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Esta comunicação tem como objectivo

descrever em termos gerais a natureza,

composição e a relevância da Biblioteca

para os Utilizadores do ANTT.
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História

• A Biblioteca da Torre do Tombo teve
origem na “Livraria”, que surgiu em
1834 como consequência da extinção
das ordens religiosas. As livrarias
dos antigos conventos foram
integradas nesta biblioteca, a qual foi
oficialmente criada através da
Portaria de 5 de Outubro de 1836.
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. A Biblioteca do ANTT tem crescido
através de uma política de doações,
permutas, algumas aquisições e da
integração de valiosos espólios
privados e institucionais.

Exemplos: Biblioteca do IPA, Ex-
Ministério das Finanças, Instituto
Geográfico e Cadastral, Comissão dos
Descobrimentos, Colecção Canedo,
Conde da Covilhã e Século.
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CARACTERIZAÇÃO

A Biblioteca do ANTT tem características

das Bibliotecas Académicas e das 

Bibliotecas Especializadas.
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. As Biblioltecas Especializadas são

caracterizadas por servir um público

específico, estão geralmente subordinadas a 

uma instituição ou empresa e servem os

objectivos dessa instituição prestando um 

serviço de apoio através do qual os seus

funcionários cumprem as suas actividades

diárias com o objectivo de contribuir para o 

sucesso e eficácia da empresa/organização.
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. As Biblioltecas Académicas ou Universitárias

são caracterizadas por servir e apoiar a 

investigação dos seus alunos e docentes
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. Em ambos os casos, a função da biblioteca

deve ir de encontro aos objectivos e à 

missão da Instituição a que pertence.
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. A Biblioteca da Torre do Tombo tem as 

características de uma Biblioteca

Académica quanto ao apoio que presta aos

leitores, como complemento à investigação

arquivística.
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. É uma Biblioteca Especializada, pois a 

natureza da sua utilização assim como as 

temáticas que o seu espólio encerra são

especificas e direccionadas à investigação

histórica.

. O seu conteúdo temático está perfeitamente

caracterizado: História e as chamadas

“Ciências Auxiliares”.
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. A Biblioteca do ANTT não é um organismo

autónomo. 

. É uma biblioteca de um Arquivo Nacional, 

depende dele e contribui para que aquele

arquivo cumpra a sua função de facilitador

e divulgador da informação nele contida.  

122014|27 de Novembro|                                A TT ao encontro de Todos em 2014                                        | Leonor Carneiro| 



OBJECTIVOS

. Satisfação de pedidos de informação através

da pesquisa bibliográfica do seu espólio.

. Apoio à investigação no Arquivo por parte

dos utilizadores, complementando através

do seu espólio a informação solicitada pelos

mesmos.
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. Apoio aos Técnicos nas suas necessidades

de informação

142014|27 de Novembro|                                A TT ao encontro de Todos em 2014                                        | Leonor Carneiro| 



Descrição e Partes Componentes

. Série Vermelha ou Corrente (de várias 

proveniências)

. Série Preta ou Livro Antigo (Conventos, 

Canedo, Colecção Olissiponense)

. Periódicos (de várias proveniências)

. CD´s e DVD´s

. Legislação

. Biblioteca de Apoio (Referência)
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Tarefas

. Trabalho administrativo  (agradecimentos, 

solicitação de obras e outros contactos com 

instituições e leitores)

. Tratamento físico das espécies documentais

. Catalogação e indexação na Porbase

. Pesquisa bibliográfica e busca de informação

. Atendimento em geral

. Referência

. Organização e arrumação física nos depósitos
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Projectos em Curso

. Pesquisa, na Série Vermelha, da transcrições 

relativas a documentos do ANTT

. Divulgação dos resultados

. Continuação do tratamento da Biblioteca do 

Século 

. Analíticos da revista Oceanos

. Elaboração de bibliografias temáticas, algumas 

das quais publicadas na Intranet

. Apoio bibliográfico a exposições temáticas
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Notas Finais

. Importância da Biblioteca como complemento à 
prestação de Informação na Sala de Referência

. Importância de uma política de Permutas, sem 
a qual a Biblioteca não poderá actualizar-se
nem esperar que outras instituições continuem 
a enviar material bibliográfico

. Importância da interacção entre os técnicos da 
referência e a biblioteca

. Papel do contacto personalizado no Serviço de 
Referência entre os técnicos e os leitores, sem o 
qual um serviço de qualidade nunca será 
possível
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Obrigada a todos e espero receber sugestões 

relativas à melhoria deste Serviço.

Leonor Carneiro

leonor.carneiro@dglab.gov.pt
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