


Olá!
Se está a ver este e-book, é porque valoriza as suas fotografias antigas 

e o seu legado histórico!

Criámos este e-book para lhe mostrar como podem ficar fotografias antigas depois de 
restauradas. 

E levar ao seu conhecimento esta arte que, nos permite manter para sempre as nossas 
memórias de família e de vida.

Veja nas páginas seguintes, o antes e depois de 20 restauros que fizemos e 7 histórias 
que os nossos clientes nos contaram e nos deixaram partilhar consigo. 

As 4 primeiras histórias que partilhamos consigo, são de fotografias únicas, não existem 
mais cópias ou negativos, e a nossa cliente, quis agora restaurá-las para poder oferecê-las 
aos restantes membros da família, para que todos possam continuar a partilhar estas 
histórias com os mais novos e assim perpetuar as memórias desta família.

Todos nós temos fotografias antigas com um valor sentimental incalculável, e muitas vezes 
encontram-se danificadas por não resistirem ao número de vezes que as tiramos da 
gaveta para mostrar aos familiares, amigos e conhecidos, ou perderam a cor por prolon-
gada exposição à luz ou, porque estão guardadas em locais húmidos e ficam manchadas 
pela água ou ainda, porque o nosso patudo lhe apeteceu dar uma dentada nelas.



Quando isto nos acontece, somos tentados a pensar que, estas fotografias já não têm 
salvação, e que nunca mais podem ser expostas ou partilhadas.

Mas não tem que ser assim! Existe uma forma de recuperar totalmente ou colorir as 
fotos que tanto preza e guardá-las para sempre na forma de um ficheiro digital, que 
pode partilhar com quem quiser e imprimir quantas vezes quiser e que também pode 
transformar em presentes únicos, cheios de amor e significado.

A sua fotografia antiga original nunca será alterada.

Preservar as suas memórias fotográficas é, preservar a sua história e o seu legado 
familiar, tornando possível partilhá-los com as gerações mais novas da família.

Ajudar a preservar esses legados é a nossa paixão e o combustível que nos move. 

Ver a felicidade nos rostos dos nossos clientes e ouvir as suas palavras de contentamento 
por poderem voltar a expor, partilhar e presentear família e amigos, com essas fotos que 
voltaram à sua beleza original depois de restauradas.

É uma satisfação impagável!

Esperamos que goste!







O Mestre Sapateiro
A família pensa que esta foto tenha sido tirada em 1902. 

O mestre sapateiro era casado com a senhora, que surge na foto sentada junto à máquina de 
costura Singer. Ela costurava as peles para o calçado, que o mestre João desenhava e cortava 
com mestria, esta foto, exemplificava o dia-a-dia do casal na sua atividade profissional. 
As restantes pessoas, que surgem na foto, eram os aprendizes do mestre e, o menino mais 
pequeno, com 5 anos na altura, é tio da nossa cliente. 
Há época, tirar fotografias não era fácil, então todos aguardavam o mês de Outubro, altura em que 
se realizava a feira na aldeia e o fotógrafo estava lá. O fotógrafo andava pelas ruas a anunciar os 
seus serviços, e as pessoas montavam o cenário em espaços nas suas casas, ou usavam os 
cenários do fotógrafo, para tal.
Neste caso, o cenário foi montado no espaço exterior da casa do mestre João nesse Outubro de 1902.
O jovem de bigode sentado ao lado do mestre sapateiro, (à direita, na foto, com o avental às riscas 
e um elegante sapato de senhora na mão) estava longe de imaginar, que alguns anos mais tarde, 
viria a casar com a senhora da foto, algum tempo depois do falecimento do mestre João.
Reparou nos sapatos do rapaz com o avental às riscas à esquerda na foto, sabe porque é que 
as biqueiras dos sapatos dele estavam cortadas? Pois é nós não sabíamos. A nossa cliente 
contou-nos; como o dinheiro não abundava e os sapatos eram caros, quando começavam a ficar 
apertados porque os pés cresciam, cortava-se a biqueira para que durassem mais tempo.





Os Noivos
Os noivos desta foto são os avós paternos da nossa cliente. 

A boda realizou-se a 25 de novembro de 1912, como pode confirmar na foto restaurada, a data 
está gravada na cadeira. 

Foi um acontecimento duplamente marcante, para a família por ter sido um casamento civil, na-
queles tempos o costume era que os noivos se casassem pela igreja, “O meu avó era um homem 
muito à frente”, confidenciou-nos a nossa cliente, e também, porque foi o 2º casamento, realizado 
no registo civil, na vila de Benavila, o conservado deslocou-se de Avis para os casar, concluiu.

Reparou no lenço branco à cintura da noiva? – Não sabíamos o motivo dele estar ali; mas a nossa 
cliente explicou-nos que era costume, para o vestido não ficar sujo, achámos estranho e pergun-
támos-lhe, como assim, para não sujar o vestido? “É que os vestidos eram claros e delicados, 
então a noiva punha o lenço na palma da mão do noivo, para que ela não encostasse a mão dire-
tamente no vestido, assim não ficava sujo”.

