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1. Acervo fotográfico: enquadramento histórico

1999: fusão entre Fototeca do Palácio Foz e parte
substancial do acervo do Arquivo nacional de
Fotografia originou Arquivo de Fotografia de Lisboa.
2000-2001: Aposta na conservação dos documentos
fotográficos e na organização arquivística do acervo.

2007: Fusão do Arquivo de Fotografia de Lisboa no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Publicação do
Guia de fundos e colecções fotográficos 07.

1999-2007: A actividade do Arquivo de Fotografia de
Lisboa assentou em quatro vectores: conservação,
descrição, digitalização e disponibilização.
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2. Diversidade versus multiplicidade

O acervo fotográfico é composto por 38 fundos
colecções (cerca de 1.951.559 documentos
fotográficos).

Diversidade de fundos e colecções: publicações
periódicas, casas fotográficas, fotógrafos e
organismos públicos.

Multiplicidade de tipologias documentais: fichas
ilustradas, álbuns fotográficos, fotografias, recortes
ilustrados (nacionais e estrangeiros) e negativos de
diferentes formatos e processos fotográficos.
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3. Fundos e colecções disponíveis para consulta

Para consulta estão disponíveis os seguintes fundos:
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Empresa Pública Jornal O Século (EPJS)

Séries cronológicas

Joshua Benoliel (008) (digitalizado online);
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Fotografias de 1921-1925 (006) (fichas digitalizadas

mas ainda sem registo descritivo no Digitarq);
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Fotografias de 1921-1925 (006) (instrumentos de

recuperação da informação);
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Álbuns Gerais (001) (subsérie Álbuns Alfabéticos,

1926-1969)
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Álbuns Gerais (001) (subsérie Álbuns Alfabéticos,

1926-1969). Álbuns online.
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Álbuns Gerais (001) (subsérie Álbuns

Alfabéticos, 1926-1969).

Álbuns em formato PDF.
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Negativos 1970-1977 (010) (consultáveis só após a 

sua digitalização);
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Negativos 1970-1977 (010) (instrumento de 

recuperação da informação);
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Século Ilustrado (011) (organizado pelo número do 

SI);
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Empresa Pública Jornal O Século (EPJS)

Séries temáticas

Ficheiro Central (005) 

(temático e onomástico);
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Caixotes Grandes (002) 

(temático e onomástico);
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Caixotes Grandes (002) (reacondicionamento);
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Caixotes Grandes (002) (reacondicionamento);
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Geografia (007) 

(organizado alfabeticamente);
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Personalidades (012) 

(organizado alfabeticamente).
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Flama (FLA)

Série Positivos (PO) (organizada alfabeticamente)
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Série Positivos 

(instrumento 

de recuperação 

da informação)

222013-11-12                               Percursos da pesquisa Fotográfica| Fernando Costa| 



Diário da Manhã e Época (DME)

Série Positivos 

(PO) (organizada 

alfabeticamente)
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Série Positivos (instrumento de recuperação 

da informação)
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Secretariado Nacional de Informação (SNI)

Série Documental (DO)

(classificador específico)
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Série Documental 

(instrumento de

recuperação de

informação –

classificador)
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Série Reportagem Política (RP) (ordem cronológica: 

ano, mês e dia)
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Série Reportagem Política (instrumento de

recuperação de informação)
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Série Panorama (PN)

(organizada 

alfabeticamente)
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Série Panorama 

(instrumento de

recuperação de

informação)

302013-11-12                               Percursos da pesquisa Fotográfica| Fernando Costa| 



Direcção Geral da Comunicação Social (DCS)

Série Reportagem 

(organizada 

cronologicamente)
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Série Reportagem (instrumento de recuperação de

informação)

322013-11-12                               Percursos da pesquisa Fotográfica| Fernando Costa| 



Agência Geral do Ultramar (AGU)

Séries

Angola (001)

Cabo Verde (002)

Guiné (003)

Índia (004)

Macau (005)

Moçambique (006)

São Tomé (007)

Timor (008)

Arquivo Histórico (009)
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Agência Geral do Ultramar (AGU)

(registos descritivos no Digitarq)
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Laboratório Industrial Fotográfico Santos de

Almeida (LSA)

[Série Geografia]
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Fundos e colecções em fase de tratamento

arquivístico e de digitalização acessíveis ao público:

Antero de Seabra (AS) (Descrito e digitalizado na

totalidade. A visualização das imagens por parte dos

leitores faz-se através da sua disponibilização na área

“Leitores” dos computadores da sala de referência).

Alfred Fillon (AFN) (cerca de metade dos 81

documentos fotográficos que compõem este fundo

estão já digitalizados. A visualização destas imagens

por parte dos leitores faz-se através da sua

disponibilização na área “Leitores” dos computadores

da sala de referência).
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Jorge Almeida Lima (JAL) (em fase de descrição e

encontra-se parcialmente digitalizado. A visualização

das imagens por parte dos leitores faz-se através da

sua disponibilização na área “Leitores” dos

computadores da sala de referência. De referir a

existência de algumas imagens já disponíveis no

catálogo em linha).

