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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAMACOR
Pátio do Conde  / 6090-541 Penamacor
Tel.: 277 394 931 / Fax: 277 394 196
Email: biblioteca@cm-penamacor.pt

GPS: 40.16871, -7.169915

De segunda a sexta-feira
10:00h -13:00h / 14:00h -18:00h

A Biblioteca Municipal de Penamacor foi criada por 
decisão Camarária em Setembro de 1946. Em Abril 
de 1949 foi criada a Comissão de Formação da 
Biblioteca Municipal.
Desde então, a Biblioteca Municipal ocupou vários 
espaços, tendo sucessivamente passado pela Casa 
do Povo (1955), Paços do Concelho (1980), e 
ex-Quartel, onde ocupou as instalações deixadas 
vagas pela Caixa Geral de Depósitos, até instalação 
definitiva, em 2006, no antigo Solar do Conde, 
edifício recuperado e adaptado para o efeito.
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OFICINA TIC & TAC DEPÓSITO

ESPAÇO INFANTIL

SALA DA 
LITERATURA

GABINETE

SALA MARTINS 
DA CRUZ

SALA DE
REFERÊNCIA

SALA DE VÍDEO

SALA MULTIMÉDIA 

WC

WC

ÁTRIO/RECEÇÃO
PERIÓDICOS

SALA DE CONSULTA GERAL 
E FUNDO LOCAL



A posse do Cartão de Utilizador da Biblioteca Municipal 
permite usufruir do serviço de empréstimo domiciliário, 
assim como beneficiar de actividades ou serviços que 
impliquem a sua apresentação. 
O pedido de cartão é gratuito. Deverão ser apresentados 
o bilhete de identidade ou outro documento de 
identificação válido.

Obras de Referência (dicionários, enciclopédias, 
etc.), publicações periódicas (jornais e revistas), 
obras dos fundos especiais (reservados) e Fundo 

Local, são de acesso reservado ou não passível de 
empréstimo domiciliário.

SERVIÇO DE REFERÊNCIA: dicionários, enciclopédias 
e outros documentos que permitem a resposta rápida 
a uma questão ou pedido de informação.
DOSSIÊS DE IMPRENSA: recortes de jornais locais 
com as notícias relacionadas com o concelho de 
Penamacor.

REFERÊNCIA 
E INFORMAÇÃO

Tem por objetivo auxiliar os utilizadores a 
orientarem-se autonomamente na biblioteca.

FORMAÇÃO DO 
UTILIZADOR 

SERVIÇOS

LEITURA EM 
LIVRE ACESSO
Várias salas com documentos variados em livre 
acesso e para empréstimo domiciliário.

EMPRÉSTIMO 
DOMICILIÁRIO
Mediante a apresentação do cartão de leitor, o 
utilizador da Biblioteca pode levar 3 livros por 15 dias, 
2 CDs áudio por 5 dias, 1 DVD ou CD-ROM por 1 dia.

MULTIMÉDIA
SALA VÍDEO: um vasto leque de filmes e documentários 
disponíveis para empréstimo domiciliário e visionamento 
na sala.
SECÇÃO ÁUDIO: inúmeros CDs áudio para empréstimo 
domiciliário ou audição no espaço da Biblioteca.
SECÇÃO DE CDS-ROM: cerca de 100 títulos para 
empréstimo domiciliário ou utilização no espaço da 
Biblioteca.

CARTÃO DE 
UTILIZADOR

LEITURA 
DE RESERVADOS
Cerca de 5.000 documentos para consulta local.
Fundo Júlio Rodrigues da Silva.
Fundo Andrade Pires.
Fundo Arcipreste.
Fundo Padre Pinto.
Fundo Biblioteca Popular Educação Nacional.

PERIÓDICOS
REVISTAS: números mais recentes das revistas gerais. 
JORNAIS: número mais recente de alguns jornais regionais 
e jornal nacional. No depósito encontram-se arquivados 
os jornais regionais recebidos pela Biblioteca, desde 2003.
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS: outras publicações 
organizadas por temas, em livre acesso ou em depósito.

INTERNET
4 postos de acesso exclusivo à Internet.
Internet sem fios.

DIGITALIZAÇÃO, 
IMPRESSÃO 
E FOTOCÓPIAS
Digitalização de documentos, impressão e fotocópias 
a preto e branco e a cores, em formatos A4 e A3, 
pagas de acordo com a tabela em vigor.

AUTO-FORMAÇÃO
2 computadores com Internet e impressora, um deles 
com digitalizador, destinados a uso pessoal do 
utilizador da biblioteca.

INFORMAÇÃO
À COMUNIDADE
Informação de ordem prática para o 
dia-a-dia da comunidade.

BIBLIOTECA 
MARTINS DA 
CRUZ
Fundo documental oferecido à Biblioteca Municipal 
pelo Chanceler da Universidade Lusíada, o professor 
António Martins da Cruz (1918 - 2017).

BIBLIOTECA
INFANTIL
Um espaço agradável e cómodo que proporciona aos 
mais novos livre acesso a documentos em diferentes 
formatos, Internet, atividades plásticas, músicas e 
filmes para audição/visionamento no espaço da BI ou 
empréstimo domiciliário.

APOIO ÀS 
BIBLIOTECAS 
ESCOLARES
Apoio à formação, organização e manutenção das 
Bibliotecas Escolares num espírito de cooperação, 
diálogo e partilha.
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