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INTRODUÇÃO

A constituição de um Directório de cartotecas/mapotecas, ou de colecções de
documentos cartográficos em instituições ibéricas foi considerada como uma das acções
prioritárias, e indispensáveis ao trabalho de colaboração, a levar a cabo pelo Grupo de
Trabalho de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (IBERCARTO). Logo no decurso do 2º
Encontro IBERCARTO, realizado em Lisboa, em Novembro de 2006, estabeleceu-se que esta
iniciativa ficaria a cargo das duas representantes das Bibliotecas Nacionais de Portugal e de
Espanha.
Portugal não contava com nenhuma publicação neste âmbito. A divulgação de
instituições portuguesas com colecções de mapas limitava-se à que tinha sido registada em
publicações internacionais, designadamente no directório mundial da Subsecção de Geografia
e Mapotecas da IFLA (editado pela primeira vez em 1976, que registou quatro edições, a última
1
das quais publicada em 2000) e no estudo sobre as cartotecas da Península Ibérica, publicado
2
pelo Instituto Cartográfico da Catalunha, em 1991. De acordo com estas fontes o número de
instituições portuguesas com colecções de documentos cartográficos reduzia-se a dez, todas
sedeadas em Lisboa.
Os primeiros questionários para a constituição deste directório foram delineados e
lançados em 2008. No entanto, face ao escasso número de respostas obtido até Outubro de
2008, data da realização do 3º Encontro IBERCARTO, decidiu-se apresentar esses resultados
apenas como uma amostragem e prosseguir a fase de recolha de dados até à realização do
próximo encontro em 2010.
Paralelamente, no decurso de 2008, foi desenvolvido um trabalho académico, neste
âmbito, que incluiu a construção de um directório relativo a “serviços de documentação
3
cartográfica no contexto do Exército Português”. Esta tese de mestrado, apresentada em
2009, contemplou dados sobre uma dezena de colecções de instituições militares, e algumas
não militares consideradas como muito significativas no contexto nacional, todas sedeadas em
Lisboa.

1

LOISEAUX, Olivier (2000) World directory of map collections. 4th ed. On behalf of Section of Geography and Map
Libraries. München: K. G. Saur. (IFLA Publications; 92/93).
2
GALERA MONEGAL, Montserrat (1991) Les Cartoteques a la Península Ibérica. In: La cartografia de la Península
Ibérica i la seva extensió al Continent Americá. Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia: 2on curs.
Barcelona: Instut Cartográfic de Catalunya, pp. 17-152.
3
SILVA, Milton César Pereira da (2009) - Os serviços de documentação cartográfica no contexto do exército
português: construção de um directório. Tese de mestrado em Ciências da Documentação e Informação
apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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O directório que a seguir se apresenta inclui informação sobre 41 colecções de
documentos cartográficos, em instituições que se distribuem pelo espaço geográfico de
Portugal continental e regiões autónomas, e encontra-se ordenado alfabeticamente.
A informação contemplada reporta-se, na sua esmagadora maioria (para 38 colecções)
a dados relativos a 2010 (tendo sido solicitada a actualização dos dados referentes às 11
instituições que responderam em 2008) e tem por base as respostas ao questionário fornecidas
pelas respectivas instituições. Apenas para três instituições a informação mencionada se
reporta a meados de 2008, uma vez que não responderam ao nosso questionário e os dados
foram compilados a partir do trabalho académico acima referido, conforme é mencionado nas
respectivas entradas, designadamente, da Direcção de Infra-Estruturas do Exército, do Centro
de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e do Departamento de Ciências Humanas
do Instituto de Investigação Científica Tropical.
Das 56 instituições inquiridas obtivemos 38 respostas, o que representa uma
percentagem de cerca de 68%; considerando que, para três das instituições que não
responderam, compilamos dados de outra fonte, podemos concluir que este directório
contempla informação para cerca de 73% do universo das colecções seleccionadas.

Maria Joaquina Esteves Feijão
Outubro de 2010
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ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Morada: Rua da Academia das Ciências, 19, 1º, 1249-122 Lisboa
E-mail: biblioteca.acl@acad-ciencias.pt
Telefone: 00351 213 219 730
Fax: 00351 213 420 395
Endereço WWW: www.acad-ciencias.pt
A colecção de documentos cartográficos está integrada no espólio da Biblioteca da
Academia das Ciências de Lisboa, mas não se constitui como uma unidade autónoma.
Responsável: Justino Mendes de Almeida
Horário de funcionamento: todos os dias úteis, das 09h às 17h, excepto às quintasfeiras em que abre apenas até às 12h30m. Os pedidos para consulta de documentos
têm de ser formalizados até às 16h.
Condições de acesso: qualquer cidadão que se identifique na portaria da instituição.
Não existe cartão de leitor.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização
Catálogo manual: disponível na sala de leitura (incompleto)

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO:
•

Extensão da colecção: abrange cerca de 300 documentos;

•

Actualização: não tem sido actualizada;

•

Cobertura cronológica: maioritariamente dos séculos XIX e XX;

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
antigas colónias portuguesas; no entanto, a colecção abrange a representação
da totalidade do mundo.

•

Tipo de organização: encontra-se acondicionada em gavetas tendo-lhes sido
atribuída uma cota sequencial, que se julga corresponder à ordem de entrada
na Instituição.

•

Destaques da colecção: o importante Atlas de Lázaro Luís, manuscrito do
século XVI que faz parte da secção de Reservados.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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ARQUIVO HISTÓRICO DA MARINHA (BIBLIOTECA CENTRAL DA MARINHA)
Morada: Ed. da Ex-Fábrica Nacional de Cordoaria, Rua da Junqueira 1400 Lisboa
E-mail: Arquivo.historico@marinha.pt
Telefone: 00351 213 627 600
Fax: 00351 213 627 601
Endereço WWW:
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/biblioteca/Pages/bibliote
ca.aspx
Arquivo Histórico da Marinha
O Arquivo Histórico da Marinha é um serviço integrado na Biblioteca Central da
Marinha, com chefia própria, dotado de uma autonomia adequada a um serviço
que se encontra fisicamente deslocado da direcção da Unidade. A Cartografia é
uma colecção que faz parte integrante dos fundos do Arquivo Histórico, não
constituindo um serviço/departamento autónomo.
Responsável: Maria Isabel Milheiro Beato
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h45m, sendo
possível requisitar documentação até às 16h30m.
Condições de acesso: consulta presencial, através de requisição/pedido no
atendimento. É garantida a comunicabilidade da documentação, desde que o seu
estado de conservação o permita e salvas as limitações decorrentes da
conservação das espécies e das restrições impostas pela lei.
Serviços complementares:
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização, fotocópia e fotografia (dependendo da dimensão
dos documentos).
Catálogo: índices manuais

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 500 cartas. A colecção é constituída por
desenhos e cartas correspondentes a levantamentos hidrográficos, cartas
militares terrestres e, ainda, roteiros marítimos.
•

Actualização: através de incorporações do Instituto Hidrográfico, de Navios e
de Arquivos Particulares.

•

Cobertura cronológica: séculos XVIII a XX, esclarecendo-se que o Arquivo
não tem cartografia do Século XVIII (desta época apenas dispõe de roteiros).

•

Cobertura geográfica: muito variada, abrangendo Europa, África
(principalmente, antigas colónias), Ásia (principalmente, Macau, Índia e Timor).

•

Tipo de organização: cartas terrestres e cartas hidrográficas / marítimas e,
por sua vez, por local geográfico.
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•

Destaques da colecção:
ALMEIDA, António Lopes da Costa - Roteiro geral dos mares, costas, ilhas
e baixos reconhecidos no globo. 1835-1839.
PIMENTEL, Manuel - [Arte de navegar . Roteiro das ilhas dos Açores, de
Cabo Verde, Guiné, Angola, Brasil, Indias Occidentaes e Orientaes Costa
de Espanha e Mar Mediterraneo]. 1709.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR
Morada: Largo dos Caminhos de Ferro, 2
E-mail: ahm@exercito.pt
Telefone: 00351 218 842 566
Fax: 00351 218 842 514
Endereço WWW: www.exercito.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h às 18h
Condições de acesso: Acesso a maiores de 18 anos e condicionado ao número de
lugares existentes na sala.
Serviços complementares:
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogos manuais: disponíveis na sala de leitura

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Actualização da colecção: o desenvolvimento da colecção é assegurado por
novas incorporações, provenientes do Instituto Geográfico do Exército, de
outras instituições militares e de doações particulares.
•

Cobertura cronológica: séculos XVI – XXI

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é o de
Portugal e das ex-colónias portuguesas, no entanto abrange a representação
da totalidade do mundo

•

Tipo de organização: por tipologias documentais (atlas, mapas, plantas), e
séries cartográficas

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO
Morada: Calçada da Boa-Hora, 30, 1300-095 Lisboa
E-mail: ahu@iict.pt
Telefone: 00351 213 616 330
Fax: 00351 213 616 339
Endereço WWW: http://www2.iict.pt
A área de Cartografia iniciou a sua actividade desde a criação do Arquivo, em 1931. A
colecção é constituída por incorporação do antigo Arquivo de Marinha e Ultramar até
então à guarda da Biblioteca Nacional (fundo do Conselho Ultramarino), dos fundos da
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar e do Ministério do Ultramar e ainda por
compra e doação. A área de Cartografia dispõe de gabinete e depósitos próprios, mas
não tem autonomia organizacional.
Responsável: Ana Canas
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 13h15m às19h15m, ao
sábado das 09h15m às 12h15m.
Condições de acesso: o acesso é permitido a maiores de 18 anos de idade, com
identificação de leitor e condicionado ao estado de conservação dos documentos.
Serviços complementares:
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização
Catálogos
• Catálogos manuais e listas (dactilografadas) sobre Portugal e as antigas colónias
portuguesas, disponíveis para consulta na sala de leitura.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Brasil: códices, cartografia e iconografia I:
inventários gerais, Lisboa, AHU, s.d..
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia, iconografia, indumentária e
brasões de armas de Portugal insular e ultramarino: elementos informativos,
Lisboa, AHU, s.d..
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição cartográfica e
iconográfica: Viana do Castelo (sécs.XVII, XVIII e XIX), Lisboa, AHU, 1992.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição cartográfica,
iconográfica e documental sobre Guiné-Bissau, Bissau, 1988, Lisboa, AHU, 1988.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental: descobrimentos portugueses, encontro de culturas, Évora, Abril 1990,
Lisboa, IICT, AHU, 1990.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental. IICT - mais de um século de investigação científica, Lisboa, AHU,
1990.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental: I jornadas sobre a agricultura em Cabo Verde, Outubro, 1990, Lisboa,
IICT, AHU, 1990.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia Impressa, Lisboa, AHU, s.d.,
2 vols.