Apesar do ar sério, (já sabemos que não era de bom tom sorrir nas fotografias) os meus avós eram 
muito apaixonados, disse-nos a nossa cliente, e o meu avô levava o pequeno-almoço à cama à 
minha avó todos os dias antes de ir para o trabalho.

“Foi um casamento muito feliz mas muito curto… durou apenas 8 anos, a minha avó faleceu em 
1920, com 39 anos”.

Viu que a cadeira está com as costas viradas para o “retrato”? Porque será?



Os Irmãos do Noivo

Esta foto remonta a outubro da década de 1900, (a data exata não se sabe). 
Esta é a única fotografia que existe dos três irmãos juntos. A foto, tirada na feira, tem como fundo, 
um dos cenários do fotógrafo.



O miúdo não gostava muito destas vestes, confidenciou-nos a nossa cliente mas, as feiras eram 
um evento importante, e ir tirar uma fotografia era um acontecimento excitante, que valia a pena 
o sacrifício de vestir aquela roupa menos confortável.

Os 3 irmãos, são também irmãos do noivo da outra foto que vos dei, disse-nos a nossa cliente 
(o noivo é o senhor, que viu na foto da história anterior). 

A minha avó contou-me – disse-nos a cliente – que apesar de estarem todos muito sérios, 
estavam muito felizes e contentes por poderem ir tirar o “retrato”, naquela época não era de 
“bom tom” as pessoas sorrirem para a fotografia.

Inicialmente, o restauro, era o único serviço que a nossa cliente procurava, para esta foto; mas 
visto que tinha uma ideia das cores das roupas que usavam, acabou por nos pedir que a colori-
zássemos, para surpreender a família que, segundo consta, achou o resultado “fenomenal”.

Será que reparou que o cenário destoa um “pouquinho” do chão? Pois é...mas era assim, a feira 
era realizada num local de terra batida e, para atenuar a poeira usavam a palha que espalhavam 
no chão.





O Bisavô
O senhor nesta fotografia é o bisavô desta nossa cliente, mestre de obras de profissão 

nascido em 1851. 

Sabe a data em foi tirada esta foto, perguntámos-lhe, “a data não sei, mas foi em Outubro de 
certeza, era quando havia a feira e o fotografo andava por lá”. Nesta fotografia o meu bisavô devia 
ter uns cinquenta e poucos anos, é de 1903, 1904, respondeu-nos.

Contou-nos ainda que o seu bisavô era um “cavalheiro”, e gostava muito cuidar o seu jardim e 
fazer o seu próprio vinho, e por isso tinha umas videiras no quintal.

“A minha mãe contou-me que, ele mandou chamar o fotografo, queria tirar um “retrato” ao pé 
das videiras (eram de latada). Tirar um retrato era sempre uma ocasião especial, por isso o bisavô 
vestiu o melhor fato e colocou na cadeira as rosas (que gostava muito) e a garrafa da melhor be-
bida que tinha em casa, era assim, as pessoas punham o que tinham de melhor quando tiravam 
fotografias.”

“Estava todo bonito o meu bisavô, não acham?” Perguntou-nos a nossa cliente, depois de nos 
contar esta história.

Nós também achámos e você?







A Minha Mãe

Em 1920 as fotos já não eram apenas tiradas nas feiras e, cada vez mais, se ia “ao fotógrafo.
As pessoas vestiam-se a rigor, usavam as suas melhores roupas, arranjavam o cabelo e escolhiam 
os melhores sapatos.



A ida ao fotógrafo era um acontecimento especial, para o qual as pessoas se arranjavam tanto, 
como para ir a uma cerimónia.

Esta foto, tirada em 1920, foi-nos entregue pela filha desta senhora, que acidentalmente, rasgou 
a foto da mãe. 

Esta filha quis honrar a mãe, restaurando uma das suas fotos preferidas e, da qual também ela 
gostava muito. 

Quando nos contactou disse-nos:

“Adoro esta foto… Lembra-me do quanto ela adorava ir ao fotógrafo e olhe o sorriso dela... Tem 
mesmo um ar de quem sabe bem o que quer da vida, como sempre nos demonstrou! Tenho um 
carinho muito especial por esta foto, a minha mãe está muito bem retratada nela!...e era tão bonita 
a minha mãe”

Ao conversarmos um pouco mais, a nossa cliente ficou a saber que era possível colorizar a foto 
e, a sua reação foi: 

“A sério!...É possível dar-lhe cor? – Então façam isso também, vou adorar ver o vestido verde, 
lembro-me bem que era verde porque, quando a minha mãe olhava esta foto, dizia-me sempre: 
Gostava tanto deste vestido, era verde sabes e fui comprá-lo de propósito…”



Esta foto sofreu um acidente, rasgou-se, mas como era uma memória tão feliz, de um dia em que 
a duas primas foram ao Museu de Arte Popular, e a diversão foi tanta, que não quiseram perder 
esta recordação. 

Agora, restaurada, vive uma nova vida numa moldura em casa da nossa cliente e da sua 
prima.



Em 1937, numa aldeia Portuguesa, 
a família foi à feira e depois pousou 
para a fotografia.

