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Resumo 

No Arquivo de Botânica da Universidade de Coimbra (ABUC), salvaguardado no Departamento de 
Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da mesma Universidade, encontra-se um 
riquíssimo património arquivístico, situado cronologicamente entre a segunda metade do século XIX e o 
século XX.  

O ABUC compõe-se de informação/documentação textual (em suporte papel e pergaminho), fotográfica 
(negativos, diapositivos e provas em suporte película, vidro e papel fotográfico) e fílmica (um filme em 
depósito na Cinemateca Portuguesa).  

No ABUC existem fontes privilegiadas, e muitas ainda inéditas, que permitirão aos investigadores da 
história da ciência e da botânica coloniais reconstruir redes de partilha de informação científica, com 
particular ênfase para os circuitos de trocas de plantas e sementes das ex-colónias ultramarinas 
portuguesas e a sua disseminação pelo mundo ocidental, tendo em Portugal, e particularmente na 
Universidade de Coimbra, um intermediário privilegiado. Destacam-se a série Correspondência recebida 
(século XIX-XX) onde estão espelhadas as relações com África, Brasil, Macau e Timor, sobretudo devido à 
importante ação de dois diretores: Júlio Augusto Henriques e Luís W. Carrisso; os relatórios produzidos 
no âmbito das missões botânicas a África (Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe); ou a Coleção de 
Fotografias Diapositivas de Angola (1927 e 1929) que foi enviada a todos Liceus Nacionais.  

Com esta comunicação pretende-se dar a conhecer o trabalho arquivístico realizado de descrição a nível 
de inventário, de elaboração de catálogos, índices e de um Tesauro de Botânica, assim como as 
estratégias de difusão e acesso à informação do ABUC.  

Os projetos “A história da Botânica na Universidade de Coimbra e a sua expressão no mundo lusófono: 
de Brotero a Abílio Fernandes” e “No Trilho dos Naturalistas” têm sido os principais impulsionadores do 
tratamento arquivístico do ABUC. A difusão e o acesso à informação arquivística serão efetuados quer 
pela disponibilização da descrição arquivística a nível de inventário na plataforma ICA-AtoM, quer pela 
interligação da informação/documentação numa plataforma de integração de diversas bases de dados 
associando informação em vários suportes e matérias (arquivo, biblioteca, museu, jardim botânico e 
herbário). 
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