimentos18. Assim, 
hospitais, fábricas, asilos, prisões, escolas e departamentos de saúde pública, «o uso de 
imagens foi conformado às necessidades específicas, constituindo tipologias de 
imagens diferenciadas19». 

Referenciando Vicky Goldberg, Aline Lacerda diz-nos que «no final do século 
XIX e início do século XX, a polícia, os escritórios de patentes, a inteligência militar, 
historiadores da arte, antropólogos, pesquisadores médicos e outros ramos de 
profissões e de estudos constituíam arquivos fotográficos como ponto central em suas 
operações20».  

É no século XIX que o uso da fotografia instrumental de estende a várias áreas 
científicas e do saber, adquirindo valor de prova e de precisão e que surgem os 
primeiros depósitos legais de fotografia21.  

Em 1851, a Biblioteca Nacional de Paris criou um depósito legal obrigatório de 
fotografias, alcançando a importância de outros documentos “não-livro”. Estabeleceu-se 
ainda a obrigatoriedade de existência de copyright e direitos de autor. As primeiras 
instituições a receber fotografias como documentos foram em França: a Biblioteca 
Nacional e os Arquivos da comissão de Monumentos Históricos22.  

Aqui coloca-se a questão se a fotografia é um documento de biblioteca ou de 
arquivo. Pode ser um documento de arquivo «se forem documentos produzidos e 
recebidos por uma instituição ou entidade. A forma de tratamento e recuperação da 
informação será diferente da aplicada aos documentos convencionais23». Se for de 
biblioteca, a documentação foi alvo de uma escolha, de um critério temático. 

A partir dos anos 70 do século XIX, a administração francesa passou a contratar 
fotógrafos com o intuito de fotografar edifícios classificados como património francês, 

                                                             

16 Conf. Op. Cit., p. 32. 
17 Conf. Op. Cit., p. 33. 
18 Conf. Op. Cit. 
19 Conf. Op. Cit., p. 34. 
20 Conf. Op. Cit. 
21 Conf. Op. Cit. 
22 Conf. Op. Cit., p. 39. 
23 Conf. http://www.senado.gov.br/sf/senado/sarq/perguntas.asp#4 [consult. 10 Setembro 2010]. 

http://www.senado.gov.br/sf/senado/sarq/perguntas.asp#4


 

produzindo-se, assim, documentos fotográficos. Esta prática alargou-se a outros países 
como a Inglaterra, e a fotografia começou a ganhar importância24.  

O Estado tornou-se no maior contratante de fotógrafos para documentarem os 
mais variados factos, como é o caso do Exército. No caso do presente estudo, por 
exemplo, Arnaldo Garcez, um dos autores dos Álbuns, foi contratado para fotografar a I 
Guerra Mundial sob a condição de as fotografias serem exclusivas para o Exército.  

O percurso da fotografia nos arquivos não está muito estudado. Fazendo 
referência a Maria Pescador del Hoyo, Lacerda diz-nos que a notícia mais antiga da 
fotografia enquanto documento «é dos arquivos públicos do Canadá, que fizeram uma 
secção especial desse tipo de documento em 1908. Com relação à legislação, por 
exemplo, o decreto dos comissários do povo na URSS, de Fevereiro de 1926, parece ser 
a mais antiga iniciativa nesta área, ordenando a integração, nos arquivos centrais, dos 
positivos e negativos fotográficos e cinematográficos que tiveram interesse para a 
história da Revolução de Outubro25». 

Também a Alemanha e os Estados Unidos, nos anos 30 do século XX, 
constituíram uma secção especial para os documentos fotográficos, seguindo a Polónia 
nos anos 50. Daí Isabel Fernández dizer que o século XX é o século da imagem26. 

No século XX, Lucien Febvre e Marc Bloch apelaram à pluridisciplina nas 
ciências sociais e humanas e ao fim da especificidade com o aparecimento da chamada 
nova História. Com ela, os documentos a investigar não eram só os textuais, mas 
incluíam-se também os pictográficos, ou seja, as fotografias passaram a ser vistas como 
documentação histórica. Segundo Marc Bloch, «o documento não é apenas a fonte, é o 
problema27».  

«A mesma evolução que a historiografia teve no séc. XX em relação aos 
documentos escritos, ocorreram também quanto aos documentos visuais ou 
iconográficos. A contribuição dos pioneiros da Escola dos Annales se mostra, ainda 
hoje, pertinentes na análise do documento e monumento. A fotografia representa uma 
semelhança com a realidade - jamais uma totalidade - e deve ser abordado pela 
História como um signo, um icone, como a representação de um momento específico e 
nunca como prova do passado28». 

Estes autores da “Nova História” trouxeram-nos pela primeira vez a ideia de que 
antes de se utilizar um documento deve-se questionar o mesmo, independentemente da 
sua forma. O conceito de documento foi ampliado e a fotografia passou a ser 

                                                             

24 Conf. Op. Cit. 
25 Conf. Op. Cit., p. 41. 
26 Conf. Juán Alonso Fernández, Op. Cit., p. 6. 
27 Conf. Rui Sousa, A fotografia como fonte histórica: análise e metodologia, in: 
http://verdadeirahistoria.blogspot.com/2009/12/fotografia-como-fonte-historica-analise.html [consult. 08 
Setembro 2010]. 
28 Conf. Op. Cit. 

http://verdadeirahistoria.blogspot.com/2009/12/fotografia-como-fonte-historica-analise.html


 

considerada como tal. «Para eles, a história faz-se com documentos escritos, quando 
eles existem, mas sem eles, quando não existem29». 

Citado por Emílio Lara Lopez, J. A. Ramírez diz-nos que é possível considerar a 
«fotografia como o meio mais idóneo de testemunhar a presença activa de massas na 
história contemporânea30».  

Para Boris Kossoy, a fotografia não é, de todo, algo meramente ilustrativo, mas 
sim testemunho da realidade que os originou. A fotografia é produzida com uma 
finalidade documental, representando um meio de informação e de conhecimento31. Ou 
seja, «toda a fotografia resulta de um processo de criação; ao longo desse processo, a 
imagem é elaborada, construída técnica, cultural, estética e ideologicamente32». 

A fotografia adquiriu importância no seio da comunidade científica e passaram a 
ser tratados como uma tipologia documental com características próprias. Em Portugal, 
algumas Câmaras Municipais têm os seus Arquivos Fotográficos, de forma a poderem 
acondicionar devidamente este tipo de material, na medida em que os mesmos 
necessitam de condições ambientais e climatéricas específicas para a sua conservação. 

O número de imagens aumentou exponencialmente nos últimos anos com o 
aparecimento do formato digital. É necessária uma gestão da fotografia eficaz apesar 
das inúmeras vantagens que a digitalização nos trouxe. No futuro, espera-se a 
emergência de arquivos digitais em que à distância de um “click”, poderemos aceder a 
todo um universo fotográfico33.  

 

 

  

  

 

 

 

                                                             

29 Conf. Maria Augusta Martiarena de Oliveira e Elomar António Callegaro Tambara, A imagem 
fotográfica como fonte para a pesquisa em história da educação, in: 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo1/252.pdf [consult. 08 Setembro 
2010]. 
30 Conf. LARA LÓPEZ, Emílio Luís, «La Fotografia como Documento Histórico-Artístico Y 
Etnográfico: Una Epistemologia», in Revista de Antropologia Experimental, nº 5, 2005,pp. 18-19. 

31 Conf. Boris Kossoy, Fotografia & História, São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.  
32 Conf. Boris Kossoy, Os Tempos da Fotografia: o efémero e o perpétuo, São Paulo: Ateliê Editorial, 
2007. 
33 Conf. Juán Alonso Fernández, Op. Cit., p. 8. 

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo1/252.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E PERGUNTA DE PARTIDA 

 

1. Arquivo e descrição 

Para Antonia Heredia Herrera, «os arquivos reconhecem-se pelos documentos que 
custodiam e pelas funções que se realizam a partir deles (…)34». Pode também ser 
definido como o conjunto de documentos produzidos por uma instituição pública ou 
privada, no decorrer da sua actividade. 

Os arquivos são a evidência das actividades e direitos legais das instituições e das 
pessoas, constituindo, também, uma fonte de informação insubstituível em relação à 
história dos países e à sua evolução demográfica, política e económico-social35. 

Não existem arquivos sem documentos e, também, não existem documentos sem 
arquivos.  

Um arquivo deve ser conservado integralmente e nunca separado, dividido ou 
organizado segundo critérios que não obedeçam à ordem original. Ou seja, o princípio 
do respeito pelos fundos deve ser sempre respeitado, a menos que o fundo nos chegue 
desorganizado e vejamos que para uma melhor recuperação de informação, devemos dar 
uma nova ordem.  

Outro princípio a respeitar num arquivo é o princípio da proveniência. Este princípio 
é uma condicionante que determina a classificação, organização e descrição dos 
documentos de arquivo36. Para Duchein, citado por Antónia Heredia Herrera, o 
princípio da proveniência, se não for aplicado, é «arbitrário, subjectivo e desprovido de 
rigor37». 

                                                             

34 Conf. Antonia Heredia Herrera, Que és un archivo?, p. 43. 
35 http://www2.egi.ua.pt/cursos/files/RI/ARQUIVOS.pdf  
36 Conf. Antonia Heredia Herrera, Op. Cit., p. 123. 
37 Conf. Op. Cit. 

http://www2.egi.ua.pt/cursos/files/RI/ARQUIVOS.pdf


 

Existem vários instrumentos de descrição, os quais precisaram, ao longo dos anos, 
de ser normalizados e uniformizados, tendo em vista a especificidade de cada tipologia 
documental.  

É muito importante fazer uma descrição documental que responda a uma série de 
perguntas, na medida em que a mesma serve de ponte entre quem elabora a descrição e 
os utilizadores que vão usufruir desse trabalho38. 

Desta forma, são aplicadas Normas Internacionais de descrição39, as quais devem 
ser adaptadas a cada país. Podemos dizer ainda que até devem ser complementadas por 
normas internas arquivísticas das Instituições para um trabalho mais simples. Muitas 
vezes, podemos pecar pelo exagero na descrição documental ao tentar preencher todos 
os campos das ISAD(G), caindo no erro de dar informação que não é relevante para o 
utilizador.  

Temos ainda de ter em conta, que existem arquivos especiais e que os mesmos 
apresentam especificidades. É o caso do Arquivo Histórico Militar e do fundo 
fotográfico que o presente trabalho apresenta.  

A forma de transmitir informação entre um documento textual e um documento em 
imagem (como a fotografia) é diferente, pelo que exige regras e normas de descrição 
diferentes.  

No presente projecto, foram preenchidos os seguintes campos das ISAD(G), em 
conjunto com as Normas Internas do Arquivo Histórico Militar: 

• Código de Identificação; 

• Título;  

• Datas limite ou data; 

• Total de documentos fotográficos (ex. 1 negativo em vidro); 

• Autoria; 

• Notas (se aplicável); 

• Data de descrição e responsabilidade. 

 

Segundo Antónia Herrera Herédia, terá sido Theodore Schellberg quem «designou 
com o termo “descrição” essa tarefa específica que engloba as diversas e variadas 
actividades do arquivista para elaborar os instrumentos que facilitam o acesso aos 
fundos em geral e aos documentos em particular40». 

                                                             

38 Conf. José Ramon Cruz Mundet, Manual de Archivistica, Madrid: Casa del Libro, 2005, p.256. 
39 No caso do presente trabalho, foram utilizadas as ISAD(G). 
40 Conf. Antonia Heredia Herrera, Archivística general. Teoria Y Pratica, Sevilla: s.n., 1993, p. 299. 



 

Através da descrição podemos indicar tudo o que é determinante num documento, 
facilitando a recuperação de informação por parte do utilizador, tenha ele uma relação 
interna ou externa com a Instituição detentora do documento41. 

A crescente necessidade de uma normalização arquivística levou a um esforço 
internacional para a sua uniformização e construção de normas de descrição para 
documentos de Arquivo42. 

«A necessidade de sistematizar, conservar e administrar estes registos sempre 
existiu, constituindo-se, assim, grandes e pequenos arquivos. Segundo Paes (2005), o 
arquivo é “a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados 
por uma instituição ou pessoa, no curso de sua actividade, e preservados para a 
consecução de seus objectivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro”»43. 

Para Antonia Heredia Herrera, o termo arquivo pode ser aplicado em várias 
situações: conjunto orgânico de documentação produzida e/ou recebida por um 
organismo, que tem personalidade jurídica, público ou privado; Instituição cultural onde 
se reúnem os documentos para diferentes fins; edifício onde se conservam e consultam 
os documentos44; e função ou unidade orgânica45. 

Os documentos têm um ciclo vital que assenta na teoria das três idades46, ou seja, 
começa no arquivo corrente, passa pelo arquivo intermédio e, após uma selecção 

                                                             

41 «La descriptión es la parte de la tarea archivística que engoloba las diversas actividades desplegadas 
por el archiveropara elaborar los instrumentos que faciliten el acesso a los fondos, esto es, puntos de 
acesso. Para lograrlo es preciso estabelecer un plan descritivo que observe los principios seguientes: 

1. El Objecto de la labor descritiva es hacer eficazmente acessibles los fondos documentales del 
archivo. 

2. Debe formularse un programa descriptivo a fin de proporcionar com  prontitud ciertos datos 
referentes a todos los documentos de archivo, por mínimos que sean, Posteriormente, el 
archivero decidirá la profundidad com que es necesario describir cada agrupación documental 
y, en consequencia, el tipo de procedimento para llevalo a cabo; 

3. Los instrumentos deben revelar el contenido y el carácter de los documentos y facilitar su 
localización. Además “deben responder a las demandas imprevisibles de un publico 
indeterminado y heterogéneo”, de modo que abran amplias posibilidades objetivas de acesso a 
los documentos; 

4. Ponerlos al alcance de los usuarios. 
Conf. José Ramon Cruz Mundet, Op. Cit., pp. 278-279. 
42 Conf. Ana Paula de Moura Souza [et tal], «Princípios da Descrição Arquivística: Do Suporte 
convencional ao eletrônico», in Arquivística.net: vol.2, nº 2, 2006. 
(http://www.arquivistica.net/ojs/viewarticle.php?id=85).  
43 Conf. Op. Cit. 
44 Conf. Antonia Heredia Herrera, Que és un Archivo?, Gijón: Edicionaes Trea, 2007, p. 26. 
45 Conf. Júlio Rafael António e Carlos Guardado da Silva, Organização de Arquivos Definitivos, Lisboa: 
Edições Colibri, 2006, p.17. 
46 «O ciclo de vida dos documentos de arquivo desenvolve-se em três idades ou fases – activa, semi-
activa e inactiva – na medida em que a sua frequência de utilização administrativa decresce e o seu valor 
se transforma.  
 São três as idades do documento, de acordo com a sua função de utilidade/valor: 

a) Idade administrativa (fase activa) – em que o documento é necessário para as actividades 
administrativas da instituição produtora/receptora, devendo conservar-se junto da 
administração; 

b) Idade Intermédia (fase semi-activa) – em que o documento é apenas consultado 
esporadicamente, em virtude do seu interesse administrativo; 

http://www.arquivistica.net/ojs/viewarticle.php?id=85


 

cuidada, passa ou não a arquivo definitivo. Aqui, o documento poderá ser consultado 
por utilizadores internos ou externos à entidade detentora da documentação. 

Ainda que contestada por alguns autores, nomeadamente pelos Record Continuum, a 
descrição documental é um processo contínuo, que se inicia com a classificação do 
documento e culmina na sua pesquisa. Isto porque temos de ter descritores adequados 
para que a recuperação documental seja feita com o menor ruído possível, sendo que 
para se encontrar os descritores adequados é necessária uma boa avaliação do 
documento, uma boa observação do mesmo, quando se trata de um documento de 
imagem como a fotografia, e uma linguagem controlada. 

No caso do nosso projecto, o instrumento de descrição utilizado foi uma lista de 
descritores do exército47, organizada alfabeticamente, e ao qual foram acrescentados 
alguns termos durante a elaboração do projecto (ex. arrendamentos).  

Apesar de estar sobretudo ligada aos arquivos definitivos, segundo a ISAD(G), «os 
procedimentos relacionados com a descrição podem ter início no momento da 
produção de documentos – ou mesmo antes – e continuar durante o seu ciclo de 
vida48». 

Para difundir o acervo e facilitar o acesso à documentação, existem instrumentos de 
descrição documental49. No Arquivo Histórico Militar, são utilizados para recuperação 
de informação o Inventário, o Guia, o Catálogo e Índices. 

Segundo as ISAD(G), «os procedimentos relacionados com a descrição podem ter 
início no momento da produção dos documentos – ou mesmo antes – e continuar 
durante o seu ciclo de vida. Estes processos permitem estabelecer controlos intelectuais 
necessários para assegurar a perenidade de descrições fiáveis, autênticas, 
significativas e acessíveis50». 

