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Sentado na viagem, em pé na vida, conduzia a carrinha adaptada em biblioteca móvel numa estrada inapta ao
calcorrear de pneus alcatroados sobre o piso de terra. O safanão que um buraco a meio de uma curva atirava como
uma gralha num parágrafo inacabado, alavancava os livros na traseira que, apesar de devidamente acomodados,
sulcavam no ar páginas abertas por onde escapavam palavras de quem os leu e, no íntimo, as calou como sonhos
vívidos quando, à sombra de um toldo, viveu uma aventura erigida de palavra em palavra, até o sorriso e o mirar
da contracapa findar o dia como um novo recomeço.
A vida lê-se, escreve-se e, nos entretantos, para quem o sabe fazer, vive-se.
O largo empedrado onde o granito galgava as ervas por entre as frestas estava habitado, agora, pelo andejar de
diversas pessoas que, qual espuma de uma maré inócua, povoava o mar de pedras à sombra de um carvalho
central, numa praça descentralizada onde um êxodo rural inexplicável atravessava a solidão, dos que partem e
dos que ficam.
O som da carrinha fazia os mais velhos apertarem os nós dos dedos, como grandes giestas cujo gesto mais
subtil era, agora, o levar a mão ao bolso da camisa e retirar o pente de plástico, lavrar a torga do cabelo e sorrir,
enquanto no colo se fitam, pela última vez, as lombadas cujos títulos e autores coexistiam na pacífica convivência
com o etiquetado registo da biblioteca. Os mais novos, garotada que subsistia feliz na ausência de internet rápida
o suficiente para partilha de jogatilhas online, vivendo mais rapidamente pela lentidão dos frames dos aparelhos,
imaginava já a conversa com o senhor condutor, bibliotecador, inventor, animador, leitor e felicitador, cujo sufixo
em nada tinha a ver com maleitas e seus efeitos, apenas rimava com amor.
Estaciona com a ajuda dum ancião, sentado, manobrando no ar a bengala tosca num não menos tosco e arrastado
esbracejar. Sorrindo, a carrinha estremece quando a chave se roda ao silêncio, ergue-se adentrando na biblioteca
móvel e como que submergindo em águas rasteiras onde mergulha a solidão de quem se sabe multidão, emerge
na porta lateral que se escancara e deixa fugir para a rua ensolarada toda a luz invisível que ornamenta quem se
sabe escrever, em livro ou em gesto, em tudo ou apenas no resto.
Aproximam-se sem medo, máscaras que caem no abraço destemido de uma distância social impossível de cumprir
a quem, na amena tristeza, se permite sorrir. Há troca de livros, registos feitos e desfeitos, partilhas de olhares
que os anos aprendem a ler, afinal somos apenas aquilo que temos de ser. O insondável e inefável é o permitido
na leitura do que não está escrito, como o braço sobre o mais recente viúvo, a recomendada BD do super-herói
antítese da vitória a um puto cuja deficiência não lhe impede a glória.
No retrovisor, de saída, com o bibliomóvel desengatado na carreira, os braços ostentam acenos e embalam a
tarde, enquanto uma pequena lágrima de felicidade reticencia-se, os finais acomodam o que sentimos em nós
quando, connosco, não estamos sós.
In “Correio do Porto”, 10 de Junho de 2021.
***
Miguel Gomes nasceu no Porto em 1975, reside desde essa altura em Cête, freguesia do concelho de Paredes.
Estudou engenharia informática e tem pautado a actividade profissional entre o ramo industrial da informática,
gestão administrativa, ensino e formação. É co-autor do livro “Alma Tua” (2019, Guerra e Paz) subordinado ao
Vale do Tua e da exposição de fotografia e poesia “Rota do Românico: Caminho de Encanto“, subordinada à Rota
do Românico. Publicou crónicas na revista online “Bird Magazine” e, atualmente, no Correio do Porto e Canal N.
Publica igualmente os seus textos no blogue “Serenismo“.
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BIA Biblioteca
Itinerante de Abrantes
– José Diniz
Abrantes / Santarém
02/05/2013
“A BIA corresponde a uma preocupação
de levar a cultura e a informação aos mais
desfavorecidos, quebrando o seu isolamento.”