A neta descobriu esta foto, única, em 
que estão os avós, o seu pai e o seu 
tio e quis restaurá-la, para a poder 
imprimir em tamanho maior. 

O original é muito pequeno e já estava 
muito desvanecido. 

Agora vive numa  moldura na casa
desta nossa cliente.



Esta é a única fotografia que esta nossa clien-
te tem da sua mãe e do seu avô, que nunca 
conheceu.

Quando nos pediu para restaurar esta foto, 
disse-nos que o “carocha” na foto era o carro 
preferido da sua mãe e que era amarelo, uma 
das cores preferidas dela.
Quando terminámos o restauro, resolvemos 
surpreendê-la colorizando o “carocha” com a 
cor que a sua mãe tanto gostava.











A Primeira Fotografia
Foi num domingo de 1958, na região de Foz Côa, que 
as duas crianças foram fotografadas pelo padrinho.
A visita do padrinho que vivia em África, foi um marco 
na vida dos dois afilhados, que ficaram radiantes, 
por poderem estar com ele.
Além de ser uma foto especial, para os dois miúdos, 
agora adultos, por ter sido tirada pelo querido padri-
nho, ainda tem um significado mais especial, por ter 
sido a 1ª foto que o menino, na altura com 2 anos, 
tirou em toda a sua vida.
Durante vários anos, esta foto esteve desaparecida 
e quando finalmente foi encontrada, a irmã (menina 
na foto), procurou-nos para a restaurar e colorizar, 
para poder oferecer de presente ao irmão. 
Quando questionámos a cliente, sobre a reação do 
irmão, ela sorriu e respondeu: “Não percebi muito 
bem, mas parece que quando a viu, lhe entrou algo 
para o olho!...”(risos)
E como tudo muda, o local onde esta foto foi tirada, 
é hoje, o campo de futebol da aldeia.





Em 1935 tirar fotografias não era fácil, por isso era frequente não 
termos avós juntos na mesma foto, é este o caso. 

A nossa cliente não tinha os seus avós paternos numa foto só…
agora já tem.













Um Amor Para a Vida Toda
A jovem desta foto tem hoje 86 anos.

Aqui estão ela e o esposo, na praia de Carcavelos, em 1952. Na época ela com 17 anos e ele 
com 20, viviam os primeiros tempos de namoro, que culminaram no casamento que foi para a 
vida toda.

Apesar do esposo já ter falecido, o amor por ele ainda é tal, que desde o momento que a foto foi 
revelada, até aos dias de hoje, mantém-se na carteira da senhora. Mudam-se as carteiras, man-
tém-se a recordação.

Conhecendo a estima que a tia tem por esta fotografia, mas que está danificada, por andar há 
tantos anos na carteira, a sobrinha mandou restaurá-la e ofereceu-lha impressa numa tela, que 
segundo nos disse, está exposta na parede mais visível da casa da tia.

Quando viu a tela impressa disse à sobrinha “diz lá se eu e o teu tio não éramos tão ma-
grinhos e bonitos”.



A esta altura já se deve ter perguntado quem somos?
Surgimos na pandemia… 

Quando as portas da empresa, para a qual 2 de nós trabalhávamos fecharam (na pandemia), 
abriram-se as janelas dos nossos sonhos.

A nós, juntou-se um amigo, que também tinha sonhos por concretizar e a paixão por fotografia, 
que nos unia.

Ligados à arte e design, com formação na área e muito trabalho feito, decidimos juntar o conhe-
cimento, a esta paixão. 

Agora que já sabe como surgimos, vamos explicar-lhe o porquê… 

O porquê de sermos Forever Yours.

Escolhemos ser Forever Yours, porque significa Para Sempre Teu/Seu e é essa a nossa missão. 
Chegámos para ajudar os nossos clientes a manter as fotos, as memórias e as suas histórias, 
para Sempre Suas.

Não queremos ser mais um no mercado da fotografia, queremos sim, RESTAURAR MEMÓRIAS, 
recuperar as imagens que tantas e tantas pessoas lamentam ver amarelas, queimadas do sol ou 
coladas às molduras; e ser quem dá cor às fotografias de antigamente, para que estas resgatem, 
realmente, o momento de outrora. 



Queremos ser aqueles em quem os seus clientes podem confiar, as suas fotografias mais precio-
sas, sabendo que voltarão às suas mãos intactas e com uma “irmã gémea” renovada, para “mais 
tarde recordar”, sem amarelos, sem manchas, sem falhas e até com cor.

O que NOS MOTIVA, é sermos os profissionais em quem os clientes confiam as suas histórias e, 
as suas memórias. 

Por isso é tão comum, nós sabermos a história por detrás das fotografias dos nossos clientes, 
apesar de apenas partilharmos aquelas que nos são permitidas; uma fotografia é UMA PEÇA no 
puzzle da VIDA, de cada um dos nossos clientes. 

Somos uma equipa com vasto conhecimento em edição de imagem, design gráfico e restauração 
de fotografia, com mais de 35 anos dedicados à imagem, para nos assegurarmos que em cada 
fotografia é colocada a dedicação e atenção merecidas, e assim garantirmos…

…um resultado à altura das suas expectativas. 




