                                                                                                                                                                                   

c) Idade definitiva/histórica (fase inactiva) – em que o documento passa a ser de conservação 
permanente para fins de informação/investigação histórica, uma vez esgotado o seu 
interesse administrativo. 

 
O ciclo de vida dos documentos determina três categorias de arquivos: 

a) Arquivos Correntes - constituídos pelos documentos necessários ao funcionamento de um 
organismo, enquanto decorre a tramitação do processo que lhes deu origem e pelo espaço 
de tempo que se prevê poderem ser alvo de consulta frequente, ou seja, enquanto decorre o 
seu ciclo de vida activo. Dada a sua natureza, estes arquivos permanecem em locais de fácil 
acesso às pessoas que os tratam e gerem. (…). 

b) Arquivo Intermédio – constituído pelos documentos com algum valor administrativo mas de 
consulta esporádica. Neste Arquivo determina-se o destino a dar aos documentos. (…). 

c) Arquivo Definitivo – constituído por documentos que, não tendo utilidade administrativa, 
possuem no entanto valor informativo, cultural ou histórico». 

Conf. ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Manual dos Arquivos do Exército, Lisboa: Estado-Maior do 
Exército, 2005. 
47 Vide Anexo II. 
48 Conf. Conf. Ana Paula de Moura Souza [et tal], Op. Cit., p. 42. 
49 «A descrição Arquivística pode ser definida como a identificação do conteúdo das unidades 
arquivísticas, através da análise de características internas e externas dos documentos, sintetizadas em 
instrumentos de descrição. Desta forma, os instrumentos de descrição documental são documentos que 
enumeram e descrevem essas unidades arquivísticas, tendo em vista o seu controlo e acessibilidade» 
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Op. Cit., p. VI-A-109. 
50 Conf. ISAD(G) Normas Geral de Descrição Arquivística, p. 9. 



 

Os instrumentos de descrição são o que permite ao arquivista transmitir toda a 
informação recolhida na documentação ao utilizador. Segundo Cruz Mundet, para que 
tal seja possível, foram estabelecidos instrumentos de descrição que servem de 
intermediários entre o documento e o utilizador, dando-lhe a necessária informação51. 

A descrição arquivística integra-se no processo de tratamento arquivístico, através 
da organização e da descrição52. Podem-se descrever documentos de arquivo a vários 
níveis, existindo autoridades arquivísticas: pessoas colectivas, pessoas singulares, 
famílias, produtores, autores, coleccionadores, etc53. 

 Para Alejandro Delgado Gómez, «a descrição arquivística é um processo 
vinculado de maneira triangular tanto às actividades de criação dos documentos, como 
às actividades de uso dos mesmos e particularmente às actividades de gestão desses 
documentos. Estes vínculos virão a ser aplicados nas três funções essenciais da 
descrição: a conservação do significado dos documentos mediante a provisão do 
contexto mesmo antes da sua existência; o controlo sobre os documentos mediante 
processos de gestão dos mesmos executados pelo arquivo; e a provisão de acesso aos 
documentos utilizando procedimentos que permitam quer manifestar o seu significado 
para o criador, como também facilitar vias alternativas de provisão de significado54. 

 Quanto mais rigorosa for a descrição mais simples será a recuperação de 
informação por parte dos utilizadores. Mas este processo não é algo estanque. É 
um processo contínuo, que necessita de permanente actualização ao longo de 
todo o ciclo vital do(s) documentos(s). Sobre este ponto, a ISAD(G) diz-nos que os 
«elementos específicos de informação sobre os documentos de arquivo são registados 
em cada fase da sua gestão (…) para que os [mesmos] possam, por um lado, ser 
acessíveis atempadamente, a todos aqueles que tenham  o direito de consultá-los. A 
descrição arquivística no sentido mais amplo do termo, inclui cada elemento de 
informação, independentemente da etapa de gestão em que o mesmo é identificado ou 
estabelecido. Em qualquer etapa a informação sobre os documentos permanece 
dinâmica, podendo ser alterada à luz de um maior conhecimento do seu conteúdo, ou 
do contexto da sua produção55». 

Para Duchein, «um instrumento de descrição erróneo ou imperfeito pode enganar 
gravemente o investigador, seja por falsa interpretação de outros dados, seja por faltas 
de informações referentes à origem e à história dos documentos56». 

A descrição57 tem as suas vantagens, como por exemplo: intercâmbio de 
informações; permitir o tratamento uniformizado de arquivos similares; reconstituição 
de fundos dispersos; e fiabilidade de descrição58.  
                                                             

51 Conf. José Ramon Cruz Mundet, Op. Cit., p. 255. 
52 Conf. Carlos Alberto Borges da Fonseca, Elaboração de registos de autoridade arquivística para 
produtores de fundos documentais de Unidades mobilizadas para o teatro de operações da Guiné, Lisboa: 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/ Universidade Nova de Lisboa, 2009. 
53 Conf. http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf. Veja-se a Normas ISAAR (CPF). 
54 Conf. Alejandro Delgado Gómez, El Centro y la Equis. Una introdución a la descripción archivística 
contemporânea, p. 122. 
55 Conf. ISAD(G) Normas Geral de Descrição Arquivística, p. 9. 
56 Conf. M. Duchein, O respeito pelos fundos arquivísticos: princípios teóricos e problemas práticos, p. 
4. 

http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf


 

Na descrição multinível existe uma hierarquia das descrições, deve ser uma 
descrição do geral para o particular, deve conter informação relevante para o nível de 
descrição, ligação entre descrições e não repetir a informação.  

Todavia, na prática o Arquivista terá de fazer igualmente o caminho inverso, isto é, 
do geral para o particular. 

Os instrumentos de descrição são Guia, Inventário e Catálogo, que vão a diferentes 
níveis de descrição59: 
 
Níveis de 
descrição 

Instrumentos de descrição 

Fundo 
 

 Guia 

Série 
 

 

Unidade de  
Informação 

 

 
 

Inventário 
 

 

Documentos 
 

  

 
 
 
 

Catálogo 

Catálogo 

 
Para um arquivista, a parte mais visível do seu trabalho é a descrição, sendo esta o 

que os investigadores acedem de uma maneira mais directa. 
No caso específico da fotografia, a descrição permite a enumeração das suas 

qualidades e das suas características, sendo, portanto, uma tarefa de primeira 

necessidade quando nos encontramos perante este tipo de documentação. Mas para 

descrever fotografia são necessários conhecimentos na área para se conseguir fazer um 

bom tratamento documental, realçando as particularidades deste tipo de material. 

Para descrever fotografia existem questões fulcrais que devem ser colocadas: quem, 

quando, onde e como. Mas as respostas devem ser o mais claro possível, de forma a 

eliminar ao máximo o ruído e não deixar espaço a ideias ambíguas. 

Daí a necessidade de normas de descrição e de uma linguagem controlada, pois irá 

facilitar a partilha de dados e a recuperação de informação. 

 
2. A Normalização Arquivística 

A normalização da descrição de arquivo é uma imposição da própria arquivística e o 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. 

                                                                                                                                                                                   

57 Conf. http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf 
58 Conf. http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf 
59 Conf. http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf 

http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf
http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf
http://www.cpf.pt/PDFs/DescArqFotografia.pdf


 

As normas garantem a consistência da informação disponibilizada, representando o 
consenso dos profissionais da informação sobre as melhores práticas de normalização 
arquivística, permitindo e potenciando a troca de informação. 

A norma utilizada no nosso Projecto foi a ISAD(G) (Internacional Standard for 
archival description). 

Normaliza-se a descrição de forma a assegurar a produção de descrições 
consistentes e apropriadas, facilitar a recuperação e troca de informação sobre 
documentos de arquivo, possibilitar a partilha de dados de autoridade e possibilitar 
descrições vindas de diferentes entidades detentoras num sistema unificado de 
informação60.  

Aplicam-se normas na descrição arquivística para que possam garantir consistência 
à informação disponibilizada, que representem consenso dos profissionais sobre as 
melhores práticas, que permitam e potenciem a troca de informação e que garantam a 
permanência da informação contra a obsolescência dos meios tecnológicos. 

Os objectivos das normas de descrição são: assegurar a produção de descrições 
consistentes, apropriadas e auto-consistentes e facilitar a recuperação e troca de 
informação sobre documentos de arquivo. 

«A normalização é possível e necessária por razões de: custo, cooperação e 
comunicação. As normas de descrição são um cânone de informação e utilizadores, 
cujo desenvolvimento facilitará a compreensão de: instrumentos [de descrição], a 
natureza dos documentos e o seu conteúdo; os benefícios económicos derivantes da 
normalização em outros âmbitos da actividade humana, favorecerão o desenvolvimento 
arquivístico e, por fim, irá agilizar a cooperação entre arquivistas assim como, 
também, com os demais profissionais da informação61». 

Ela obriga à elaboração de instrumentos que sejam reconhecidos por quem quer 
integrar sistemas.  

Para nos ajudar na descrição temos as ISAD(G) – Norma Internacional de 
Descrição Arquivística as ISAAR(CPF)62 – Norma Internacional de Registro de Autoridade 
Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias, as ISAF – Norma Internacional 
para Actividades/Funções de Entidades Colectivas, e as ISDIAH - Norma Internacional 
para Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico. 

A normalização deve ser uma tarefa que marque a rotina de um arquivista, para 
aplicar regras que sejam aceites pela comunidade em que o arquivista se insere. 

 

3. A descrição: ISAD(G) e Normas Internas do Arquivo Histórico Militar 

                                                             

60 Conf. Op. Cit. 
61 Conf. Conf. José Ramon Cruz Mundet, Op. Cit., p. 257. 
62 A Isaar(CPF) é uma norma que serve para criar registos de autoridade arquivística que descrevam 
entidades, quer sejam pessoas colectivas ou singulares, quer sejam famílias consideradas como produtoras 
ou detentoras de documentação de arquivo. 



 

«A ISAD(G)  (…) é um sistema de descrição a vários níveis que abarca o fundo e as 
suas partes, de acordo com a hierarquia estabelecida63».  

Com esta norma, a «descrição arquivística no sentido mais amplo do termo abrange 

todo elemento de informação, não importando em que estágio de gestão ele é 

identificado ou estabelecido. Em qualquer estágio, a informação sobre os documentos 

permanece dinâmica e pode ser submetida a alterações à luz de maior conhecimento de 

seu conteúdo ou do contexto de sua criação. Em especial, sistemas de informação 

automatizados podem servir para integrar ou seleccionar, como exigido, elementos de 

informação, e actualizá-los ou alterá-los. Ainda que o foco destas regras seja a 

descrição de documentos de arquivo já seleccionados para preservação, elas podem ser 

também aplicadas em fases anteriores64».  

 As ISAD(G) foram aplicadas ao espólio fotográfico a descrever. No que diz 
respeito à “Área de contextualização”, o campo preenchido foi de “Entidade Produtora” 
no Infogest, colocando-se aí o nome do produtor do Documento (ex. Joshua Benoliel, 
Veloso e Castro, etc.).  

 Para complementar as ISAD(G), o Arquivo Histórico Militar utilizou as suas 
Normas Internas (Normas Internas do Arquivo Histórico Militar), que se traduzem em 
Normas de Execução Permanentes (ou NEP’s). «Estas normas têm por objectivo definir 
e fornecer regras de procedimentos (…) para tratamento da documentação militar 
produzida e recebida pelo Exército» nos arquivos primários das Unidades, 
Estabelecimentos ou Órgãos, Arquivo Geral do Exército ou Arquivo Histórico Militar65. 

 

4. A digitalização 

Digitalizar é converter o formato analógico em formato digital. No projecto no qual 
participámos, procedeu-se à digitalização de todos os negativos, salvo quando se 
conseguia melhor imagem a partir dos positivos. 

E para que se digitaliza? 

Segundo Luís Pavão, existem oito razões principais para o fazer66: 

• «Facilitar a consulta e a pesquisa da colecção; 

• Tornar a pesquisa de imagem mais potente e rigorosa; 

                                                             

63 Conf. Conf. José Ramon Cruz Mundet, Op. Cit., p. 263. 
64 Conf. ISAD(G), p. 11. 
65 Conf. Estado-Maior do Exército, Op. Cit., p. III-1. 
66 Conf. http://www.lupa.com.pt/site/index2.php?tem=159&cont_=40  

http://www.lupa.com.pt/site/index2.php?tem=159&cont_=40


 

• Melhorar a qualidade de imagem em relação aos originais analógicos, 

nomeadamente na correcção de cor e de deterioração; 

• Facilidade de distribuir e divulgar imagens; 

• Consulta e organização de colecções de grande dimensão; 

• Reunir virtualmente colecções dispersas fisicamente; 

• Protecção de originais fotográficos de manipulação». 

Há que ter em conta quer a digitalização deve ver a longo prazo, produzindo 
imagens de boa qualidade e em ficheiros que possam ser visto mais tarde no tempo. 

Também se devem retocar as fotografias quando as mesmas apresentem 
desequilíbrio entre as cores, defeitos (por exemplo, riscos) e contrastes. 

 A digitalização deve ser encarada como uma acção de complemento, sem se 
destruírem os originais, uma vez que esta pode deturpar e corromper os dados contidos 
num original67. 

 No Arquivo Histórico Militar, «sempre que se pretenda adoptar estratégias de 
gestão electrónica de documentos, [a Torre do Tombo] deve ser consultada na medida 
em que lhe compete pronunciar-se sobre a substituição do suporte documental68». 

 No presente projecto, o espólio fotográfico foi digitalizado antes de se proceder 
à descrição e indexação. O formato e resolução foram feitos de acordo com as 
ISAD(G): 

 

FORMATO TIFF não comprimido 

RESOLUÇÃO 300dpi 

 

 

5. A pergunta de partida 

Tendo em conta o que foi exposto até agora, e antes de prosseguirmos, resta-nos 
colocar a nossa pergunta de partida. 

Após o acervo fotográfico ser entregue, qual a metodologia de organização do 
mesmo? 

                                                             

67 Conf. ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Op. Cit., p. III-A-87. 
68 Conf. Op. Cit.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

1. O Arquivo Histórico Militar 

A origem do Arquivo Histórico Militar foi o Arquivo do Conselho de Guerra, criado 
em 11 de Dezembro de 1640, continuador dos Arquivos da Secretaria de Estado da 
Guerra69. Com o término da Guerra Civil, o arquivo passou para a Secretaria de Estado 
da Guerra na Calçada da Ajuda (palacete do Pátio das Vacas), e foi transferido para a 
Torre do Tombo em 1868. 

Em 28 de Julho e de 1736, foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, de onde passaram a ser emanados os assuntos militares e 
diplomáticos. Inicialmente, a sede era no Paço da Ribeira mas, com o terramoto de 
1755, muita da documentação desapareceu e a sede foi transferida para o Palacete do 
Pátio das Vacas na Calçada da Ajuda70. 

Por Carta de Lei de 12 de Junho de 1822, foi estabelecida a separação entre as duas 
Secretarias de Estado, sendo ambas instaladas no Palácio da Regência.  

Com o fim da Guerra Civil em 1834, foram incorporados uma série de arquivos no 
Arquivo da Ajuda, sendo o mesmo instalado, em 1845, no edifício do Jardim Botânico 
do Palácio da Ajuda. 

O Arquivo Militar foi instituído por Decreto do Príncipe Regente D. João, em 4 de 
Setembro de 1802. O objectivo principal era guardar e conservar as cartas e mapas 
militares, as memórias da Monarquia e das Colónias e os assuntos com os países 
estrangeiros71. 

Com a reforma do Exército de 1911, o Arquivo Histórico Militar foi criado na 
dependência da 1ª Direcção Geral do Estado-Maior do Exército. Todavia, a sua 
organização e atribuições apenas foram estabelecidas pela Portaria de 1 de Setembro de 
1921. Na mesma data, foi nomeada uma Comissão que procedeu à redacção do 
regulamento do Arquivo. A última revogação foi feita pelo Decreto-lei 123/74 de 24 de 
                                                             

 
70 ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Manual dos Arquivos do Exército, V-2. 
71 Conf. Op, Cit., p. V-3. 



 

Março, aprovando o novo regulamento do Arquivo Histórico Militar que formalizou a 
existência de um gabinete técnico72. 

Pelo mesmo Decreto foram estabelecidas as responsabilidades do Arquivo: a 
«guarda e catalogação de todos os documentos de valor histórico relativos ao Exército 
Português, bem como os que posam ter interesse do ponto de vista bibliográfico-
militar73». 

Pela Portaria 272/2000, «o Arquivo Histórico Militar ficou responsável pela guarda, 
tratamento e preservação de todos os documentos de valor histórico relativos ao 
Exército74».  

A sua estrutura orgânica é a que vemos no seguinte organograma75: 

 

 

 Desde 1995, o Arquivo Histórico Militar passou a aplicar os princípios da 
proveniência e do respeito pela ordem original. 

