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O sistema de informação MOSCA:
tópicos para uma reflexão

• O que é ou deve ser?
• O Arquivo Histórico-Social: definição de um

objecto
• Objectivos, concepção e implementação

– Produtos e serviços para o utilizador final
– Processo de trabalho: digitalização, descrição e

disponibilização

• Perspectivas de evolução futura
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O que é o SI/MOSCA?

Missão: fornecer no ciberespaço dados históricos, informação primária e

produtos documentais relevantes sobre o universo acrata nas suas

múltiplas manifestações sociais, culturais e ideológicas em Portugal.

O SI/MOSCA comunica em média digital documentos com valor histórico e

cultural produzidos predominantemente no contexto imediato da acção e

vida militantes dos seus protagonistas, ou em defesa dessa memória e das

suas referências ideológicas, psicológicas e morais.
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SI/MOSCA: objecto informacional e serviços

• Universo:

– Organizações sindicais na órbita do sindicalismo revolucionário e do anarquismo

– Militantes sociais: sindicalistas revolucionários e anarquista

– Âmbito cronológico: (finais séc. XIX – anos ‘70 do século XX)

• Conteúdos:

– AHS

– ACAV

• Serviços e produtos documentais:

– Acesso a informação de arquivo e bibliográfica sob pedido

– Acesso à informação contida nos documentos de arquivo, independentemente da sua

localização física (integração)

– Exposições e outros produtos documentais
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Sistema de informação MOSCA: áreas funcionais e serviços



Proveniência da documentação AHS

Proveniência Designação Registo (AHS/Ms.) Info. Adicional

Manuel Joaquim de Sousa Espólio 1 – 987

Adelino Augusto Ferreira Arquivo 988-1123-A Militante sindical da

metalurgia, integrada na

C.G.T.

Mário Augusto de Oliveira e Sousa Arquivo 1127-A - 1183-A

C(entro). (de) E(studos). L(ibertários). Avulsos 1197-A – 1183-A

Guilherme Figueiredo Gomes Espólio 1084-1716Guilherme Figueiredo Gomes Espólio 1084-1716

M(ovimento). L(ibertário). P(ortuguês). Espólio 1717-… Ofertas do movimento

internacional em 1974 e

restos do espólio do

Ateneu Cooperativo

Rodrigo Ferreira Espólio, Arquivo 3210-3861 Do Porto

Emídio Santana Arquivo pessoal 3862-3975 Documentos do arquivo

pessoal recolhidos por E.S.

Juventudes Libertárias 4001-4111

[Sindicato Único das Classes Metalúrgicas]

Secção de Belém (M.L.P.)

Espólio 4500-4529

Lígia Oliveira 5000-5074

José A. Castro Espólio 5500-5576



O inventário
AHS de 1991

(Lousada)



O catálogo
bibliográfico (1981,

1983) – Freire &
Lousada, 2 vols.



Archon
• "Archon is predicated on the notion that a unified, web-based application is a lynchpin in expanding access to

archival descriptive information, digital objects, and electronic records.  In this sense, Archon can be thought of as

a Content Management System (CMS) that allows archives and manuscript repositories to describe and provide

access to the totality of their holdings.  Like most content management systems, Archon requires only a set of very

common, free technologies (a webserver running PHP 5.0 or higher and a database server, such as MySQL.)”

• “It automatically publishes archival descriptive information and digital archival objects to a user-friendly website.

With Archon, there is no need to encode a finding aid, input a catalog record, or program a stylesheet. Archon's

powerful scripts will automatically make everything in the system searchable and browseable on your repository's

website!

• Archon will simplify your workflow and save you time. Once you've input or edited information using some simple

web forms, Archon automatically uploads the files, publishes the website, and generates EAD and MARC records.”

• License: Illinois Open Source License

• Purchasing Cost: Free

• Maintenance Cost: Free

• User Support Listserv, User forums, Web site, Responsive developers, Us er manual
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Tipos de artefactos Suporte (documentos) Digitalização Formatos de

saída

Resoluç

ão

Cores

Objectos museais (instrumentos, objectos

físicos)

X Reprodução

fotográfica

JPG, RAW

Documentos de arquivo (<A3) Papel Escanerização TIF 200 dpi 256

Cartazes Papel Reprodução

fotográfica

JPG, RAW

Ficheiros de militantes Cartolina Digitação TXT

Video (Beta) Fita magnética Conversão AVI

Filme (8 mm) Acetato Escanerização AVI

Formas de digitalização adoptadas de acordo com o tipo de artefactos no ACAV/AHS

Fotografias (> 12 x 18 cm) Papel, cartão Reprodução

fotográfica

JPG, RAW

Fotografias, negativos fotográficos e

diapositivos (< 6 X 6 cm)

Papel Escanerização TIF 600

Fotografias e reproduções fotográficas a P&B

(> 6 X 6 cm)

Papel Escanerização TIF 300

Audiocassetes Fita magnética Conversão WAV

Documentos digitais Base de dados (formato DBF,

versão 2)

Conversão CSV, TXT



Fluxo de digitalização

Etapa
s

Operação Tarefas associadas Local

1ª Selecção de materiais Escolha do método de digitalização BNP
2ª Limpeza, preparação Desmancho de peças BNP
3ª Escanerização Codificação do nome dos ficheiros BNP
4ª Cópia de segurança I Verificação BNP
5ª Cópia de segurança II Transporte Évora/NICPRI
6ª Tratamento de imagens Recortes, verificação e cópia de

segurança III
Évora/NICPRI6ª Tratamento de imagens Recortes, verificação e cópia de

segurança III
Évora/NICPRI

7ª Classificação Distribuição de ficheiros pelos
directórios, cópia de segurança IV

Évora/NICPRI

8ª Cópia de ficheiros para
disseminação

Conversão de formatos, cópia de
segurança V

Évora/CITI

9º Cópia dos ficheiros de
disseminação para o servidor
MOSCA

Évora/CITI



Problemas actuais e perspectivas futuras

• Escassez de meios (e tempo!) para tratamento
de imagens, classificação e descrição (fim do
projecto 2012 parece curto)

• Política de comunicação
• Evolução futura:

– Descrição de objectos externos ao MOSCA?
– Portal internacional (universo luso-brasileiro?)
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