
Descrição da colecção 1 
 
 
Em termos quantitativos, a colecção tem cerca de 30 mil volumes. A colecção 
disponibilizada no catálogo representa cerca de metade das existências e 
distribui-se de acordo com o quadro 3. 
 
 

QUADRO 3 
 

Classes CDU Totais 
0 738 
1 94 
2 440 
3 1423 
5 452 
6 459 
7 616 
8 744 
9 1990 
Subtotal 6966 
Publicações periódicas 2843 
Série Vermelha 5603 
Série Preta 1397 
Total de registos 
informatizados 

16.809 

  
 

 
 
Observações aos dados numéricos: 
 
Os registos que se encontram na base informatizada representam apenas 50% 
da totalidade de existências. Na Sala de Referência os leitores têm ainda 
acesso a um catálogo manual que aguarda ainda vir a ser transferido para a 
base informatizada. 
 
O subtotal de 10.898 representa as monografias cuja consulta é de livre 
acesso. Em livre acesso existem também um número significativo de 
publicações periódicas. 
 
Qualitativamente a Biblioteca é especializada em Arquivística, História de 
Portugal, Genealogia e Heráldica. 
 
A “Série Vermelha” representa obras que se encontram em depósito e às quais 
os leitores só têm acesso mediante requisição de leitura. Estas consultas são 
as únicas que aparecem depois contabilizadas no movimento mensal e anual 
da Sala de Leitura. 
 



A “Série Preta” representa a colecção de Livro Antigo, ou seja, obras anteriores 
ao século XVIII e que representam um grande valor patrimonial em obras de 
religião, Literatura Portuguesa, Direito e História de Portugal. 
 
São cerca de 300 os exemplares desta série que se encontram na Casa Forte, 
como é o exemplo de uma obra, em dois volumes, de narrativa de viagens à 
China no século XVII, ricamente ilustrada e com uma descrição pormenorizada 
da China aquando da Embaixada da Companhia das Índias Holandesa, numa 
primeira edição. O acesso a obras da Casa Forte carece de uma autorização 
especial. 
 
As publicações periódicas são predominantemente sobre Arquivística. Esta 
colecção é enriquecida com a permuta de publicações seriadas de outros 
arquivos estrangeiros, sobretudo espanhóis e latino-americanos, como Brasil, 
México, Cuba e Argentina. 