Segundo o princípio da proveniência «os documentos devem ser mantidos e 
colocados no fundo de arquivo a que pertencem de forma a respeitar a sua integridade 
e a estrutura orgânica da entidade produtora76». Ou seja, não se devem misturar os 
fundos, pois cada fundo é um todo individual e orgânico. 

                                                             

72 Conf. Op. Cit., p. V-3. 
73 Conf. Op. Cit., p. V-4. 
74 Conf. Op. Cit. 
75 In: http://www.exercito.pt/portal/exercito/_specific/public/allbrowsers/asp/projuorg.asp?stage=1 
(última visualização em 1/09/2010). 
76 Conf. Op. Cit. 
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http://www.exercito.pt/portal/exercito/_specific/public/allbrowsers/asp/projuorg.asp?stage=1


 

O respeito pela ordem original «impõe-se na medida em que ilustra o tipo de 
organização interna original do fundo, uma vez que se relaciona com os sistemas de 
classificação utilizados77». 

Os níveis arquivísticos vigentes no Arquivo Histórico Militar são: Fundo, Sub-
fundo, Secção, Série, Unidade de Instalação (caixa, maço, etc.) e documento. 

O fundo tratado para a elaboração deste relatório corresponde ao Fundo especial, o 
qual «é constituído por colecções ou fundos que exigem tratamento e acondicionamento 
especial, bem como uma descrição documental baseada em normas muito 
específicas78». 

Ao nível da cotação dos fundos especiais, o Arquivo Histórico Militar reservou-lhe 
as dezenas da numeração79: 

Número Fundos Especiais 

10 Iconografia 

30 Mapoteca 

60 Imagens Pessoais 

110 Fototeca 

 

As Secções são cotadas com letras e as séries numeradas de forma sequencial dentro 
de cada secção. «As séries são numeradas sequencialmente dentro de cada fundo ou 
secção. As unidades de instalação são numeradas sequencialmente dentro destes 
grupos de fundos independentemente do fundo a que pertencem. Os documentos são 
numerados sequencialmente dentro de cada secção ou série independentemente da 
unidade de instalação e de acordo com as conveniências do tratamento arquivístico de 
cada fundo80». 

O Arquivo Histórico Militar, segundo o Manual dos Arquivos do Exército, tem 
«como função de arquivo definitivo» possuir «a documentação que perdeu o carácter 
administrativo, adquirindo valor [histórico-cultural], o que a torna de conservação 
permanente».  

Ou seja, a produção arquivística é algo natural em qualquer instituição, mas somente 
parte dela tem valor histórico, pelo que deve ser passada aos arquivos definitivos para 
que, após um processo de selecção, classificação, tratamento, descrição e indexação, 
possa ser disponibilizada ao público.  
                                                             

77 Conf. Op. Cit., p. VI-2. 
78 Conf. Op. Cit., p. VI-7. 
79 Conf. Op. Cit., p. VI-7. 
80 Conf. Op. Cit., p. VI-9. 



 

Naturalmente, exige-se a intervenção actual do Arquivista se esta não existiu no 
início ou, encontrando-se então o Arquivo organizado, perdeu-se a organização inicial. 

Raramente são transferidos directamente para o Arquivo Histórico Militar 
documentos com valor patrimonial, sem antes passarem pela triagem do Arquivo Geral 
do Exército. Mas existem casos. As remessas de documentos são feitas por mútuo 
acordo, assim como, também, todos os instrumentos que a documentação teve: 
classificadores, ficheiros e auxiliares, para melhor recuperação de informação e 
diminuição de ruído.  

A partir do momento em que o Arquivo Histórico Militar recebe a documentação 
passa a ter jurisdição sobre ela, excepto se for somente a título de depósito. Neste caso, 
é feito um acordo entre as partes onde se especificam as condições necessárias e data a 
partir das quais a documentação fique disponível aos leitores.  

Podemos dar um caso específico em que acontece o inverso. Por falta de espaço, os 
Processos Individuais de Militares que possam ser consultados, estão depositados no 
Arquivo Geral do Exército, tendo de ser feita uma requisição especial em que a 
documentação só fica disponível em um ou dois dias úteis.  

Toda e qualquer documentação a ser transferida pelas Unidades, Estabelecimentos 
ou Órgãos do Exército deveriam à directiva “Normalização Provisória sobre a 
Preservação da Documentação Militar”, de forma a impedir a destruição antecipada de 
documentos81. 

Como tal, existe a Comissão de Classificação de Documentos que «coordena o 
funcionamento do sistema de arquivos do Exército através das operações de avaliação 
e selecção de documentos82». É esta Comissão que avalia se a documentação tem ou 
não valor histórico, para que seja feita a sua conservação permanente, que tem um 
representante do mesmo arquivo (um delegado), a quem compete decidir sobre a 
classificação dos documentos, em caso de discordância entre os membros da Comissão, 
com base na directiva “Normalização Provisória sobre a Preservação da Documentação 
Militar”, aprovada em 6 de Novembro de 1995. 

Neste sentido, a documentação fotográfica recebida pelo AHM não foi emitida pelo 
Arquivo Geral do Exército, mas sim pelo Centro de Audiovisuais do Exército (CAVE) 
que, na sua essência, já tinha recebido de herança esta documentação da sua Unidade 
antecessora: Centro de Produção de Meios de Apoio à Instrução (CPMAI). 

 

2. A Norma 7/AHM – Descrição de Documentos Iconográficos e Fotográficos 

                                                             

81 Conf. Op. Cit., p. I -7. 
82 Conf. Op. Cit., p. I -8. 



 

De forma a normalizar os procedimentos arquivísticos, o Arquivo Histórico Militar 

procedeu à elaboração e implementação para o tratamento desse mesmo património. 

Estes procedimentos vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo, e sendo actualizados 

conforme as necessidades, numa adaptação constante a novas realidades. 

Em definição, documentos iconográficos são documentos cuja informação é 
veiculada essencialmente através da imagem de pessoas, objectos, monumentos, sítios, 
etc., independentemente do método e suporte utilizado, onde se enquadra a fotografia. 

Aos fundos documentais iconográficos deve ser sempre aplicado o princípio da 
proveniência e não se devem separar os documentos iconográficos de um fundo de 
arquivo para integrar em colecções de fotografia. 

Desta forma, o nosso princípio de proveniência das fotografias tratadas neste 
projecto, para todos os efeitos, é o CAVE. Isto porque não se conhece documentação 
que nos indique outra proveniência.  

Os documentos frágeis ou de grandes dimensões devem ser conservados em 
locais/armários próprios, colocando sempre um fantasma no seu fundo de origem. 
Sempre que se justifique qualquer outro acondicionamento específico, deve proceder-se 
da mesma forma. 

Todavia, esta metodologia não põe em causa os princípios da ordem original e da 
proveniência, uma vez que é sempre possível efectuar a reconstituição intelectual. 

Na descrição dos documentos iconográficos existem campos chave que devem ser 
preenchidos: o título, a data, as dimensões e o assunto.  

Quando se transcreve um título próprio do documento, coloca-se entre aspas (ex. 
“Operações militares no Libolo”). Quando existem títulos em línguas diferentes deve-se 
escolher o título principal e dar os restantes em paralelo (ex. “Retratos de Inglaterra. 
Portraits of England”.) Quando o documento tem complementos de título, este é 
registado após o título próprio, ou seja, dá-se o nome do título e seguem-se dois pontos 
e complemento (ex. “Rendição de 1956/ Desembarque do pessoal em Lourenço 
Marques”). Caso o documento tenha um documento com título próprio incompleto, 
deve ser atribuído um complemento de título adequado para precisar o título próprio, a 
seguir às aspas (ex. “Fotografias da visita do Chefe de Estado Maior” no âmbito das 
comemorações da restauração de Angola.). 

Se o documento não comporta título próprio mas exibe um texto escrito destacado, 
deve-se transcrever total ou parcialmente o texto. A ordem da transcrição é determinada 
pela natureza das mensagens impressas, pelo destaque tipográfico e pelo aspecto gráfico 
do documento. Devem-se transcrever obrigatoriamente as informações textuais que 
contêm partes importantes da mensagem, nomeadamente, locais e datas dos 
acontecimentos e nomes dos produtores ou instituições. Quando não tem qualquer 
referência deve-se criar um título com base no documento, responde a questões como: 



 

quem está representado na imagem, como é que está representado, qual a acção em 
curso, onde e quando.  

Se no documento existem indicações tais como prémios atribuídos, menções 
honrosas, anúncios, dedicatórias, etc., devem ser registadas no campo do assunto. 

As datas seguem as ISAD(G). 

O campo “definições” deve conter o número e tipo de unidades físicas que 
constituem o documento (ex. 7 negativos fotográficos; 2 positivos fotográficos), o 
material ou técnica usada (ex: 1 fotografia: daguerreótipo); e a presença ou ausência de 
cor (ex: p/b ou cor). Deve ainda ser indicado o tipo de material acompanhante, quando 
este existe (ex. 14 positivo fotográfico, p/b, 340x260, acompanhado de um disco). 

No “Assunto”, deve-se especificar o assunto do documento e mencionar outros 
elementos como a menção de responsabilidade (constituída por nomes de 
pessoas/colectividades responsáveis ou que contribuíram para a criação da obra, 
nomeadamente fotógrafos); edição; publicação e distribuição: local da publicação, nome 
do editor/distribuidor, data da publicação, local e nome do impressor/fabricante, data da 
impressão); e colecção (título da colecção, responsabilidade da colecção e número da 
mesma) – (ex: contém os seguintes monarcas: D. João VI; D. Afonso VI; D. José I). 

As tipologias fotográficas são as seguintes: negativo (original), positivo (cópia) e 
diapositivo. A descrição de um positivo fotográfico (sem título) deve ser da seguinte 
forma (ex.)83: 

• [Título]: O Presidente da República Américo Tomás cortando a fita num acto 

inaugural. 

• [Datas]: S.d. [ca. 1960] – Lisboa 

• [Dimensões]: 1 positivo fotográfico, p/b, 120x170. 

• [Assunto]: Fotografia de João Marques de Oliveira. No verso, dois carimbos 

sem cercadura: “João Marques de Oliveira, fotógrafo, R. D. João V, nº7-A porta 

7, telf.650256, Lisboa, Portugal” “AFA – Agência Fotográfica de Actualidades, 

servº 5544, cliché 51. “Negativo: AFA, serviço 544, cliché 51. 

 

Como neste exemplo o documento não tem título próprio, foi-lhe atribuído um 
título com base na imagem, respondendo às seguintes questões: quem está 
representado na imagem, como está representado, qual a acção em curso, onde e 
quando. Para a responsabilidade/autoria, as indicações relativas ao fotógrafo e à 

                                                             

83 Conf. Informações internas do Arquivo Histórico Militar. 



 

agência fotográfica existentes no verso do positivo foram transcritas. A nível da 
produção, a data é o ano em que o positivo fotográfico foi produzido ou impresso e 
não a data da visita. A data de produção pode ser muito posterior à data em que a 
visita foi feita. 

Vamos apresentar agora a descrição de um positivo fotográfico com título84. 

• [Título]: “Visita da presidência e vereação da Câmara Municipal de Lisboa às 

obras camarárias em curso. Av. Conde Valbom”. 

• [Datas]: 1955 – Lisboa 

• [Dimensões]: 1 positivo fotográfico, p/b, 180x250. 

• [Assunto]: Fotografia de Armando Maia Caballero y Seródio. Carimbo no verso: 

“Armando Maia Caballero y Serôdio, repórter fotográfico, telef. 413310, 

Gabinete de Imprensa, aeroporto da Portela. Lisboa – Portugal”. No verso, ao 

alto e à esquerda, a tinta permanente: 23902/21651. 

Os documentos fotográficos são documentos especiais que exigem procedimentos 

arquivísticos próprios e meios de preservação documental adequados à sua 

especificidade. 

Na sua generalidade as fotografias podem apresentar-se sob diversas formas, tais 

como sejam um negativo, um positivo, uma prova, etc. Os positivos e negativos criados 

por uma instituição ou serviço como resultado do decurso da sua actividade, devem ser 

objecto de um tratamento especial85.  

O principal objectivo é conservar o original (negativo) e dar a consultar o positivo, 

sempre que possível. No presente caso, muitas vezes não existiam negativos e o que 

será disponibilizado para consulta será a digitalização dos negativos, uma vez que se 

pretende preservar os positivos. 

Nas colecções fotográficas deve aplicar-se, também, o princípio da proveniência, 

pois as mesmas valem pelo seu conjunto. 

No que diz respeito à avaliação de documentos fotográficos deve-se ter em conta os 

seguintes critérios: idade do documento (isto é, raridade e técnica utilizada – 

daguerreótipo, etc.), assunto, original, qualidade, quantidade, acessibilidade e autor. As 

fotografias feitas antes do aparecimento da máquina de 35 milímetros têm um grande 

                                                             

84 Conf. Informações internas do Arquivo Histórico Militar. 
85 Conf. Op. Cit, p. III-A.93. 



 

valor histórico, por serem mais raras e por testemunharem técnicas fotográficas que 

actualmente já não existem.  

No caso de fotografias que fazem parte integrante de processos textuais ou outros, a 

avaliação deve ser feita ao conjunto e não a cada uma das partes separadamente. Os 

critérios de selecção próprios de uma instituição são aplicados quer às fotografias quer 

aos outros documentos. Todavia, devem ser estabelecidos alguns critérios de triagem 

específicos para se ter em conta a presença de documentos fotográficos.  

Do ponto de vista da conservação, vamos apontar o que seria o ideal para a 

documentação fotográfica. Os materiais fotográficos devem ser conservados numa 

humidade relativa que deve variar entre os 30% e os 50%, com variações inferiores a 

5%. As provas e negativos as preto e branco, requerem uma temperatura de cerca de 18º 

C, ou inferior, com flutuações abaixo dos 2º C, não devendo ultrapassar os 21º C86.  

As temperaturas baixas dão uma protecção adicional. Desta forma, o arquivo frio é 

considerado como a forma mais eficaz de preservar imagens quimicamente instáveis, 

como as fotografias a cores. No presente caso, apenas dispusemos de fotografias a preto 

e branco. No entanto, um arquivo frio exige o controlo constante da temperatura e da 

humidade relativa. A redução de temperaturas de 24º C para 4º C prolonga a duração 

das espécies documentais cerca de quinze vezes mais87. 

Há que ter ainda o cuidado adicional com o pó e a poluição que podem alterar a 

estabilidade das fotografias a preto e branco. O controlo da luz é também um ponto 

essencial88.  

Para o acondicionamento das espécies fotográficas, a utilização de papel e cartão 

com Ph neutro e o plástico de poliéster, polopropileno e polietileno para usar são o 

melhor, pois evita a degradação dos documentos89.  

Não se deve, também, escrever a tinta ou carimbar negativos. Como poderemos ver 

adiante, tal não se passou com os negativos do Fundo CAVE. 

 

 

 

                                                             

86 Conf. Patrícia de Fillipi [at. al.], Como tratar colecções de fotografia, São Paulo: Arquivo do 
Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 50. 

87 Conf. ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Manual dos Arquivos do Exército, p. III-A-95 
88 Conf. Op. Cit. 
89 Conf. Op. Cit., p. III-A-94. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

O PROJECTO CAMPANHAS DE ÁFRICA E I GUERRA MUNDIAL 

 

1. Documentos Fotográficos 

A fotografia regista um momento, um instante, contribuindo para a construção 

da história. Ela é testemunho de acontecimentos, de paisagens, de sentimentos. A 

fotografia produz informação que deve ser tratada para que seja facilmente 

recuperada90. É uma criação artística, mesmo quando tem o seu papel 

documentalista, de prova.  

Desde o século XIX, que a fotografia deixou de ser apenas um hobby, para 

passar, também, a documentar factos ocorridos em determinado lugar e em 

determinada altura. 

O século XX é o início oficial da fotografia documental91. A coleccção de 

fotografias sobre a I Guerra Mundial do espólio tratado é testemunho disso. A 

fotografia servia para registar todos os momentos da guerra para que mais tarde se 

pudessem recordar.  

                                                             

90 Conf. Vera Regina Casari Boccato e Mariângela Spotti Lopes Fujita, «Discutindo uma análise 
documental de fotografias: uma síntese bibliográfica», in: Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e 
Documentação BAD, nº 2, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 
Lisboa, 2006, p. 85. 

91 Conf. Emílio Luís Lara López, «La fotografia como Documento Histórico-Artístico Y Etnográfico: 
Una Epistemologia, in Revista de Antropologia Experimental, nº 5, 2005, p. 5. 



 

Referenciada na tese de Aline Lopes de Lacerda, em 1922 Hillary Jenkinson 

falou pela primeira vez em novos formatos documentais como «as gravações 

sonoras, filme fotográfico, entre outros92».  

Mas é Schellenberg que faz, pela primeira vez, uma abordagem mais directa 

sobre documentos fotográficos93 nos anos 50 e 60. «Nele, encontramos de forma 

“natural” os documentos fotográficos como itens integrantes dos arquivos94». 