9

DIRECTÓRIO DE CARTOTECAS E DE COLECÇÕES CARTOGRÁFICAS EM INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia Manuscrita, Lisboa, AHU,
2009.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Espécies documentais relativas ao
ultramar português e antigos domínios: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d.,
vol.I, cap. III.
AZEREDO, António Micael Filomeno de, "Relação abreviada de espécies
iconográficas, cartográficas e documentais respeitantes ao Brasil, de possível
interesse para figurarem, reproduzidas em espécies ou em fotografias, no Museu
de Antropologia do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais inaugurado no
Recife (Pernambuco), existentes no Arquivo Histórico Ultramarino", in ARQUIVO
HISTÓRICO ULTRAMARINO, Elementos informativos. Brasil. Diversos. II-1,
Lisboa, AHU, 1961.
FERRER, Anémona Xavier de Basto, "Relação de documentos referentes a
construções, fortificações e outras obras do Rio de Janeiro existentes no Arquivo
Histórico Ultramarino em 1958", in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO,
Elementos informativos. Brasil. Capitanias. V, Lisboa, AHU, 1958
"AS FORTIFICAÇÕES da Ilha da Madeira e das Ilhas dos Açores: Faial, Pico, S.
Miguel e Terceira", in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia,
iconografia, indumentária e brasões de armas de Portugal insular e ultramarino:
elementos informativos, Lisboa AHU, s.d., cap.VII
"RELAÇÃO abreviada das espécies documentais existentes no AHU, cedidas para
figurarem na Exposição de Cartografia Antiga, integrada nas comemorações do
meio milénio do achamento do Arquipélago de Cabo Verde, a realizar em São
Vicente", in
"RELAÇÃO abreviada de algumas espécies documentais, cartográficas e
iconográficas, mais representativas da penetração e ocupação portuguesa de
Moçambique, com interesse para, [...], figurarem no Museu Militar daquela
província ultramarina", in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Moçambique:
elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., cap. VI.
"RELAÇÃO abreviada de espécies documentais e cartográficas, existentes no
AHU, referentes a participações militares da província de Moçambique", in
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Ultramar português: elementos
informativos, Lisboa, AHU, s.d., cap. VI.
"RELAÇÃO das espécies cartográficas, iconográficas e bibliográficas, relativas a
Moçambique, cedidas pelo AHU, como sua colaboração na 'Exposição das
Realizações de Engenharia e Arquitectura em Moçambique', a realizar no Instituto
Superior Técnico", in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Miscelânea:
elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., vol. I, cap. VI.
"RELAÇÃO de algumas espécies iconográficas, cartográficas e documentais,
referentes à Ilha de Santa Helena, existentes neste Arquito Histórico, cuja
reprodução fotográfica foi solicitada pelo senhor Gilbert Martineau, cônsul de
França, na Ilha de Santa Helena e conservador do Museu e Casa de Congwood",
in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Miscelânea: elementos informativos,
Lisboa, AHU, s.d., vol. II, cap. III.
"RELAÇÃO de cartas, mapas, plantas e desenhos de participações das colónias
de Cabo Verde e Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Índia, Macau e
Timor, extraída do 'Catálogo de Mapas, plantas e desenhos [...]', por Eduardo de
Castro e Almeida, Lisboa, 1908, e outra de espécies cartográficas, não
catalogadas, respeitantes também a participações das colónias portuguesas, ca.
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1644, Março, 9 - 1831, Julho, 6", in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO,
Cartografia, iconografia, indumentária e brasões de armas de Portugal insular e
ultramarino: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., cap. III.
"RELAÇÃO de cartas, mapas, plantas e esboços, referentes à colónia de
Moçambique, até agora não catalogadas, de interesse imediato para o Museu
Histórico Militar de Lourenço Marques. 1671-1830", in ARQUIVO HISTÓRICO
ULTRAMARINO, Moçambique: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., cap. IV.
"RELAÇÃO de documentos, iconografia e cartografia relativos a Ceilão, existentes
no AHU, BNL e Arquivo da Casa dos Marqueses da Fronteira, em Lisboa", in
Espécies documentais relativas ao ultramar português e antigos domínios:
elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., vol.II, cap. VII.
"RELAÇÃO de espécies documentais, cartográficas e iconográficas, referentes a
participações de Angola, existentes no AHU, com interesse para figurarem no
processo hirtórico 'Lugares fortificados de Angola', a organizar pelo Arquivo-Geral
do Quartel-General da Região Militar de Angola", in ARQUIVO HISTÓRICO
ULTRAMARINO, Ultramar português: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d.,
cap. II.
"RELAÇÃO de mapas e documentos, existentes no AHU, respeitantes à história de
Bombaím sob o domínio português, 1621-1666, in ARQUIVO HISTÓRICO
ULTRAMARINO, Miscelânea: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., vol. I,
cap. I.
"RELAÇÃO de plantas, mapas, planos, atc., relativos aos portos da província
ultramarina de Angola, 1724-1952", in ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO,
Espécies documentais relativas ao ultramar português e antigos domínios:
elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., vol.I, cap. VI.
"RELAÇÃO de plantas, perspectivas e projectos de igrejas e edifícios públicos das
Ilhas da Madeira e Açores, colónias portuguesas e Brasil, 1747-1830, existentes no
AHC, extraída do 'Catálogo de mapas, plantas, desenhos, gravuras e aguarelas',
por E. Castro e Almeida, Lisboa, 1908", in ARQUIVO HISTÓRICO
ULTRAMARINO, Cartografia, iconografia, indumentária e brasões de armas de
Portugal insular e ultramarino: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d., cap. V.
"RELAÇÃO de plantas respeitantes a Angola, existentes no AHU, [...]", in
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia, iconografia, indumentária e
brasões de armas de Portugal insular e ultramarino: elementos informativos,
Lisboa, AHU, s.d., cap. IX.
"RELAÇÃO de plantas respeitantes a Angola e Moçambique, [...]", in ARQUIVO
HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia, iconografia, indumentária e brasões de
armas de Portugal insular e ultramarino: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d.,
cap. II.
"RELAÇÃO destinada à Agência Geral do Ultramar, de documentos, cartografia,
iconografia e bibliografia, sobre a Fortaleza de S. João Baptista de Ajudá e outras
defesas portuguesas do Golfo da Guiné, existentes no AHU", in ARQUIVO
HISTÓRICO ULTRAMARINO, Cartografia, iconografia, indumentária e brasões de
armas de Portugal insular e ultramarino: elementos informativos, Lisboa, AHU, s.d.,
cap. XIII.
"RELAÇÃO dos mapas manuscritos da colónia de Moçambique", in ARQUIVO
HISTÓRICO ULTRAMARINO, Moçambique: elementos informativos, Lisboa, AHU,
s.d., cap. III.
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TEIXEIRA, Cândido da Silva, Relação de cartas, mapas, plantas e desenhos de
fortificações das colónias de Cabo Verde e Guiné, São Tomé, Príncipe, Angola,
Moçambique, Índias, Macau e Timor, extraída do "Catálogo..." [de] Eduardo de
Castro e Almeida, Coimbra, 1908, e outra de espécies cartográficas, não
catalogadas, respeitantes também a fortificações das colónias portuguesas [ca.
1644, Março, 9] - 1831, Junho 6, Lisboa, [AHC], 1947.
TEIXEIRA, Cândido da Silva, Relação de cartas, mapas, plantas, esboços,
projectos, planos, reconhecimentos, levantamentos e croquis, respeitantes às
colónias portuguesas e Brasil, publicados pela Comissão de Cartografia do
Ministério das Colónias e outros organismos, existentes no Arquivo Histórico
Colonial, em depósito. Século XVII (fins do) -1927, [Lisboa], [AHC], 1948.
•

Catálogos impressos
ABRANTES, Maria Luísa; e outros, Arquivo Histórico Ultramarino: Cartografia
Manuscrita, Cd-rom, Lisboa, INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
TROPICAL, 2002.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição cartográfica e
iconográfica comemorativa do V centenário da morte do Infante D. Henrique,
Lisboa, AHU, 1960.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição cartográfica e
iconográfica comemorativa do V centenário do nascimento de Pedro Álvares
Cabral, descobridor do Brasil, Lisboa, AHU, 1968.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição histórica
itinerante, ultramarina, cartográfica e iconográfica, comemorativa do IV centenário
da publicação de "Os Lusíadas", Lisboa, AHU, 1972.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental: descobrimentos portugueses, encontro de culturas, Trás-os-Montes e
Alto Douro, Dezembro 1989, Lisboa, IICT, AHU, UTAD, 1989.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental: Macau e a presença portuguesa no oriente, Junho de 1986, Lisboa,
IICT, AHU, Serviços de Educação de Macau, 1986.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental e bibliográfica. Semana do Estoril - Portugal na Baía, 1981, Lisboa,
JICU, AHU, 1981.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental luso-brasileira. Brasília - Rio de Janeiro - São Paulo, 1982, Abril-Maio,
Lisboa, IICT, AHU, 1982.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição históricodocumental sobre Cabo Verde, Mindelo-Praia, Maio e Julho, 1985, Lisboa, IICT,
AHU, 1985.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Catálogo da exposição itinerante,
cartográfica e iconográfica, comemorativa do IV centenário da estada de Camões
na Ilha de Moçambique, Lisboa, AHU, 1969.
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Exposição histórica itinerante,
ultramarina, cartográfica e iconográfica, comemorativa do IV centenário da
publicação de "Os Lusíadas" encerrada no Arquivo Histórico Ultramarino, 15721972, guia, Lisboa, AHU, 1973.

12

DIRECTÓRIO DE CARTOTECAS E DE COLECÇÕES CARTOGRÁFICAS EM INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Exposição histórico-documental: África
no séc. XIX. Catálogo,Outubro 1988, Lisboa, IICT, Centro de Estudos de
Cartografia Antiga, AHU, 1988.
CASTRO E ALMEIDA, Eduardo de, Archivo de Marinha e Ultramar. Catálogo de
mapas, plantas, desenhos, gravuras e aguarelas, Coimbra, 1908
IRIA, Alberto, Inventário geral da cartografia brasileira existente no Arquivo
Histórico Ultramarino (elementos para a publicação da Brasilae Monumenta
Cartographica), IV Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Lisboa,
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1966. Separata de Studia, nº 17,
Agosto 1966.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: 4 882 documentos identificados

•

Actualização da colecção: por incorporações e doações

•

Cobertura cronológica: séculos XVI - XX

•

Cobertura geográfica: Portugal, antigas colónias portuguesas e espaços
limítrofes, nomeadamente em África, América do Sul, Ásia e Oceânia

•

Tipo de organização: geográfica, subdivisão entre manuscritos e impressos.

•

Destaques da colecção: entre muitos documentos manuscritos, destacamos a
colecção de mapas da Costa do Brasil, do padre Diogo Soares, e também os
mapas e plantas de vilas e aldeias, edifícios públicos e delimitação de fronteiras na
América do Sul e África.

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 1500 documentos. Não há previsão de
trabalhos de digitalização sistemática de documentos cartográficos, embora o número de
documentos digitalizados aumente através dos pedidos dos utilizadores.
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ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO
Morada: Alameda da Universidade, 1649-010 LISBOA (Portugal)
E-mail geral: dc@iantt.pt
Telefone: 00351 21 781 15 00
Fax: 00351 21 793 72 30 |
Endereço WWW: http://www.dgarq.gov.pt/
A colecção de documentos cartográficos não se constitui como uma unidade
autónoma. O tratamento da documentação cartográfica é assegurado pela Divisão de
Aquisições e Tratamento Arquivístico.
Responsável: Fátima Ó Ramos
E-mail: Fatima.O'Ramos@dgarq.gov.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h30m às 19h, sábado das
9h30m às 12h15m
Condições de acesso: têm acesso à leitura pública todas as pessoas maiores de 18
anos de idade, sendo necessário solicitar um cartão de leitor no Serviço de Referência
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização, fotografia e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://ttonline.dgarq.gov.pt/
•

Catálogos manuais:
PORTUGAL, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Inventário da
documentação guardada na Casa Forte. [dactilografado]. Lisboa, 1994. Acessível
no Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. Catálogo (L
573)

•

Catálogos impressos:
- PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Direcção de
Serviços de Arquivística - "Colecção Cartográfica". in Guia Geral dos Fundos da
Torre do Tombo: Colecções, Arquivos de Pessoas Singulares, de Famílias, de
Empresas, de Associações, de Comissões e de Congressos. Coord. Maria do
Carmo Jasmins Dias Farinha [et al.]; elab. Joana Braga; fot. José António Silva.
Lisboa: IAN/TT, 2005. vol. VI. (Instrumentos de Descrição Documental). ISBN 9728107-69-2. p. 17-19. Acessível no IAN/TT, IDD (L602/6).

•

Outras fontes sobre a colecção:
- Portugal. (2003) - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Conhecimento e
Definição do Território,: catálogo da exposição, Direcção dos Serviços de
Engenharia: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo: Arquivo Histórico
Militar
- Portugal. (1990) - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, A Iluminura em Portugal,
catálogo da exposição inaugural do Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
Fundação Cidade de Lisboa: Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses
- PORTUGAL. Comissão Nacional de Geografia - Quatro séculos de imagens de
cartografia portuguesa: exposição organizada sob os auspícios da União
Geográfica Internacional no âmbito da Conferência Regional 98, The Atlantic, past,
present and future. Lisboa: CNG, 1998.
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: colecção Cartográfica: 13 documentos. Outros Fundos: A
documentação de natureza cartográfica está inserida nos processos dos diferentes
produtores de arquivo. O Arquivo Nacional Torre do Tombo tem 90 km de
documentação
•

Actualização da colecção: o desenvolvimento da colecção é permanentemente
assegurado, através de novas aquisições (compras, ofertas e permutas). Outros
Fundos: Desenvolvimento assegurado através de novas aquisições em especial
incorporações e outras formas de aquisição

•

Cobertura cronológica: dos séculos [XVI] a XX

•

Cobertura geográfica: existem atlas que abrangem todo o território Mundial

•

Tipo de organização: Integrada nos fundos documentais a que pertencem

•

Destaques da colecção: A principal documentação cartográfica do Arquivo
Nacional Torre do Tombo, encontra-se reunido na Colecção Cartográfica. Esta
colecção de documentos maioritariamente em pergaminho inclui os “Atlas” de
Fernão Vaz Dourado e de João Teixeira, “O livro da Marinharia”, de João de
Lisboa, “O Mapa de Portugal e Algarve” de Álvaro Seco, a “Carta náutica” e a
“Descrição de todo o marítimo da terra de Santa Cruz” de João Teixeira Albernaz,
um “Mapa topográfico do sítio do Quadro”, de Isidoro Paulo Pereira e Manuel de
Sousa Ramos, um “Mapa do Tejo”, de José Júlio Nunes Guerra, uma “Gravura da
Ilha Terceira” de Jõao Baptista Van Doctecum, uma “Planta da Real Fábrica de
Barcarena”, e três fragmentos: um da “Descrição do reino do Japão” e dois
fragmentos de “Portulanos”. Alguns destes atlas e mapas espelham o período da
expansão portuguesa e a produção de mapas por cartógrafos portugueses, bem
como a respectiva preocupação de inventariação e defesa do território. Inclui ainda
documentação, também de características cartográficas, como o “Livro das
Fortalezas” de Duarte de Armas e as “Lendas da Índia” de Gaspar Correia, que se
podem considerar de um âmbito pertencente à cartografia militar.
Existem, ainda, vários fundos detentores de documentação cartográfica. Esta
documentação é principalmente constituída por mapas e plantas que fazem parte
da documentação produzida por instituições do Antigo Regime ou pertencentes a
arquivos de Casas Senhoriais, isto é, pertencentes a arquivos de família. Estes
mapas e plantas proporcionam descrições relativas a fortalezas fronteiriças, a
redes hidrográficas e plantas da linha de costa, a descrições do relevo, a
povoamento, e a muitos outros aspectos, localizados em territórios portugueses e
estrangeiros,
Dos principais fundos salientam-se: a “Coleção de São Vicente”, que integra uma
cópia do século XVI do “Roteiro de Goa a Diu”, de D. João de Castro; o Mosteiro
de S. Vicente de Fora, que inclui a “Descrição corográfica dos paróquias de Lisboa,
seus limites, becos e travessas antes do terramoto”; o fundo da Inquisição de
Coimbra, com mapas das localizações onde eram feitas as várias diligências
judiciais; o fundo do Conselho Geral do Santo ofício com o livro da plantas e
Montes de todas as fábricas das Inquisições do Reino e Índia; o arquivo da Casa
Cadaval, que integra várias “Plantas da Cidade de Lisboa e das fortalezas da costa
portuguesa e das fortalezas do reino da Ilha terceira, da praça de Mazagão,
Argélia, ilha de Santa Helena, entre outras”; o fundo do Ministério do Reino com um
espólio cartográfico que inclui mapas e plantas de fortalezas, vilas praças, castelos
e levantamentos de obras públicas; o arquivo da Casa Real com plantas dos
almoxarifados e das propriedades reais; o fundo do Desembargo do Paço, que
reúne plantas de localidades e povoações; a Colecção Castilho, que integra
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inúmeras plantas da cidade de Lisboa, antes e depois do Terramoto; a colecção
de Tratados, que inclui mapas da delimitação política do território; e o arquivo do
Congresso do Mundo Português, que inclui reproduções impressas de vários
mapas pertencentes a bibliotecas e arquivos de todo o mundo, como a Biblioteca
Nacional de Paris, o Museu Britânico, a Biblioteca Estense Universitária, de
Modena, e de outras instituições, reproduções estas que serviram de apoio às
comunicações apresentadas.

