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Cartas de Jogar da Real Fábrica reeditadas pela INCM 
 

 
A INCM reeditou cartas de jogar da Real Fábrica de Cartas de Jogar antepassada 
da Imprensa Nacional. Com esta emissão a INCM homenageia o seu passado 
produzindo, a partir das matrizes originais, réplicas de cinco dos mais famosos 
baralhos de cartas de jogar.  
 
Sob a orientação da investigadora Fernanda Frazão, foram feitas réplicas das 
«Cartas portugueses» (1770), das «Cartas Constitucionais» (1821-1836), das 
«Cartas das Quatro Partes do Mundo» (1822), das «Cartas Constitucionais de Duas 
Cabeças» (1836) e das «Cartas Tipo Alemão» (Século XIX). 
 
A história das cartas de jogar em Portugal remonta aos finais do século XV onde 
surgem os primeiros registos. Os baralhos deste período foram «exportados» para 
todo o mundo nas nossas caravelas, e no século XVI eram fabricados pelos 
japoneses, indonésios e indianos, que os adaptaram às suas culturas. 
  
Dos cinco baralhos agora recuperados, foram elaboradas duas edições, uma 
normal, com 1000 exemplares e outra, de acabamento especial, com 100 
exemplares. Todos os baralhos são acompanhados de certificado de garantia 
numerado e acondicionados em caixa de cartão com design adaptado à época, 
podendo ser adquiridos nas lojas da INCM e na sua loja online em www.incm.pt . 
 
Para testemunhar a oportunidade da iniciativa da INCM, vale a pena relembrar a 
importância que se começa a dar ao estudo das cartas de jogar, como atentam a 
Convenção Internacional de Cartas de Jogar, que se realizou no passado mês de 
Outubro na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa e a exposição que se encontra patente, até 31 de Dezembro, na Biblioteca 
Nacional de Portugal sobre «Cartas de Jogar: da fábrica à mesa». 
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