
Novos recursos

Objetivo

O objetivo da Biblioteca de Arqueologia (BA) é servir os seus utilizadores, 
assegurando o acesso ao mais amplo acervo bibliográfico em arqueologia 
em Portugal, com mais de 30.000 monografias e 1.400 títulos de publica-
ções periódicas da especialidade. 

A BA tem sido permanentemente enriquecida através de diversas formas 
de aquisição, nomeadamente permuta, oferta e compra.

Recursos

A BA é especialmente focada 
na arqueologia da Península 
Ibérica, possuindo também um 
importante acervo nos domí-
nios da arqueologia em geral, 
antropologia, numismática, epi-
grafia, arte rupestre e ciências 
aplicadas à arqueologia, bem 
como sobre contextos noutros 
países europeus, em África, nas 
Américas, na Ásia e na Oceânia.

Constituição

A BA é maioritariamente constituída pela antiga biblioteca 
da Delegação em Lisboa do Instituto Arqueológico Alemão 
(IAA), cedida a título permanente, em regime de comodato, 
pela República Federal da Alemanha ao Estado Português.

O acervo da BA integra ainda o restante acervo bibliográfico 
existente no ex-IPA e um valioso acervo cartográfico, em 
grande parte oriundo também do IAA, no qual foram 
integrados inúmeros mapas existentes no ex-IGESPAR, I.P. 
e na DGPC.

Onde?

A BA está acessível no piso 2 
da ala Norte das instalações da 
DGPC no Palácio Nacional da 
Ajuda – Ala Norte 
1349-021 Lisboa.

Acesso

O acesso à BA é gra-
tuito para todos os 
cidadãos maiores de 
16 anos. O acesso às 
obras é direto, sem 
requisição ou reserva 
prévia.

Catálogo

O acervo da BA está in-
tegralmente catalogado, 
podendo ser consultado 
através do link na página 
http://bibliotecas.patrimo-
niocultural.pt/ ou direta-
mente na BA.

Horário
Segunda a sexta-feira das 9h30- 17h00
De 1 de julho a 15 de setembro, encerra das 13h00 às 14h00
De 1 de setembro a 15 de julho o horário é alargado à 
quarta-feira até às 20h00
A BA encerra nos dias feriados

Palácio Nacional da Ajuda – Ala Norte
1349-021 Lisboa 
Tlf. 213 614 200 
www.patrimoniocultural.pt
bibliotecaarqueologia@dgpc.pt