Digitalização: O projecto de digitalização abrangeu uma grande diversidade de fundos e
colecções e a Colecção Cartográfica encontra-se parcialmente digitalizada (5 documentos,113
Imagens, consultáveis em http://ttonline.dgarq.gov.pt/ , relativas a Descrição de todo o marítimo
da terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brasil, Atlas de Fernão Vaz Dourado, Livro de
Marinharia, Portulano de João Teixeira Albernaz e Atlas Universal de João Teixeira Albernaz).
:
Encontra-se em curso um plano nacional de digitalização que visa identificar as principais
temáticas com interesse para os utilizadores e as necessidades das organizações a fim de se
identificarem os fundos e colecções onde estas se encontram e se poder definir uma politica de
digitalização e disponibilização, em linha, de forma integrada com várias organizações e
coerente com as necessidades manifestadas tanto pelos utilizadores, bem como das próprias
organizações.
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ARQUIVO REGIONAL DA MADEIRA
Morada: Caminho dos Álamos, nº 35, Santo António, 9020-064 Funchal
E-mail: arm@arquivo-madeira.org
Telefone: 00351 291 708 410
Fax: 00351 291 708 402
Endereço WWW: http://www.arquivo-madeira.org
A colecção cartográfica do ARM faz parte do Serviço de Biblioteconomia.
Responsável: Sílvia Manuela Pinto Patarelo
E-mail: silviapatarelo@arquivo-madeira.org
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h às17h30m
Condições de acesso: o acesso é restrito e requer autorização prévia da Direcção do
ARM, enquanto a colecção não recebe o devido tratamento técnico de catalogação e
digitalização.
Serviços complementares
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos: inventário com a listagem e breve descrição do material, para consulta
interna da instituição

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: 636 exemplares (plantas, mapas e cartas geográficas,
esféricas, hidrográficas, entre outras).

•

Actualização da colecção: os documentos cartográficos foram doados ao ARM,
na sua grande maioria, por particulares e instituições, juntamente com outras
tipologias documentais. Considera-se estar sempre em aberto a actualização desta
colecção por estar sujeita às incorporações e doações que, de facto, se verificam.

•

Cobertura cronológica: a colecção cartográfica do ARM inclui maioritariamente
mapas dos sécs. XIX e XX.

•

Cobertura geográfica: maioritariamente a Ilha da Madeira, Ilha de Porto Santo e
Arquipélago dos Açores.

•

Tipo de organização: por tipologia (mapas, plantas) e arrumados em mobiliário
específico, dadas as suas características especiais.

•

Destaques da colecção: de referir que alguns destes documentos são
reproduções. No entanto, podemos referir como valiosos, ou relevantes, os
seguintes:
a) Mapa da Madeira, de 1771 que se encontra retirado de consulta, por estar em
mau estado de conservação, aguarda restauro;
b) Plantas da cidade do Funchal, dos irmãos Trigo, de 1911;
c) Dentro da doação do Professor Rui Carita destacam-se, ainda:
- “Carta geográfica da Madeira” inserta no Libro di Benedetto Bordone nel qual
si ragiona de tutte l’isole de Mondo, editado em Veneza, em 1528.
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- “Carta geográfica da Madeira” inserta no Isolario dell’ Atlante Veneto,
publicado em 1697.
- Planta com uma perspectiva de Angra, na Ilha Terceira, do séc. XVII.
Outras plantas de fortificações madeirenses, sendo algumas da autoria do
Eng.º Militar António Pedro de Azevedo e, também, do Eng.º Carlos Machado
da Maia.

Digitalização: encontram-se digitalizados 132 documentos. Existe um projecto em
curso para a digitalização de todo este material a curto prazo, julga-se que em 2011
estará concluído.
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BIBLIOTECA CENTRAL DA MARINHA
Morada: Praça do Império, 1400-206 Lisboa
E-mail: biblioteca.marinha@marinha.pt
Telefone: 00351 210 977 300
Endereço WWW:
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/biblioteca/Pages/biblioteca.a
spx
A colecção e documentos cartográficos faz parte da Biblioteca Central da Marinha, mas
não se constitui como uma unidade autónoma.
Responsável: José Manuel Esteves Pereira
E-mail: jose.esteves.pereira@marinha.pt
Telefone: 00351 210 977 304
Fax: 00351 213 658 523
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h30m às 12h30m e das
13h30m às 16h30m
Condições de acesso: consulta presencial através de pedido feito no atendimento.
Catálogo electrónico: http://museu.marinha.pt/pacweb2008/

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: cerca de 1500 títulos

•

Actualização da colecção: aquisições por compra ou oferta; Recepção de
cartografia realizada pelo Instituto Hidrográfico.

•

Cobertura cronológica: não encadernada: séc. XIX-XX

•

Cobertura geográfica: muito variada.

•

Tipo de organização: sem organização tipológica.

•

Destaques da colecção:
- ATLAS NOUVEAU CONTENANT TOUTES LES PARTIES DU MONDE
RECUEILLE DES MEILLEURS GEOGRAPHES MODERNES, Amsterdam, Jean
Covens et Corneille Mortier, [s.d.]. 9 vol.
- BLAEU, Jean – Novum ac magnum Theatrum Urbium Belgicae, 1649. 2 v.
- COLOM, Jacques – L’ardent du flamboyante Colom de Mer. Amesterdam,
Jacques Colom 1662;
- GUICCIARDINI, Luigi – Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimentri, delti
Germânia Inferiore. Anversa, Cristofano Plantino,1581;
- MERCATOR, Gerardus – Atlas Minor. Arhemiae, 1621;
- MIRANDA, José da Costa – Cartas Náuticas, Lisboa, 1668
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- MUNSTER, Sebastian – Sei libri della cosmografia universale, ne quali secondo
che n’hanno parlato i piu veraci scrittori son disegnati, i
siti de tutte le parti del mondo habitabile & le proprie doti
(1558);
- ORTELIUS, Abraham – Theatrum orbis terrarum. Antuérpia, Christopher Plantino,
1584;

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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BIBLIOTECA DA AJUDA
Morada: Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 Lisboa
E-mail: bib_ajuda@bnportugal.pt
Telefone: 00351 213 638 592
Fax: 00351 213 638 592
A colecção de documentos cartográficos não se constitui como unidade autónoma.
Responsável: Cristina Pinto Basto
E-mail: cbasto@bnportugal.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h30m às 17h30m
Condições de acesso: acesso facultado a maiores de 18 anos de idade.
Serviços complementares:
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://catalogoba.bnportugal.pt/
•

Catálogos manuais: disponíveis na sala de leitura

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 1 000 títulos
•

Actualização da colecção: trata-se de uma colecção fechada, sem
actualizações

•

Cobertura cronológica: séc. XVI-XX

•

Cobertura geográfica: Mundial

•

Destaques da colecção: a colecção de Cartografia, entre atlas e mapas,
compreende cerca de 1 000 títulos, de entre as quais se salientam, alguns
manuscritos, tais como: O Roteiro de todos os Sinaes atribuído a Luís
Teixeira, Descripção de toda a costa da Provincia de santa Cruz a que
vulgarmente chamão Brasil de João Teixeira Teixeira, 1642.
No fundo de atlas impressos realçam-se edições como: Theatri Geogarphie
de Cláudio Ptolomeu, Civitatis Orbis Terrarum de Georg Braun, Theatrum Orbis
Terrarrum de Abraham Ortel e do Atlas de Gerard Mercator. Deste núcleo
fazem também parte um conjunto importante de atlas dos Países Baixos,
Holanda e Bélgica, como o Atlas Mayor de Joan Blaeu, o Nuevo atlas de Jan
Jansson, diversos atlas de Gueudeville. A BA possui igualmente atlas
franceses como L’Atlas de la mer de Pieter Goos, Nouvel atlas de la Chine de
Jean Baptiste d'Anville, Atlas du voyage de la Pérousse de L. Auber , Néptune
Français de Hubert Jaillot, entre outros.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO DE OBRAS PÚBLICAS
Morada: Rua do Vale de Pereiro, 4 – 1250-271 Lisboa
E-mail: biblioteca@sg.moptc.pt
Telefone: 00351 213 194 200
Fax: 00351 213 194 218
Endereço WWW: www.bilioteca.moptc.pt
Depende da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas Transportes e
Comunicações, funciona em espaço próprio. A colecção de documentos cartográficos
não se constitui como serviço autónomo
Responsável: Manuel José Mata Espiga
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h30m às 17h
Condições de acesso: maiores de 18 anos
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização
Catálogos electrónico: www.biblioteca.moptc.pt

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 1400
•

Actualização da colecção: assegurada por ofertas e/ou incorporações

•

Cobertura cronológica: séculos XVIII a XXI

•

Cobertura geográfica: maioritariamente Portugal e ex-colónias, mas
abrange a totalidade do mundo

•

Tipo de organização: por tamanhos

•

Destaques da colecção: do conjunto de cartas portuguesas ou
sobre Portugal e ex-colónias, destacamos:
- Carta geográfica de Portugal indicando a rede dos principais
caminhos de ferro estratégicos, por Miguel Correia Pais, de 1877;
- Triangulação da parte do rio Douro desde a ponte pênsil até à foz, por
Caetano Batalha, de 1862;
- Esqueleto da província do Alentejo, pela Direcção de Obras Públicas
de Évora e Portalegre;
- Mapa dos correios assistentes de Portugal, sua mútua
correspondência ou giro dos estafetas entre os mesmos e a
Administração Geral de Lisboa, datada da 1ª década de 1800;
- Expedição scientífica à serra da Estrella, de 1882;
- Carta cadastral da cidade de Vianna do Castello levantada em 18681869;
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- Esboço da África austral contendo o itinerário da travessia de Capello
e Ivens e d’outros exploradores portuguesas, por António Augusto de
Oliveira, editada pela Sociedade de Geografia em 1885, a partir do
esboço remetido pelos exploradores da cidade do Cabo;
- Carta da África central e meridional e dos territórios portuguezes ali
contidos, para servir para o estudo do itinerário da Expedição
Geográfica Portugueza, de 1877;
- The kingdoms of Portugal and Algarve from Zannonis map, por John
Lodge júnior, de 1810.
De entre as cartas estrangeiras, destacamos:
- Atlas de España y sus posesiones de ultramar, por Francisco Coello
de Portugal y Quesada, de 1853;
- Carte générale des victoires et conquêtes dês français de 1792 à
1815, 1815-1821, por J. M. Hacq; Le cours du Danube depuis sa
source jusques à Sraubing, para Alexis-Hubert Jaillot, de 1705;
- Europe and its empires, kingdoms and states, according to their
modern divisions, de 1794, por Thomas Kitchen.

Digitalização: encontram-se digitalizados 1371 documentos e prevê-se que a digitalização da
totalidade da colecção fique concluída no final de 2010
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BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL
Morada: Campo Grande, 83 – 1749-081 Lisboa
E-mail: bn@bn.pt.
Telefone: 00351 217 982 000
Fax: 00351 217 982 138
Endereço WWW: http://www.bn.pt/
A Área de Cartografia iniciou a sua actividade em 1976 e as suas colecções
constituíram-se a partir da transferência de um núcleo de documentação cartográfica
existente na Divisão de Reservados.
Responsável: Maria Joaquina Esteves Feijão
E-mail: mfeijao@bn.pt
Telefone: 00351 217 982 006
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h30m às 17h30m
Condições de acesso: o acesso é permitido a maiores de 18 anos de idade e está
condicionado à obtenção prévia de um cartão de leitor
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://catalogo.bnportugal.pt/#focus
•

Catálogos manuais: continuam disponíveis para consulta, na sala de leitura.
Foram trancados a partir de 1987

•

Catálogos impressos:
Biblioteca Nacional (1982) Cartografia séculos XVI a XVIII: exposição. Lisboa:
Biblioteca Nacional
DAVEAU, S. (1998) “O novo conhecimento geográfico do Mundo”. In: Gravura
e conhecimento do mundo: o livro impresso ilustrado nas colecções da BN.
Lisboa: Biblioteca Nacional, pp. 125-198
GARCIA, J. C.; FEIJÃO, M. J., coord. (2001) A nova Lusitânia: imagens
cartográficas do Brasil nas colecções da Biblioteca Nacional 1700-1822.
Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses

•

Outras fontes sobre a colecção:
BIBLIOTECA NACIONAL (2005) A cartografia do Brasil nas colecções da
Biblioteca Nacional [Documento electrónico : (1700-1822) = The cartography of
Brasil in the collections of the National Library : (1700-1822). Lisboa: B.N.
Disponível em: http://purl.pt/103

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 6 700 documentos
•

Actualização da colecção: o desenvolvimento da colecção é permanentemente
assegurado, através de novas aquisições, por Depósito Legal, compras, ofertas e
permutas
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•

Cobertura cronológica: dos séculos XVI a XXI

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
antigas colónias portuguesas, no entanto, a colecção abrange a representação da
totalidade do mundo

•

Tipo de organização: por tipologias de documentos: Atlas, Mapas e Plantas e
Séries Cartográficas

