
Acesso virtual

O acervo da BA está in-
tegralmente catalogado, 
podendo ser consultado 
em http://bibliotecas.pa-
trimoniocultural.pt/

Acesso pedonal

A BA é acessível por escadas, por rampas e por elevador, sem restri-
ções para os portadores de deficiência motora. Em caso de necessi-
dade de apoio especial contatar previamente a Biblioteca, através 
do telefone n.º (+351) 21 361 42 00 ou do e-mail: 
bibliotecaarqueologia@dgpc.pt

Acesso em viatura própria

Existem locais de estacionamento. Os lugares são limitados, 
pelo que se recomenda a utilização de transportes públicos.

Acesso por transporte público

Autocarros n.os 60, 729, 732, 742 
(paragem: Palácio da Ajuda)

Para quem?

O acesso à Biblioteca de Arqueologia (BA) é gratuito para todos os cidadãos maiores de 16 anos, 
sendo especialmente  vocacionada para investigadores, docentes, estudantes e profissionais de ar-
queologia ou de áreas afins. O acesso às obras é direto, sem requisição ou reserva prévia.

Fotocópias

Na BA é facultado serviço de fotocópias, desde 
que respeitada a Lei dos Direitos de Autor 
e dos Direitos Conexos. Excluem-se desta 
possibilidade as obras com datas de publicação 
anteriores a 1900 ou em mau estado de 
conservação. As fotocópias, apenas em formato 
A4, são executadas pelos próprios utilizadores e 
requerem a aquisição prévia de um cartão que 
permite o acesso à máquina, pré-pago, para 50 
ou 100 fotocópias. Este cartão é recarregável.

Postos de leitura

A Biblioteca possui 24 
postos de leitura. É au-
torizada a utilização de 
computadores portáteis.

Consulta local 
do catálogo

A BA dispõe de 4 pos-
tos de pesquisa local e 
acesso à Internet.

Mapoteca

A BA possui também uma coleção cartográfi-
ca, que inclui, entre outras, a Carta Geológica 
de Portugal na escala 1:50.000, incluindo as 
respetivas notícias explicativas, bem como a 
Carta Militar de Portugal na escala 1: 25.000 
e a Carta Corográfica de Portugal nas esca-
las 1:50.000 e 1:100.000.
Os utilizadores  podem solicitar aos funcio-
nários da BA o acesso a este acervo, que só 
pode ser consultado na Sala de Leitura.

Reservados

O acervo colocado em Reservados é 
residual mas poderá ser consultado, 
apenas na Sala de Leitura, mediante 
pedido a um dos funcionários da BA.

Acessibilidade

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
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