Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos

Serviço de Fotocópias
A biblioteca disponibiliza um serviço de fotocópias pagas
em sistema Self-Service.
O utente deverá adquirir um cartão junto da recepção e
proceder ao seu carregamento.

Serviço de Cafetaria
(a disponibilizar futuramente)

Serviços de Promoção da Leitura
Um conjunto de actividades que visam o incentivo à leitura
para crianças, jovens e adultos.

Contos Contados:
Público-alvo: crianças do 1.º ciclo e 5.º ano do 2.º ciclo do
Ensino Básico. Todas as Quartas-feiras (14h30)

Visita Guiada à Biblioteca:
Público-alvo: crianças dos 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo e dos 5.º e
6.º ano do 2.º ciclo do ensino básico.
Pretende-se sensibilizar os jovens para a utilização da
biblioteca pública, dando-lhes a conhecer o novo espaço,
formas de organização e arrumação, os fundos
documentais e os diversos suportes de informação
existentes, os espaços, serviços e valências que lhes
disponibilizamos.

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

Guia do

Utilizador

Recepção e Atendimento
4 balcões de atendimento nos 4 pisos, com serviço de
referência, de informações e de apoio e acompanhamento dos
leitores.
Catálogo informatizado disponível on-line para pesquisa de
documentos pretendidos.

Fundo Local
Reúne um conjunto de documentos essenciais para o estudo
da nossa região, quer a nível global quer particularizando
cada freguesia.

Fundos Documentais Especiais
Fundo de Banda Desenhada
Fundo Piteira Santos

Serviço de Informação à Comunidade
Presta informações que vão desde o acesso ao ensino superior
à toxicodependência, horários de transportes, horários e
moradas de Serviços Públicos no Concelho, etc.

Serviço Empréstimo Domiciliário
Sector Infantil e Juvenil; Sala do Conto; Espaço para ateliêrs
(piso 1)
Sector de Recepção e Atendimento, Empréstimo
domiciliário, Leitura de Periódicos, Espaço Internet; WC
equipado com fraldário e Auditório (piso 0)
Sector de Adultos (piso 1)
Sector de Fundos Especiais (piso 2)
Fundo Documental que conta com 85 000 documentos, sendo
cerca de 5 500 documentos multimédia (CD, videocassetes,
DVD e CD-ROM)
345 lugares sentados para leitura, consulta e utilização das
novas tecnologias.

Um dos principais serviços prestados pelas Bibliotecas reside
no empréstimo de livros, CD, videocassetes, DVD, e CD-ROM,
para o qual o utilizador apenas necessita de obter um cartão
de leitor. O cartão de leitor é gratuito e deve ser solicitado na
recepção.
Para obtenção do cartão de leitor, é necessário:
- Bilhete de Identidade actualizado ou outro documento
identificativo (ex. passaporte, carta de condução);
- Documento comprovativo da morada, nomeadamente carta
de condução, um recibo de consumo de água, luz, telefone ou
similar ou ainda atestado de residência, emitido pela
correspondente Junta de Freguesia;
- Fotografia actualizada, a qual será posteriormente devolvida.
- A atribuição de cartão de leitor a menores de 16 anos e o seu
uso, está condicionado à autorização dos pais, tutores ou
encarregados de educação, que assumem por aqueles inteira
responsabilidade.

Dispõe dos seguintes serviços e valências:

Serviço de Audiovisual
Auditório

Com equipamentos para visualização e audição de DVD’s,
CDI’s e CD’s áudio.

Com 81 lugares e equipado com sistema de som, de vídeo e de
audioconferência

Serviço Informático

Espaço Expositivo
Possui áreas para exposições.

Com 25 computadores multimédia para uso de CD-ROM’s,
aplicações do MS-OFFICE, scanner, impressora a cores e
acesso à Internet.
2 computadores para pessoas com necessidades especiais.