•

Destaques da colecção: com um valor essencialmente histórico, a colecção de
documentos cartográficos da BNP contempla igualmente a produção cartográfica
actual. A colecção de atlas compreende cerca de 1 200 títulos, de entre as quais
se salientam, alguns manuscritos, tais como: o Atlas de Fernão Vaz Dourado, em
pergaminho, elaborado cerca 1576 [disponível em: http://purl.pt/400], o Atlas da
costa do Brasil, elaborado em data posterior a 1646, ou ainda o Mapa da
configuração de todas as praças fortalezas e baterias do reino do Algarve, da
autoria de José de Sande de Vasconcelos, elaborado em cerca 1788 [disponível
em: http://purl.pt/762]; No núcleo de atlas impressos salientam-se várias edições
da Geografia de Cláudio Ptolomeu, do Civitatis Orbis Terrarum de Georg Braun e
Franciscus Hogemberg, do Theatrum Orbis Terrarrum de Abraham Ortelius e do
Atlas de Gerard Mercator. Desta colecção faz também parte um conjunto
importante de atlas holandeses, sobretudo do século XVII, como o Atlas Mayor de
Joan Blaeu, o Nuevo atlas de Johannes Janssonius, e diversos atlas de Johan Van
Keulen, Hendrick Doncker, Frederick de Wit, Lucas Jansz. Waghenaer, entre
outros. A BNP possui também vários atlas franceses dos séculos XVII e XVIII, ou
as suas contrafacções holandesas, como o Atlas nouveau de Hubert Jaillot, um
atlas de P. Duval e N. Sanson, o Neptune François e o Suite du Neptune François,
ou ainda o Nouvel atlas de la Chine de Jean Baptiste Bourguignon d'Anville,
publicado em 1737. De entre os atlas portugueses, destaca-se a obra de João
Silvério Carpinetti, Mappas das provincias de Portugal, da segunda metade do
século XVIII, o Novo atlas universal português que compreende todas as cartas
geográficas dos impérios, impresso em Lisboa em 1814 ou, o primeiro atlas
científico português, Cartas elementares de Portugal para uso das escolas
[disponível em: http://purl.pt/760] da autoria de Barros Gomes, publicado em 1878,
bem como, outros importantes atlas do século XX, designadamente, o atlas de
Amorim Girão, e atlas das ex-colónias portuguesas.
A colecção de mapas avulso é constituída por cerca de 5 500 espécies, de entre
as quais se destacam alguns mapas manuscritos, tais como a carta náutica do
Atlântico Norte, em pergaminho, datada de ca de 1550, atribuída a Lopo Homem
[disponível em: http://purl.pt/5053], o mapa do Reino de Portugal, também em
pergaminho, e a Carta da Correição de Santarém [disponível em:
http://purl.pt/4010], ambos atribuídos a João Teixeira Albernaz, I, e datados de
cerca de 1640, ou, de época mais tardia, a Vista e perspectiva da Barra Costa e
Cidade de Lisboa…, da autoria de Bernardo de Caula de 1763; Nos mapas
impressos destacam-se, entre outros, várias edições das primeiras imagens
impressas de Portugal [disponível em: http://purl.pt/5901] da autoria de Álvaro
Seco, de África [disponível em: http://purl.pt/3900] de Filippo Pigafetta, da América
[disponível em: http://purl.pt/866] de Guillaume Delisle e da Ásia [disponível em:
http://purl.pt/3389] de Francisco António Cardim; ou, ainda, outros mapas
impressos, de autores portugueses, de circulação mais restrita, como é o caso da
Carta da fronteira entre o Alentejo e a Estremadura espanhola, atribuída a João
Teixeira Albernaz, I, impressa em cerca de 1644] [disponível em: http://purl.pt/369];
Neste núcleo regista-se, também, a existência de vários mapas de Portugal, dos
séculos XVII e XVIII, da autoria de importantes autores estrangeiros, entre os
quais, Gilles Robert de Vaugondy, Johann Baptist Homann [disponível em:
http://purl.pt/1922], Carel Allard [disponível em: http://purl.pt/4079], Guillaume de
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L’Isle [disponível em: http://purl.pt/3387], Vincenzo Coronelli [disponível em:
http://purl.pt/3970], bem como, muitos outros importantes mapas de Portugal dos
séculos XIX a XXI.
As séries cartográficas contam com cerca de 100 títulos de séries portuguesas e
estrangeiras. As séries cartográficas do espaço geográfico nacional e do espaço
das ex-colónias portuguesas representa um núcleo de documentação de grande
importância para o estudo da cartografia portuguesa dos séculos XIX e XX. Entre
outras destacam-se a primeira carta corográfica regular de Portugal, a Carta
Corográfica de Portugal ou Carta Geral do Reino, na escala 1:100 000, levantada
entre 1853 e 1892 e editada entre 1856 e 1904; a Carta dos Arredores de Lisboa,
na escala 1:20 000, editada entre 1891 e 1933; assim como, a primeira série
temática portuguesa, a Carta Agrícola de Portugal, levantada a partir de 1882 e
suspensa após a implantação da República. Entre as séries mais recentes,
destacamos: a Carta Militar de Portugal, na escala 1:25 000; a Carta Agrícola e
Florestal de Portugal, na escala 1:25 000; a Carta da Capacidade de Uso do Solo,
na escala 1:50 000, e a Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50 000.
A Colecção de obras de referência inclui um largo número de obras relacionadas
com a História da Cartografia de entre as quais se destacam, a edição de 1960 dos
Portugaliae Monumenta Cartographica, a Monumenta Chartographica Indiana,
editada em 1942, a Monumenta Cartographica Vaticana, editada entre 1944 e1952,
Monumenta cartographica, publicada em 1925 e a Monumenta cartographica
Africae et Aegypti, publicada entre 1921 e 1956. A estas obras vêm-se juntar
outras recentemente publicadas, como é o caso da Monumenta Cartographica
Neerlandica, que constitui um inventário da cartografia holandesa mais rara e
significativa do período entre 1550 e 1700, cuja publicação se iniciou em 1986 e já
conta sete volumes publicados, ou The atlas Blaeu - Van der Hem of the Australian
National Library, uma edição facsimilada e comentada, da responsabilidade de
Günter Schilder, Bernard Aikema e Peter van der krogt do mais completo atlas
holandês publicado no século XVII, e a History of Cartography, a mais importante
obra de referência sobre história da cartografia, cuja publicação se iniciou em 1987,
sob a coordenação de J. B. Harley e David Woodward, e é actualmente
coordenada por Matthew H. Edney. São ainda dignos de realce os 7 volumes
centrados na história da cartografia dos diferentes países europeus, publicados
entre 1990 e 1998 pelo Instituto Cartográfico da Catalunha, no âmbito do Cicle de
Conferencies sobre História de la Cartografie.

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 2100 documentos, dos quais cerca de 1600
estão já disponíveis no catálogo público em linha. Encontra-se em curso um plano de
digitalização que prevê a disponibilização, em linha, das imagens correspondentes à totalidade
dos documentos cartográficos, que tenham já caído no domino público, de autores portugueses
e em que estejam representados os espaços territoriais de Portugal e das antigas colónias
portuguesas.
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BIBLIOTECA PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA
Morada: Terreiro D. João V - 2640-Mafra
E-mail: pnmafra@imc-ip.pt
Telefone: 00351 261 817 550
Fax: 00351 261 811 947
Sendo uma biblioteca histórica os documentos cartográficos não estão numa zona
especifica, não se constituem como unidade autónoma, encontram-se espalhados pela
biblioteca. Os mapas de grandes dimensões estão todos colocados no mesmo espaço
físico.
Responsável: Maria Teresa Matias do Amaral
E-mail: pnmafra.teresaamaral@imc-ip.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 12h30m e das 14h
às 17h (excepto terças feiras)
Condições de acesso: acesso é permitido a maiores de 18 anos

Catálogos
• Catálogos manual: o catálogo mais completo remonta a início do século XIX
•

Catálogos impressos:
- Os mares: novos mundos descobertos (1998). Mafra: Palácio Nacional de
Mafra;
- As confissões de Santo Agostinho (2000) Mafra: Palácio Nacional de Mafra;
- Magos, Astrologos e Cabalistas: Os livros dos ensinamentos ocultos da
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra (2007). Mafra: Palácio Nacional de
Mafra;
- A Rússia no Real Paço de Mafra (2007). Mafra: Palácio Nacional de Mafra;
- Cadernos de Literatura de Viagens (2009), 1º vol.;
- Alquimistas, Espagiristas, Ervanários e Boticários: Em busca da vida eterna
(2009). Mafra: Palácio Nacional de Mafra;

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: Não existe um número exacto porque o acervo não
está tratado na sua totalidade, mas ascende a alguns milhares de documentos

•

Actualização da colecção: sem actualizações. É uma colecção fechada, as
únicas aquisições têm como principal objectivo completar colecções.

•

Cobertura cronológica: do séc. XVI ao séc. XIX

• Cobertura geográfica: A colecção abrange a totalidade do mundo
• Tipo de organização: Temática
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• Destaques da colecção: Mapas de parede de grandes dimensões, todos os
clássicos da cartografia impressa, nomeadamente Joan Blaeu, Mercator, Georg
Braun, Ortelius etc.

Digitalização: Catálogo do Fr. João de Sant'Anna (8 volumes)
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA
Morada: Largo Conde de Vila Flor 7000-804 Évora
E-mail: bpevora@bpe.pt
Telefone: 00351 266 769 330
Fax: 00351 266 769 331
Endereço WWW: http://www.evora.net/bpe/inicial5.htm
A colecção de documentos cartográficos não se constitui como uma unidade
autónoma. A consulta da colecção de Cartografia da BPE é feita na Sala de Leitura de
Cimélios, à semelhança do que acontece com outros documentos de utilização
condicionada: Manuscritos, Incunábulos, Livro Antigo, Desenhos e Gravuras.
Responsável: José Chitas
E-mail: jchitas@bpe.pt ; cimelios@bpe.pt
Telefone: 00351 266769334
Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira das 9h30m às 13h e das 14h
às17h30m e sexta-feira: das 11h às 13h e das 14h às17h30m.
Condições de acesso: acesso livre, mediante requisição, apresentação de documento
de identificação válido e informação sobre o objectivo da consulta
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://srvweb.bpe.pt/pacweb. Os registos referentes à
cartografia estão ainda em fase de revisão, mas estarão brevemente
disponíveis on-line.
•

Catálogos manuais: existe um catálogo manual, repartido por três macetes e
disponível para consulta na Sala de Leitura de Cimélios.

•

Catálogos impressos:
RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha. Catálogo dos Manuscritos da Biblioteca
Pública Eborense. Lisboa: Imprensa Nacional, 1850. Disponível on-line no site
da Biblioteca Pública de Évora.
Lugares e Regiões em Mapas Antigos [Catálogo de Exposição]. Lisboa:
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
1997.

•

Outras fontes sobre a colecção:
CID, Isabel (trad) - O livro das plantas de todas as fortalezas, cidades e
povoações do Estado da Índia Oriental. [Lisboa]: Imp. Nacional - Casa da
Moeda, imp.1992.
Biblioteca Nacional - Cartografia séculos XVI a XVIII: exposição. Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1982.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: a colecção não se encontra rigorosamente
quantificada. O número de títulos será superior a 600.
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•

Actualização da colecção: a única e pontual forma de actualização provém
do Depósito Legal.

•

Cobertura cronológica: sensivelmente entre os séculos XVI a XXI.

•

Cobertura geográfica: são representados essencialmente os territórios
Português e do “Império Ultramarino Português” dos séc. XVI a XIX. Contudo,
a colecção abrange a representação da totalidade do mundo

•

Tipo de organização: a colecção está ainda organizada de uma forma muito
elementar.

•

Destaques da colecção:
BOCARRO, António; RESENDE, Pedro Barreto de - Livro das plantas de todas
as fortalezas, cidades e povoações do Estado da Índia Oriental, sec. XVII,
códice
[Mapa do Interior do Brasil entre a foz do Amazonas e S.Paulo], sec.XVIII,
manuscrito
Mappa da Ilha do Maranham e das ilhas, enseadas, e rios adjacentes feito por
um missionrº da Compª de Jesus no Anno 1757, manuscrito
Plano da vila do Recife de Pernambuco e parte da costa até a ponta da cidade
de Olinda, sec.XVIII, manuscrito
Description del Rº De la Plata, Sec.XVIII, manuscrito
Mapa das minas novas do castelo dos campos dos Goutacazes, manuscrito
Planos e Perspectiva da cidade da praça de Mardangor, manuscrito
Planos e Perspectiva da cidade da praça de Piro, manuscrito
Planos e Perspectiva da cidade de S. Tomé de Meliapor, manuscrito
Planos e Perspectiva das ilhas de Goa, manuscrito
Carta do curso do rio Minho que divide el Reyno de Portugal de Galiza com las
villas, castellos e lugares que tem ao longo de sua corrente, sec.XVII,
manuscrito
Fronteira do Guadiana, sec.XVIII, mapa manuscrito
COUTINHO, Baltasar de Azevedo - Mappa geográfico do reyno do Algarve
dividido em três comarcas e subdividido pelos termos que pertencem a cada
huma das ditas comarcas com as obsevações mais notáveis do mesmo reyno
tanto da produção dos seus fructos e generos, como de tudo mais que toca a
configuração e pozição giográfica das cidades, villas e aldeas montes, e serras
do mesmo reyno, e do numero de abitantes, que nelle existe, sec.XVIII, mapa
manuscrito
ALBERNAZ I, João Teixeira - Carta da correição da Guarda e de parte das
correições de Pinhel, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Tomar e Coimbra.
sec.XVII, manuscrito
ALBERNAZ II, João Teixeira - Costa Atlântica da América do Sul, sec.XVII,
manuscrito
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CORTESÃO, Armando; MOTA, Avelino Teixeira - Portugaliae Monumenta
Cartographica. Lisboa: Comissão para as Comemorações do V Centenário da
Morte do infante D. Henrique, 1960

Digitalização: a colecção de Cartografia da BPE, salvo algumas excepções, encontrase totalmente digitalizada (cerca de 590 documentos). No entanto, não se encontra
ainda disponível on-line.
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BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO REGIONAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
Morada: Rua da Rosa, 46, 9700-171 Angra do Heroísmo
E-mail: bpar.angra.info@azores.gov.pt
Telefone: 00351 295 401 000
Fax: 00351 295 401 009
Endereço WWW: http://www.bparah.azores.gov.pt/html/index.html
A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo é tutelada pela Presidência
do Governo da Região Autónoma dos Açores / Direcção Regional da Cultura. A colecção de
documentos cartográficos não se constitui como uma unidade autónoma.
Responsável: Marcolino Candeias Coelho Lopes
Horário de funcionamento:
• De 1 de Outubro a 30 de Junho: de segunda a sexta-feira das 09h às 19h;
Sábado das 9h30m às 12h
•

De 01 de Julho a 30 de Setembro: de segunda a sexta-feira das 09h às 17h

Condições de acesso: livre acesso a todos os investigadores
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://www.bparah.azores.gov.pt/html/bibliopac.htm
•

Catálogos manuais: disponíveis para consulta, na sala de leitura

•

Catálogos impressos:
Os Açores e o Atlântico (Séculos. XIV - XVII) : exposição bibliográfica.
Angra do Heroísmo: Biblioteca Pública e Arquivo, 1983
Angra, a Terceira e os Açores nas rotas da Índia e das Américas : a
propósito dos 500 anos da passagem de Vasco da Gama por Angra em
1499 [no âmbito do Congresso Internacional Portos, escalas e ilhéus no
relacionamento entre o Ocidente e o Oriente, organizado pela Universidade
dos Açores e Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses]. Angra do Heroísmo: Museu, Biblioteca
Pública e Arquivo, 1999

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: não se encontra rigorosamente quantificada.
•

Actualização da colecção: continua a ser actualizada

•

Cobertura cronológica: Séculos XVI-XX

•

Cobertura geográfica: Açores, a cidade de Angra e o oceano atlântico

•

Tipo de organização: Mapas e plantas (a maior parte da colecção cartográfica
são reproduções).

