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O Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz

Organicamente dependente da Divisão de Cultura da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz, é fundado em 2000 e está instalado, 

desde 2003, num espaço privilegiado, contíguo ao Museu, 

Biblioteca e Auditório Municipais. O projeto de criação é justificado 

pela necessidade de criação de um espaço com identidade 

própria vocacionado para salvaguardar e centralizar toda a 

memória fotográfica.



  

Compete ao AFMFF:

-A conservação e preservação da coleção fotográfica;

-A sua digitalização por forma a garantir a salvaguarda dos originais; 

- Promover e difundir o espólio fotográfico;

- Permitir o fácil acesso ao banco de imagens. 



  

-O AFMFF conta com um  valioso espólio fotográfico 

(séc. XIX-XXI) constituído por cerca

de 90.000 espécies fotográficas.

-Em 2008/2009 seria engrandecido com o Fundo da Casa 

Havanesa composto por cerca de 18.500 espécies fotográficas.

- A relevância do espólio torna prioritário o seu tratamento e 

divulgação.



  

O Tesauro

Por forma a aumentar a acessibilidade ao público e permitir 

o correto procedimento com a coleção, nomeadamente, 

com a utilização de um instrumento de descrição das 

imagens, a equipa do AFMFF  inicia o estudo sobre um 

Tesauro adaptado à instituição e à coleção. 



  

O que é um Tesauro?

Linguagem controlada para a indexação de todas as 

informações respeitantes às imagens guardadas na 

base de dados.



  

Vantagens:

- Correto armazenamento de informação;

- Permite uma pesquisa sem necessidade de intermediários, ou     

especialistas em documentação;

- Permite obter respostas mais precisas;

- É de fácil utilização, graças à sua estrutura alfabética e semântica;

- Traduz a linguagem natural em linguagem documental



  

A cobertura temática do acervo do AFMFF  é complexa, centrada na 

cidade da Figueira da Foz em fotografias.

O Tesauro  é dotado de uma multidisciplinaridade tendo sido dividido 

em nove microtesauros, ou áreas temáticas.



  

Os microtesauros são:

- ATIVIDADES ECONÓMICAS 

- ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

- ARTE

- CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

- LAZER

- SOCIEDADE

- TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO 

- URBANISMO



  

Os nomes dos micro  e os termos de topo estão codificados. 

Os primeiros com uma letra maiúscula (de A a I); os outros 

apresentam a letra maiúscula do micro a que pertencem mais 

um número correspondente.



  

E. Ciências Humanas e Sociais                                                            Micro

E.1. História                                                                           Termo de Topo

Disciplinas de História                                                         Termo Genérico

TE1 Arqueologia                                              Termo Específico de 1º nível

TE2 Estruturas arqueológicas                           Termo Específico de 2º nível

Exemplo:



  



  

Disponibilizar para preservar: A plataforma Web 

A digitalização e a disponibilização do Fundo Casa 

Havanesa são um dos principais objectivos desta 

instituição. 

Torná-lo acessível a estudantes, investigadores  ou simples 

interessados em plataforma online, constitui uma das 

missões do AFMFF.



  

Estes “espelhos de memórias” são um veículo 

preciosíssimo de transmissão de factos, tão importantes e 

imprescindíveis para o conhecimento da História de uma 

comunidade e para a construção da história local



  

Fundo Casa Havanesa e Historiografia Local

Que contributos?



  

Acessibilidade/Difusão



  

Como?



  

É construída uma plataforma digital,  com uma BD Mysql, que comporta 

todos os campos que uma pesquisa poderá conter, tendo em conta um 

Tesauro. 

Numa primeira fase é disponibilizado um sub núcleo do Fundo Casa 

Havanesa de espécies fotográficas datadas de entre 1914 e 1918, num 

total de 193 chapas de vidro. 



  

BackOffice



  

Achou-se premente a inclusão dos 744 elementos descritores 

começando pela apresentação dos microtesauros, a partir dos quais se 

desdobram os termos de encabeçamento de 1º, 2º e 3º nível.  

Associada a esta organização, os descritores são acompanhados de 

checkboxes  que permitem ao técnico seleccionar o termo pretendido 

sem que se desperdice mais tempo na escrita de cada palavra. 



  

BackOffice



  

BackOffice



  

              O Interface



  

O utilizador da plataforma tem ao seu serviço uma pesquisa simples



  

Caso o utilizador pretenda uma pesquisa orientada conforme o 

Tesauro, tem disponível a sua visualização.



  

A funcionar online,  é acessível onde quer que esteja e 

através dos variados dispositivos móveis, como smartphones 

ou tablets. 

A plataforma cria liberdade de acesso e de gestão.

A utilização do Tesauro  origina facilidade de organização e 

de pesquisa.



  

A herança cultural, cuja guarda é da responsabilidade de 

todos nós, se por um lado, urge preservar é peremptório, 

igualmente, a sua partilha e difusão.



  

Arquivo Fotográfico
 Edifício Museu/Biblioteca Municipais

R. Calouste Gulbenkian
Figueira da Foz

arqfoto@cm-figfoz.pt

    facebook.com/arquivo.foz

www.fundocasahavanesa.pt

http://www.fundocasahavanesa.pt/
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