
Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos

Guia de

Empréstimo

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos

Horário de funcionamento:
Av. Conde Castro Guimarães, 6, 2720-119 Reboleira - Amadora

Telef.: 21 436 90 54 - Fax: 21 494 87 77
bibliotecas@cm-amadora.pt

2ª Feira - 10h00 / 18h00 (Abertura só Piso 0 / Recepção)
3ª a 6ª Feira - 10h00 / 19h00 - (Piso -1 e Piso 2 encerra às 18h)
Sábado - 10h00 / 18h00 - (Piso -1 encerra 12h às 15h / Piso 2)

Pólo da Boba
Praceta António Duarte, 4-A, 2700-332 São Brás - Amadora

Telef.: 21 436 90 56 - Fax: 21 492 61 09
bibliotecas@cm-amadora.pt

2ª a 6ª Feira - 10h00 às 13h00 - 14h00 às 18h00



Empréstimo Domiciliário
O empréstimo domiciliário é um serviço gratuito, e é
efectuado na Recepção (Piso 0) mediante a apresentação do
Cartão de Leitor. Cada utilizador, poderá requisitar até 5
suportes de informação. Podem ser requisitados para
empréstimo domiciliário todos os suportes de informação,
colocados em livre acesso e em depósito, excepto os
seguintes:
. Obras de Referência (Enciclopédias, dicionários);
. Periódicos (Jornais, Revistas, Boletins);
. Obras Autografadas e ou Reservadas;
. Obras em volumes;
. Obras em mau estado de conservação;
. Os documentos que fazem parte do Fundo Local

Livros:
Pode requisitar por um período de 8 ou 15 dias.

Vídeos, CD, Cd-Rom, DVD:
Pode requisitar por um período de 8 dias.

Penalizações
No caso do não cumprimento dos prazos de empréstimo o
leitor será penalizado pelo período equivalente ao atraso na
devolução, não podendo nesse período da penalização utilizar
o Serviço de Empréstimo.

Renovação
São permitidas no máximo 2 renovações, sempre que o
suporte da informação não se encontre reservado ou fora do
prazo limite de entrega.
A renovação pode ser solicitada presencialmente,
telefonicamente ou via e-mail.

Propostas de Aquisições
Dispõe de um formulário que possibilita sugerir a aquisição
de títulos.

Opiniões Sugestões
As suas opiniões e sugestões são fundamentais para a
melhoria contínua dos nossos serviços.

Cartão de Leitor
O cartão de Leitor é pessoal e intransmissível.
A posse do Cartão de Leitor das Bibliotecas da Câmara da
Amadora permite-lhe usufruir do nosso serviço de
empréstimo domiciliário, assim como beneficiar de
actividades que impliquem a sua apresentação.
O pedido do cartão é gratuito, para o fazer basta preencher o
formulário “Pedido de Cartão”, apresentar o seu Bilhete de
Identidade ou Cartão de Cidadão, comprovativo de morada e
uma fotografia.
Os leitores com idade inferior a 16 anos, deverão apresentar o
formulário “Pedido de Cartão” assinado pelo respectivo
encarregado de educação.


