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O projeto ARQMEDIA DA DEFESA da Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional (SGMDN), em 

implementação desde 2019, tem por objetivo a conservação e preservação digital dos arquivos audiovisuais da 

Defesa Nacional, onde estão registados, em imagens e sons, grande parte da história militar e da história do país. 

Este projeto permite assegurar o tratamento, digitalização e disponibilização do acervo audiovisual existente na 

Defesa Nacional, em particular na SGMDN, no Centro de Audiovisuais do Exército, no Arquivo Histórico e Museu de 

Marinha, na Força Aérea, no Instituto da Defesa Nacional e na Liga dos Combatentes. 

Ao ARQUIVO DA DEFESA NACIONAL (ADN) coube a coordenação do tratamento arquivístico destes audiovisuais, 

possibilitando a divulgação e o acesso aos conteúdos de cada filme, vídeo ou áudio, muitos deles com acesso on-

line através de ficheiros de edição disponíveis no Portal das Instituições de Memória e nas bases de dados dos 

respetivos arquivos bem como no microsite do ARQMEDIA da DEFESA em  https://portalarqmedia.defesa.gov.pt 

(em construção). 

O acervo histórico audiovisual da SGMDN, transferido para o ADN, remonta aos anos 50 do Séc.XX e pertence na 

sua maior parte à antiga Divisão de Informação e Relações Públicas do Estado-Maior General das Forças Armadas 

(EMGFA), em especial os conteúdos da antiga EMGFA/TV, herdados pela SGMDN. Este acervo analógico constituído 

por filmes e vídeos, mas onde se incluem também áudios e fotografias, é composto por conteúdos relativos ao 

ultramar, cerimónias militares, receções do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CEMGFA) de entidades nacionais e estrangeiras, visitas de diversas individualidades, cerimónias 

de assinatura de contratos e protocolos, condecorações, tomadas de posse e exercícios militares, entre outros. 

Estas coleções de audiovisuais (PT/ADN/AV-FILME e PT/ADN/AV-VIDEO) e de fotografias (PT/ADN/FOTO) 

encontram-se, na sua maior parte, disponíveis através da Base de Dados do ADN e do Portal das Instituições da 

Memória da Defesa Nacional com informação dos acervos de arquivos, bibliotecas e museus da Defesa Nacional.  

 Links de acesso:  

Página do ADN: https://www.defesa.gov.pt/pt/adefesaeeu/IMDN/adn 
Base de dados do ADN: https://arquivo-adn.defesa.gov.pt/  
Portal IMDN:  https://portalmemoria.defesa.gov.pt 
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