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   Pesquisa

AHMAHMAHMAHM 

Arquivo Histórico Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MISSÃO

 
 
 
 

Guarda, trata e preserva todos os documentos de valor histórico 
relativos ao Exército. 
Possibilidades: 

- Avaliar e organizar a documentação que chega ao Arquivo através do circuito 
do Sistema de Arquivos do Exército e também da proveniente de doações, 
aquisições ou outras formas de obtenção, de acordo com os princípios da 
arquivística e as normas internacionais em vigor; 

- Efectuar o registo patrimonial dos fundos documentais já tratados 
arquivisticamente; 

- Elaborar e difundir instrumentos de descrição, tais como guias, inventários, 
catálogos e índices; 

Elaborar e difundir semestralmente o Notícias do Arquivo, destinado a dar a 
conhecer as novas incorporações de fundos documentais e de novos fundos já 
tratados arquivisticamente e disponibilizados à consulta; 

- Elaborar e difundir anualmente o Boletim do Arquivo, destinado a reproduzir 
trabalhos de investigação histórico militar de reconhecido valor; 

- Garantir a cobertura diária da sala de leitura e realizar trabalhos de 
investigação arquivística, decorrentes das solicitações dos utentes, quer 
nacionais, quer estrangeiros. 

Direcção 

Planeamento, coordenação, definição de prioridades, aprovação e orientação 
geral da execução das diversas actividades e projectos do Arquivo. 

Planear, organizar e assegurar o funcionamento das acções de formação, cursos 
e visitas de estudo no âmbito do AHM e participar na elaboração de formas de 
divulgação do seu património documental. 

Secção de Apoio Técnico 

área de arquivo 

Planeamento, organização e orientação de todas as operações arquivísticas a 
efectuar sobre os fundos e colecções do AHM. 

área de informática 

Planeamento e coordenação de medidas que garantam o funcionamento, acesso 
e segurança da rede electrónica, das aplicações e bases de dados do Arquivo. 
Apoio técnico na instalação, manutenção e utilização dos equipamentos e 
software. 

Secção de Património Documental 

Recolha, tratamento, conservação e preservação do património documental do 
Exército, sob custódia do AHM, bem como o planeamento e execução das acções 
necessárias ao funcionamento do sistema de Arquivos do Exército. 

Secção de Investigação, Leitura e Divulgação 

Assegurar o funcionamento da sala de leitura, responder a pedidos de 
pesquisa/investigação e divulgar as actividades do Arquivo, através da 
coordenação das suas publicações. 

Secretaria 

Apoio administrativo e logístico ao Arquivo. 
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Informação Geral: info@mail.exercito.pt Comentários ou sugestões: webmasters@mail.exercito.pt  
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