BIBLIOTECA MUNICIPAL FERNANDO PITEIRA SANTOS
AVª Conde Castro Guimarães, 6
Reboleira 2720-119 AMADORA
Telefone geral: 214 369 000
Telefone directo: 214 369 054
Fax: 214 948 777
www.cm-amadora.pt/bibliotecas
Horário de funcionamento:
2.ª feira
10h00 às 18h00 – Abertura do Piso 0/Recepção
3.ª a 6.ª feira
10h00 às 19h00
Sábado
10h00 às 18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERNANDO PITEIRA SANTOS – PÓLO DA BOBA
Praceta António Duarte, 4-A
São Brás 2700-932 AMADORA
Telefone geral: 214 369 000
Telefone directo: 214 929 170
bibliotecas@cm-amadora.pt
www.cm-amadora.pt/bibliotecas

A BIbLIOTECa

Horário de funcionamento:

Serviço de empréstimo domiciliário

2.ª a 6.ª feira
Das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

VaI a CaSa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fernando Piteira Santos

O PROJECTO

A QUEM SE DESTINA

“A Biblioteca vai a casa” é um projecto da Biblioteca
Municipal Fernando Piteira Santos, desenvolvido em colaboração com a Divisão de Intervenção Social e apresenta-se com a ideia de tornar o Serviço de Empréstimo
acessível aos residentes do concelho da Amadora que,
por limitações de mobilidade, se encontrem impossibilitados de a frequentar. Trata-se de um programa destinado a minorar as dificuldades de acesso à cultura e
informação sentidas por esses cidadãos, deslocando o
empréstimo à sua residência.

Residentes no concelho que por limitações de mobilidade
não possam deslocar-se autonomamente à Biblioteca.

OBJECTIVO
Fornecer um Serviço que com base nos princípios da
Biblioteca Pública, a informação, a educação, a cultura
e o lazer, adapte às necessidades especiais dos residentes do concelho os serviços regulares da Biblioteca,
no acesso à informação e ao uso da documentação,
contribuindo assim para valorizar a pessoa humana,
assegurar os direitos de cidadania, promovendo a inclusão social.

O EMPRÉSTIMO
n Quinzenalmente a Biblioteca leva a casa do muní-

cipe, com limitações de mobilidade, os documentos
requisitados recolhendo os documentos do empréstimo anterior.
n Os munícipes poderão requisitar as obras pretendi-

das através de contacto prévio que será realizado pelos
Serviços da Biblioteca no dia anterior à visita
n Só poderão ser requisitados

até 5 obras de cada vez.