Digitalização: está em curso a elaboração de um projecto neste âmbito.
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BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO REGIONAL DE PONTA DELGADA
Morada: Largo do Colégio
E-mail: bpar.pdelgada.info@azores.gov.pt
Telefone: 00351 296 282 085
Fax: 00351 296 281 216
Endereço WWW: www.bparpd.pt
A colecção de documentos cartográficos é constituída por um conjunto de mapas e
plantas pertencentes às Livrarias Particulares de Ernesto do Canto, José do Canto,
Eugénio do Canto e João Maria de Aguiar, as quais deram entrada nesta Biblioteca por
compra, caso da Livraria de José do Canto e por doação, nos outros casos, mas não
se constitui como uma unidade autónoma.
Responsável: Francisco Jorge Soares B. da Silveira
E-mail: Francisco.JB.Silveira@azores.gov.pt
Horário de funcionamento:
• De Janeiro a Junho: de segunda a sexta, das 09h às 19h; aos sábados das
14h às 19 horas;
•

De Julho a 15 de Outubro: das 09h às 17h.

Condições de acesso: livre acesso, existindo cartão de leitor para o Empréstimo
Domiciliário
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogo electrónico: em actualização (de momento indisponível) A colecção de
cartografia da BPARPD está catalogada, tendo-se para tal utilizado o software
Bibliobase. Esta base de dados ainda não está disponível para consulta online.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: 481 títulos, prosseguindo o trabalho de catalogação
•

Actualização da colecção: não é actualizada

•

Cobertura cronológica: reproduções e cópias dos séculos XIV-XVIII.
Originais do séc. XIX

•

Cobertura geográfica: Açores, Europa e antigas colónias portuguesas em
África e no Oriente

•

Tipo de organização: por Livraria a que pertencem

•

Destaques da colecção: mapas e plantas relativas ao arquipélago dos Açores
do século XIX

Digitalização: apenas a pedido de investigadores; não existe nenhum projecto neste âmbito.
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BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO REGIONAL JOÃO JOSÉ DA GRAÇA – HORTA
Morada: Rua Walter Bensaúde, 14, 9900-142 Horta
E-mail: bpar.horta.info@azores.gov.pt
Telefone: 00351 292 202 550
Fax: 00351 292 391 344
A colecção de documentos cartográficos é diminuta e está integrada na área de
Biblioteca.
Responsável: Vítor Manuel da Silva Soares
Horário de funcionamento:
• De 1 de Outubro a 30 de Junho: de segunda a sexta-feira das 09h às 19h;
• De 1 de Julho a 30 de Setembro: de segunda a sexta-feira das 09h às 17h;
Condições de acesso: sem restrições, os utilizadores solicitam a documentação que
pretendem consultar, no balcão de atendimento localizado na Sala de Leitura
Serviços complementares:
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: apenas disponível para consulta local
• Catálogos manuais: os documentos cartográficos existentes nesta Biblioteca
ainda não foram devidamente inventariados.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
Devido à escassez de recursos humanos a colecção de documentos
cartográficos não está tratada, nem estudada ou contabilizada.

Digitalização: A cartografia não foi digitalizada e, a curto prazo, não está prevista a sua
digitalização.
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO
Morada: Rua D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) – 4049-017 PORTO
E-mail: bpmp@cm-porto.pt
Telefone: 00351 225 193 480
Fax: 00351 225 193 488
Endereço WWW: www.cm-porto.pt
O núcleo de documentação cartográfica está presentemente integrado no Serviço de
Manuscritos e Reservados, não constituindo uma área autónoma
Responsável: Sílvio Costa
E-mail: silviocosta@cm-porto.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 18h (últimas
requisições às 12h e às 17h).
Condições de acesso: sem condições específicas de acesso. Os potenciais
utilizadores devem apresentar um documento pessoal de identificação à entrada.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia

Catálogos
• Catálogos manuais: em fichas que se referem a mapas e cartas (impressos e
manuscritos), portugueses e estrangeiros, até finais do séc. XIX.
•

Catálogos impressos:
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – A pintura do mundo:
geografia portuguesa e cartografia dos séculos XVI a XVIII: catálogo da
exposição. Porto: BPMP, 1992.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – Biblioteca Pública Municipal
do Porto: exposição no 150º aniversário da sua fundação: 1833-1933. Porto:
BPMP, 1984.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – Catalogo da Bibliotheca
Publica Municipal do Porto: indice preparatorio do catalogo dos manuscriptos.
Porto: BPMP, 1879-1896 (essencialmente o 2º fascículo: Mss. Chartaceos:
geographicos).
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – Catálogo dos manuscritos
ultramarinos da Biblioteca Pública Municipal do Porto. [Org. A. de Magalhães
Basto]. Lisboa: I Congresso de História da Expansão Portuguesa no Mundo,
1938 (Reed. fac-similada: 1988).
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – Exposição henriquina:
bibliografia, cartografia, iconografia. Porto: BPMP, 1960.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – Os Caminhos do Oriente:
exposição integrada nas comemorações do 5º centenário da descoberta do
caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Porto: BPMP, 1998.
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – Por mar e por terra tantas
mil léguas […]. Porto: BPMP, 1994.
CABRAL, Luís; MEIRELES, Maria Adelaide – Tesouros da Biblioteca Pública
Municipal do Porto. [Lisboa]: INAPA, 1998.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: com exclusão das séries cartográficas, cerca de 420
cartas, mapas e plantas, essencialmente do século XVIII.
•

Actualização da colecção:
o
desenvolvimento
da
colecção
é
permanentemente assegurado, através de novas aquisições por Depósito
Legal, compra ou oferta.

•

Cobertura cronológica: dos séculos XVI a XXI.

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
antigas colónias portuguesas, com um destaque muito particular para o Brasil.

•

Tipo de organização: por tipologias de documentos: Atlas, Mapas e Plantas e
Séries Cartográficas.

•

Destaques da colecção: O facto das colecções cartográficas da Biblioteca
Pública Municipal do Porto serem provenientes de origens diversas e de
épocas distintas não impossibilitou que a Cartografia seja uma parte valiosa
dos seus fundos, apesar de não ser uma instituição especializada neste tema.
Até ao séc. XVIII, todas as espécies de representações cartográficas
possuídas pela Biblioteca pertencem a obras de Geografia e a atlas
impressos. Apontam-se: Geografia de Cláudio Ptolomeu (edições de 1507 e
1535, ambas procedentes de Santa Cruz de Coimbra); Civitatis Orbis Terrarum
de Georg Braun e Franciscus Hogemberg (editada em Colónia, em 1582);
Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius (editado em Antuérpia, em
1592); Atlas de Gerard Mercator (editado em Amesterdão, em 1638); folhas
avulsas da obra de Joan Blaeu, do começo do séc. XVII; História geral da
Etiópia a Alta, composta pelo cartógrafo português Padre Manuel de Almeida e
que contém o mapa da Abissínia por ele levantado cerca de 1645, publicada
por Baltasar Teles em 1660. Quanto à cartografia impressa no estrangeiro
durante o séc. XVIII, cite-se o Atlas d'Espagne et de Portugal (impresso em
Madrid por Tomás López em 1762) ou o grupo de mapas de Guillaume Delisle.
Chama-se a atenção, também, para dois globos, celeste e terrestre, da autoria
de G. Adams, feitos em Londres em 1783, vindos do Mosteiro de Tibães.
No que respeita à cartografia manuscrita do séc. XVIII, existem peças de
carácter único ou quase, de escalas diferenciadas e grande variedade de tipos
de levantamentos cartográficos, que a tornam uma colecção de grande valor.
Mencionem-se: na classe dos mapas hidrogeográficos o Mapa da costa
ocidental de África, desenhado por Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado
(cópia de 1791); como mapa topográfico com finalidade militar, o Mapa
topográfico de parte da Catalunha…, levantado e desenhado debaixo das
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ordens do coronel José de Morais Antas Machado (1796); como plantas com
finalidades militares e referentes a fortificações, a Planta da Fortaleza de S.
Julião da Barra, por Jacinto Desidério Cony (1792), a Planta da Foz do Douro e
dos projectos de fortificação…, por Reinaldo Oudinot (1793) ou a Topografia da
provincia de Entre Douro e Minho, delineada por Gonçalo Luís da Silva
Brandão (1758) – obra com um total de vinte e quatro desenhos que se
completam com o texto; nos mapas de índole diplomática, o Mapa de los
confines del Brazil…(1749) ou o Mapa de uma parte da América Meridional,
pertencente à divisão pelo Público Tratado de Limites entre as duas Coroas de
Portugal e Hespanha, por José Matias de Oliveira Rego (1769); nos
levantamentos destinados a facilitar os projectos das obras de engenharia
portuária, o Mapa da barra e rio da cidade do Porto, feito por José Monteiro
Salazar em 1779 (cópia de 1784, de António Martins Álvares de Almeida);
como plantas de cidades, a Planta da cidade do Funchal, por Agostinho José
Marques Rosa (século XVIII); dentro dos mapas regionais necessários a uma
administração racionalizada que os governos iam empreendendo, a Carta
geográfica dos Estados de Goa, levantada em 1776, 1777 e 1778, a Carta
topográfica da ilha de Diu, por João Gabriel de Charmont (1790), o Mapa da
ilha de São Vicente e o Mapa do reino do Algarve, desenhado por José de
Sande Vasconcelos (ainda do mesmo século). Em Portugal começava então a
adoptar-se um maior rigor na representação cartográfica. Com a finalidade de
desenhar mapas geometricamente correctos, iniciaram-se os trabalhos de
campo necessários e a eles estão ligados a Carta dos pontos, da série de
triângulos… (1791?) e a Carta dos principais triângulos das operações
geodésicas de Portugal… (1803), ambas de Francisco António Ciera.
A BPMP possui uma notável colecção de plantas e mapas manuscritos
referentes ao Brasil, provenientes, em grande parte, de um dos seus primitivos
fundos: a “livraria” dos Viscondes de Balsemão. De entre estes, assinale-se a
Demarcação ou continente dos diamantes (séc. XVIII), o Mapa da capitania do
Rio de Janeiro (copiado em Outubro de 1779), o Plano do arraial de S. Pedro
d’El Rey fundado e erigido em novo julgado, por Luís de Albuquerque de Mello
Per.ª e Caceres (1781), o Mapa da capitania de Minas Gerais, por José
Joaquim da Rocha (1793), o Mapa de uma parte da ilha de Santa Catarina
(1795) e o Mapa de quatro arraiais do Brasil (séc. XVIII). Alguns dos 278
códices da Colecção Balsemão que vieram para a Biblioteca Pública Municipal
do Porto constituem bibliografia manuscrita que acompanha os mapas. Dentro
deste grupo, cite-se a conhecida Razão do Estado do Brasil… (séc. XVII), a
mais antiga cópia, entre as cinco conhecidas, de um original perdido, sendo a
autoria atribuída a Diogo de Campos Moreno e os mapas a João Teixeira
Albernaz I.
As cartas militares, geológicas e corográficas respeitantes ao espaço
geográfico continental, dos Açores e da Madeira e as cartas relativas ao
espaço das ex-colónias portuguesas constituem, entre as séries
cartográficas, um núcleo considerável dos séculos XIX e XX. Aponte-se: a
Carta topographica da cidade do Porto…, na escala 1:500, dirigida e levantada
por Augusto Gerardo Telles Ferreira (1895?) e mais actualmente a Carta
agrícola e florestal de Portugal, na escala de 1:25 000, a Carta militar de
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Portugal, na escala 1:25 000 e a Carta geológica de Portugal, na escala
1:50 000.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DA MADEIRA
Morada: Caminho dos Álamos, 35
E-mail: direccao@bprmadeira.org
Telefone: 00351 291 708 410
Fax: 00351 291 708 412
Endereço WWW: http://www.bprmadeira.org/
A colecção de documentos cartográficos não se constitui como uma unidade
autónoma.
Responsável: Maria da Paz Mendes de Azeredo Pais
Telefone: 00351 291 708 412/ extensão 101
Horário de funcionamento: segunda-feira das 14h às 19h30m; de terça a sexta-feira
das 10h às 19h30m
Condições de acesso: Neste momento não está disponível ao público, mas no futuro
quando esta colecção estiver tratada, o acesso será feito previamente por requisição, e
em local reservado.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogo electrónico: http://pesquisabpr.servehttp.com/pacweb/

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: 417 documentos

•

Actualização da colecção: O desenvolvimento da colecção é actualizado
através das aquisições provenientes do Depósito Legal, em virtude da
Biblioteca beneficiar desse estatuto.

•

Cobertura cronológica: Século XX e XXI

•

Cobertura geográfica: maioritariamente Portugal

•

Tipo de organização: Atlas, Mapas e Plantas e Séries Cartográficas

•

Destaques da colecção: ainda não está devidamente tratada e estudada.
- Carta Militar de Portugal e Ilhas do Instituto Geográfico do Exército
- Carta Plano Oceano Atlântico Norte do Ministério da Defesa Nacional
- Carta de imagem de Portugal do Instituto Geográfico do Exército
- Carta da Série Recreio – Portugal Continental
- Mapa físico-político do mundo
- Ortofotocarta de Portugal
- Carta de Portugal do Instituto Português de Cartografia e Cadastro
- Carta Corográfica de Portugal do Instituto Geográfico Português
- Carta geológica de Portugal dos Serviços Geológicos de Portugal
- Carta Série Internacional do Arquipélago da Madeira

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, DIVISÃO DE DIFUSÃO URBANA
Morada: Campo Grande n.º 25, 4.º andar, bloco C – 1749-099 Lisboa
E-mail: participe.dmdiu@cm-lisboa.pt
Telefone: 00351 217 989 871
Endereço WWW: www.cm-lisboa.pt
A Divisão de Difusão Urbana possui um arquivo cartográfico desde 2001, criado pela
CML nos anos 30.
Responsável: Margarida Castro Martins
E-mail: margarida.c.martins@cm-lisboa.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h30m às 19h30m
Condições de acesso: permitido a acesso a todos os interessados, mediante a
comparência no Edifício municipal do Campo Grande, sujeito a atendimento pelos
Técnicos do Arquivo Cartográfico
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos: ainda não possui catálogos

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 35 000 títulos
•

Actualização da colecção: o incremento da colecção é constante assegurado
pela disponibilização de novos documentos por parte dos serviços municipais
de urbanismo.

