
Guia do
utilizador

BIBLIOTECA | Campo Arqueológico de Mértola

IntegramosHORÁRIO

2.ª a 6.ª feira: 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30

CONTACTOS

R. Dr. António José de Almeida, 1-3

7750-353 Mértola

Telefone: +351 286 612 443

E-mail: biblioteca@camertola.pt

Site: www.camertola.pt 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-CAM

EQUIPA

Coordenação
Filipa Medeiros

Referência e promoção dos recursos e serviços
M.ª Armanda Salgado

Tratamento Documental
Paula Rosa

Bruno Almeida



MISSÃO

ÁREAS
TEMÁTICAS

SERVIÇOS

MISSÃO

A Biblioteca do Campo Arqueológico de
Mértola (BCAM) é um serviço de informação
especializado em história, arqueologia e
património, cuja missão é selecionar, adquirir,
processar e tornar acessíveis recursos e fontes
de informação sobre a Península Ibérica e o
Mediterrâneo, numa perspetiva histórico-
-arqueológica.

Objetivos
• Satisfazer as necessidades de informação

dos utilizadores reais e virtuais;
• Divulgar e promover serviços e recursos;
• Fomentar o diálogo com a comunidade local

e com a comunidade escolar;
• Integrar a Sociedade da Informação e do

Conhecimento com proatividade e espírito
crítico;

• Contribuir para o fomento da literacia da
informação.

SERVIÇOS

• Serviço de referência presencial e virtual
• Leitura presencial
• Reprodução de documentos
• Acesso ao catálogo bibliográfico e à Internet
• Empréstimo interbibliotecas (EIB)

PRINCIPAIS ÁREAS TEMÁTICAS

• História da Civilização Islâmica
• História do Mediterrâneo
• Arqueologia medieval islâmica
• Cerâmica
• Conservação e restauro
• Património

COLEÇÕESCOLEÇÕES

As coleções bibliográficas
da BCAM repartem-se por
um Fundo Geral e por um
Fundo Especial. O Fundo
Geral da Biblioteca do
C.A.M. compreende uma vasta
e diversificada coleção, disponi-
bilizando, em livre acesso, cerca
de vinte mil documentos, divididos
por diversos suportes e tipologias. O
Fundo Especial é composto por dois
importantes corpos documentais de foro
patrimonial: a Biblioteca Cláudio Torres e a
Biblioteca José Mattoso. 

A Biblioteca Cláudio Torres compreende um
espólio bibliográfico de cerca de dez mil
documentos, alguns dos quais provenientes
da biblioteca do pai do seu possuidor, Flausino
Torres. Entre documentos inéditos dedicados
às mais diversas temáticas, destaca-se um
vastíssimo conjunto de periódicos, entre os
quais coleções completas de revistas
de arqueologia, que são atualmente um
verdadeiro ex-líbris.

A Biblioteca José Mattoso foi doada por este
investigador ao CAM em 1997 e compreende
cerca de quinze mil documentos, represen-
tando uma coleção especializada em História
Medieval. Este fundo encontra-se ainda em
fase de tratamento documental, mas em breve
será integralmente disponibilizado online.