Nos anos 70 o Manuel d’Archivistique elaborado pela Associação de Arquivistas 

Franceses surge uma nova preocupação com os documentos iconográficos, 

nomeadamente os documentos fotográficos, e com o seu tratamento95. Para Lacerda, 

«um aspecto digno de nota é a importância atribuída ao documento fotográfico no 

manual em relação a todos os outros que compõem a categoria de documentos 

iconográficos. A razão estaria na sua imensa quantidade nos depósitos e de seu 

valor como fonte. Além de se constituir num documento realmente rotineiro nos 

recolhimentos e aquisições, a sua valorização como fonte tem muito a ver com a 

tradição académica francesa que já vem, de há muito, utilizando a fonte imagética 

de forma geral e a fotográfica de forma particular nos trabalhos das áreas de 

ciências humanas96». 

Para Ana Albuquerque e Eduardo Murguia, desde o seu início que a fotografia 

se apresenta como prova, documentando os mais variados cenários e servindo as 

mais vastas áreas do saber. No que diz respeito à historiografia, a contribuição da 

fotografia é enorme, na medida em que o seu desenvolvimento esteve sempre aliado 

à ciência. 

No entanto, houve momentos da história, em que a fotografia deixava de ser 

testemunho de algo para ser relegada ao papel meramente ilustrativo da literatura97.  

Isto acontecia no século XIX, em que os historiadores utilizavam as fotografias 

apenas para ilustrarem os seus textos, assim como outros elementos pictográficos. 

                                                             

92 Conf. Aline Lopes de Lacerda, A fotografia nos Arquivos. A produção de documentos fotográficos da 
fundação Rockefeller durante o combate à febre amarela no Brasil, São Paulo, Universidade de São 
Paulo, 2008, p.47. 
93 Conf. Op. Cit., p. 51. 
94 Conf. Op. Cit., p. 52.  
95 Conf. Op. Cit., p. 63. 
96 Conf. Op. Cit., p. 64. 
97 Conf.Ana Cristina de Albuquerque e Eduardo Ismael Murguia, «A análise do documento fotográfico 
através das Normas ISAD(G) e AACR2», in XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 2007. 



 

Actualmente, a fotografia é vista como um documento a analisar, embora também 

sirva, e muito, como algo ilustrativo98. 

 

1.1. Contextualização histórica da fotografia 

A Grécia antiga foi o berço do conhecimento sobre fotografia. Aristóteles 

descobriu que uma imagem era mais nítida, quanto mais pequeno fosse o orifício por 

onde se visse. Descobriu-o através da observação do sol projectado no sol em forma de 

meia-lua ao passar por um orifício entre as folhas de um plátano99. 

Em meados do Século X e inícios do Século XI um Árabe de seu nome Alhazem 

observou um eclipse solar com uma câmara escura. Ou seja, a imagem exterior passava 

por dentro uma caixa fechada, sendo projectada numa parede branca oposta, através de 

um orifício.  

Este método foi muito utilizado na Europa durante o Século XIII para 

observação de eclipses, de forma a proteger os olhos.  

Na Idade Média, Alberto, o Grande, já conhecia o nitrato de prata100. 

«Leonardo da Vinci, refere com precisão a utilização da câmara obscura no seu 

livro de notas, só divulgado no fim do Século XVIII101». 

Em meados do Século XVI, início do século Giovanni Batista della Porta 

referenciou a utilidade da câmara escura para o artista no seu livro “Magia Naturalis”. 

«Esta câmara era um quarto escuro que possuía um orifício de um lado e uma 

parede branca em frente. Ao colocarem um objecto no exterior da câmara diante do 

orifício, a imagem deste era projectada invertida na parede branca, possibilitando a 

qualquer pessoa que ignore a arte do pintor, desenhar a imagem de um objecto, comum 

lápis ou pena102». 

Em 1620, o astrónomo Johannes Kepler, utilizou a câmara escura para desenhos 

topográficos e, em 1646, Athanasius Kircher, professor de Roma, «descreveu e 

desenhou uma câmara escura que possibilitava ao artista desenhar em vários 

locais103». 

                                                             

98 Conf. Op. Cit. 
99Conf. Manuel Pessoa-Lopes, Breve História da Fotografia, in 
http://forum.jokerartgallery.com/index.php?action=printpage;topic=42.0 
100 Conf. Op. Cit. 
101 Conf. Op. Cit. 
102 Conf. Op. Cit. 
103 Conf. Op. Cit. 

http://forum.jokerartgallery.com/index.php?action=printpage;topic=42.0


 

No início do Século XVIII, Ângelo Sala, cientista italiano, observou um 

composto de prata que, quando exposto à luz, escurecia. Acreditava-se, então, que o 

calor era o responsável por tal fenómeno. 

Já no início do século XVIII um professor de anatomia da Universidade de 

Altdorf, Johan Heinrich Schulze, observou que ao ser exposto ao sol, um vidro com 

ácido nítrico, prata e gesso escurecia. Assim, demonstrou que os cristais de prata ao 

receberem luz e não calor como se supunha anteriormente, transformavam-se em prata 

metálica negra104. 

Em finais do século XVIII, Thomas Wedgwood imprimiu com êxito silhuetas de 

folhas vegetais em couro branco, embora não tenha conseguido fixar as imagens. 

Depois de lavadas e envernizadas, as imagens escureciam ao serem expostas à luz. 

É em 1777 que é descoberto que o amoníaco era um fixador de imagem satisfatório, 

pelo químico Karl Wilhem Scheele105. 

 

 

 

1.2. A fotografia após o século XIX 

Foi no Século XIX que Niépce conseguiu a primeira fotografia permanente do 

mundo.  

Na altura, a reprodução litográfica era muito popular e Niépce recorria ao seu filho 

para realizar os desenhos e, posteriormente, os reproduzir ao nível da litografia. Com a 

chamada do seu filho para cumprir o serviço militar, Niépce deixou de poder contar 

com ele e, como não tinha jeito para desenho, teve de recorrer a outros meios para 

reprodução de imagem106. 

Assim, teve de pensar em formas alternativas para conseguir gravar imagens a partir 

dos raios luminosos, desenvolvendo várias experiências. Foi com betume branco 

(Betume da Judeia) que ele conseguiu a sua primeira imagem. 

«Niépce, cobriu uma placa de estanho com betuma da Judeia, que tem a propriedade 

de endurecer quando atingida pela luz, usou essa placa na sua câmara escura com uma 

exposição de cerca de 10 horas, depois retirou as partes do betume não afectadas pela 

                                                             

104 Conf. Op. Cit. 
105 Conf. Op. Cit. 
 
106 Conf. Op. Cit. 



 

luz, com uma solução de essência de alfazema. E assim surge a primeira fotografia 

permanente do mundo107». Nièpce chamou a tal heliografia. 

No Século XIX, Daguerre tornou a imagem acessível ao grande público através do 

“daguerreótipo”, como podemos ver no ponto 3. 

«Niépce recorre com frequência a uma das melhores casas de material óptico de 

Paris, afim de conseguir lentes para as suas câmaras escuras. Por intermédio do 

proprietário da casa, o óptico Chevalier, Niépce entrou em contacto com Daguerre. 

este último, utilizava a câmara escura para preparar os seus cenários. Daguerre 

interessa-se pelo trabalho de Niépce e durante algum tempo trocaram correspondência, 

até que se encontraram em Paris em 1827108».  

Em 1828/1829 acordaram prosseguir as investigações conjuntamente. 

Niépce morreu em 1833 sem ver reconhecido o seu invento, e Daguerre, pouco 

tempo depois, encontrou a fórmula de fazer impressão numa placa de cobre coberta por 

uma fina camada de prata. Depois disso, revelava a imagem com vapor de mercúrio.  

No Daguerreótipo, inventado por Daguérre, era usado sal marinho e tiussolfato de 

sódio, de forma a garantir mais duração à imagem. A este processo se chama 

daguerreótipo. 

Mas foi Talbot o quem lançou o sistema de positivo e negativo como a conhecemos 

hoje em dia. 

«Desenvolve um processo dito de "desenho fotogénico" em 1835, descobrindo em 

paralelo com Daguerre, o segredo da imagem latente. Nesse ano, Talbot construiu uma 

pequena câmara escura de madeira com 6,30 cm2. A câmara foi carregada com papel 

de cloreto de prata, e de acordo com a objectiva utilizada, era necessário de meia hora 

a uma hora de exposição. A imagem negativa era fixada com sal de cozinha e 

submetida a um contacto com outro papel sensível109».  

Deste modo obtinha-se o positivo. 

Surgiu então o material sensível por iodeto de prata, revelado com ácido gálico. 

Todavia, manteve-se o papel de cloreto de prata para as cópias. Assim, apareceu o 

processo fotográfico denominado Calotipia que mais tarde ficou conhecido por 

Talbotipia. 

                                                             

107 Conf. Op. Cit. 
108 Conf. Op. Cit. 
109 Conf. Op. Cit. 



 

Em 1844, Talbot publicou o primeiro livro ilustrado com fotografias a nível mundial: 

“The pencil of Nature”110. 

Mas a dificuldade em segurar os sais de prata numa placa de vidro manteve-se, tendo 

de se ter cuidado no momento da revelação para que os sais de prata não se 

dissolvessem. 

Em finais do Século XIX o primo de Nièpce, Abel Nièpce de Saint-Victor, descobriu 

o método da albumina, o qual consistia na cobertura de uma placa de vidro com clara de 

ovo, e à qual se junta iodeto de potássio, submetendo-se a uma solução ácida de nitrato 

de prata. Posteriormente era revelada com ácido gálico e fixada com tiossulfato de 

sódio. 

Mas este método era moroso e a sua preparação complexa. 

Assim, Frederick Scott Archer trouxe um novo processo: o colódio húmido. Este 

método consistia em misturar algodão de pólvora com álcool e éter de forma a unir os 

sais de prata nas placas de vidro. 

Estas placas eram bastante mais sensíveis do que as de albumina devido ao facto de a 

concentração de sais de prata ser superior111. Como Archer não patenteou o seu 

processo faleceu desconhecido e na miséria. 

Nos anos 70 do Século XIX, Richard Maddox «divulgou no British Journal of 

Photograph, as suas experiências com uma emulsão de gelatina e brometo de prata, em 

substituição do colódio. Este processo era muito mais lento que o colódio, mas foi 

aperfeiçoado e acelerado por John Burgess, Richard Kennett e Charles Bennett112». 

A era do material fotográfico ficou estabelecida com a placa seca de gelatina. Estas 

placas tinham alguns inconvenientes: eram pesadas, frágeis e o fotógrafo demorava 

algum tempo a substituir a placa na câmara fotográfica. 

O objectivo passou a ser substituir o vidro por um suporte mais leve e mais prático, e 

são Eastman e Walker, em 1884, que criam o “American Film”. Este método consistia 

num suporte maleável de gelatina pura, que era coberta por uma solução de gelatina-

brometo de prata113. 

Em Portugal pode-se dizer que a fotografia se desenvolveu com Carlos Relvas. O seu 

atelier de fotografia foi o primeiro do mundo. 

                                                             

110 Conf. Op. Cit. 
111 Conf. Op. Cit. 
112 Conf. Op. Cit. 
113 Conf. Op. Cit. 



 

«Viajou por toda a Europa e estabeleceu contacto com os principais nomes da 

fotografia Europeia, aproveitando como ninguém, os desenvolvimentos técnicos da 

época. 

Foi retratista, fotografou mendigos, pescadores, escritores, políticos, artistas, etc.; 

fotografou o Ribatejo; 

 Em estúdio, fotografou destacadas figuras femininas da época114».  

Foi o primeiro fotógrafo amador de Portugal e foi considerado uma das mais 

importantes estruturas na Europa ligadas à fotografia115. 

Todavia, Carlos Relvas e o seu legado, continuam muito desconhecidos em Portugal e 

no Mundo. 

«O processo fotográfico actual, pouco varia do processo do início do século XX. Por 

isso se atribui ao século XIX a invenção da fotografia como a conhecemos hoje. No 

século XX assistiu-se à evolução das técnicas de controlo e ao aparecimento da 

fotografia a cores, cinema e todos os usos científicos utilizados hoje116». 

 

2. Tratamento de espólios fotográficos 

Uma colecção fotográfica deve ter um tratamento especial, dada a especificidade 

deste tipo de documentação e dadas as suas necessidades.  

A fotografia regista «um instante do passado117». É testemunha de memória 

individual ou colectiva, pública ou privada, cujo tratamento merece uma atenção 

especial tendo em conta as suas características.  

É a representação de factos, pessoas, etc., e muito subjectiva: depende da 

interpretação de cada um. Daí ser necessário fazer uma contextualização da imagem: 

quem, onde, como, quando118. 

Assim, a conservação apresenta-se como algo fulcral na perpetuação dos espólios 

fotográficos, tendo em conta o suporte e a camada fotossensível com sais de prata das 

fotografias de finais do século XIX, início do século XX. E é esta baliza cronológica 

dos positivos e negativos que foram tratados.  

                                                             

114 Conf. Op. Cit. 
115 Conf. Op. Cit. 
116 Conf. Op. Cit. 
117 Conf. Vera Regina Casari Boccato e Mariângela Spotti Lopes Fujita, Op. Cit.p. 100. 

118 Conf. Op. Cit. 



 

Como o objectivo é preservar o máximo possível os materiais que nos chegaram às 

mãos, procedeu-se à sua digitalização.  

As fotografias que se nos apresentaram eram em daguerreótipo, ou seja, «com placa 

de cobre como suporte e, em uma fina camada de prata, formava-se a imagem bem 

definida, revelada com vapores de mercúrio» dando «origem a um objecto único, não 

possibilitando a produção de mais cópias119». 

Dada a unicidade deste tipo de material, entende-se bem a necessidade da 

digitalização imediata a partir do negativo ou positivo, tendo em vista a conservação do 

espólio. 

O principal inimigo da fotografia é mesmo o ambiente, com as suas variações de 

temperatura e humidade, a luz, o pó que circula no ar, etc. 

Se se pretende conservar um espólio fotográfico existem três procedimentos 

essenciais: limpeza, estabilização dos materiais e bom acondicionamento. 

No que diz respeito à limpeza, existem dois tipos de limpeza: química e mecânica. A 

primeira serve para remover cola, tinta, clipes, excrementos de insectos, etc., através de 

solventes orgânicos ou uma leve humidade120. A segunda serve para remover a sujidade 

superficial da base e da emulsão. 

A estabilização dos materiais fotográficos corresponde aos «os rasgos, as dobras, as 
partes faltantes, os furos e outros problemas similares através da planificação e 
consolidação das intervenções121».  
 «No que se refere ao acondicionamento, os materiais fotográficos são 
normalmente agrupados pelo factor suporte122». 

  

3. O daguerreótipo. 

Como já foi dito anteriormente, as fotografias com negativos que chegaram ao 

Arquivo Histórico Militar são em daguerreótipo.  

No século XIX o daguerreótipo era a grande descoberta no mundo da fotografia. Ela 

retratava fielmente a realidade, sendo totalmente produzida pela máquina, e não era 

qualquer um que a tinha. Por ser um retrato tão real quanto possível, a burguesia 

                                                             

119 Conf: Luís Pavão, Op. Cit., p. 20. 
120 Conf: Op. Cit., p. 44. 
121 Conf: Op. Cit. 
122 Conf. Op. Cit., p. 44. 



 

gostava de mandar fazer o seu retrato123. Aumentou o número de estúdios e realizaram-

se milhões de retratos124. 

Este processo assentava na sensibilidade de um sal de prata à luz, sendo que o 

fotógrafo utilizava «uma chapa de cobre polida, prateada por um processo galvânico». 

Como explica Luís Pavão, «Depois, a chapa era escrupulosamente polida, até a 

superfície ganhar a reflexão de um espelho. Era exposta a vapores de iodo, tornando-se 

dourada e sensível à luz. Ao abrigo da luz, o fotógrafo colocava a chapa na câmara 

fotográfica e fazia então a exposição à luz, que se prolongava por alguns minutos. A 

imagem só aparecia mais tarde, quando a chapa era submetida à acção de vapores de 

mercúrio. O mercúrio aderia às zonas expostas, formando uma amálgama branca de 

mercúrio e prata (…). A chapa era depois fixada sendo removido o iodeto de prata e, 

finalmente, lavada e seca125». 

 

4. Ponto de situação 

O Arquivo Histórico Militar adquiriu este espólio fotográfico através do Sistema de 
Arquivos do Exército, que se encontrava no Centro de Audiovisuais do Exército. 

Quando o espólio chegou ao Arquivo Histórico Militar, verificou-se a extrema 
necessidade de organizar, inventariar, digitalizar, catalogar, indexar e posteriormente 
disponibilizar ao público, de uma forma controlada, as fotografias. Todavia, não se 
prevê, por enquanto, que as fotografias possam ser copiadas pelos leitores, salvo 
excepções justificadas e mediante pagamento de direitos. 

