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Iniciativas de cooperação em
Bibliotecas universitárias:

a organização do VIII Encontro do
Grupo de Trabalho de Cartotecas
Públicas Luso-Espanholas
(IBERCARTO)

Associação
IBERCARTO

• A origem remonta ao ano de

2003, quando um grupo de 3
cartotecárias, Luisa Martín-Merás
Verdejo, chefe da Cartoteca
do Museu Naval, Carmen Líter
Mayayo, chefe do Serviço de
Cartografia da Biblioteca Nacional
de Espanha e Carme Montaner
García, chefe da Cartoteca
do Instituto de Cartografia da
Catalunha, sente necessidade de
reunir os profissionais da área
da documentação cartográfica
numa associação que permitisse
o intercâmbio de experiências e
a possibilidade de realização de
projetos em comum;

• Na 1ª reunião que teve lugar

na Biblioteca Nacional de
Espanha, no dia 27 de outubro
de 2003, redigiu-se o acordo de
criação do Grupo de trabalho
que se denominou: Associação
de Cartotecas Públicas LusoEspanholas (IBERCARTO) e que
passou a reunir, de 2 em 2 anos,
alternadamente, em cidades
portuguesas e espanholas,
dando origem aos Encontros
IBERCARTO;

• O I Encontro IBERCARTO teve

lugar em Sevilha, nos dias 7 e
8 de outubro de 2004, e desde
então já foram organizados 7
encontros bianuais, um dos quais
em Lisboa, em 2006, e o último
dos quais em Barcelona, em 2016.
(http://ibercarto.icgc.cat/es_ES/).

Encontros
IBERCARTO

Isabel Sá
isabel.sa@fc.up.pt
Biblioteca – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Objetivos
• congregar os profissionais

Célia Cruz
ccruz@fc.up.pt
Biblioteca – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Colaboração:
Equipa da Biblioteca da FCUP

que trabalham na área da
gestão de coleções públicas
de mapas;

• proporcionar um diálogo

constante em torno das
diferentes formas de acesso
à documentação cartográfica,
desde a produção e
distribuição às formas de
disponibilização ao público;

Encontro do Grupo de Trabalho de Cartotecas
Públicas Luso-Espanholas (IBERCARTO)

• favorecer o intercâmbio

de opiniões e a procura
de soluções para os
problemas relacionados com
a conservação, descrição e
difusão da documentação
cartográfica;

Cartografia: Fonte de Saber e Instrumento de Conhecimento

• reforçar o papel e a missão
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das instituições públicas que
detêm e gerem coleções de
cartografia, dando a conhecer
o trabalho dos cartotecários
à comunidade científica
e a todos os profissionais
interessados;

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Iniciativas de cooperação

• promover as boas práticas

de organização, gestão e
valorização dos acervos de
cartografia;

• fortalecer a cooperação

entre instituições parceiras,
no âmbito nacional e
internacional.

Programa
1º. DIA
manhã

Organização conjunta
> comissão científica portuguesa e
espanhola
> definição de objetivos
> chamada de trabalhos
> escolha dos oradores convidados
> escolha dos temas a abordar
> definição das datas importantes
> avaliação e seleção das propostas
de trabalho
> elaboração do programa
> estratégias de divulgação em
formato bilingue:
- página web
- cartaz
- email
> publicação das comunicações na
Revista Catalana de Geografía:
Revista digital de geografía,
cartografía i ciències de la Terra
( http://www.rcg.cat/ )

Sessão de abertura e conferência inaugural
4 comunicações orais + sessão de apresentação
de 2 flash talks
tarde
5 comunicações orais + sessão de apresentação
de 2 flash talks
Inauguração da Exposição de cartografia
geológica
Assembleia IBERCARTO
2º. DIA
manhã
3 comunicações orais + sessão de apresentação
de 3 flash talks
4 comunicações orais + sessão de apresentação
de 5 pósteres
tarde
Visita à exposição de cartografia antiga na
Reitoria da Universidade do Porto
Visita turística pela cidade

Eventos paralelos Exposições
> Passado, Presente e Futuro da
Cartografia Geológica – divulgar as
coleções de cartografia geológica
existentes na mapoteca da FCUP
>O
 s mapas da Academia: a
cartografia na Biblioteca do Fundo
Antigo da Universidade do Porto
- dar a conhecer documentação
cartográfica (publicações, mapas,
instrumentos científicos) do acervo
histórico do Fundo Antigo da
Universidade do Porto
[Catálogo impresso das exposições,
“Notícia explicativa do Mundo:
coleções cartográficas na
Universidade do Porto”]

3º. DIA
Passeio cultural
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