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História da Biblioteca 

 

 

A Biblioteca do Exército resulta da fusão da Biblioteca do 

Ministério da Guerra e da Biblioteca do Corpo de Estado-

Maior (art.º. 40.º do Dec. n.º 16:407 de 19 de Janeiro, 

publicado na Ordem do Exército n.º 2 (1ª Série)).  

Na sua dependência encontra-se a Biblioteca Digital do 

Exército, criada em 2014, com o objetivo agregar e 

disponibilizar conteúdos digitais e digitalizados de diversa 

tipologia (texto, imagem, som, vídeo, cartografia, iconografia), 

com origem no vasto património documental constituído por manuscritos, publicações 

raras, legislação militar e outra obras (Despacho nº 34/CEME/2014, de 19 de 

Fevereiro). 

 

Antecedentes 

A sua origem remonta à criação de uma Livraria no 

Archivo da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e 

da Guerra (Alvará de 28 de Julho de 1736). Mais tarde, com a 

publicação da “Memória sobre os Exercícios de Meditação 

Militar”, em 1782, pelo Conde Schaumbourg-Lippe, foi 

determinada a criação de uma biblioteca em cada Guarniçaõ, 

debaixo da Guarda e Direçaõ do Governador ou 

Commandante, proporcionando assim a possibilidade de criar 

hábitos de leitura, formar-se o espírito militar e prover-se de 

ideas.  

 

Biblioteca do Corpo de Estado-Maior 

Em 1834 foi fundado o Corpo de Estado-Maior de que 

faziam parte as “Comissões Especiais” destinadas a estudar e 

a preparar o theatro de guerra. Deste período existem ainda 

hoje na Biblioteca alguns livros com dedicatórias pelo que se 
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presume a existência de uma Biblioteca (Decreto de 18 de Julho de 1834). Contudo só 

por Carta de Lei de 23 de Junho de 1884 foi oficializada a criação da Biblioteca do 

Corpo do Estado-Maior, chefiada por um Capitão que desempenhava funções de 

secretário technico e da junta consultiva, tendo também a seu cargo o gabinete de 

instrumentos topográphicos e photográphicos (Ordem do Exército de 31 de Outubro de 

1884). 

 

Biblioteca do Ministério da Guerra 

Em 22 de Dezembro de 1836 foi criada a Biblioteca do 

Ministério da Guerra e nomeada uma comissão instaladora 

constituída por oficiais-mores da Secretaria de Estado da Guerra, 

que, no inicio de 1837, procedeu à seleção das obras existentes 

no Depósito das Livrarias e que deu origem à coleção inicial.  

 