Mas para que o projecto pudesse ser levado em diante, o AHM concorreu ao 
concurso da Fundação Calouste Gulbenkian, em 2008, que visava a “recuperação, 
tratamento e organização de acervos documentais com relevante interesse histórico, 
cultural e científico126”. No âmbito dos projectos educativos visados por esta instituição, 
o ano de 2008 iniciou uma série de concursos anuais para que, de entre várias 
candidaturas, a melhor proposta fosse seleccionada e atribuído, assim, apoio financeiro. 

Sendo o AHM uma entidade beneficiária, foi indicado um responsável pela 
execução do projecto que teria de ser o interlocutor entre ambas as partes, neste caso o 
Tenente-coronel Mestre Carlos Alberto Borges da Fonseca. 

Em suma, este projecto visou a preservação e divulgação de todo um acervo 
documental fotográfico, reconhecido do ponto de vista histórico, cultural e patrimonial. 

                                                             

123 Conf. Op. Cit., p. 26. 
124 Conf. Op. Cit., p. 27. 
125 Conf: Luís Pavão, Conservação de Colecções de fotografia, Lisboa, Dinalivro, 1997, p. 27. 
126 Conf. Anexo A 



 

A preservação deste acervo fotográfico passou, naturalmente, por um plano que tinha 
em vista o tratamento do ponto de vista arquivístico e, também, por uma divisão do que 
foi considerado fundo: I Guerra Mundial (Álbuns A1 a A6); Instrução em Tancos 
(Álbum A7); Cavalos de Alter (Álbum A8); Colecção Mista (Álbum A9); fotografias de 
José Veloso e Castro durante as suas expedições em África (Angola) em inícios do 
século XX (1905-1908) – Álbum A10; o fotógrafo oficial da I Guerra Mundial na 
Flandres, Arnaldo Rodrigues Garcez (Álbum A11); e Joshua Benoliel com a sua 
colecção fotográfica sobre a Realeza (D. Carlos e Rainha D. Amélia), Lisboa e hábitos 
citadinos (Álbuns A12 a A13). 

Este espólio foi considerado um fundo porque segundo o Sistema de Arquivos do 
Exército, cada Unidade, Estabelecimento ou Órgão constituem um fundo. Todavia, dada 
a natureza deste espólio podemos falar em colecções (Instrução em Tancos, Cavalos de 
Alter, Colecção Mista e Joshua Benoliel) e de fundos separados (Veloso e Castro e 
Arnaldo Garcez. Isto porque estes dois fotógrafos estavam ao serviço do Exército 
quando tiraram as fotografias em questão. 

Quando os Álbuns e os Negativos chegaram ao Arquivo Histórico Militar 

apresentavam-se num estado de fraca conservação e preservação. 

Por conseguinte, procedeu-se ao restauro de alguns negativos não se conseguindo, 

por enquanto, restaurar todos como seria o desejável. Esse restauro foi feito a negativos 

partidos em duas ou três partes, mediante a imposição de vidros em ambos os lados e 

selados. 

No entanto, existem negativos que permanecem com fita-cola e positivos com cola, 

fita-cola e ferrugem de clips. Muito negativos têm ainda escrito a tinta, do anterior, o 

número de ordem que lhe foi dado, o que vai contra as regras da conservação deste tipo 

de materiais. 

 

5. Organização Física da remessa inicial 

Os negativos em vidro encontravam-se arrumados sequencialmente em caixas de 

madeira de vários formatos. As cotas são referenciadas pela entidade produtora ou 

autor, número de caixa e número de negativo.  

Posteriormente, foram feitas gavetas em cartolina preta para arrumar os negativos 

em caixas de cartão prensado, onde os originais foram todos arrumados, mantendo-se a 

numeração do antecessor. 

Os positivos, encontravam-se em álbuns referenciados com o nome do autor ou 

assunto a que diz respeito, e dentro de cada álbum pelo número sequencial. 

 



 

6. Recursos Humanos 

Inicialmente, os recursos humanos envolvidos no projecto eram constituídos por 
apenas quatro elementos: Tenente-coronel Mestre Carlos Alberto Borges da Fonseca 
(coordenador do projecto), Capitão Cunha Roberto (orientador dos trabalhos 
relacionados com os negativos como por exemplo, o restauro, e com a digitalização dos 
negativos), Técnica Superior Principal Maria João Marques Pires (orientadora da 
organização do espólio fotográfico e tratamento arquivístico do projecto) e Técnica 
Superior de 2ª Teresa Gouvêa (responsável pela descrição e indexação do acervo 
fotográfico na base ARQGest). 

Todavia, foi necessário aumentar o número de pessoas na descrição do espólio 
fotográfico: Tenente Célia Costa e Alferes Gustavo Pinto. 

 

7. Recursos Físicos 

Ao nível dos recursos físicos, com a comparticipação do projecto pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, foi possível adquirir um conjunto de instrumentos indispensáveis 
à boa execução e boas práticas do projecto.  

Ao nível informático adquiriram-se os seguintes componentes: três computadores 
com memória suficiente e boa placa gráfica (Intel 82865G on board de memória 
partilhada com 64 Mb)  para suportarem o software de tratamento de imagem; três 
Scanners A3 a 300 dpi, a cores, capazes de tratar imagens raster127 de alta resolução 
com o Adobe Illustrator; dois discos externos com capacidade de armazenamento das 
imagens digitalizadas do projecto; cinco malas de alumínio de maneira a acondicionar 
da melhor forma os DVD’s (Digital Video Discs); DVD’s, cabos e outros materiais 
informáticos necessários para instalações de hardware; recursos financeiros para 
aquisição de serviços empresariais especializados na instalação e manutenção dos 
equipamentos informativos adquiridos e utilizados no projecto e, por fim, recursos 
financeiros para manutenção e preservação das imagens digitais matrizes do projecto e 
consequente espaço de armazenamento. 

 Foram, também, adquiridos materiais especiais para o espólio documental, de 
forma a promover a sua limpeza, manutenção e preservação, tais como: papel e outros 
materiais acid-free (não ácidos); envelopes para os negativos em vidro; caixas para 
arrumação de negativos, positivos e outras provas fotográficas possíveis; dois 
aspiradores portáteis para limpeza de documentos de arquivo; estufa para 
desumidificação e desinfestação do material fotográfico em caso de ser necessária a 
estabilização da preservação do acervo; máquina para colocação de plásticos em ph 

                                                             

127 Imagens raster ou rasterizadas, são imagens bitmap (mapa de bits), que descrevem cada pixel em 
oposição aos gráficos vectoriais (Conf. Imagem 1). Para mais informações consultar 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raster (última consulta 24 de Março de 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Raster


 

neutro128 para preservação de negativos e outros materiais que se apresentem em fase de 
degradação; foram adquiridos vidros e outros materiais de limpeza e restauro para 
estabilização dos negativos (que são de gelatina e prata em vidro), quando os mesmos se 
encontram partidos; financiamento de custos decorrentes de restauros feitos às emulsões 
dos negativos danificados ou oxidados; e, por fim, aquisição de máscaras, luvas, batas, 
algodão, água destilada e outros materiais necessários aos trabalhos de manutenção e/ou 
restauro do acervo fotográfico. 

O programa utilizado foi o Arqgest/Infogest, em uso no Arquivo Histórico Militar, e 
adaptou-se perfeitamente às necessidades de quem estava a descrever os positivos e 
negativos. 

 

8. Recursos Financeiros 

Ao nível de custos podemos apresentar a tabela de financiamento129: 

Entidades Financeiras  
F.C. Gulbenkian DHCM 

 

TOTAL 

Recursos Humanos 

(A equipa responsável pelo 
projecto não recebe qualquer 
remuneração) 

 

0€ 

 

0€ 

 

0€ 

Recursos Físicos 

Equipamentos Informáticos 

 

8.000.00€  

 

4.500.00€ 

 

12.500.00€ 

Material em Acid Free 3.500.00€ 2.200.00€ 5.700.00€ 

Equipamento Fotográfico Digital 1.000.00€ 1.500.00€ 2.500.00€ 

Memórias/Discos Externos 500.00€ 1.000.00€ 1.500.00€ 

Preservação e Depósito 0€ 1.000.00€ 1.000.00€ 

Recursos Físicos (Serviços) 

Restauro de Negativos em Vidro 

 

1.200.00€ 

 

800.00€ 

 

2.000.00€ 

Manutenção e Instalação de 
Equipamentos 

 

0€ 

 

750.00€ 

 

750.00€ 

Overheads (5% à DHCM) 750.00€ 0€ 750.00€ 

Total 14.950.00€ 11.750.00€ 26.700.00€ 

                                                             

128 Solução que não é alcalina( <7) nem ácida (>7), tendo um ph neutro (7). 
129 Conf. Documentação Interna do Arquivo Histórico Militar. 



 

 
Orçamento Total do Projecto: 26.700.00€ 

Montante de apoios financeiros solicitados: 14.950.00€ 

Outros financiamentos e respectivos montantes: 11.750.00 € 

9. Metodologia 

Este projecto visa a preservação e divulgação de todo um acervo documental 
fotográfico, reconhecido do ponto de vista histórico, cultural e patrimonial.  

A preservação deste acervo fotográfico passou, naturalmente, por um plano que 
visava tratamento do ponto de vista arquivístico e, também, por uma divisão do fundo: I 
Guerra Mundial (Álbuns A1 a A6); Instrução em Tancos (Álbum A7); Cavalos de Alter 
(Álbum A8); Colecção Mista (Álbum A9); fotografias de José Veloso e Castro durante 
as suas expedições em África (Angola) em inícios do século XX (1905-1908) – Álbum 
A10; o fotógrafo oficial da I Guerra Mundial na Flandres, Arnaldo Rodrigues Garcez 
(Álbum A11); e Joshua Benoliel com a sua colecção fotográfica sobre a Realeza, Lisboa 
e hábitos citadinos (Álbuns A12 a A13). 

A reorganização física dos materiais foi a seguinte: depois de higienizados, os 
negativos em vidro foram colocados em envelopes quase todos acid free, os quais eram 
colocados em gavetas de cartolina também acid free de modo a ficarem bem 
acondicionados nas unidades de instalação finais – caixas de cartão prensado bastante 
resistente que permite o seu correcto acondicionamento e manuseamento. 

Em primeiro lugar, ficou determinado que se iria proceder à organização, tratamento 
e preservação do acervo documental fotográfico das «Campanhas de África e I Guerra 
Mundial». Posteriormente passar-se-ia à descrição, indexação e digitalização do espólio 
fotográfico, mediante um esquema de metadados criado especialmente com base nestes 
critérios.  

Primeiro foram feitas as digitalizações e só posteriormente é que se fez a descrição 
dos positivos, quando existiam. Muitas vezes existiam positivos sem negativos e vice-
versa. Daí dependia o preenchimento dos campos. Os campos a preencher eram:  

Título Título da fotografia ou atribuição de 
título. Quando se atribuía título não se 
colocavam aspas. 

Datas ex: 1905 

Dimensões ex: 1 fotografia: daguerreótipo, p/b, 
80x105. 



 

Entidade Produtora ex: Veloso e Castro. 

Características físicas ex: fotografia com zonas amarelecidas. 

Originais ex: Negativo de gelatina e prata em vidro, 
89x118, emulsão com dedadas. 

Nota Cota antiga. 

Nota do Arquivista ex: Descrito e indexado por X. 

Regras ISAD(G)) e Normas Internas do AHM. 

Data de Descrição ex: Março de 2009 

 

 

 



 

 

 

 



 

Ou seja, existem sete grandes grupos que devem ter campos preenchidos: 

• Identificação; 

• Contexto; 

• Conteúdo; 

• Acesso; 

• Materiais Associados; 

• Notas; 

• Controlo Arquivístico. 

 

A digitalização foi efectuada no Sistema com os recursos humanos do Arquivo 
Histórico Militar. Assim, as imagens são TIFF a 300 dpi, seja a digitalização feita a 
partir dos negativos, seja dos positivos, digitalizadas a partir de um scanner V700 Photo 
– B11B178023. 

O objectivo final será a disponibilização na Sala de Leitura do AHM e a divulgação 
ao público dos resultados do projecto na Intranet e Internet do Exército, no site da 
DHCM. 

 

10. Formas de deterioração 

Os positivos apresentaram algumas formas de deterioração. Na sua maioria, ou 

estavam desvanecidas ou amarelecidas (quer parcialmente quer no geral).  

Segundo Luís Pavão «o desvanecimento é a redução da densidade da imagem. 

Provoca perda de contraste, dificuldade na leitura de pormenores em zonas mais 

claras; as sombras são aligeiradas e apresentam-se cinzentas ou com uma cor 

dominante. Pode ocorrer em toda a imagem ou pontualmente130». 

O Amarelecimento apenas ocorre na imagem em si. As zonas brancas e as margens 

ficam, por norma, intactas. Em estado avançado pode atacar zonas escuras e brancas131. 

Os negativos apresentavam-se, muitas vezes, sujos, com dedadas, espelho de prata, 

riscados, com a emulsão levantada ou/e partidos. 

11. Descrição e Indexação 

                                                             

130 Conf. Luís Pavão, Conservação de Colecções de fotografia, Lisboa, Dinalivro, 1997, p. 74. 
131 Conf. Op. Cit. P. 75. 



 

Antes da descrição deve ser feito um pré inventário que deverá responder a uma 

série de questões132: 

• Quais os fotógrafos representados; 

• Quais os assuntos das fotografias; 

• Datas; 

• Estrutura organizativa; 

• Existência ou não de materiais escritos; 

• Existência ou não de listagem com legendas; 

• Processos fotográficos; 

• Existência de negativos dos positivos e vice-versa; 

• Urgência de tratamento; 

• Espaço que a documentação vai requerer. 

Descrever uma imagem não é o mesmo que descrever um texto. Uma fotografia é 

subjectiva, carece de um título e tem uma dimensão expressiva133. Esta dimensão 

expressiva «é a parte da imagem fotográfica dada pela técnica: é a aparência física 

através da qual a fotografia expressa o seu conteúdo informacional, é a extensão 

significativa da fotografia manifesta pela forma como a imagem se apresenta (revelada 

pela técnica)134. 
A descrição fornece características escritas sobre um determinado documento135. 

Citado por Hagen136, Luís Carlos Lopes diz-nos que «a descrição é uma tarefa típica 

dos arquivos permanentes. Ela não cabe nos arquivos correntes, onde seu 

correspondente é o estabelecimento dos códigos de assunto; tampouco faz sentido no 

âmbito dos arquivos intermédios onde a frequência de utilização secundária é quase 

nula». 

Descrever fotografias é «enumerar as suas características e qualidades, tanto o 

conteúdo como a condição física137». 

A descrição do nosso espólio fotográfico foi feita com base num thesaurus temático 

do Arquivo Histórico Militar e em descritores temáticos. Dado o rigor destes dois 
                                                             

132 Conf. Luís Pavão, Op. Cit., pp. 261-262. 
133 Conf. Miriam Paula Manini, A dimensão Expressiva na Indexação de Documentos Fotográficas, in 
http://www.repositorio.bce.unb.br/.../EVENTO_DimensaoExpressivaIndexacao.pdf 
134 Conf. Op. Cit. 
135 Conf.Acácia Maria Maduro Hagen, Algumas Considerações a partir do processo de padronização da 
descrição arquivística, in: www.scielo.br/pdf/ci/v27n3/27n3a07.pdf  
136 Conf. Op. Cit. 
137 Conf. http://www.lupa.com.pt/site/index2.php?tem=178&cont_=40  

http://www.repositorio.bce.unb.br/.../EVENTO_
http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n3/27n3a07.pdf
http://www.lupa.com.pt/site/index2.php?tem=178&cont_=40


 

instrumentos e ao facto de muitas vezes a imagem conter cenas da vida quotidiana, 

empregaram-se termos gerais a situações particulares. Houve alguma dificuldade em 

encontrar os termos correctos nos casos em que não eram retratadas cenas de guerra ou 

de cariz militar. 

A descrição é fundamental para a recuperação de informação. Mas, no caso da 

fotografia, a observação das imagens é muito subjectiva e temos de ter cuidado na 

observação e análise pictográfica.  

Segundo Simone de Souza e Garcia, «cabe até questionar se é possível “analisar” 

as informações relacionadas ao conteúdo semântico das imagens138». 

Uma coisa é o que o arquivista descreveu olhando para a fotografia, outra é a forma 

como o utilizador a vai interpretar, tendo em conta o título que lhe foi atribuído (quando 

não existe) e os descritores que possibilitaram o encontro desse documento 

iconográfico.  

A mesma autora diz-nos ainda que «a descrição da imagem, pela operação de 

tradução do código icónico para o código verbal, cria condições para sua 

interpretação. A grande dificuldade na análise da imagem consiste nesta separação 

entre a denotação (o que a imagem mostra) e a conotação (o que a sociedade e o 

bibliotecário vêem na imagem)139». 

