
Como encontrar uma obra?

Se se tratar de um manual, dicionário ou obra 
afim de um dos temas das secções, deve pro-
curar na secção respetiva:

• por ordem alfabética de bibliografado,   
biografado, homenageado...
(Bibliografias; Biografias; Homenagens)

• por ordem de autor clássico (Clássicos)

• pelo local de realização da exposição   
(Catálogos)

• pelo título geral (Congressos, Normas,   
Manuais);

• por língua (Dicionários).

As restantes monografias estão inseridas 
nas áreas: PI (inclui todas as monografias  
geograficamente reportadas à Península 
Ibérica, incluindo Gibraltar, apesar de ser 
território britânico, bem como Açores, Madeira, 
Canárias e Baleares – mas excluindo Ceuta); 
F (França); GB (Grã-Bretanha e Irlanda); I (Itália); 
A (África); AM (Américas); AO (Ásia e Oceânia; 
EU (Europa, excluindo PI, F, I e GB); GER (Geral, 
que inclui todas as monografias sem incidência 
geográfica específica ou com incidência em 
mais do que uma das outras divisões).

Como está organizado o acervo da Biblioteca de Arqueologia (BA)?

Monografias e publicações periódicas são tratadas de forma diferente na BA. As publicações periódicas 
estão organizadas por países (dos locais de edição) e, dentro destes, por ordem alfabética dos títulos. 
As monografias estão divididas por áreas geográficas e por secções. Os manuais, as biografias, as bi-
bliografias, os congressos, os catálogos de exposições e as homenagens, constituem secções. As mono-
grafias não integradas nestas secções estão organizadas topograficamente de acordo com o seu con-
teúdo, por países ou regiões (ou seja, segundo o país ou região de que tratam, e não por local de edição).

A BA integra também alguns milhares de separatas, que se encontram arrumadas em caixas france-
sas, e ordenadas alfabeticamente por autor.
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No caso dos periódicos, se souber o país de edição, 
pode ir diretamente à área da BA onde estão arru- 
madas as publicações periódicas desse país e pes- 
quisar seguindo a ordem alfabética. 
 

 
Muitos artigos estão já catalogados analiticamente, 

pelo que mesmo que o leitor não conheça a publica- 
ção em que se inserem, poderá pesquisá-los na base 
de dados da BA. 
 
 

 
Os Mapas e os Reservados devem ser pedidos aos 
funcionários da BA. 

 
 
 

Horário 
Segunda a Sexta-Feira das 9h30- 17h00 
De 1 de Julho a 15 de Setembro encerra das 13h00 às 14h00 
A BA encerra nos dias feriados

 
Palácio Nacional da Ajuda – Ala Norte, 
1349-021 Lisboa T. 213 614 200 
bibliotecaarqueologia@igespar.pt 
www.igespar.pt 
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No caso dos periódicos, se souber o país 
de edição, pode ir diretamente à área da 
BA onde estão arrumadas as publicações 
periódicas desse país e pesquisar seguindo 
a ordem alfabética. 

Muitos artigos estão já catalogados indivi-
dualmente, pelo que mesmo que o leitor não 
conheça a publicação em que se inserem, 
poderá pesquisá-los na base de dados da BA.

Os Mapas e os Reservados devem ser 
pedidos aos funcionários da 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


