
O Ecomuseu Municipal do Seixal recebe Fundo Documental Ana Reis 

O Ecomuseu Municipal do Seixal recebeu, em outubro de 2019, a doação da coleção documental sobre o
sobreiro e a cortiça da engenheira silvicultora Ana Reis, a qual, dado o seu interesse e valor histórico e
científico, constitui uma referência para todos os investigadores no estudo destas temáticas.

Ao longo de mais de 20 anos a referida engenheira silvicultora reuniu e organizou este fundo documental
(coleção de documentos que atestam a produção científica e os vários eventos marcantes ocorridos no
sector ao longo do século passado, contendo ainda algumas referências da centúria anterior), o qual, tendo
servido de apoio à sua própria atividade profissional e produção científica, foi ainda ao longo dos anos
disponibilizado quer a outros técnicos silvicultores e a estudantes através de consulta presencial, quer de
uma forma mais  generalizada,  através  da divulgação das  respetivas referências bibliografias a todos os
interessados, por via online em página própria.

Atualmente, o referido fundo documental (que doravante será designado  Fundo Documental Ana Reis) é
constituído por mais de oito mil referências (nacionais e estrangeiras) sobre o sobreiro e a cortiça – desde
monografias, publicações periódicas, atas de encontros científicos e artigos de revistas da especialidade, a
folhetos  de  divulgação  e  recortes  de  jornais  –, encontrando-se  organizado  por  áreas  temáticas  de
investigação:  arte/literatura,  aspetos  tecnológicos,  bibliografias,  comércio,  estudos  globais,  indústria,
normas/terminologia e produção.



A Eng.ª Ana Reis que, no início da sua vida profissional, chegou a desenvolver investigação sobre a cortiça
com recurso às instalações da Fábrica da Mundet (Seixal), colaborou em vários momentos com o Ecomuseu
Municipal do Seixal, tendo integrado em 2000 a comissão científica da conferência internacional  Cortiça,
Património Industrial e Museologia organizada pelo Município do Seixal / Ecomuseu Municipal, tendo ainda
sido co-autora de artigos integrados no capítulo “Cortiça, matéria-prima de aplicação universal”, do livro
Quem diz cortiça diz Mundet, editado pela mesma autarquia em 2010.

Considerando  o interesse e o valor deste fundo documental,  o Município do Seixal e o seu Ecomuseu
Municipal  congratulam-se  que  a  Eng.ª  Ana  Reis  tenha  decidido  confiar-nos  a  missão  de  procurar  dar
continuidade à disponibilização e acesso deste fundo documental aos investigadores, estudantes e a todos
os  interessados.  O  Fundo  Documental  Ana Reis vem  assim  complementar  e  enriquecer  a  coleção  de
documentação de temática corticeira já existente no  Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu
Municipal (dado ser esta uma área de estudo e investigação museológica reportada ao Núcleo da Mundet
do  Ecomuseu  Municipal),  correspondendo  assim  às  necessidades,  aos  interesses  e  às  solicitações  dos
utilizadores  que  nos  visitam,  possibilitando  a  abertura  de  novos  campos  de  investigação  e,
simultaneamente,  potencializando  a  criação  e  a  diversificação  de  novos  utilizadores  do  Centro  de
Documentação e Informação.

O  Fundo  Documental  Ana Reis encontra-se,  neste  momento,  em  tratamento  técnico  documental
(classificação, descrição, indexação, acondicionamento e armazenamento), com respeito pela organização e
classificação original. O seu acesso é ainda condicionado e pode ser solicitado mediante marcação prévia
através do e-mail ecomuseu.cdi@cm-seixal.pt para o Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu
Municipal do Seixal.

mailto:ecomuse.cdi@cm-seixal.pt


Mais informações sobre o Centro de Documentação e Informação em: http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-
municipal/nucleo-da-mundet. 
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