•

Cobertura cronológica: 1910-2010

•

Cobertura geográfica: Cidade de Lisboa

•

Tipo de organização: por tipologias: Cartografia, estudos, planos municipais
de ordenando do território e outros documentos na área do urbanismo

•

Destaques da colecção:
o Cartografia de Silva Pinto
o Todos os estudos realizados para construção da cidade de Lisboa
o Todos os Planos Municipais de Ordenamento do Território

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 25 000 documentos e sempre que entra um
novo documento procede-se à sua digitalização imediata.
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CENTRO DE DADOS GEOLÓGICO-MINEIROS
Morada: Apt. 7586 – Estrada da Portela * 2721-866 Alfragide - Portugal
E-mail: web.nbp@ineti.pt
Telefone: 00351 214 705 400
Fax: 00351 214 720 203
Endereço WWW: http://www.ineti.pt
O Núcleo de Biblioteca e Publicações (a unidade orgânica que tem à sua guarda e gere
a colecção de documentos cartográficos), do Centro de Dados Geológico-Mineiros do
actual INETI, nasceu com a criação, em 1848, da Comissão Geológica do Reino, tendo
a sua colecção sido progressivamente aumentada, valorizada e actualizada até aos
nossos dias.
Responsável: Maria Paula S. Moniz Campos Serrano
E-mail: paula.serrano@ineti.pt
Telefone: 00351 214 705 474
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h30m às 12h e das 14h às
16h30m
Condições de acesso: acessível para consulta a utilizadores internos e externos à
instituição, de acordo com o Regulamento e as Normas de acesso e consulta
existentes.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://e-geo.ineti.pt/geociencias/geobiblio.htm
•

Catálogos manuais: disponíveis para consulta local. Trancados a partir de
2000

•

Outras fontes sobre a colecção:
ALMEIDA, F. M. – “Breve história dos serviços Geológicos em Portugal”. In:
Boletín Geológico y Minero, T. LXXXV, fasc. 5 (1974), p. 104-110
CARNEIRO, A. – “História da cartografia geológica em Portugal: 18571908”. In: Cartografia geológica aplicada a áreas urbanas: o caso da Área
Metropolitana de Lisboa. Conferência regional realizada em Alcochete de 3
a 6 de Maio de 2006. p. 81-89
CARNEIRO, A.; MOTA. T. S. – “A tradição cartográfica nos Serviços
Geológicos de Portugal: 1857-1961”. In: Comunicações Geológicas, Tomo
92 (2005), p. 143-156
REBELO, J. A. – As cartas geológicas ao serviço do desenvolvimento.
Lisboa: IGM, 1998

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: mais de 30.000 documentos
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•

Actualização da colecção:
a colecção é permanentemente actualizada
através de novas aquisições por compra, oferta, permuta e produção interna da
instituição

•

Cobertura cronológica: dos séculos XVIII a XXI

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
as antigas colónias portuguesas, embora a colecção cubra praticamente a
totalidade do mundo

•

Tipo de organização: actualmente em reorganização, devendo manter-se as 3
grandes sub-colecções, que poderemos chamar, “grosso modo”, de colecção
geológica, não-geológica e de reservados.

•

Destaques da colecção:
Colecção de reservados – composta por documentos cartográficos de valor
histórico (não só de Portugal como de muitos outros países), onde estão
incluídas as primeiras cartas geológicas publicadas em Portugal. Destas,
destaca-se a cartografia geológica de nomes como Daniel Sharpe, Charles
Bonnet, Carlos Ribeiro, Filipe Folque, Pereira da Costa, Nery Delgado, Paul
Choffat, entre outros.
Colecção geológica – composta pela produção cartográfica geológica actual e
nacional, isto é, cartografia geológica e temática publicada pelos Serviços
Geológicos e pelos organismos que lhe sucederam. Esta colecção inclui
documentos desde os anos 30 do século XX, época em que se iniciou a
publicação da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000, e dela fazem
também parte diversas cartas das antigas colónias portuguesas e do resto do
mundo.
Colecção não-geológica – composta por documentos, na sua maioria obtidos
por compra, oferta e permuta, e que inclui desde cartografia topográfica e
corográfica a cartas hidrográficas, agrícolas, de solos, florestais, arqueológicas,
entre outras, nacionais e internacionais.
Colecção em formato digital – começa a ganhar volume e deste modo a
constituir-se uma quarta colecção, sobretudo obtida por oferta e permuta, de
cartografia internacional em formato digital.

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 35 documentos, dos quais 30 estão já
disponíveis em linha. Está em estudo um projecto de digitalização da colecção de reservados,
com prioridade para os documentos de Portugal e antigas colónias portuguesas.
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DIRECÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DO EXÉRCITO
Morada: Palácio dos Marqueses do Lavradio, Campo de Santa Clara, 1049-059 Lisboa
E-mail: die@mail.exercito.pt
Telefone: 00351 21 881 57 87
Fax: 00351 21 881 57 34
Endereço WWW: http://www.exercito.pt
A colecção de documentos cartográficos encontra-se no Gabinete de Estudos
Arqueológicos da Engenharia Militar.
Responsável: José Paulo Ribeiro Berger
E-mail: berger.jpr@mail.exercito.pt ; geaem.die@mail.exercito.pt
Telefone: 00351 21 88157 58
Horário de funcionamento: segunda, terça, quinta e sexta-feira das 10h às 12h e
14h30m às 16h30m e quarta-feira das 14h30m às 16h30m
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: fotocópia e digitalização
Catálogo electrónico: http://www.exercito.pt/bibliopac/

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO:
• Extensão da colecção: abrange cerca de 16 327 documentos;
•

Cobertura cronológica: séculos XVII-XX, maioritariamente dos séculos XVII e
XIX;

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
antigas colónias portuguesas, no entanto, a colecção abrange a representação
da totalidade do mundo

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 12 103 documentos e estão
disponíveis no catálogo público em linha.

______________________________________________________________
Fonte dos dados:
Milton César Pereira da Silva (2009) - Os serviços de documentação cartográfica no
contexto do exército português: construção de um directório. Tese de mestrado em
Ciências da Documentação e Informação apresentada na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.
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GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES
Morada: Palácio do Beau-Séjour - Estrada de Benfica, 368, 1500-100 Lisboa
E-mail: geo@cm-lisboa.pt
Telefone: 00351 217 701 1 00
Endereço WWW: http://geo.cm-lisboa.pt
A área da cartografia iniciou a actividade por volta de 1993 e as suas colecções são
parte integrante do Núcleo de Arquivo do Gabinete de Estudos Olisiponenses.
Responsável: Ernesto Jana
E-mail: ernesto.jana@cm-lisboa.pt ou geo@cm-lisboa.pt
Telefone: 00315 217 701 136
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h30m às 17 h
Condições de acesso: maiores de 18 anos, condicionado a obtenção de cartão de
leitor e com a presença de um técnico da área.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://geo.cm-lisboa.pt
•

Catálogos manuais: Não estão disponíveis para consulta tendo sido
trancados em 1993.

•

Catálogos impressos:
FOLQUE, Filipe - Carta Topographica da Cidade de Lisboa e seus arredores:
1856-58. Lisboa: Instituto Português de Cartografia e Cadastro, 1995
Levantamento da Planta de Lisboa: 1904-1911. Lisboa: CML, 2000
Lisboa em Mapas: informação geo-referenciada. Lisboa: CML, 2001.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: Cerca de 5 000 documentos;
•

Actualização da colecção: através de novas aquisições por incorporação,
ofertas e permutas

•

Cobertura cronológica: séculos XVII a XX (entre reproduções e originais).

•

Cobertura geográfica: Área Metropolitana de Lisboa

•

Tipo de organização: Mapas, Plantas e Material Cartográfico

•

Destaques da colecção:
- Carta topographica de 1871, CML, Repartição de calçadas e canalizações.
- Planta da Cidade de Lisboa, 1948-1960, Instituto Geográfico e Cadastral.
- Planta da Cidade de Lisboa, de 1970.
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- Levantamento de 1881.
- Publicações/Levantamentos Tipográficos: Filipe Folque e Silva Pinto.
- Colecção Vieira da Silva de plantas Topográficas de Lisboa anteriores e
posteriores a 1755.

Digitalização: encontram-se digitalizados 4 936 documentos; estas imagens ainda não estão
disponíveis em linha, por razões que se prendem com os procedimentos em curso de migração
dos registos para outra base de dados.
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INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO
Morada: Rua General João de Almeida, 15
E-mail: cdi@iict.pt
Telefone: 00351 21 3619730
Fax: 00351 21 3619739
Endereço WWW: www.iict.pt
A Colecção cartográfica insere-se no acervo do Centro de Documentação e Informação
do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), não se constitui como uma
unidade autónoma.
Responsável: Branca Moriés
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira: das 09h às 12h30m e das 14h
17h30m
Condições de acesso: maiores de 18 anos de idade
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://www.tvciencia.pt/tvccat/pagcat/tvccat01.asp
•

Catálogos impressos:
Atlas de Portugal Ultramarino e das grandes viagens portuguesas de
descobrimento e expansão. Lisboa: Ministério das Colónias. Junta das Missões
Geográficas e de Investigações Coloniais, 1948.
Cartas geográficas de províncias ultramarinas portuguesas publicadas pela
Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar ou pela antiga
Comissão de Cartografia. Lisboa: Junta das Missões Geográficas e de
Investigações do Ultramar, 1957. Vol.5, nº 3
Cartas geográficas das províncias ultramarinas portuguesas publicadas pela
Junta de Investigações do Ultramar, pela antiga Comissão de Cartografia ou
pelos Serviços Geográficos e Cadastrais de Angola. Lisboa: Junta das Missões
Geográficas e de Investigações do Ultramar, 1963. Vol.11, nº 1, 11 cartas
Catálogo das cartas existentes na cartoteca do CDCU : províncias ultramarinas
portuguesas: 1ª parte, Cartas impressas. Lisboa: Junta de Investigações do
Ultramar, 1973.
Catálogo das cartas publicadas pela extinta Comissão de Cartografia e pela
Junta das Missões Cartográficas e de Investigações Coloniais : 1883-1937.
Lisboa:.Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais, 1937.

•

Outras fontes sobre a colecção:
Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa / Junta de Investigações do
Ultramar. - Lisboa : Junta de Investigações do Ultramar. - 1954-. - Centro de
Estudos Históricos Ultramarinos(1955-1971). - Centro de Estudos de História e
Cartografia Antiga(1984-)
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Catálogo dos teodolitos usados nas missões geográficas da antiga Comissão
de Cartografia. Lisboa: Departamento de Ciências Humanas do Instituto de
Investigação Científica Tropical, 2006.
Obra publicada no âmbito do projecto «Cartografia, política e territórios
coloniais. Comissão de Cartografia (1883-1936): um registo patrimonial para a
compreensão histórica dos problemas actuais»
O domínio da distância: comunicação e cartografia. Lisboa: Instituto de
Investigação Científica Tropical, 2006
SILVA, Joaquim Alberto da Cruz e
- A contribuição dos portugueses para o desenvolvimento das ciências
tropicais através da Comissão de Cartografia. Lisboa: [Instituto de
Investigação Científica Tropical], [s.d.]
- Relance pelo historial da Comissão de Cartografia, Junta de
Investigações Científicas do Ultramar, Instituto de Investigação
Científica Tropical. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical,
1983.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 8 000 títulos
•

Actualização da colecção: através das publicações do IICT

•

Cobertura cronológica: séculos XIX-XXI

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado são as antigas
colónias portuguesas, no entanto, a colecção abrange Portugal e a representação
de inúmeros países do mundo

•

Destaques da colecção: cartas topográficas, da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (período colonial) e cartas publicadas pela Comissão de
Cartografia

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 7552 documentos, dos quais cerca de 7500
estão já disponíveis em linha.
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INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
HUMANAS
Morada: Rua da Junqueira, 30 1349-007 Lisboa
E-mail: dch@iict.pt
Telefone: 00351 21 360 05 82
Fax: 00351 21 360 05 89
Endereço WWW: www.iict.pt
A Cartoteca constitui-se como uma unidade com autonomia e espaço próprio
Responsável: Ângela Maria Vieira Domingues
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h30m às 12h30m e das
14h às 17h30m
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: fotocópia e digitalização

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO:
• Extensão da colecção: abrange cerca de 1 400 documentos;
•

Cobertura cronológica: séculos XVII-XX, maioritariamente dos séculos XIX e
XX;

•

Cobertura geográfica: Portugal e antigas colónias portuguesas

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 1120 documentos.

_______________________________________________________________
Fonte dos dados:
Milton César Pereira da Silva (2009) - Os serviços de documentação cartográfica no
contexto do exército português: construção de um directório. Tese de mestrado em
Ciências da Documentação e Informação apresentada na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.
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INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO
Morada: Av. Dr. Alfredo Bensaúde
E-mail: igeoe@igeoe.pt
Telefone: 00351 218 505 300
Fax: 00351 218 532 119
Endereço WWW: www.igeoe.pt
2

A Cartoteca ocupa uma área total de 160 m . Metade dessa capacidade destina-se à
área de trabalho e sala de consulta, e a restante ao arquivo.
Responsável: Jorge Frederico Campos de Sousa Osório Maurício
E-mail: : cartoteca@igeoe.pt
Telefone: 00351 218 505 473
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h30m às 12h30m e
das13h30m às 17h
Condições de acesso: acesso é livre e sem quaisquer restrições.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico:
http://www.igeoe.pt/cartoteca/bibliopac/bin/wxis.exe/cartoteca/bibliopac/?IsisScript=
cartoteca/bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=IGEOE&lang=&start=
•

Catálogos impressos:
Instituto Geográfico do Exército (1998) - Quatro Séculos de Imagens da Cartografia
Portuguesa”. Lisboa: IGeoE

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: 15 400 documentos
•

Actualização da colecção: o desenvolvimento da colecção é permanente ao nível
da produção do IGeoE, designadamente a Carta Militar de Portugal 1:25 000; 1:50
000; 1:250 000 (séries M586, 1501 air e ground) e Carta Itinerária de Portugal
1:500 000. Actualização de outras colecções topográficas, referentes a instituições
militares nacionais e estrangeiras, com protocolo de partilha de informação
estabelecido com o IGeoE.

•

Cobertura cronológica: séculos XIX a XXI

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
antigos territórios ultramarinos, no entanto, a colecção abrange a representação de
todos os continentes.

•

Tipo de organização: por tipologias de documentos: Atlas, Mapas e Plantas e
Séries Cartográficas.