No momento de descrever imagens que retratavam povos africanos no seu dia-a-dia 

e nas suas habitações (tendo em conta que nos tínhamos de limitar aos descritores que 

tínhamos) usava-se, muitas vezes, os termos “etnografia” e “antropologia”. Estes 

descritores são muito vagos e são o que nós, enquanto arquivistas que descrevemos 

imagem, entendemos na fotografia. O utilizador poderá ter uma interpretação diferente, 

e a imagem poderá significar algo também diferente. 

Este utilizador que procura fotografia raramente sabe descrever aquilo que procura, 

pelo que a mesma deverá ser descrita por um profissional convenientemente. Isto 

implica não só a descrição como, também a catalogação. O básico são o título, data, 

local e características físicas da fotografia (se é a cores ou a preto e branco, as 

dimensões e a quantidade). 

Nas palavras de Vera Boccato e Mariângela Fujita, «a análise documental de 

imagens deve atender aos preceitos da documentação, reflectindo a credibilidade e 
                                                             

138 Conf. Simone de Souza Garcia [et. al], Metadados para Documentação e Recuperação de Imagens, 
s.n.: Instituto Militar de Engenharia – Departamento de Engenharia de Sistemas, Abril de 1999, p. 4. 
139 Conf. Op. Cit., p. 5. 



 

segurança da informação pelo usuário. Atendendo assim ao objectivo central da 

análise documental, a informação documental deve promover a identificação de 

materiais informacionais que respondam, de maneira satisfatória, às questões dos 

usuários e, por outro lado, possibilitar a tomada de decisões sobre a consulta e a 

escolha de um determinado documento original140». 

A descrição de uma fotografia deve ser detalhada de forma a facilitar a elaboração 

de uma boa indexação141. Para Miriam Manini, «a indexação de documentos 

fotográficos deve considerar alguns conceitos e utilizar determinadas regras que 

resultem num exercício adequado de tratamento do conteúdo informacional e que 

representem, ao mesmo tempo, uma segurança quanto à recuperação destas 

informações por parte dos usuários de um acervo fotográfico142».  

A partir do momento em que descrevemos uma fotografia estamos a lançar as bases 

para a indexação. Para que tal seja bem sucedido, o «profissional da informação (…) 

deve ter um conhecimento mínimo sobre o conteúdo do documento que está a analisar, 

bem como conhecer os interesses dos utilizadores e a política do acervo, e ter acesso 

aos mecanismos de controle de vocabulário143». 

Os termos de indexação para este tipo de documentação devem ser retirados do 

resumo e/ou título da imagem, para que o utilizador possa recuperar a fotografia144.  

Mesmo quando se tem um assunto muito específico como “Acampamento de 

Cambongo”, por exemplo, deve ser sempre colocado o termo geral “Acampamentos”. 

Isto porque o utilizador pode não saber especificamente o local onde foi feito o 

acampamento ou, então, não se recordar ao certo do nome. Ou seja, além, do termo 

específico, devemos colocar, também, o termo geral.  

Mas o inverso também pode acontecer. Dificilmente alguém vai procurar o termo 

“Rio”, sem ter ideia de que rio procura. E aí, podemos usar, por exemplo, o descrito 

“Rio Quanza”. 

Em muitos casos, sobretudo nas fotografias sobre África, as áreas geográficas 

também necessitavam de termos de acesso. Todas as fotografias de Veloso e Castro 

                                                             

140 Conf. Vera Regina Casari Boccato e Mariângela Spotti Lopes Fujita, «Discutindo a análise documental 
de fotografias: uma síntese bibliográfica», in Cadernos BAD, Lisboa: APBAD, nº 002, 2006, p 90. 
141 Conf. Op. Cit., p. 94. 
142 Conf. Miriam Paula Manini, A dimensão Expressiva na Indexação de Documentos Fotográficas, in 
http://www.repositorio.bce.unb.br/.../EVENTO_DimensaoExpressivaIndexacao.pdf  
143 Conf. Op. Cit. 
144 Conf. Mónica Carneiro Alves e Sérgio Apelian Valério, Manual para Indexação de Documentos 
Fotográficos, Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Divisão de Iconografia, 1998, p. 18. 

http://www.repositorio.bce.unb.br/.../EVENTO_


 

eram de Angola. Pelo que o termo “Angola” figurou em todas as fotografias. Mas 

especificava-se a cidade, o local, sempre que tal era possível. Como já tínhamos os 

títulos das fotografias, esse trabalho foi bastante facilitado, caso contrário teria sido 

necessária investigação para se saber os locais, se tal fosse possível.  

Para a nossa indexação foi utilizada uma lista de descritores temáticos, os quais 

estão voltados essencialmente para as forças armadas. Mónica Alves e Sérgio Valério 

dizem que para indexar documentos fotográficos, o thesaurus de referência é o 

Thesaurus for graphic materials da Biblioteca do Congresso e o Draft photographic 

thesaurus da Smithosinan Institution145. 

Ao transpor o visual para o verbal estamos a dar o primeiro passo para a indexação. 

Esta é feita directamente a partir do visual (a fotografia) ou o verbal (a descrição que 

fizemos da fotografia)146.  

A grande dificuldade, e com a qual também nos deparámos, foi encontrar os termos 

certos para indexar cada fotografia, tendo em conta a especificidade dos temas e a 

subjectividade que, por vezes, levantou muitas dúvidas. Algumas fotografias já vinham 

acompanhadas e uma listagem de títulos, que nos permitia mais facilmente aplicar 

termos de indexação. Outros álbuns não traziam essas listas, pelo que foi necessário 

atribuir título e, a partir daí, fazer a indexação. 

Para Luís Pavão, «a descrição de cada uma das imagens de uma colecção deve ser 

necessariamente sintética e feita de acordo com o tipo de consulta que os leitores 

habitualmente realizam. Deve incluir a data e o local da realização da imagem, o nome 

do autor e da colecção a que pertence, e uma legenda147». 

Dada a heterogeneidade que a fotografia apresenta, é recomendável o uso de 

linguagens documentais e a utilização de um thesaurus. Se indexar um livro se apresenta 

como uma tarefa difícil, indexar fotografia é uma tarefa mais árdua. 

A fotografia apresenta emoções, paisagens, acontecimentos. E isto não é fácil de 

indexar. Ela tem a sua própria interpretação, aquela que o autor lhe quis dar. E cabe-nos 

a nós recuperá-la e levá-la aos nossos utilizadores. 

                                                             

145 Conf. Op. Cit., pp. 34-35. 
146 Conf. Miriam Paula Manini, Op. Cit. 
147 Conf. Luís Pavão, Op.Cit., p. 278. 



 

As normas mais recomendadas nem são as ISBD mas sim as Normas Anglo-

americanas, dada a sua flexibilidade e capacidade de adaptação a diferentes suportes e 

fundos148. 

 

12. Cronologia 

Em termos cronológicos, o trabalho iniciou-se em finais de 2008 e inícios de 2009, 
tendo sido previsto a sua conclusão em Dezembro de 2009.  

Nesse mês foi feito um ponto da situação. 

O trabalho de limpeza, tratamento, restauro e acondicionamento de negativos em 
vidro estava cumprido. 

No que se refere à digitalização dos negativos em vidro, de um universo de 6462 
negativos, estavam digitalizados 4303, faltando ainda 2159. Em relação aos positivos, 
em 1926 fotografias, faltavam 1247, estando digitalizadas 679149. 

Quanto à descrição, o cenário não se apresentou animador. De 8135 positivos a 
descrever, apenas 909 se encontravam descritos. 

Dada a escassez de recursos humanos, não foi possível concluir o projecto em finais 
de 2009, avançando-se com um pedido de prorrogação de prazo para finais de Junho de 
2010.  

Houve um planeamento inicial com prazos que à partida pareciam suficientes para o 
cumprimento do projecto. 

O esquema que se segue apresenta o ano de 2009 e como era esperado que o 
projecto acontecesse. 

Podemos apresentar as acções de uma forma cronológica: 

 

 

 

 

 

Acções 2008 2009 

                                                             

148 Conf. Conf. Juan Alonso Fernández, Digitalización, catalogación e recuperación de información en 
los archivos fotográficos. Un estado de la cuestión, s.n., s.l., 2008, p. 42. 
149 Conf. Documentação Interna do Arquivo Histórico Militar. 
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 Assim, após a conclusão do trabalho de limpeza, tratamento, restauro e 

acondicionamento de negativos em vidro, reforçou-se a digitalização com uma 

colaboradora e a descrição com dois colaboradores. Estas três pessoas estavam a tempo 

inteiro. 

 Estabeleceram-se novos prazos:  

• Digitalização – fim do primeiro trimestre de 2010. 

• Descrição – fim do primeiro semestre de 2010. 

Estes novos prazos foram estabelecidos, visto um ano não ser suficiente para 

proceder à descrição e indexação. Isto porque inicialmente apenas existia uma pessoa a 

fazer essa tarefa. Posteriormente aumentaram-se os recursos humanos nesta área. 

 



 

13. Conservação e restauro 

Os documentos fotográficos são documentos especiais que exigem procedimentos 

arquivísticos próprios e meios de preservação documental adequados à sua 

especificidade. 

Na sua generalidade as fotografias podem apresentar-se sob diversas formas, tais 

como sejam um negativo, um positivo, uma prova, etc. Os positivos e negativos criados 

por uma instituição ou serviço como resultado do decurso da sua actividade, devem ser 

objecto de um tratamento especial.  

O principal objectivo é conservar o original (negativo) e dar a consultar o positivo, 

sempre que possível. No presente caso, muitas vezes não existiam negativos e o que 

será disponibilizado para consulta será a digitalização dos negativos, uma vez que se 

pretende preservar também os positivos. 

No caso de fotografias que fazem parte integrante de processos textuais ou outros, a 

avaliação deve ser feita ao conjunto e não a cada uma das partes separadamente. Os 

critérios de selecção próprios de uma instituição são aplicados quer às fotografias quer 

aos outros documentos. Todavia, devem ser estabelecidos alguns critérios de triagem 

específicos para se ter em conta a presença de documentos fotográficos.  

Do ponto de vista da conservação, vamos apontar o que seria o ideal para a 

documentação fotográfica. Os materiais fotográficos devem ser conservados numa 

humidade relativa que deve variar entre os 30% e os 40%, com variações inferiores a 

5%. As provas e negativos as preto e branco, requerem uma temperatura de cerca de 18º 

C, ou inferior, com flutuações abaixo dos 2º C, não devendo ultrapassar os 21º C.  

As temperaturas baixas dão uma protecção adicional. Desta forma, o arquivo frio é 

considerado como a forma mais eficaz de preservar imagens quimicamente instáveis, 

como as fotografias a cores. No presente caso, apenas dispusemos de fotografias a preto 

e branco. No entanto, um arquivo frio exige o controlo constante da temperatura e da 

humidade relativa. A redução de temperaturas de 24º C para 4º C prolonga a duração 

das espécies documentais cerca de quinze vezes mais. 

Há que ter ainda o cuidado adicional com o pó e a poluição que podem alterar a 

estabilidade das fotografias a preto e branco. O controlo da luz é também um ponto 

essencial.  

Para o acondicionamento das espécies fotográficas, a utilização de papel e cartão 

com Ph neutro e o plástico de poliéster, polopropileno e polietileno para usar são o 

melhor, pois evita a degradação dos documentos.  



 

Os negativos recebidos foram sendo tratados e retirados das caixas em que chegaram, 

sendo avaliado o seu estado de conservação. Quando o estado de conservação era bom, 

o mesmo era limpo na parte do vidro com um algodão embebido numa solução de 70% 

de álcool etílico e 30% de água destilada. A parte da emulsão era limpa apenas com 

algodão seco. 

Seguidamente, foram colocados em envelopes maioritariamente acid free, 

colocando-se o número constante no negativo no canto superior direito do envelope. 

Depois, os negativos foram acondicionados em caixas semi-abertas de cartão, de forma 

a assegurar o devido acondicionamento e protecção de pequenos choques. Por último, as 

embalagens foram colocadas em caixas fortes de cartão prensado, sendo colocada a 

respectiva lombada com a identificação da série.  

Todas estas embalagens estão isentas de colas ou quaisquer outros produtos que 

possam deteriorar os materiais. 

No que diz respeito ao restauro, quando o negativo se encontrava partido os seus 

pedaços eram limpos da mesma forma que os negativos em bom estado. 

Seguidamente, colocam-se os pedaços de negativo em cima de uma peça de vidro do 

mesmo tamanho, sendo os vários pedaços unidos entre si. Depois colocava-se uma 

moldura de papel branco em toda a volta do negativo (apenas na zona da emulsão e 

onde vai pousar a segunda placa de vidro. A moldura de papel é usada para não haver 

contacto directo entre a emulsão e o vidro, diminuindo assim o efeito de rejeição, efeito 

que faz com que a emulsão se destaque do vidro que a sustenta). No fim do processo 

colocava-se uma parte de vidro por cima do negativo, unindo-se as três partes (vidro, 

negativo, vidro) com Filmoplast P90 em toda a superfície exterior. 

No caso da emulsão se encontrar degradada (separada do vidro), a mesma é 

restaurada colocando-se uma moldura de papel branco e uma peça de vidro, tendo 

especial atenção para ao colocar a peça de vidro, não deixar as pontas dobradas na 

emulsão. No final o vidro era unido ao negativo com Filmoplast P90 em toda a 

superfície exterior. 

No caso de se encontrarem produtos de tentativas de restauro como a fita-cola, os 

mesmos foram removidos. 

 

14. Digitalização 

Todos os negativos foram digitalizados. Quando tal não era possível, passou-se à 

digitalização dos positivos, tendo em vista a conservação dos materiais fotográficos. 



 

E o que é a digitalização? 

A digitalização é a conversão de um formato analógico para um formato digital, 

num sistema binário (em que os dados são representados pelos algarismos 1 e 0) tendo 

em vista o tratamento informático da imagem e preservação dos materiais a longo 

prazo150. 

Como diz Juan Fernández, quando digitalizamos a imagem pode ocupar mais ou 

menos espaço, dependendo de quatro factores: o tamanho físico da imagem, a resolução 

da imagem, a profundidade dos bits e o formato da imagem. Para poupar espaço, 

costuma-se comprimir a imagem, o que leva a uma poupança de cerca de 90% de 

espaço151. 

O formato estandardizado da digitalização de imagem é o JPEG (Joint Photographic 

Experts Group) e o TIFF (Tagged Image File Format)152.  

Como já foi referido anteriormente, o objectivo da digitalização dos negativos e dos 

positivos é não só preservar os originais, como também possibilitar a visualização dos 

documentos fotográficos na Internet. 

As vantagens de se disponibilizarem as imagens na Internet é a possibilidade do 

utilizador aceder às imagens que pretende evitando a sua deslocação ao Arquivo e poder 

assegurar-se que se trata da imagem que realmente necessita. É um contributo para a 

satisfação do utilizador153. 

Outra vantagem da digitalização é a possibilidade de se poderem retirar as manchas, 

riscos, etc., através de programas próprios para tal. Todavia, devemos ressalvar que o 

original não deixa de ser o original e que não é o mesmo vê-lo e ver uma digitalização. 

No entanto, é a digitalização que preserva os materiais fotográficos de uma utilização 

superior à desejável. 

Mas não basta fazer a digitalização dos documentos fotográficos e proceder à sua 

guarda. É necessário que o profissional de arquivo se preocupe com a migração de 

dados periodicamente154.  

Para conservar correctamente os suportes digitais das fotografias, devemos ter em 

consideração três pontos essenciais: o suporte, o hardware e o formato em que ficou a 

                                                             

150 Conf. Juan Alonso Fernández, Digitalización, catalogación e recuperación de información en los 
archivos fotográficos. Un estado de la cuestión, s.n., s.l., 2008, p. 9. 
151 Conf. Op. Cit., p. 10. 
152 Conf. Op. Cit., p. 11. 
153 Conf. Op. Cit., p. 16. 
154 Conf. Op. Cit., p. 21. 



 

digitalização155. Ao longo do tempo, os suportes digitais vão mudando, e não sabemos 

como será o dia de amanhã, pelo que o profissional da informação deve ter o cuidado de 

estar atento a mudanças de leitores de suportes e aos próprios suportes em si. 

Outro ponto salientado por Juan Fernández é o custo de um projecto de 

digitalização. Há que ter em conta os custos com «possíveis pós-operações de 

tratamento digital, desde um simples ajuste de níveis até restauros completos. Também 

as operações de catalogação, os direitos de autor, o software, o desenvolvimento de 

aplicações e desenho Web, a manutenção do hardware (reparações, mudanças, 

consumíveis, actualizações, etc.) e as futuras operações de migração de arquivos 

representam um custo económico bastante considerável156». 

