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Biblioteca José Mattoso – horta da Malhadinha



Espólio bibliográfico

• 9 a 10 mil 
exemplares/volumes

• Monografias, 
periódicos, teses



Monografias



Periódicos



Arquivo pessoal José Mattoso



Etapas do tratamento documental

• Higienização e acondicionamento do acervo

• Arrumação preliminar das grandes divisões 
temático-documentais

• Catalogação, indexação, classificação: produção 
de registos catalográficos



Higienização e acondicionamento

• Conservação 
preventiva

• Recurso a aspirador 
doméstico para os 
livros modernos

• Panos de flanela e 
trinchas macias para 
todo o acervo

• Oxigenação de cada 
exemplar

• Reintegração e 
acondicionamento de 
exemplares em mau 
estado



Arrumação do acervo

• Arrumação preliminar até à conclusão do 
tratamento documental

• Divisões temático-documentais de maior relevo

• O sistema de cotas da BCAM implica divisões 
temático-documentais



Produção de registos catalográficos

• Catalogação: inserção no catálogo dos vários títulos do 
acervo, geralmente pertencentes a uma mesma edição
• ISBD, RPC, UNIMARC

• Indexação: descrição do conteúdo conceptual de cada 
título através de uma linguagem documental
• Linguagem documental da BCAM

• Classificação: atribuição de notações classificatórias aos 
vários títulos do acervo
• CDU



Política documental

• Foi mantida, no essencial, a política definida para as 
coleções da BCAM:

• Manual de procedimentos BCAM: campos UNIMARC, descritores e 
notações recomendadas para cada fundo, etc.

• Ajustes na política documental por parte da coordenação 
do projeto:

• Destaque para a informação fornecida nos campos de notas



Tratamento documental

Tarefas Out-
10

Nov-
10

Dez-
10

Jan-
11

Fev-
11

Mar-
11

Abr-
11

Mai-
11

Jun-
11

Jul-
11

Ago-
11

Higienização, acondicionamento

Catalogação, indexação, classificação

Publicações periódicas

Obras de referência

História medieval

Fontes documentais

História geral

História religiosa

História moderna

Literatura e linguística



Tratamento documental
Tarefas Set-11 Out-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Fev-12

Catalogação, indexação, classificação

Literatura e linguística

Antropologia cultural, etnografia

Ciências auxiliares da história

Historiografia

História contemporânea

Atas de encontros científicos

Catálogos

Filosofia

Ciências Sociais

Arte, arquitetura

História local

Informação e Documentação



Tratamento documental

• 4165 registos produzidos até ao momento:
• 3743 títulos de monografias
• 260 títulos de periódicos
• 162 analíticos (registos de partes de documentos, tais como 

artigos, comunicações, etc.)

• 6756 exemplares ou volumes:
• 4643 ex. de monografias
• 2113 ex. de periódicos



Principais divisões do acervo

Fontes documentais 718
História medieval 604
Obras de referência 346
História geral 306
História religiosa, da Igreja e ordens religiosas 284

Periódicos 260
Literatura e linguística 217
Arte 207
Atas de encontros científicos 160
História contemporânea 130
História moderna 111



Composição dos dois principais conjuntos

História medieval 604
História medieval geral / outros países 278
História medieval portuguesa 196
História medieval espanhola 130

Fontes documentais 718
Por país:

Fontes portuguesas 369
Fontes não portuguesas 349

Fontes espanholas 142
Por categoria:

Fontes literárias/narrativas 492
Fontes históricas/legais 205
Fontes iconográficas 21



Títulos por língua de publicação

Português 2250

Francês 964

Castelhano 629

Inglês 274

Latim 171

Italiano 89

Alemão 63



Títulos por país de publicação

Portugal 2156
França 821
Espanha 577
Reino Unido 129
Estados Unidos 80
Itália 79
Brasil 60
Bélgica 50
Alemanha 38



Trabalho futuro

• Terminar o tratamento documental do acervo bibliográfico

• Revisão especializada dos descritores

• Analíticos das comunicações em atas de encontros 
científicos

• Inclusão de resumos analíticos nos registos 
catalográficos

• Tratamento e disponibilização do arquivo pessoal JM



Iniciativas de promoção e divulgação da 
Biblioteca José Mattoso

Acessibilidade

Catálogo on-line

Bibliografias temáticas

Digitalizações

Repositório científico do 
CAM

Destaques mensais

Biobiliografia

Redes sociais

Comunidade escolar e 
local



Horta da Malhadinha – Biblioteca José Mattoso



Iniciativas de promoção e divulgação da Biblioteca 
José Mattoso

Integração física do acervo da BJM na sede do Campo 
Arqueológico de Mértola, Casa Amarela

A biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola passará a ser constituída 
por um importante fundo documental especializado em História 

Medieval, islâmica e cristã



Iniciativas de promoção e divulgação da Biblioteca 
José Mattoso



Iniciativas de promoção e divulgação da Biblioteca 
José Mattoso

• Criação de bibliografias temáticas

literatura galego-portuguesa;
história cultural e das mentalidades medievais; 
nobreza;
ordens religiosas;
outras



Digitalização de 
analíticos

• Preservar a memória 
científica da 
Instituição

• Divulgar e  
disponibilizar a 
produção científica

• Cerca 200 textos da 
autoria de José 
Mattoso

• 95 digitalizações 
realizadas

[ _ ]

3 “Perspectivas actuais da 
investigação e da síntese na 
historiografia medieval 
portuguesa” [PP200_2]

Anuario de estudios 
medievales 

V. 13 (1983) p. 641-
662 

4 “Refranes que dizen las viejas 
tras el huego” [PP200_3]

Anuario de estudios 
medievales

V. 17 (1987) p. 485-
490

5 “O poder e a morte” [PP200_4] Anuario de estudios 
medievales

V. 25, n. 2 
(1995)

p. 395-
427

6 “Notas sobre a estrutura da 
família medieval portuguesa” 
[PP202]

Anais/Academia 
Portuguesa de História 

S. 2, v. 24, t. 1 
(1977) 

p. 121-
158 

7 “S. Martinho de Dume e as 
correntes monásticas da sua 
época” [PP202_1]

Anais/Academia 
Portuguesa de História 

S. 2, v. 28 
(1982) 

p. 339-
352 

8 “Os estudos medievais na 
Academia Portuguesa da 
História” [PP202_2]

Anais/Academia 
Portuguesa de História 

V. 
comemorativo 
(1987)

p.361-
376 

9 “O imaginário do além em Gil 
Vicente” [PP207] 

Arquivos do Centro 
Cultural Calouste 
Gulbenkian

V. 37 (1998) p. 71-92

10 “Para que serve a História” 
[PP217]

Arganilia N. 3 (1994) p. 79-90

11 “A região de Arganil: de fronteira 
a terra senhorial” [PP217_1] 

Revista portuguesa de 
História 
Arganilia

T. 16 (1976)
N. 5 (1996) 

p. 143-
158 
p. 49-64

12 “O tempo português de Santo Arganilia S 2 n 8 (1998) p 43 52



Repositório Científico 
do Campo 

Arqueológico de 
Mértola

O Repositório Científico
do CAM encontra-se
alojado no designado
Repositório Comum
• Aumenta a 

visibilidade e valor 
público da 
instituição;

• Serve como 
indicador de 
qualidade;

• Demonstra a 
relevância científica, 
económica e social 
das atividades de 
investigação



Iniciativas de promoção e divulgação da Biblioteca 
José Mattoso

Ex-Líbris - todos os meses a Biblioteca do CAM destaca uma obra
pertencente ao Fundo Especial José Mattoso, tendo em vista a promoção e a
difusão de um acervo documental com características únicas

Divulgação da bibliografia de José Mattoso

Criação de um espaço virtual dedicado à vida e obra de José Mattoso

Redes sociais – Facebook e Twitter

Sites especializados - LibraryThing



LibraryThing

Site dedicado à 
catalogação

Permite pesquisar, 
adicionar livros, 
atribuir-lhes uma 
avaliação, associar 
etiquetas, recensões 
e comentários

26 obras registadas, 
apresentando-se um 
resumo de cada uma

Disponível em : 
http://pt.librarything.c
om/profile/camertola

http://pt.librarything.com/profile/camertola
http://pt.librarything.com/profile/camertola


Iniciativas de promoção e divulgação da Biblioteca 
José Mattoso

Fomentar o diálogo com a comunidade local e escolar

Contribuir para o fomento da literacia da informação e 
estimular o gosto pelo estudo da História

Ateliês de História Medieval: baús pedagógicos, contendo objetos do 
imaginário literário (jograis, cavaleiros, castelos, espadas)

Baú: o que contas?

Contos do Maravilhoso: contactar com romances da história medieval a partir de 
excertos da Demanda do Santo Graal e das Mil e Uma Noites

Entre muçulmanos e cristãos: jogo de tabuleiro que permite testar 
conhecimentos sobre história medieval



Iniciativas de promoção e divulgação da Biblioteca 
José Mattoso

Criação de um portal sobre bibliotecas particulares

Cooperação entre bibliotecas

Reunir informação sobre as bibliotecas afins

Diálogo entre bibliotecas

Visibilidade
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