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A instituição de acolhimento: Serviço de Arquivo 
Histórico e Biblioteca do Centro Cultural do 

Patriarcado de Lisboa 

 Designação: Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa (AHPL) 

 Arquivo eclesiástico de natureza privada. 

 

 Instituído por Decreto do cardeal-patriarca Dom António Ribeiro a 23 de 
Setembro de 1993. 

 

 Objectivo: colmatar as necessidades documentais ao nível da Diocese de 
Lisboa. 

 

 

 Objectivos estratégicos: recenseamento da documentação acumulada e não 
tratada;  organização e descrição (ODA); incorporação de fundos eclesiásticos 
provenientes de arquivos paroquiais da Diocese de Liboa. 

 

 



Estrutura hierárquica na qual se insere o AHPL 



O Objecto de estudo 

 Documentação fotográfica do fundo Dom António 
Ribeiro, 15º cardeal-patriarca de Lisboa 

 

 

 



Objectivos do estágio 

 Preservação e conservação das espécies fotográficas e unidades de instalação. 

 

 Compreensão do contexto de produção da documentação fotográfica. 

 

  Construção de uma metodologia para a descrição arquivística da 
documentação fotográfica. 

 

              ODA                              SEPIADES 

 

 Promover a consciencialização do profissional da informação para as 
potencialidades da documentação fotográfica. 

 Alertar para a necessidade de uma adequada abordagem teórico-prática desta 
documentação. 



Metodologia 

 Leituras exploratórias. 
 

 Leitura de documentação relativa à orgânica do AHPL. 
 

 Estudo de normas e orientações para a descrição arquivística. 
 

 Análise do perfil do utilizador do AHPL. 
 

 Higienização da documentação fotográfica e unidades de instalação. 
 

 Recolha de dados. 
 

 

 Descrição multinível a partir da matriz delineada. 
 

 

  Instrumento de Descrição Documental: Catálogo 
 

 Acondicionamento e reinstalação da documentação fotográfica. 

 

 



Etapas do tratamento arquivístico da 
documentação fotográfica 

História Biográfica de Dom António Ribeiro 
 

 

 N. 21 Maio de 1928, Celorico de Basto. 
 

 1953: Ordenado presbítero na arquidiocese de Braga. 
 

 1953-1959: Cursou Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. 
 

 1967: Eleito bispo titular de Tigilava e auxiliar do arcebispado de Braga. 
 

 1969: Eleito bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa. 
 

 1971: Assumiu o título honorífico de patriarca. 
 

 1973: Proclamado cardeal com o título de Santo António in Urbe, pelo papa Paulo 
VI. 

 

 M. 24 Março de 1998, Lisboa. 

 



História custodial e arquivística 

 Documentação fotográfica esteve à guarda de Dom António Ribeiro 
até 1998 na antiga casa patriarcal, Campo dos Mártires da Pátria. 

 

 23 Novembro 1998: Deslocalização dos serviços da cúria diocesana 
para o Mosteiro de São Vicente de Fora. 

 

 

 Transferência da documentação fotográfica. 
 

 Actualmente:  

 Documentação fotográfica – custodiada pelo serviço de arquivo 
histórico e biblioteca do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. 

 

 Restante documentação do fundo – à guarda do vice-chanceler da 
cúria diocesana de Lisboa. 



Forneceu elementos essenciais para a descrição: 
 

 Âmbito em que a documentação foi produzida 

 Coordenadas espácio-temporais 

 Produtores 
 

Documentação produzida no decorrer de eventos de cariz religioso: 
 

 Visitas pastorais 

 Cerimónias de ordenação episcopal 

 Cerimónias de inauguração e bênção de monumentos religiosos 

 Celebrações eucarísticas 

 Festas religiosas 
 

Diversas entidades produtoras: 
 

 Fotógrafo/ estúdio fotográfico 

 Pessoas colectivas: paróquias, institutos, associações religiosas 

 Pessoas singulares: bispos, párocos, presidentes de juntas de freguesia. 

Contexto de produção 



Identificação e organização da documentação 
fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos fotográficos: 

 Provas a preto e branco em papel de revelação baritado e em papel de revelação plastificado. 

 Provas cromogéneas em papel de revelação baritado e em papel de revelação plastificado. 

 

Identificação Organização atribuída 
 

 23 álbuns de fotografias 
 1 porta-retratos 
 1 pasta 
 1 dossier 
 
 12 documentos textuais 
 
 1 caixa com 712 fotografias avulsas: 
- Provas dispersas 
- Conjuntos de provas (reportagens 
fotográficas) 

 
 
 
 
 

 Ordenação cronológica 

 
 
 
 
 Provas dispersas: ordenação cronológica 
e ordenação temática. 

 
 Conjuntos de provas: ordenação 
cronológica e temática foi mantida. 
 



Descrição arquivística 

 

Fontes de informação para a descrição 
 

Recolha de dados:   Contributo para compreensão do contexto de produção 

    Base para a descrição arquivística 
 

 

 Fonte bibliográfica: publicações periódicas religiosas; biografias; documentação 
relacionada com o AHPL. 

 

 Fonte oral: entrevista informal ao fâmulo de Dom António Ribeiro. 
 

 Web: websites de instituições religiosas. 
 

 Documentação fotográfica:  evidência das imagens; legendas; inscrições; 
carimbos; documentos textuais. 



Estruturação das unidades arquivísticas para a 
descrição multinível 



Proposta do modelo de descrição para a documentação fotográfica 



Modelo de descrição para a documentação fotográfica 
Elementos descritivos 

 Título  
 

 Data de captura e inicial e final 
 

 Processo fotográfico 
 

 Formato 
 

 Tipo de unidade de instalação 
 

 Dimensão da unidade de instalação 
 

 Nome do produtor 
 

 Função do produtor 
 

 Âmbito e conteúdo 
 

 Localização geográfica 
 

 Características físicas e requisitos técnicos (unidade de 
instalação, provas fotográficas) 

 

 Notas  



Higienização da documentação fotográfica 

 Higienização mecânica das espécies fotográficas e das unidades 
de instalação. 
 

 

 



Marcas de 
deterioração e 
possíveis causas 



Acondicionamento da documentação fotográfica 

Embalagens de acondicionamento: 
 

 Álbuns: revestimento do exterior com papel permanente canson 120g. 

 Provas fotográficas: acondicionadas em envelopes de cartão acid-free de 330g. 

 

Sala de depósito: 
 

 Aparelho de controlo de humidade (desumidificador por refrigeração) 

 Temperatura: 24 °C 

 Humidade relativa: 50% 



Estratégias de comunicação e difusão cultural 

 Objectivos: valorizar e divulgar as potencialidades da documentação 
fotográfica, estimulando o interesse dos utilizadores do AHPL. 

 

 Estratégias: 
 

 Plano de digitalização e divulgação online 

 Criação de uma exposição 

 Sessão pública de apresentação  

 Aposta num conjunto de acções de marketing 

 Publicação do catálogo criado 

 Criação de prémios de investigação 



Obrigada pela vossa atenção! 

Fotografia de Alexandre Salgueiro 