 

15. Princípios Arquivísticos aplicados ao Fundo 

O problema que se põe é o do princípio da proveniência dos Álbuns e como foram 
originalmente organizados. É notório, por exemplo, no álbum de Veloso e Castro, que 
as fotografias foram recortadas para serem coladas e não têm todas a mesma dimensão, 
ao que de contrário se sucede com os álbuns de Joshua Benoliel. No álbum de Veloso e 
Castro, cada fotografia tem medidas diferentes, apesar de serem coerentes no tipo de 
impressão. 

Voltando ao princípio da proveniência dos Álbuns, não temos a certeza. Mas poderá 
ter sido a Direcção de Serviços Gráficos do Exército, antecessora ainda do CPMAI. No 
caso de Veloso e Castro, sabe-se que foi militar e que os positivos e negativos foram 
directamente para o espólio do Exército. 

Ou seja, o princípio da proveniência deve ser respeitado, ou seja, quando recebemos 
um fundo não devemos juntar a esse fundo outras fotografias com o mesmo assunto mas 
de proveniência diferente. 

Quanto à ordem original, a mesma foi mantida pois os negativos e os positivos já se 
encontravam numerados anteriormente. Assim, manteve-se a numeração, e a descrição e 
catalogação foram feitas com base no antecedente.  

Desta forma, respeitaram-se os dois princípios básicos da arquivística. 

 

 

 

 
                                                             

155 Conf. Op. Cit. 
156 Conf. Op. Cit., p. 23. 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 A fotografia é testemunha de memória individual ou colectiva, privada ou 

colectiva. Depende do momento em que foi tirada, do tempo, das pessoas, das 

paisagens, dos acontecimentos. 

 Tem um tratamento diferenciado de um livro.  

Não é objectiva. O que o fotógrafo quis retratar não é obrigatoriamente o que 

nós vimos. A menos que tenha deixado título às suas fotografias, como foi o caso de 

algumas que tratámos neste Projecto. 

 Os objectivos principais para entrega do projecto à Fundação Calouste 

Gulbenkian foram cumpridos: procedeu-se ao restauro de negativos danificados, 

digitalizaram-se os mesmos (ou à falta deles, foram digitalizados os positivos), 

catalogou-se e indexou-se todo o espólio fotográfico provindo do Centro de 

Audiovisuais do Exército. 

 Um das dificuldades encontradas foi a falta de recursos humanos. O projecto 

poderia ter sido entregue no fim de 2009 caso houvessem mais pessoas a proceder à 

catalogação. Só no primeiro semestre de 2010 é que foram postas mais pessoas a 

catalogar e a fazer o trabalho de indexação. Até esse momento, apenas se dispunha de 

uma pessoa. 

 Outra dificuldade foi a disponibilização em ambiente Web do produto final. Tal 

não foi possível ainda visto as rectificações finais e as listagens ainda não estarem 

concluídas. 

 Além das anteriores, uma terceira dificuldade teve a ver com a indexação das 

fotografias. Dada a especificidade dos descritores temáticos do Arquivo Histórico 

Militar, algumas fotografias eram difíceis de descrever mais aprofundadamente.  

Ao nível da conservação, não é possível, de momento, preservar nas melhores 

condições o espólio fotográfico. Apesar dos negativos se encontrarem na melhor sala do 

arquivo, a temperatura varia bastante acima dos 2ºC como é indicado. No verão 



 

encontra-se entre os 21º e 23º e no Inverno entre os 27º e 28º. Isto não é o ideal para 

preservar negativos. Mas neste momento é o melhor que se tem disponível. Existe uma 

sala onde poderiam ser guardados, mas o nível de humidade é muito alto. Por isso, 

optou-se pela sala anteriormente referenciada. 

 Em suma, os objectivos fundamentais foram atingidos. Apesar de não se ter 

conseguido ainda publicar na Internet o resultado final, caminha-se a passos largos para 

tal. Depois de se verificar que o projecto não estaria terminado em finais de 2009, 

estabeleceu-se o limite máximo: finais de Junho de 2010. E a realidade é que essa meta 

foi alcançada. 

 Todos os negativos foram restaurados e digitalizados (e à falta destes, 

digitalizaram-se os positivos), e estão prontos para serem disponibilizados ao público 

logo que seja possível. 

Quer isto dizer que todo o espólio recebido foi organizado e tratado. Também se 

procedeu à descrição, indexação e digitalização do acerco fotográfico, mediante um 

esquema de metadados. 
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REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

Recuperação, tratamento e organização de acervos documentais com relevante 
interesse histórico, cultural e científico 

 

 

2008 

 

Enquadramento 

 

A recuperação, tratamento e organização de acervos documentais com relevante 
interesse histórico, cultural e científico tem sido um dos domínios a que a Fundação 
Calouste Gulbenkian tem prestado particular atenção no âmbito do desenvolvimento 
dos seus projectos educativos pela clara importância que reconhece a esta actividade de 
salvaguarda e divulgação do património cultural existente no nosso país. 

Neste âmbito são já importantes, em termos quantitativos e qualitativos, as intervenções 
que a Fundação Calouste Gulbenkian tem apoiado financeiramente quer incidindo sobre 
acervos de pessoas singulares quer de organizações que são titulares de valiosos 
patrimónios documentais. 

Entendeu a Fundação, a partir de 2008, criar um novo enquadramento ao apoio a 
conceder a estas actividades, através da realização de um concurso anual que irá 
seleccionar, entre as candidaturas apresentadas, as que serão objecto de apoio 
financeiro. 

O apoio a conceder pela Fundação Calouste Gulbenkian poderá financiar a totalidade 
dos projectos ou comparticipar nas despesas de projectos que sejam financiados por 
outras entidades, designadamente no âmbito de fundos comunitários. 

 

Artigo 1º 

Objecto 

 

O presente Regulamento visa definir as condições de acesso e de atribuição de 
financiamento, por parte da Fundação Calouste Gulbenkian, ao concurso para apoio à 



 

recuperação, tratamento e organização de acervos documentais com relevante interesse 
histórico, cultural e científico. 

 

Artigo 2º 

Entidade beneficiárias 

 

1 – Considera-se Entidade Beneficiária a Instituição que apresente projectos que se 
insiram no objecto do concurso. 

2 – Ao financiamento dos projectos que são objecto do presente Concurso podem 
candidatar-se, individualmente ou em associação, pessoas colectivas, designadamente, 
instituições públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos, legalmente 
reconhecidas, devendo a Entidade Beneficiária indicar o responsável pela execução do 
projecto. 

3 – No caso de participarem no projecto, em associação, várias instituições, deverá ser 
indicada a responsabilidade de cada uma na sua concretização e identificada a Entidade 
Beneficiária. 

4 – À Entidade Beneficiária cabe a coordenação do projecto e a interlocução com a 
Fundação Calouste Gulbenkian, em nome de todos os intervenientes. 

 

Artigo 3º 

Admissibilidade e elegibilidade 

 

1 – As Entidade Beneficiárias só poderão submeter a concurso uma única candidatura. 

2 – As propostas a apresentar devem contemplar toas as acções enquadráveis no objecto 
do presente concurso que ocorram durante 1 ano civil, não podendo, em caso algum, 
ultrapassar os 12 meses. 

3 – Podem ser apresentados projectos que estejam em curso, embora o eventual 
financiamento a atribuir não contemple as despesas já realizadas e anteriores à data de 
encerramento do concurso. 

4 – São consideradas elegíveis as despesas suportadas pelos destinatários finais que 
decorram, exclusivamente, da execução do projecto e determinadas pela sua natureza, 
razoabilidade e adequação aos objectivos das actividades propostas. 



 

5 – As despesas elegíveis financiadas pela Fundação Calouste Gulbenkian não podem 
ser objecto de financiamento por qualquer outra entidade ou programa. 

6 – Podem ser apresentados a concurso projectos com financiamento de fundos 
comunitários ou de outras entidades, nacionais ou estrangeiras. 

7 – Apenas podem ser financiadas despesas suportadas por facturas ou documentos 
equivalentes e recibos ou documentos de quitação equivalentes. 

8 – Não são admitidas candidaturas de entidades que se encontrem em situação de 
incumprimento injustificado dos registos regulamentares da Fundação Calouste 
Gulbenkian no que respeita à apresentação de Relatórios de Execução ou devolução de 
saldos de projectos anteriores. 

 

Artigo 4º 

Apoio financeiro 

 

1 – O apoio financeiro não ultrapassa o montante de € 15.000,00 (quinze mil euros) por 
candidatura aprovada. 

2 – Quando circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas, relacionadas com 
a qualidade e natureza do projecto o justifiquem, o valor referido no número anterior 
poderá ser ultrapassado, dentro das disponibilidades orçamentais existentes. 

 

 

Artigo 5º 

Despesas não elegíveis 

 

1 – Não são consideradas elegíveis, em termos de subsídio a atribuir, as despesas com 
aquisição de materiais consumíveis e outras despesas correntes, salvo de indispensável à 
execução do projecto e desde que não ultrapassem um máximo de 10% das despesas 
elegíveis: 

2 – Não susceptíveis de financiamento as despesas com: 

 

a) Remunerações certas e permanentes; 
b) Amortização de equipamentos existentes; 
c) Manutenção de equipamentos; 



 

d) Aquisição de equipamentos usados; 
e) Aquisição ou arrendamento de terrenos ou edifícios; 
f) Construção ou reabilitação de edifícios; 
g) Encargos com dívidas; 
h) Assinatura ou aquisição de publicações periódicas; 
i) Aquisição ou aluguer de viaturas; 
j) Overheads que ultrapassem o máximo de 5% das despesas elegíveis. 

3 – Apesar do referido nos pontos anteriores, o orçamento global do projecto deve 
apresentar a totalidade das despesas que lhe estão afectas. 

 

Artigo 6º 

Candidatura 

 

1 – As candidaturas são apresentadas na sequência da abertura do concurso, publicitada 
na página da Fundação Calouste Gulbenkian na Internet e em órgão de comunicação 
social de expansão nacional. 

2 – As candidaturas ao presente concurso devem ser enviadas para a Fundação Calouste 
Gulbenkian no prazo estipulado no respectivo Edital; 

3 – Apenas são admitidas a concurso, as candidaturas apresentadas no formulário 
próprio, disponível na página de Internet da Fundação Calouste Gulbenkian da Internet, 
devidamente preenchido, que reúnam os requisitos exigidos no presente Regulamento e 
que sejam obrigatoriamente acompanhadas dos seguintes elementos: 

 

a) Resumo do projecto 
b) Declaração de autorização da realização do projecto, assinada pelo dirigente 

máximo das instituições beneficiárias. 
 

4 – O Resumo, a apresentar em português, deve conter no máximo 100 palavras e ter em 
vista a sua possível inclusão na página Web da Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Artigo 7º 

Avaliação e Selecção 

 

1 – A verificação dos requisitos formais de admissibilidade e elegibilidade dos projectos 
é feita pelo Serviço de Educação e Bolsas da Fundação Calouste Gulbenkian; 



 

2 – A avaliação dos projectos é feita por um Júri constituído por especialistas; 

3 – Para cada candidatura seleccionada, podem ser recomendadas eventuais 
modificações ao projecto apresentado e ao orçamento proposto; 

4 – No âmbito do processo de avaliação e selecção, pode também ser sugerida a 
associação ou colaboração entre projectos, bem como a consequente adaptação do 
financiamento a conceder. 

 

Artigo 8º 

Critérios de avaliação 

 

1 – Na avaliação das candidaturas são considerados os seguintes critérios: 

a) Adequação do projecto apresentado aos objectivos do concurso conforme 
definido no Artigo 1º; 

b) Adequação dos custos apresentados aos objectivos do projecto e programa de 
trabalho propostos; 

c) Mérito dos proponentes, atendendo à sua qualificação técnica e científica; 

d) Qualidade do projecto apresentado atendendo à sua relevância histórica e cultural, 
metodologia de intervenção, planeamento, organização do trabalho, resultados 
esperados nomeadamente a sua indispensável disponibilização para consulta por 
investigadores, especialistas e público em geral. 

2 – A aplicação destes critérios de avaliação deve ter em conta, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

       a) Resultados dos projectos realizados anteriormente pelos membros da equipa de 
investigação; 

       b) Disponibilidade da equipa e não sobreposição de objectivos face a outros 
projectos em curso. 

3 – Serão valorizadas as candidaturas cujas propostas reflictam a associação ou 
colaboração entre instituições e que permitam, desta forma, a rentabilização de recursos 
e o maior impacto dos projectos a realizar. 

 

Artigo 9º 

Processo de decisão 



 

 

1 – A selecção das candidaturas, incluindo a aprovação pelo Conselho de Administração 
da Fundação Calouste Gulbenkian deverá estar concluído num prazo máximo de 3 
meses após a data limite de apresentação de candidaturas; 

2 – Após a aprovação pelo Conselho de Administração será comunicada a decisão final 
a todas as entidades candidatas, da qual não cabe recurso; 

3 – Com a notificação da aprovação será enviado um Termo de Aceitação que deverá 
ser assinado por quem represente legalmente a entidade beneficiária; 

4 – O Termo de Aceitação assinado deverá ser devolvido à Fundação Calouste 
Gulbenkian num prazo máximo de 20 dias após a sua recepção. 

 

Artigo 10º 

Alterações à candidatura 

 

1 – Os pedidos de alteração à candidatura devem ser formalizados mediante a 
apresentação de documento escrito, apresentado através da Internet, que deve conter 
informação detalhada que fundamente a necessidade da alteração. 

 

Artigo 11º 

Pagamentos 

 

1 – Os pagamentos dos apoios financeiros são efectuados por transferência bancária 
para a entidade beneficiária; 

2 – Após o recebimento do Termo de Aceitação, é efectuado um primeiro adiantamento 
de 50% do montante do financiamento aprovado, à Entidade Beneficiária; 

3 – Quando a Entidade Beneficiária apresentar à Fundação Calouste Gulbenkian, um 
pedido de reembolso que justifique que, pelo menos 80% do adiantamento recebido foi 
gasto, é feito um segundo adiantamento de 40% do montante do financiamento 
aprovado. 

4 – O remanescente (10%) é pago após aprovação do respectivo relatório final. 

 

Artigo 12º 



 

Justificação das despesas 

 

1 – A justificação das despesas deve ser efectuada através da apresentação de pedidos 
de reembolso, em formulário próprio, disponibilizado na página da Fundação Calouste 
Gulbenkian na Internet; 

2 – O formulário de pedido de pagamento e a listagem com a discriminação das 
despesas apresentadas tem que ser assinada pelo responsável financeiro da instituição e 
pelo responsável da Entidade Beneficiária; 

3 – As instituições são obrigadas a constituir e manter um dossier, onde constem as 
cópias dos documentos de despesa de suporte às listagens apresentadas. 

 

Artigo 13º 

Obrigações da entidade beneficiária 

 

1 – A Entidade beneficiária deve comunicar à Fundação Calouste Gulbenkian o início 
efectivo do projecto; 

2 – O subsídio atribuído relativo a um determinado ano deve ser utilizado no ano a que 
respeita ou, no máximo, no ano civil seguinte, findo o qual a Fundação Calouste 
Gulbenkian se reserva o direito de anular total ou parcialmente o subsídio atribuído; 

3 – As Entidades Beneficiárias devem apresentar, para efeitos de avaliação intercalar e 
final, um relatório de progresso a meio do prazo de execução do projecto e um relatório 
final, após a sua conclusão. 

4 – Os relatórios são constituídos por duas partes, uma relativa à actividade 
desenvolvida e outra referente à execução financeira. 

5 – O relatório da actividade desenvolvida deve descrever de forma detalhada a 
execução dos trabalhos efectuados, devendo discriminar as publicações e/ou outros 
resultados decorrentes do projecto. O acesso às publicações e outros resultados deve ser 
garantido por via electrónica ou CD-ROM. 

6 – O relatório de execução financeira deve listar as despesas efectuadas no período a 
que se refere. 

7 – Sem prejuízo da divulgação do trabalho original em publicação científica, a entidade 
beneficiária concede à Fundação Calouste Gulbenkian o direito de poder divulgar o 
projecto aprovado e as suas conclusões gerais. 

 



 

Artigo 14º 

Rescisão do contrato de comparticipação financeira 

 

1 – A comparticipação financeira atribuída pode ser cancelada por decisão do Conselho 
de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, com fundamento no 
incumprimento do regulamento ou dos compromissos assumidos com a Fundação, que 
ponham em causa, de forma grave, a consecução dos objectivos previamente definidos, 
por causa imputável à Entidade Beneficiária, bem como na recusa de prestação de 
informações ou de outros elementos relevantes que forem solicitados. 

 

a) A rescisão do contrato pode implicar a supressão do financiamento e a 
consequente obrigação de restituição da comparticipação recebida, sendo a 
instituição proponente obrigada, no prazo de 60 dias a contar da data do 
recebimento da respectiva notificação, a repor as importâncias recebidas; 

b) Nos casos de mero incumprimento, que não envolva o desvio ou a aplicação 
ilícita do financiamento concedido, devem ser avaliados os resultados entretanto 
obtidos, sendo o financiamento reduzido em conformidade. 

