
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

Inauguração da Exposição Bibliográfica “Tesouros da BISA” 

23 de Maio de 2013 - 12.00h 
Salão Nobre do Instituto Superior de Agronomia 

 
Existem verdadeiros tesouros em locais a que só 
alguns têm acesso. As bibliotecas são um destes 
locais, sobretudo aquelas, como é o caso da 
Biblioteca do Instituto Superior de Agronomia 
(BISA), que foram desde sempre repositórios dos 
mais altos vultos científicos. 
 
Neste âmbito, o Núcleo Museológico do ISA 
decidiu trazer ao conhecimento da comunidade, 
académica e não académica, o interessante e 
diversificado património relativo aos mais de 
150 anos de história dedicados à formação de 
profissionais nos domínios da Agricultura, 
Floresta, Tecnologia e Arquitectura Paisagista. 
 
A exposição temporária “Tesouros da BISA”, é 
uma 1ª iniciativa que pretende expor uma amostra 
tão representativa quanto possível do 
extraordinário acervo bibliográfico existente na 

BISA, expondo exemplares desde 1625 (o mais antigo) até 1852, alguns dos quais são 
exemplares únicos em Portugal. 
 
A BISA tem as suas origens no ano de 1852, com a criação do «Instituto Agrícola de 
Lisboa», que evoluiu para o Instituto Geral de Agricultura (1864) e, mais tarde, para o 
Instituto de Agronomia e Veterinária. 
 
Em 1910, por decreto da República então implantada, o ensino agronómico foi separado do 
ensino veterinário, dando origem, respectivamente, ao Instituto Superior de Agronomia 
(ISA) e à Faculdade de Medicina Veterinária. 
 
Nesta data, o acervo bibliográfico existente foi dividido pelas duas Escolas, consoante a 
temática respectiva, tendo o ISA herdado cerca de 4.000 volumes, entre os quais obras 
únicas e de grande importância científica, histórica e artística, remontando a mais antiga a 1625. 
 
Desde sempre foi preocupação dotar a biblioteca das mais importantes obras de 
bibliografia agrícola portuguesa e internacional. Em 1918 estimava-se existirem na 
biblioteca 2784 obras em diversos idiomas e 2795 em português ou de autores portugueses.  
 
 
 
 
 



 
Entre elas, contam-se obras de Carl Lineu 1, Avelar Brotero2, Vandelli3, Dalla-Bella4, 
Vicêncio Alarte5, José Mariano Velloso6 e outros.  
 
Dignas de menção especial, na área da botânica, são, por exemplo as obras «Herbarium 
Amboinense» (1750), «Hortus Indicus Malabaricus» (1678-1703), e «Flora Fluminensis» 
(1827), de grandes dimensões e com ilustrações de uma beleza inebriante. 
 
Transitaram também para a biblioteca as “Dissertações Inaugurais” manuscritas, até então 
guardadas na ‘casa forte’. 
 
Foi sempre preocupação da biblioteca que no seu acervo figurassem as obras da autoria dos 
professores do ISA, atitude essa que se mantém ainda hoje, destacando-se, por exemplo, as 
obras de Ferreira Lapa7 ou António Xavier Pereira Coutinho8, entre muitos outros. 
 
Dada a sua relevância, valor, singularidade e delicadeza, estas obras de arte foram mantidas 
em arquivo, na zona dos “reservados”, sendo o seu acesso controlado, pelo que esta exposição 
é a oportunidade única de todos as admirarem e de, simultaneamente, dar um contributo 
para a sensibilização da comunidade em geral e da académica em particular, para o 
reconhecimento da importância do Instituto Superior de Agronomia como elemento 
fulcral para o desenvolvimento do mundo Agrário em Portugal. 
 
A Exposição decorrerá até 15 de Julho de 2013, entre as 10h. e as 16h. no Salão Nobre do 
ISA, espaço da antiga biblioteca que remonta a 1917. 
 
CONTACTOS/INFORMAÇÕES: 
Gabinete de Comunicação e Imagem - ISA  
Tel.: 21 365 3557/58 / Fax: 21 365 31 95 
E-mail: gci@isa.utl.pt 

                                                 
1 Carl Lineu (1701-1778), foi um botânico, zoólogo e médico sueco, criador da nomenclatura binomial e da 
classificação científica, sendo assim considerado o "pai da taxonomia moderna".  
2 Félix de Avelar Brotero (1744-1828 ) foi um botânico português. Em sua homenagem foi fundada a Sociedade 
Broteriana, agremiação científica que através do seu Boletim teve grande importância no desenvolvimento da 
Botânica em Portugal. 
3 Domenico Agostino Vandelli (1735-1816) foi um naturalista italiano, com trabalhos fundamentais para o 
desenvolvimento da história natural e da química em Portugal nos finais do século XVIII e princípios do século 
XIX. Em 1768 foi-lhe atribuída a incumbência de criar o Jardim Botânico da Ajuda, hoje pertença do ISA. 
4 Giovanni Antonio Dalla Bella, nasceu em Pádua, Itália. Estudou Filosofia e Medicina, tendo obtido o 
doutoramento em 1748. Era professor de Física Experimental na Universidade de Pádua quando foi convidado 
pelo Marquês de Pombal (1699-1782) para vir para Portugal, leccionar Física no Colégio Real dos Nobres, que 
estava então a ser criado em Lisboa. Chegou a Portugal em 1766, tendo como primeira ocupação o 
estabelecimento do laboratório de Física do Colégio dos Nobres, tendo iniciado as suas actividades lectivas em 
1768. 
5 A Agricultura das Vinhas, de Vicêncio Alarte, é, a muitos títulos, uma obra preciosa. Datado de 1712, este 
volume de 224 páginas é o primeiro livro escrito em Português sobre os aspectos técnicos e práticos da 
viticultura e enologia. Numa época muito anterior às descobertas científicas que haveriam de iluminar a 
vitivinicultura moderna, Alarte apoia-se num valioso repositório de experiência e observação de muitos séculos, 
de que ainda hoje não podemos nem devemos prescindir. 
6 José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811), foi um sacerdote, professor, missionário e botânico brasileiro. 
Recolheu espécies animais, vegetais e minerais na então província do Rio de Janeiro entre 1783 e 1790, que 
foram insumos para sua obra posterior Florae Fluminensis, escrita entre 1825-1831. 
7 João Inácio Ferreira do Lapa (1823-1892), agrónomo notável, professor, académico e investigador do séc. XIX. 
Foi mestre ilustre de Veterinários e de Agrónomos e considerado o fundador da Ciência Agronómica em 
Portugal. Deixou uma bibliografia extensíssima, dedicando especial atenção às indústrias agrícolas. Regeu as 
cadeiras de “Química Agrícola” e “Tecnologia Rural”. Foi Director do Instituto Geral de Agricultura e do 
Instituto de Agronomia e Veterinária que ajudara a criar. 
8 D. António Xavier Pereira Coutinho (1851-1939) foi um engenheiro agrónomo e professor universitário 
português que se destacou como botânico e fitossistemata. Autor de Flora de Portugal (Plantas Vasculares): 
Disposta em Chaves Dicotómicas (1.ª ed. Lisboa: Aillaud, 1913; 2.ª ed. Lisboa: Bertrand, 1939) e de inúmeros 
outros trabalhos de Botânica e Silvicultura. 