•

Destaques da colecção: Os grandes destaques são a Carta Militar de Portugal
1:25 000; Carta Militar de Portugal 1:50 000; Carta dos Arredores de Lisboa 1:20
000 e a Carta Itinerária de Portugal 1:250 000.
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Digitalização: encontram-se digitalizados 9 500 documentos, dos quais 2 800 estão já
disponíveis em linha. Encontra-se em curso um plano de digitalização que prevê a digitalização
da totalidade do acervo da Cartoteca.
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INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS
Morada: Rua Artilharia Um, 107, 1099-052 Lisboa
E-mail: igeo@igeo.pt
Telefone: 00351 213819600
Fax: 00351 213819668
Endereço WWW: http://www.igeo.pt/
A Cartoteca insere-se na Divisão de Planeamento, Coordenação e Apoio da Direcção de
Serviços de Planeamento e Regulação
Responsável: Paula Camacho
E-mail: paula.camacho@igeo.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 12h e das14h às 16h
Condições de acesso: acesso é livre, sem quaisquer restrições.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: catálogo electrónico completo apenas disponível
localmente. Outros catálogos em linha:
http://www.igeo.pt/Serviços/documentacao.htm
http://www.igeo.pt/MuseuVirtual/
•

Catálogos manuais: fazem parte do arquivo da instituição, mas já não estão
disponíveis ao público

•

Catálogos impressos:
Mendes, Humberto Gabriel- (1969) Catálogo de cartas antigas da mapoteca do
Instituto Geográfico e Cadastral. Lisboa: Inst. Geográfico e Cadastral.
(Cadernos técnicos e de informação, nº 22). Também disponível em
WWW:<URL: http://www.igeo.pt/servicos/cdi/cartoteca/
Cartografia portuguesa do Marquês de Pombal a Filipe Folque 1750-1900: o
património histórico e cartográfico do Instituto Geográfico e Cadastral. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1982.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 15 000
•
•
•
•

Actualização da colecção: constantemente actualizada com a produção do
IGP
Cobertura cronológica: séculos XVII-XXI, maioritariamente século XIX e XX
Cobertura geográfica:
o Portugal: ca 7 500
o Ex-colónias portuguesas: ca 1 500
o Outros partes do mundo: ca 6 000

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 2 390 documentos, dos quais cerca de
2150 estão já disponíveis em linha. As digitalizações realizam-se frequentemente, de acordo
com a existência e disponibilidade de tecnologia própria.
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INSTITUTO HIDROGRÁFICO
Morada: Rua das Trinas, 49 – 1249-093 Lisboa
E-mail: documentacao@hidrografico.pt
Telefone: 00351 210 943 000
Fax: 00351 210 943 299
Endereço WWW: www.hidrografico.pt
A Cartoteca tem espaço próprio desde o início de 2010. Uma sala com cerca de 90 m2,
já dotada de equipamentos de arquivo.
Responsável: Milton Silva
Telefone: 00351 210 943 018
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das10h às 16h
Condições de acesso: acesso livre com acompanhante do serviço
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: estão em produção as fichas de metadados de todas as
peças http://websig.hidrografico.pt/metadados
•

Catálogos manuais: existência de um inventário referente à totalidade do
acervo. Cartas náuticas de Portugal continental, ilhas e antigos territórios
ultramarinos. Inclui pequena parte de cartas topográficas produzidas pelo
Exército.

•

Outras fontes sobre a colecção:
Pesquisável em: http://www.hidrografico.pt/cartografia-historica.php

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 3600 documentos
•

Actualização da colecção: a colecção é alimentada com as cartas náuticas
de nova edição e/ou reimpressão – elaboradas no Instituto Hidrográfico (IH). O
IH é produtor/editor deste tipo de cartas a nível nacional.

•

Cobertura cronológica: desde o fim do século XIX.

•

Cobertura geográfica: o espaço representado refere-se sobretudo a Portugal
e antigas colónias portuguesas.

•

Tipo de organização: de acordo com o fólio actual

•

Destaques da colecção: Planos hidrográficos do séc. XIX.

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 1700 documentos. O processo de
digitalização e disponibilização das imagens está em fase de execução e ainda sem data
prevista para a sua conclusão. Actualmente o número de cartas disponibilizadas é residual e
meramente demonstrativo, cerca de 20.
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INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Morada: Avenida da Liberdade, Nº 192, 2º - 1250-147 Lisboa
E-mail: cooperacao.portuguesa@ipad.mne.gov.pt
Telefone: 00351 213 176 700
Fax: 00351 213 147 897
Endereço WWW: www.ipad.mne.gov.pt
Área de Cartografia, designada por Mapoteca do IPAD, partilha do mesmo espaço com
o Arquivo Histórico, desde 1999.
Responsável: Margarida Lages
Morada: Rua da Junqueira, 323 – 1300-340 Lisboa
E-mail: margarida.lages@ipad.mne.gov.pt
Telefone: 00351 213 628 157
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 12h30m e das 14h
às17h
Condições de acesso: maiores de 18 anos de idade, nas condições gerais de acesso
à informação.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: possibilidade de fotografar com máquina digital
Catálogos
• Catálogo electrónico: Não
•

Outras fontes sobre a colecção: http://memoria-africa.ua.pt

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: a colecção não se encontra rigorosamente
quantificada.
•

Actualização da colecção: trata-se de um conjunto de mapas referentes aos
antigos territórios portugueses em África, integrados no Fundo do antigo
Ministério do Ultramar. Acervo definitivo.

•

Cobertura cronológica: século XX

•

Cobertura geográfica: antigas colónias portuguesas em África

•

Tipo de organização: séries geográficas, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé

•

Destaques da colecção: cartas geológicas e cartas topográficas

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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MUSEU DA CIDADE (LISBOA)
Morada: Campo Grande 245, 1700-094 Lisboa
E-mail: museudacidade@cm-lisboa.pt
Telefone: 00351 217 513 200
Endereço WWW: http://www.museudacidade.pt/
Área de cartografia não se constitui como uma unidade autónoma, faz parte integrante
da colecção do Museu da Cidade (Divisão de Museus e Palácios) que vem sendo
constituída desde a criação de um museu municipal (1909).
Responsável: Ana Cristina Leite
Horário de funcionamento:
• Colecção em reserva (acondicionada nos depósitos): de segunda a sexta das
09h às 12h e das 14h às 17h30m
• Exposição permanente, de acordo com o horário do Museu: de terça a
domingos das 10h às 13h e das 14h às 18h
Condições de acesso: livre acesso
Serviços complementares
• Reproduções: digitalização
Catálogos
• Catálogos manuais: disponíveis localmente
•

Catálogos impressos:
- Cartografia de Lisboa séc. XVII a XX. Lisboa: CNCDP e Museu da Cidade, 1997

•

Outras fontes sobre a colecção: Peças disponibilizadas através de consulta em
Base de Dados da Divisão de Museus e Palácios, disponíveis em:
http://www.museudacidade.pt/ e http://iwww.dau.iscte.pt/

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 400 documentos
•

Actualização da colecção: crescimento da colecção é permanente, sendo
assegurado através de aquisições e doações

•

Cobertura cronológica: séc. XVII a XX

•

Cobertura geográfica: Lisboa e Portugal

•

Tipo de organização: por tipologias de documentos: gravuras, desenho e
impressos (normas de inventário de museus do Instituto de Museus e
Conservação).

•

Destaques da colecção:
- Colecção de Desenho: Plantas da reconstrução de Lisboa após o terramoto de
1755, Códice das Fortalezas de Portugal de Alexandre Massay, 1617-1621.
- Colecção de Gravura: Plantas da cidade desde o séc. XVIII a XIX com os
limites e tendências de crescimento da cidade ao longo dos tempos, assim como
as diferentes soluções urbanísticas e arquitectónicas adoptadas.
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Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 300 documentos, ainda não disponíveis em
linha. Prevê-se que num prazo de um a dois anos a colecção esteja totalmente digitalizada
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Morada: Rua das Portas de Santo Antão, nº100 – 1150-269 Lisboa
E-mail: geral@socgeografialisboa.mail.pt
Telefone: 00351 213 425 401
Fax: 00351 213 464 553
Endereço WWW: http://www.socgeografialisboa.pt/
A colecção de documentos cartográficos está inserida na Biblioteca da Sociedade de
Geografia de Lisboa.
Responsável: Fernando Castelo-Branco
E-mail: biblioteca@socgeografialisboa.mail.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 13h e das 14h às
17h
Condições de acesso: o acesso é permitido ao público em geral, mediante o
preenchimento da ficha de inscrição/leitor
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização
Catálogos
• Catálogo electrónico: em construção, disponível apenas para consulta local
•

Catálogos manuais: para consulta na Biblioteca

•

Catálogos impressos:
VASCONCELOS, Ernesto de, dir. - Exposição de Cartografia Nacional: 19031904: catálogo. Lisboa: Sociedade de Geografia, realizado no âmbito da
Exposição Nacional de Cartografia, 1904

•

Outras fontes sobre a colecção:
BARROS, Luís Aires, coord. - Tesouros da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Lisboa: Sociedade de Geografia; INAPA, 2001.
Obra publicada no âmbito das comemorações do 125º aniversário da
Sociedade de Geografia de Lisboa

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção (número de títulos): cerca de 5 000 documentos
(incluindo 344 manuscritos, 350 Atlas e 79 planisférios)
•

Actualização da colecção: através de ofertas de Instituições e particulares,
bem como permutas

•

Cobertura cronológica: abrange sobretudo os séculos XIX e XX, existindo
contudo cartas e atlas dos séculos XVI, XVII e XVIII

•

Cobertura geográfica: maioritariamente sobre Portugal (cerca de 1370
documentos) e Ex-colónias portuguesas (cerca de 982 documentos)

•

Tipo de organização: cartas/mapas e atlas

•

Destaques da colecção:
- Atlas de Portugal e Províncias, ca 1774-1801, manuscrito
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- Roteiro de André Pereira dos Reis, séc. XVI
- Atlas de João Teixeira, séc. XVII, manuscrito
- Portulanos atribuídos a Baptista Agnese, séc. XVI
- Monumenta Cartographica Africae et Aegypti. [S.l.: s.n.], 1925-1957
Inúmeros documentos para o estudo da História Colonial Portuguesa,
destacando-se os mapas levantados durante as expedições cientificas em
África

Digitalização: no âmbito do projecto do CD-Rom: Tesouros Cartográficos da Sociedade de
Geografia de Lisboa, foram digitalizados cerca de meia centena de documentos, que não se
encontram ainda disponíveis em linha. Não existe nenhum outro projecto de digitalização em
curso.
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO, DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ORDENAMENTO
Morada: Campus Universitário de Santiago -3810-193 Aveiro
E-mail: ambiente@ua.pt
Telefone: 00351 234 370 349
Fax: 00351 234 370 309
Endereço WWW: http://www.ua.pt/dao/
O espólio de cartografia é constituído por conjuntos de cartas destinadas à leccionação
de disciplinas, maioritariamente na área do ordenamento e à realização de trabalhos no
âmbito de projectos de investigação ou de prestação de serviços, em diversas áreas do
ambiente e ordenamento.
Responsável: Carlos Manuel Ferreira Nascimento
E-mail: carlosn@ua.pt
Telefone: 00351 234 370 349
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 12h30m e das 14h às
17h30m
Condições de acesso: o acesso é permitido a todos os funcionários e alunos da
Universidade de Aveiro, bem como, à comunidade exterior à universidade mediante
pedido dirigido à Direcção do Departamento de Ambiente e Ordenamento
(dao.direccao@ua.pt )

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: não se encontra quantificada
•

Cobertura cronológica: do ano 1946 a 1992

•

Cobertura geográfica: o espaço representado é Portugal Continental e Regiões
Autónomas, no entanto, a colecção abrange zonas específicas de Cabo Verde, S.
Tomé e Príncipe e Angola.

•

Tipo de organização: em arquivos verticais com charneira, organizados por
tipologias de documentos: Cartas Militares, Cartas Geológicas e Corográficas.

•

Destaques da colecção:
- Cartas Militares à escala 1:25 000 e 1:100 000.
- Cartas Geológicas à escala 1:50 000.
- Cartas Corográficas à escala 1:50 000.
- Cartas dos Solos de Portugal à escala 1:50 000
- Cartas de Capacidade de Uso do Solo de Portugal à escala 1:50 000
- Cartas Agrícola e Florestal de Portugal à escala 1:25 000
- Cartas de Portugal à escala 1:200 000 e 1:250 000.
- Atlas do Ambiente (incompleto) à escala 1:1 000 000.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO, DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Morada: Campus Universitário - Aveiro
E-mail: sec@geo.ua.pt
Telefone: 00351 234 370 200
Endereço WWW: www.ua.pt
Responsável: Maria da Graça Nogueira Marques de Almeida
E-mail: mmarques@ua.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 17h30m
Condições de acesso: restrito só para aulas e consulta de membros do Departamento
de Geociências

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Cobertura geográfica: cartas topográficas de Portugal, ás escalas: 25 000,
50 000, 100 000 e 250 000; Geológica de Portugal, às escalas: 50 000,
1 000 000 e 500 000
•

Tipo de organização: Arquivo vertical

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO, SERVIÇOS DE BIBLIOTECA, INFORMAÇÃO DOCUMENTAL
E MUSEOLOGIA
Morada: Campus Universitário de Santiago - 3810-193 Aveiro
E-mail: sdua@ua.pt
Telefone: 00351 234 370 346
Fax: 00351 234 370 997
Endereço WWW: http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/
A colecção de cartas geográficas encontra-se integrada no Serviços de Biblioteca,
Informação Documental e Museologia, no edifício da Biblioteca, distribuídas por dois
pisos: 3º piso e em depósito.
Responsável: Cristina Borges
E-mail: cborges@ua.pt
Telefone: 00351 234370875
Horário de funcionamento:
• 3º piso: período lectivo: das 09h às 22h; Agosto: das 9h às17h30m
• Depósito: horário único: das 9h30m às12h30m e das 14h às17h
Condições de acesso: consulta no local
Serviços complementares
• Serviço de referência
Catálogo electrónico: http://naleph.doc.ua.pt/F?func=find-b-0&RN=568381489

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: 1 555 documentos

•

Actualização da colecção: sim

•

Cobertura cronológica: 1875 -2009

•

Cobertura geográfica: Cartas geológicas e topográficas de Portugal, de
diversos países da Europa e de outros continentes.

•

Tipo de organização: A colecção encontra-se arquivada em móveis
apropriados. Está organizada por cota, atribuída sequencialmente por ordem
de entrada.

