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BIBLIOTECA DO MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Orientações de funcionamento face à pandemia COVID 19 
 

Informam-se os utilizadores que a Biblioteca e o Arquivo seguem as orientações da DGS, da DGLAB, da IFLA e 
da BAD 

 

CONSULTAS PRESENCIAIS 
 

� As consultas presenciais terão de ser previamente agendadas junto dos serviços da biblioteca 

através dos seguintes emails (e sujeitas a email de confirmação por parte da funcionária da 

Biblioteca): 

� cristinacoito@mnarqueologia.dgpc.pt 

� susanamiranda@mnarqueologia.dgpc.pt  

 
� Diariamente a biblioteca só poderá receber 2 utilizadores em simultâneo; 

� Recomenda-se a consulta da base de dados da biblioteca disponível online, para selecção prévia 

das obras a consultar, em http://bibliotecas.patrimoniocultural.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx; 

 

Como as bibliotecas da DGPC estão em rede, não esquecer de seleccionar a biblioteca e base de 

dados pretendida. No caso de encontrar alguma dificuldade pode sempre contactar a biblioteca 

pelo telefone 213 620 000; 

 

� A lista das obras pretendidas para consulta, pode ser enviada para os mesmos emails, para que 

estas se encontrem já na sala de leitura aquando da chegada do utilizador; 

� As obras serão entregues pela funcionária e não poderá haver acesso livre às estantes; 

� Após consulta das obras, estas ficarão sujeitas a um período de quarentena, assegurado pela 

Biblioteca; 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

� Os utilizadores devem vir munidos de máscaras faciais, de uso obrigatório durante o tempo de 
permanência na biblioteca; 

� É, igualmente, obrigatória a higienização das mãos com solução antissética de base alcoólica, 
disponibilizada no local, à entrada e à saída da biblioteca; 

� Aconselha-se a utilização de luvas. 
 

� As funcionárias da Biblioteca também cumprirão estas medidas. 

Agradecemos aos nossos leitores a melhor compreensão e o cumprimento das novas regras de 
acesso à Biblioteca do MNA de modo a podermos manter o nosso serviço aberto e em segurança 
para todos. 