Fernando Santana Cardoso (FSCR) (digitalizado na

íntegra e em fase de descrição. A visualização das

imagens por parte dos leitores faz-se através da sua

disponibilização na área “Leitores” dos computadores

da sala de referência).
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4. Público alvo

Pessoas singulares

Entidades particulares e oficiais 

Editoras

Revistas
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4. Características dos pedidos de pesquisa:

Temáticos (localidades, exposições, museus,
desporto, minas, hotéis, viaturas militares, mosteiros,
emigração, conventos, música, estabelecimentos
prisionais, cinemas , palácios, esgrima, etc.)

Onomásticos (personalidades – religiosos, políticos,
músicos, actores, pintores, escritores, etc.)

Históricos (acontecimentos relevantes da história
contemporânea portuguesa. Por exemplo, Revolta da
Madeira em 1931, Exposição do Mundo Português de
1940, história dos festivais da canção, eleições para
deputados em 1973, 25 de Abril de 1974, 1º de Maio
de 1974, independência das antigas colónias
portuguesas, etc.)
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Específicos (dizem respeito a uma só temática ou

personalidade ou acontecimento histórico).

Abrangentes (envolvem simultaneamente a pesquisa

de temas, personalidades e acontecimentos

históricos).

Por vezes é também solicitada documentação escrita

sobre os assuntos requeridos.

412013-11-12                               Percursos da pesquisa Fotográfica| Fernando Costa| 



6. Etapas da disponibilização de imagens

Pedidos dão geralmente entrada através do email
oficial da DGLAB.

Em alguns casos, os pedidos chegam através do
email institucional do técnico responsável pela
pesquisa fotográfica ou através do email do
secretariado da Direcção.

Ocasionalmente são também efectuados pedidos de
pesquisa a nível interno. Estes solicitados oralmente
ou via email.

Os pedidos externos são registados no Documentum e
num “Quadro Geral dos Pedidos dos Investigadores /
Utilizadores”.
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“Quadro Geral  dos Pedidos dos Investigadores / Utilizadores”

432013-11-12                               Percursos da pesquisa Fotográfica| Fernando Costa| 

 



A pesquisa nos fundos que ainda não estão
digitalizados é efectuada no depósito.

O utilizador é informado por email da conclusão da
pesquisa e da data em que poderá visualizar as
imagens.

Acertada a data, a consulta é efectuada nas primeiras
mesas da sala de referência. Nesse momento é
fornecido um par de luvas de algodão para
manuseamento das fotografias e são dadas
instruções sobre o modo de selecção das imagens.

Terminada a pesquisa, o técnico da DCA confirma
com o utilizador o conjunto de imagens seleccionadas
e solicita o envio de email com lista de imagens e
confirmação do pedido de reprodução.
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Após recepção do email, as imagens seleccionadas

são acondicionadas em bolsas de poliéster.

452013-11-12                               Percursos da pesquisa Fotográfica| Fernando Costa| 



É elaborada uma lista com a identificação de cada

imagem que acompanha o pedido.
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De seguida, é efectuado o preenchimento do

formulário online e as imagens são entregues no

Balcão de Reprodução.

Concluído o processo de digitalização, as imagens são

entregues ao técnico da DCA com a letra “D” (imagem

digitalizada), colocada a lápis no verso das fotografias

ou na frente das fichas ilustradas.

Por fim, as imagens são arrumadas nos respectivos

fundos ou colecções.
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Exemplo de uma pesquisa temática específica:
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Exemplo de uma pesquisa temática específica:
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Exemplo de uma pesquisa onomástica específica:
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Exemplo de uma pesquisa onomástica específica:
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Exemplo de uma pesquisa temática abrangente:
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Exemplo de uma pesquisa temática abrangente:
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Exemplo de uma pesquisa onomástica

abrangente:
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Exemplo de uma pesquisa onomástica

abrangente:
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Exemplo de uma pesquisa histórica:
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Exemplo de uma pesquisa histórica:
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Exemplo de uma pesquisa fotográfica e

documental:
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Exemplo de uma pesquisa fotográfica e

documental:
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7. Conclusão

Pesquisa fotográfica tem especificidades face à

documentação escrita.

Requer formação em história para possibilitar

contextualização e cruzamento de dados.

Este método deverá sofrer alterações com o CRAV.

A investigação realizar-se-á em tempo real.

Perante esta nova realidade, é urgente a elaboração

de um Manual de Pesquisa Fotográfica que

possibilitará, aos técnicos do respectivo depósito, o

levantamento de muitas das temáticas requeridas

pelos leitores do ANTT.
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Muito obrigado pela vossa atenção

Fernando Costa
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