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Resumo:    

A partir da coleção fotográfica de José Velloso de Castro, oficial do Exército que participou em várias 
campanhas militares em Angola e desempenhou funções como administrador do concelho de Luanda e 
como Comandante da Polícia, pretende-se analisar as fotografias que tirou durante as operações 
militares entre 1904 e 1912. Ao longo de 2374 fotografias, que compõem esta coleção do Arquivo 
Histórico Militar, é possível visualizar diferentes enquadramentos: um enquadramento geográfico; um 
enquadramento militar e um enquadramento sociocultural com características etnográficas. Assumindo 
o enquadramento geográfico como objecto de estudo, pretende-se analisar a importância da fotografia 
no reconhecimento de territórios e definição de fronteiras.  

Formulado expressamente pelo Exército a necessidade de entregar um relatório detalhado com 
levantamentos topográficos e fotografias auxiliares, percebe-se que a fotografia assumiu um papel 
preponderante como documento visual que auxiliou as descrições dos factos. Contudo, atualmente 
estas fotografias, ao olhar do espectador, são sobretudo fotografias que revelam paisagens. A 
representação da Paisagem, intrinsecamente ligada à Cartografia e à Geografia, é um tema que tem sido 
debatido, essencialmente, na esfera artística. Qual a diferença entre paisagem e território? Será uma 
mera diferença epistemológica? Ou serão definições diferentes para caracterizar o mesmo espaço na 
Natureza? O tema da Paisagem tem sido explorado e fascinado gerações de artistas, escritores, 
geógrafos e cartógrafos. Com o aparecimento da fotografia, possivelmente estas barreiras, que 
aparentemente diferenciavam perspectivas de ver a Natureza, diluem-se. O uso da fotografia para 
captar “o real”, assume um papel fulcral não só em sociedades de fotógrafos que proliferaram um 
pouco por toda a Europa e nos Estados Unidos da América, mas também em campanhas e missões 
imperiais nas suas possessões coloniais. 

Assumindo a dualidade na percepção destas fotografias, por um lado um documento que transmite 
conhecimento e, por outro, um documento estético, pretende-se analisar a importância da coleção 
fotográfica de José Velloso de Castro e o papel preponderante que esta assumiu na época ao servir de 
mote para a publicação de dois livros, em 1908, profusamente ilustrados com fotografias.  
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