•

Destaques da colecção:
o O baixo Vouga no ano 1000, ed. 1940
o Carta geológica de Angola, ed. 1933
o Planta do caes d’ Aveiro e do esteiro da Praça do Peixe, ed. 1875

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA, FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA,
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA TERRA
Morada: Largo Marquês de Pombal - 3000-272 Coimbra
E-mail: dct@ci.uc.pt
Telefone: 00351 239 860 500
Fax: 00351 239 860 501
Endereço WWW: http://www.dct.uc.pt
Os documentos cartográficos são parte integrante do acervo documental da Biblioteca
do Departamento de Ciências da Terra
Responsável: Cristina Brojo
Morada: Biblioteca do Departamento de Ciências da Terra.
E-mail: bibdct@ci.uc.pt
Telefone: 00351 239 860 525
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 12h30m e das 14h às
17h30m
Condições de acesso: o acesso é livre
Serviços complementares:
• Serviço de referência
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://catalogo.bnportugal.pt/#focus
• Catálogos manuais: sim

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: cerca 6 500 (valor estimado)

•

Actualização da colecção: não, trata-se de uma colecção fechada

•

Cobertura cronológica: dos séculos XIX a XXI

•

Cobertura geográfica: Portugal maioritariamente, antigas colónias,
abrangendo a colecção muitos outros países.

•

Tipo de organização: por tipologia de documentos: atlas, mapas, séries
cartográficas (essencialmente geológicas e militares)

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA, FACULDADE DE LETRAS, DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFIA
Morada: Praça da Porta Férrea. 3004-530 COIMBRA
E-mail: iegcb@ci.uc.pt
Telefone: 00351 239 857 000
Fax: 00351 239 836 733
Endereço WWW: www.uc.pt/fluc/depgeo
Responsável: Lúcio José Sobral da Cunha
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h às 12h30m e das 14h
às 17h30m
Condições de acesso: consulta presencial, aberta a todos os interessados
Serviços complementares
• Reproduções: fotocópia
Catálogos manuais: sim

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: a colecção não se encontra rigorosamente
quantificada.

•

Actualização da colecção: em função das verbas disponibilizadas, procura-se
a aquisição de cartas actualizadas, de acordo com as necessidades dos
utilizadores: docentes e estudantes da FLUC

•

Cobertura cronológica: séculos XX e XXI

•

Cobertura geográfica: Portugal Continental e Ilhas

•

Tipo de organização: por tipo de carta

•

Destaques da colecção:
Cartas Militares e Cartas Geológicas, são as que existem em maior
número, Cartas Administrativas e as que compõem o Atlas do Ambiente

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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CENTRO DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Morada: Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa
E-mail: ceg@campus.ul.pt
Telefone: 00351 21 794 02 18; 00351 217965469
Fax: 00351 21 793 86 90
Endereço WWW: http://www.ceg.ul.pt/
A Mapoteca do Centro de Estudos Geográficos (CEG) surgiu com a criação deste
Centro em 1943. Endereço WWW: http://www.fl.ul.pt/mapoteca/index.htm
Responsável: Diogo de Abreu
E-mail: diogo.abreu@ceg.ul.pt ; mapoteca@fl.ul.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 19h
Condições de acesso: prioridade no atendimento aos professores, investigadores e
alunos da instituição
Serviços complementares:
• Serviço de referência
• Reproduções: fotocópia e digitalização
Catálogos:
• Catálogo electrónico: Catálogo Colectivo da Universidade de Lisboa – SIBUL
: http://ulisses.sibul.ul.pt/sdul/html/index.htm
•

Catálogos manuais: disponíveis localmente

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO:
•

Extensão da colecção: abrange cerca de 74 585 documentos;

•

Cobertura cronológica: séculos XVII-XXI, maioritariamente dos séculos XIX e
XX;

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal e
antigas colónias portuguesas, no entanto, a colecção abrange a representação
da totalidade do mundo.

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 2 500 documentos.

Fonte dos dados:
Milton César Pereira da Silva (2009) - Os serviços de documentação
cartográfica no contexto do exército português: construção de um directório.
Tese de mestrado em Ciências da Documentação e Informação apresentada
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Sitio do CEG, disponível em: http://www.ceg.ul.pt/ [consultado em Outubro de
2010]
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UNIVERSIDADE DOS AÇORES, SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO
Morada: Rua da Mãe de Deus - 9501-801 Ponta Delgada
E-mail: sdoc@uac.pt
Telefone: 00351 296 650 058
Fax: 00351 296 650 057
Endereço WWW: www.sdoc.uac.pt
A colecção de documentos cartográficos encontra-se integrada nos Serviços de
Documentação da Biblioteca Central da Universidade dos Açores.
Responsável: Maria João Mocho
E-mail: mjmocho@uac.pt
Telefone: 00351 296 650 056
Horário de funcionamento:
• Período lectivo: das 9h às 21h
• Férias: das 9h às 17h
Condições de acesso: membros da comunidade académica e leitores externos
registados
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização, fotografia e fotocópia
Catálogos
• Catálogo electrónico: http://www2.uac.pt/
•

Catálogos manuais: disponíveis, localmente (trancados em 1988, data em
que foi iniciada a informatização)

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: 1.419 títulos inventariados
•

Actualização da colecção: pontualmente, através de ofertas.

•

Cobertura cronológica: quase integralmente século XX.

•

Cobertura geográfica: Portugal Continental, Arquipélagos dos Açores e
Madeira, África colonial e, em pequena percentagem, o resto do mundo (neste
caso, sobretudo mapas da revista “National geographic magazine”).

•

Tipo de organização: por tipologia de carta (militar, geológica, etc.) e pelo
critério geográfico – material acondicionado num depósito próprio em ficheiros
verticais e, alguns, num armário horizontal de gavetas.

•

Destaques da colecção: os mapas do arquipélago dos Açores da autoria de
docentes e investigadores do Departamento de Geociências da Universidade
dos Açores.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS,
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL, MAPOTECA
Morada: Avenida de Berna 26 C - 1069-061 Lisboa
E-mail: mapoteca@fcsh.unl.pt
Telefone: 00351 217 90 83 00
Fax: 00351 21 790 83 08
Endereço WWW: http://www.fcsh.unl.pt/bibliotecas/mapoteca
Responsável: Maria José Roxo
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira da 10h às 12h30m. e da 14h às
17h.
Condições de acesso: O acesso é permitido a maiores de 18 anos de idade e está
condicionado à apresentação de Bilhete de Identidade ou cartão de aluno. A utilização
dos materiais existentes na Mapoteca nas aulas é considerada prioritária.
Serviços complementares
• Serviço de referência
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UNIVERSIDADE DO PORTO, FACULDADE DE ARQUITECTURA, BIBLIOTECA
Morada: Via Panorâmica s/n, 4150-755 Porto
E-mail: biblioteca@arq.up.pt;
Telefone: 00351 226 057100
Fax: 00351 226 057199
Endereço WWW: www.fa.up.pt
Núcleo de cartografia composto de cartas militares, fotografia aérea e cartografia
editada da cidade do Porto
Responsável: Nuno Fernando Guerreiro Martins
E-mail: nmartins@arq.up.pt
Telefone: 00351226057138
Horário de funcionamento:
• Período lectivo: de segunda a sexta-feira das 9h30m às 20h
• Período de férias: de segunda a sexta-feira das 9h às17h
Condições de acesso: acesso ao público em geral, privilegiando o universo
universitário.
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: fotocópia
Catálogo electrónico: http://minerva.up.pt/

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: a colecção não se encontra rigorosamente
quantificada.
•

Cobertura geográfica: território nacional (cartas militares e fotografia aérea)

•

Tipo de organização: organização por distritos (fotografia área) e por escalas
(cartas militares)

Digitalização: não existe, até ao momento, nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE DO PORTO, FACULDADE DE CIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE
GEOCIÊNCIAS, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Morada: Rua do Campo Alegre, 687 - 4169-007 PORTO
E-mail: dgaot.bib@fc.up.pt
Telefone: 00351 220 402 481
Espaço próprio que agrupa, actualmente, todas as colecções de material cartográfico
detidas por este departamento, mas sem gestão autónoma
Responsável: Isabel Cristina Leite de Sá
E-mail: isabel.sa@fc.up.pt
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h30m às 17h
Condições de acesso: destina-se preferencialmente a prestar apoio a alunos,
investigadores e docentes internos à instituição, mas não exclusivamente
Serviços complementares
• Serviço de referência
• Reproduções: digitalização e fotocópia
Catálogo electrónico: http://catalogo.up.pt

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
• Extensão da colecção: cerca de 3 900 documentos
•

Actualização da colecção: o desenvolvimento da colecção é assegurado através
de novas aquisições, por compra, ofertas e permutas

•

Cobertura cronológica: do séc. XX a XXI

•

Cobertura geográfica: os espaços maioritariamente representados são Portugal,
Espanha e antigas colónias portuguesas

•

Tipo de organização: por séries temáticas: cartas geológicas, cartas militares,
cartas corográficas, cartas de solos, cartas tectónicas, cartas mineiras, cartas
litológicas, cartas geomorfológicas, outros.

•

Destaques da colecção: O destaque vai para a produção cartográfica, geológica e
militar, mais recente, de Portugal continental e ilhas.

Digitalização: não existe nenhum projecto neste âmbito.
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UNIVERSIDADE DO PORTO, FACULDADE DE LETRAS, MAPOTECA
Morada: Via Panorâmica, s/n (ao Campo Alegre), 4150-564 Porto
E-mail: mapoteca@letras.up.pt
Telefone: 00351 226 091 693
Fax: 00351 226 091 610
Endereço WWW: http://web.letras.up.pt/mapoteca/index.htm
MAPoteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Da MAPoteca da FLUP
consta ainda um núcleo de Bibliografia especializada, centrada nas questões da
representação cartográfica e da cartografia temática. A MAPoteca da FLUP dispõe
ainda de um serviço de Cartografia Temática, no qual os elementos da comunidade
académica da FLUP encontram soluções para a produção de cartografia que traduza a
expressão territorial das disciplinas estudadas e investigadas na Instituição.
Responsável pela colecção: Miguel Nogueira
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 12h30m e das 14h
às 16 h
Condições de acesso: O acesso é permitido a toda a comunidade (académica da
FLUP e exterior). O serviço de empréstimo está dependente da posse do Cartão de
Leitor da FLUP.
Serviços complementares
• Serviço de referência
Catálogos
• Catálogo electrónico: a catalogação do acervo cartográfico está parcialmente
concluída, encontrando-se, presentemente, em fase de reformulação e
ampliação. Os documentos tratados são pesquisáveis via Catálogo da
Biblioteca
Central
da
FLUP
(http://aleph.letras.up.pt/F/TKUR82MQMSF95V2SPRSB5GDMBD9I9RYJMA4Y
UUJU77I8NDIMAG-48353?login_page=find-l&pds_handle=GUEST)
•

Outras fontes sobre a colecção:
http://web.letras.up.pt/mapoteca/

Sitio

da

MAPoteca

da

FLUP:

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção (número de títulos): cerca de 5000

•

Actualização da colecção:
o
desenvolvimento
da
colecção
é
permanentemente assegurado, através de novas aquisições (ofertas e
permutas).

•

Cobertura cronológica: dos séculos XVIII a XXI

•

Cobertura geográfica: o espaço maioritariamente representado é Portugal; no
entanto, existe um número (residual) de mapas de outras regiões do globo.

•

Tipo de organização: por tipologias de documentos: Atlas, Plantas e Séries
Cartográficas.

•

Destaques da colecção: a colecção destaca-se pelas séries cartográficas.
As séries cartográficas do espaço geográfico nacional representam um núcleo
de documentação de grande importância e são um instrumento incontornável
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para os trabalhos académicos desenvolvidos pelos discentes e docentes da
Instituição. De destacar a cobertura (em algumas regiões com diferentes
edições) da Carta Militar de Portugal, na escala 1:25 000; a Carta Corográfica
de Portugal à escala 1:50 000; a Carta Corográfica d Portugal à escala 1:100
000, a Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50 000 ou ainda a Carta
Agrícola e Florestal de Portugal, na escala 1:25 000.
A Fotografia Aérea de parcelas circunscritas do território nacional.
O Atlas do Ambiente, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala
1:1 000 000.
Ortofotomapas de parcelas circunscritas do território nacional.
O Arquivo Digital de Cartografia à Escala Concelhia, vários documentos, em
diferentes
formatos
e
a
diferentes
escalas
(http://web.letras.up.pt/mapoteca/em%20português/ARQUIVO/arquivo__cartografia_à_escala_concelhia.htm )

Digitalização: encontram-se digitalizados 500 documentos, ainda não disponíveis em linha.
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UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA, FACULDADE DE ARQUITECTURA, CENTRO DE
CARTOGRAFIA
Morada: Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda -1349-055 Lisboa
E-mail: ccartografia@fa.utl.pt
Telefone: 00351 213 615 096
Endereço WWW: http://cartografia.fa.utl.pt
Tem espaço próprio e coordenador nomeado pelo Presidente da FAUTL, sem
orçamento próprio
Responsável: Cristina Delgado Henriques
E-mail: cdh@fa.utl.pt
Telefone: 00351 213 615 841
Horário de funcionamento: período lectivo: das 09h30m às 12h30m e das14h30m às
16h30m
Condições de acesso: acesso livre para consulta in loco; condicionado a estudantes e
docentes da FAUTL, mediante preenchimento de termo de responsabilidade, para
ficheiros digitais
Serviços complementares
• Reproduções: digitalização

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COLECÇÃO
•

Extensão da colecção: Cerca de 4100 documentos em papel e 800 ficheiros
digitais (diferentes da cartografia em papel).

•

Actualização da colecção: séries cartográficas, em suporte de papel,
actualizadas por aquisição; outra cartografia obtida por protocolo com
diferentes instituições.

•

Cobertura cronológica: maioritariamente documentação dos séculos XX e
XXI

•

Cobertura geográfica: Portugal (maioritariamente Área Metropolitana de
Lisboa) e antigas colónias portuguesas

•

Tipo de organização: por série, escala e área geográfica (para ficheiros
digitais)

•

Destaques da colecção: Para além das séries cartográficas a colecção
integra um conjunto de informação geográfica como fotografia aérea e dados
estatísticos.

Digitalização: encontram-se digitalizados cerca de 1400 documentos. Não existem
documentos disponíveis em linha, apenas ligações aos servidores das instituições
detentoras/autoras dos documentos que disponibilizam informação geográfica (ex: SNIG/IGP).
Está em curso um processo de digitalização e georreferenciação da colecção existente em
papel, visando a minimização da sua manipulação através da sua disponibilização interna
(acesso restrito a alunos e docentes no âmbito das sua actividades académicas) em plataforma
WEBSIG.
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