 

Artigo 15º 

Acompanhamento e controlo 

 

1 – Os projectos podem ser objecto de acções de acompanhamento e controlo 
efectuadas pela fundação Calouste Gulbenkian ou por entidades por ela designadas. 

2 – O dossier do projecto, a manter na Entidade Beneficiária, deve ser constituído pelos 
seguintes elementos: 

 

a) Formulário de candidatura e respectivos anexos; 
b) Comunicação da decisão de aprovação; 
c) Termo de Aceitação; 
d) Pedido de alteração à decisão de aprovação, quando aplicável; 
e) Cronograma de realização física e financeira; 
f) Cópia dos pedidos de pagamento de reembolso e respectivas listagens dos 

documentos comprovativos de despesa; 
g) Cópia dos documentos de despesa, relativamente aos gastos gerais do 

projecto; 
h) Documentação relativa à publicidade dos apoios recebidos. 

3 – O processo técnico-financeiro deve manter-se actualizado, não sendo admissível um 
atraso superior a 60 dias. 



 

Artigo 16º 

Informações e publicidade 

 

As Entidades Beneficiárias devem fazer menção ao financiamento ou ao co-
financiamento do projecto, consoante os casos, por parte da Fundação Calouste 
Gulbenkian em todos os trabalhos decorrentes do projecto e em todos os materiais 
eventualmente adquiridos com financiamento suportado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

 

Artigo 17º 

Esclarecimentos e contactos 

 

Quaisquer dúvidas respeitantes a este concurso poderão ser esclarecidas junto do 
Serviço de Educação e Bolsas Calouste Gulbenkian cujos contactos são os seguintes: 

 

 Telefone: 217823541 

 Endereço de correio electrónico: acoimbra@gulbenkian.pt 

 

Artigo 18º 

Disposições finais 

 

Todos os casos omissos no presente Regulamento são resolvidos pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRITORES TEMÁTICOS 

 

Abalroamentos USE Acidentes 

Abastecimentos 

Abonos USE Vencimentos 

Abrigos 

Absolutismo 

Acampamentos 

Acção Psicológica 

Acidentes 

Acidentes com armas de fogo 

Acidentes de trabalho 

Acidente de viação 

Actividades Subversivas 

Actividades Suspeitas USE Informações Militares 

Adidos Aeronáuticos 

Adidos Militares 

Adidos Navais 

Administração 

Administração Militar 

Admissões de Pessoal 

Aeródromos USE Aeroportos 

Aeronáutica 

Aeronáutica Militar USE Força Aérea 



 

Aeroportos 

Agricultura 

Agronomia USE Agricultura 

Ajudas de Custo USE Vencimentos 

Alfândegas 

Aliança Atlântica USE OTAN 

Alimentação 

Alistamento 

Alunos 

Amnistias 

Anarquismo 

Animais 

Antigo Regime USE Absolutismo 

Antiguidade 

Antiterrorismo USE Terrorismo 

Antropologia 

Apartheid USE Racismo 

Aposentações 

Aquartelamento 

Aristocracia USE Nobreza 

Arma de Artilharia USE Artilharia 

Arma de Cavalaria USE Cavalaria 

Arma de Engenharia USE Engenharia 

Arma de Infantaria USE Infantaria 

Arma de Transmissões USE Transmissões 

Armada USE Marinha 



 

Armaduras 

Armamento 

Armas 

Armas Biológicas USE NBQ 

Armas Brancas USE Armas 

Armas de Arremesso USE Armas 

Armas de Fogo USE Armas 

Armas Nucleares USE NBQ 

Armas Químicas USE NBQ 

Armazenagem 

Armazéns 

Armorial USE Heráldica 

Arqueologia 

Arquitectura 

Arquivística 

Arquivos 

Arsenais 

Arte 

Artilharia 

Artilharia Antiaérea 

Artilharia de Companhia 

Artilharia de Costa 

Artilharia de Montanha 

Artilharia Naval 

Assistência Religiosa 

Associações 



 

Associativismo 

Assuntos Civis 

Ataques 

Atentados Audiovisuais 

Atitudes Inconvenientes USE Informações Militares 

Automobilismo 

Autos de Averiguações Disciplinares USE Disciplina 

Auxílio Internacional USE Cooperação Internacional 

Avaliação de Pessoal 

Aviação Civil 

Aviação Militar USE Força Aérea 

Aviação Naval 

Aviões  

Balística 

Baluartes USE Fortificações 

Bancos 

Bandas de Música 

Bandas e Fanfarras USE Bandas de Música 

Bandeiras 

Bases Aéreas 

Bases de Operações 

Bases Navais 

Batalhas 

Batalhões USE Infantaria 

Baterias USE Artilharia 

Bem-Estar USE Moral e Bem-Estar 



 

Bibliotecas 

Biblioteconomia 

Biologia 

Bivaques USE Acampamentos 

Blindados 

Bolchevismo USE Comunismo 

Bombas USE Munições 

Botânica 

Brasões USE Heráldica 

Burguesia 

Caçadores 

Cadetes USE Alunos 

Cães-de-Guerra 

Cães-Polícia 

Calçado USE Uniformes 

Caminhos-de-Ferro 

Campanhas 

Campanhas de África 

Campos de Instrução 

Campos de Minas 

Campos de Tiro 

Camuflagem 

Cantinas USE Intendência 

Capelães 

Capitalismo 

Capitulação 



 

Carreiras de Tiro 

Carro de Combate USE Blindados 

Cartografia 

Cartuchos USE Munições 

Cavalaria 

Cavalos USE Solípedes 

Cemitérios 

Censura 

Censura Política USE Cersura 

Centenários USE Comemorações 

Centros de Instrução 

Centros de Selecção 

CEP USE Corpo Expedicionário Português 

Cerimónias Militares 

Ciclismo 

Ciência da Guerra USE Guerra 

Ciência Militar USE Doutrina Militar 

Ciências Náuticas USE Navegação 

Cifra USE Segurança 

Cirurgiões USE Médicos 

Civis 

Clero USE Religião 

Colonialismo USE Colónias 

Colónias 

Colonização USE Colónias 

Comandos 



 

Combates 

Combustíveis 

Comemorações 

Comércio 

Comissões de Serviço 

Companhias USE Infantaria 

Compelidos USE Faltosos, Compelidos e Refractários 

Comunicação Social 

Comunicações 

Comunismo 

Condecroações 

Conferências 

Conflitos Armados 

Congressos 

Conselhos de Guerra 

Conspiração USE Actividades Subversivas 

Constituição 

Contabilidade 

Contra-ataques USE Ofensiva 

Convocação USE Mobilização 

Cooperação Internacional 

Cooperação Militar 

Cooperativismo USE Associativismo 

Corpo Expedicionário Português 

Corporativismo 

Correios 



 

Costa USE Litoral 

Coudelarias 

Crachás USE Heráldica 

Credenciação USE Segurança 

Crimes 

Crimes de Guerra 

Criptografia 

Cruzadas 

Cursos 

Defensiva 

Defesa 

Defesa Antiaérea 

Defesa Civil 

Defesa de Costa 

Degredo 

Delitos  

Demissões de Pessoal 

Democracia 

Demografia 

Deontologia Militar USE Ética Militar 

Depósitos 

Desaparecidos 

Descobertas USE Descobrimentos 

Descobrimentos 

Descolonização 

Desembarques USE Operações Anfíbias 



 

Desenhos 

Desertores USE Deserções 

Deserções 

Deslocamentos 

Desmobilização 

Despesas 

Desporto 

Devassas USE Inquirições 

Dias das Unidades USE Cerimónias Militares 

Dias Festivos USE Comemorações 

Diplomacia 

Direito 

Direito Aduaneiro USE Alfândegas 

Disciplina 

Dispensas de Pessoal 

Disponibilidade 

Dissimulação USE Camuflagem 

Distintivos 

Ditaduras 

Doutrina Militar 

Ecologia 

Economia 

Edifícios USE Instalações 

Educação 

Efectivos USE Pessoal 

Efemérides USE Comemorações 



 

Eleições 

Embarcações 

Emblemática USE Heráldica 

Emboscadas  

Emigrações USE Migrações 

Enfermeiros 

Engenharia 

Ensino 

Ensino Militar USE Instrução 

Equipamentos USE Material 

Equitação 

Escolas USE Estabelecimentos de Ensino 

Escravatura 

Escultura 

Espionagem 

Esquadrão USE Cavalaria 

Estabelecimentos de Ensino 

Estabelecimentos Fabris 

Estacionamentos 

Estado Novo 

Estado-Maior 

Estágios 

Estaleiros USE Arsenais 

Estandartes USE Bandeiras 

Estatística 

Estradas 



 

Estrangeiros 

Estratégia 

Ética Militar 

Etnologia 

Evacuação e Hospitalização 

Exercícios Militares 

Expansão Marítima USE Descobrimentos 

Expedições Científicas 

Expedições Militares 

Explosivos 

Exposições 

Falecidos USE Mortos 

Faltosos, Compelidos e Refractários 

Famílias  

Fanfarras USE Bandas de Música 

Fardamento USE Uniformes 

Farmácia 

Fascismo 

Feridos 

Feudalismo 

Filosofia 

Finanças 

Fiscalizações USE Inspecções 

Física 

Fogos USE Tiro 

Fogos de Artifício USE Pirotecnia 



 

Força Aérea 

Forças Armadas 

Forças de Segurança USE Polícias 

Formação de Pessoal 

Forragens 

Fortalezas USE Fortificações 

Fortes USE Fortificações 

Fortificações 

Fortificações de Campanha 

Fotografias 

Fronteiras 

Funerais 

Fuzilamentos 

Fuzileiros 

Gás de Combate USE NBQ 

Genealogia 

Geoestratégia USE Estratégia 

Geografia 

Geologia 

Gestão de Arquivos USE Arquivística 

Golpes de Estado 

Governo Militar 

Granadas USE Munições 

Grande Guerra USE Primeira Guerra Mundial 

Greves 

Grupos USE Cavalaria ou Artilharia 



 

Guardas de Honra USE Honras Militares 

Guerra 

Guerra Civil 

Guerra Ultramar 

Guerra Peninsular 

Guerra Subversiva 

Guerras USE Conflitos Armados 

Guerrilhas 

Helicópteros 

Heráldica 

Heranças 

Higiene Militar USE Saúde 

Hinos 

História  

Honras Militares 

Hospitais 

Hospitalização USE Evacuação e Hospitalização 

Iconografia 

Igreja 

Imigrações USE Migrações 

Imóveis USE Instalações 

Impostos 

Imprensa 

Incorporação 

Incursões Monárquicas 

Imposto 



 

Imprensa 

Incorporação 

Incursões Monárquicas 

Indisciplina USE Disciplina 

Indústria 

Indústria Mineira 

Infantaria 

Informação de Segurança 

Informação interna USE Acção Psicológica 

Informações Militares 

Inquéritos 

Inquirições 

Inquisição 

Insígnias USE Distintivos 

Inspecção (para recrutamento) USE Recrutamento 

Inspecções 

Instalações 

Instrução 

Instrutores 

Insurreições USE Revoltas 

Intendência 

Invasões Francesas USE Guerra Peninsular 

Investigação 

Itinerários 

Juízes 

Juramentos de Bandeira 



 

Justiça 

Lanchas USE Embarcações 

Legiões 

Legislação 

Liberalismo 

Licenças 

Literatura 

Litoral 

Logística 

Louvores 

Lubrificantes USE Óleos e Lubrificantes 

Lutas Liberais USE Liberalismo 

Maçonaria 

Magistrados USE Juízes 

Manobras 

Manutenção 

Maoísmo USE Comunismo 

Marinha 

Marinha de Guerra USE Marinha 

Marinha Mercante 

Marxismo-leninismo USE Comunismo 

Matemática 

Material 

Material de Aquartelamento 

Material de Guerra 

Matérias-primas 



 

Medalhas USE Condecorações 

Medicina 

Médicos 

Meios de Comunicação USE Comunicação Social 

Messes  

Metais 

Metalurgia USE Indústria 

Meteorologia 

Migrações 

Milícias  

Minas e Armadilhas 

Minas USE Indústria Mineira 

Misericórdias 

Mísseis 

Missões ao Estrangeiro USE Relações Internacionais 

Missões Estrangeiros em Portugal USE Relações Internacionais 

Missões Militares 

Missões Religiosas 

Mobilização 

Mobilização Civil 

Mobilização Industrial 

Mobilização Nacional 

Monarquia 

Monitores USE Instrutores 

Monumentos 

Moral e Bem-Estar 



 

Mortos 

Mostras USE Revistas de Tropas 

Munições 

Museus  

Música 

NATO USE OTAN 

Navegação 

Navios USE Embarcações 

NBQ 

Nobreza 

Notícias USE Imprensa 

Nutrição USE Alimentação 

Objectores de Consciência 

Obras 

Ofensiva 

Oficiais 

Oficiais Generais 

Óleos e Lubrificantes 

Operações 

Operações Aéreas 

Operações Anfíbias 

Operações Especiais 

Operações Navais 

Orçamentos 

Ordem Pública 

Ordenados USE Vencimentos 



 

Ordenanças 

Ordens Militares 

Organização 

Organização do Terreno USE Fortificações de Campanha 

Organização Militar USE Organização 

OTAN 

Ouro 

Paióis 

Paraquedistas 

Patronos USE Comemorações 

Patrulhamentos 

Pena de Morte 

Penas Disciplinares 

Pescas 

Pessoal 

Pintura 

Pirotecnia 

Planeamento 

Poesia 

Polícia Política 

Polícia Secreta 

Polícias 

Política 

Poluição 

Pólvoras USE Explosivos 

Pombos-Correio 



 

Pontes 

Pontoneiros 

População 

Portos 

Povoamento USE Demografia 

Praças 

Praças-fortes USE Fortificações 

Prata 

Prédios Militares 

Presídios 

Presos 

Primeira Guerra Mundial 

Prisioneiros de Guerra 

Promoções de Pessoal 

Psicologia 

Psiquiatria 

Publicidade 

Quadro Especial de Oficiais USE Oficiais 

Quadro Técnico de Transportes USE Transportes 

Quadros Orgânicos 

Quadros Orgânicos de Material 

Quadros Orgânicos de Pessoal 

Quartéis 

Química 

Racismo 

Rações de Combate USE Alimentação 



 

Rádio 

Reabastecimentos USE Abastecimentos 

Recenseamento Militar 

Reconhecimentos 

Reconhecimentos Aéreos 

Reconquista 

Recrutamento de Pessoal 

Recrutamento Militar 

Reforma Agrária USE Agricultura 

Reformas USE Aposentações 

Refractários USE Faltosos, Compelidos e Refractários 

Refugiados 

Relações Internacionais 

Relações Públicas 

Religião 

Remonta 

Remunerações USE Vencimentos 

Rendição de Unidades 

Rendição USE Capitulação 

Repatriamento 

República 

Reserva naval 

Restauração 

Retirada USE Operações 

Retornados USE Refugiados 

Revistas de Tropas 



 

Revoltas 

Revoluções 

Rusgas 

Sabotagem 

Salvas USE Honras Militares 

Sapadores 

Sargentos 

Saúde 

Sedições USE Revoltas 

Segregação Racial USE Racismo 

Segunda Guerra Mundial 

Segurança 

Segurança Interna 

Segurança Militar USE Segurança 

Segurança nacional USE Defesa 

Selecção de Pessoal 

Seminários 

Serviço de Enfermeiras Paraquedistas USE Paraquedistas 

Serviço de Veterinária Militar USE Veterinária  

Serviço Geral de Paraquedistas USE Paraquedistas 

Serviço Militar 

Serviços Secretos 

Servidão Militar 

Simbologia USE Heráldica 

Simpósios USE Conferências 

Sindicalismo 



 

Sobressalentes USE Material 

Socialismo 

Sociedades USE Associações 

Sociologia 

Solípedes 

Submarinos USE Embarcações 

Subsídios USE Vencimentos 

Subversão USE Guerra Subversiva 

Táctica 

Tanques USE Blindados 

Teatro de Guerra 

Teatro de Operações 

Telecomunicações 

Televisão 

Terrorismo 

Tiro 

Tirocínios 

Tomadas de Posse 

Topografia 

Trabalho 

Transmissões 

Transportes 

Treinos Militares USE Exercícios Militares 

Tribunais 

Trincheiras 

Tropas Especiais 



 

Ultramar USE Colónias 

Uniformes 

Vencimentos 

Veteranos 

Veterinária 

Viaturas 

Viaturas Blindadas USE Blindados 

Vintismo 

Visitas 

Visitas de Inspecção USE Inspecções 

Visitas no âmbito de Cerimónias USE Cerimónias Militares 

Víveres 

Zoologia USE Biologia 

 

 