Biblioteca Itinerante
Fundação ADFP
Miranda do Corvo / Coimbra
10/09/1959
“Visa a promoção do livro e da leitura de
modo a formar cidadãos críticos, quebrando
barreiras étnicas, culturais ou religiosas.”
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BIBLU – Biblioteca
Itinerante do Município de
Aguiar da Beira
Aguiar da Beira / Guarda
2007
“Faz parte da vida da comunidade, cujas praças
passaram a acolhê-la. A leitura continua a ir ao
encontro de quem não pode sair de casa.”

BLIA – Biblioteca /
Ludoteca Itinerante
de Alcanena
Alcanena / Santarém
01/06/2001
“É um serviço da Biblioteca Municipal
Dr. Carlos Nunes Ferreira. Está equipada
com livros, brinquedos, jogos e filmes,
devidamente acondicionados e direcionados
para os públicos-alvo.”
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Biblioteca Itinerante de
Alijó
Alijó / Vila Real
1988
“Como uma ponte que une duas margens, a biblioteca
itinerante une livros e leitores.”

Bibliomóvel de
Almeirim
Almeirim / Santarém
04/11/2020
“A Bibliomóvel, para além de ser uma biblioteca
itinerante, vai servir como espaço do cidadão móvel.”
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Serviço Itinerante de
Leitura
Almodôvar / Beja
2006
“Prestação de serviços nos diversos núcleos
habitacionais do Concelho de Almodôvar,
percorrendo 22 localidades.”

BIA – Biblioteca
Itinerante de
Alvaiázere
Alvaiázere / Leiria
1996
“Estimular o gosto pela leitura, e compreensão
do mundo em que vivemos, junto dos
munícipes de diferentes faixas etárias.”
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UMAA – Unidade
Móvel de Atendimento
de Anadia
Anadia / Aveiro
05/07/2018
“Levar diversos serviços públicos às populações
mais isoladas, ou com constrangimentos de
mobilidade.”

Tasca dos Livros
Angra do Heroísmo
28/04/2021
“Garantir o princípio de equidade na prestação
de serviços, servir a população mais isolada
e com especiais dificuldades de mobilidade,
e apoio à literacia.”
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Bibliomóvel de
Arouca
Arouca / Aveiro
23/04/2001
“Suprir as dificuldades de acesso das
populações devido à dispersão geográfica
e à irregularidade do relevo.”

Biblioteca Municipal
Itinerante / Posto de
Informação Municipal
Aveiro / Aveiro
1990
“Elevar o conforto e estreitar a proximidade
com os cidadãos.”
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BICA – Biblioteca
Itinerante do Concelho
da Azambuja
Azambuja / Lisboa
15/03/2019
“Reduzir a infoexclusão social e prestar serviço
à população mais idosa, mais isolada e com
mobilidade mais reduzida.”

Biblioteca Itinerante
da Batalha
Batalha / Leiria
1959
“Divulgar o livro e promover a leitura junto da
população, contribuindo para a sua formação
integral, e o reforço do direito de todos no
acesso à cultura.”
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Biblioteca Andarilha
Beja / Beja
2009
“Garantir o acesso aos serviços de biblioteca
(leitura e dinâmica cultural) às pessoas
residentes nas freguesias rurais do Concelho
de Beja.”

Biblioteca Itinerante
do Bombarral
Bombarral / Leiria
1958
“Continua a ser um projeto jovem e atual
que, apesar do desenvolvimento de meios
televisivos e digitais, permanece uma
referência para a população.”
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Roseta – Biblioteca
Itinerante de Câmara de
Lobos
Câmara de Lobos / Madeira
01/06/2018
“Dentro do espírito de ir ao encontro das pessoas, e
de levar um «abraço» que promove o sentimento
de pertença à comunidade, a Roseta procura criar
hábitos de leitura e de literacia cultural.”

Biblioteca Itinerante
de Cantanhede
Cantanhede / Coimbra
23/04/1998
“Permite, entre outos aspetos, a
descentralização e democratização da oferta
cultural, incentivando, dessa forma, a prática
regular da leitura.”
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Biblioteca Móvel de
Cascais
Cascais / Lisboa
2017
“Promover e desenvolver o gosto pela leitura
junto dos mais jovens, num circuito que, ao
longo dos últimos anos, tem passado por
parques, jardins e praias do território do
concelho.”

Bibliomóvel de Castelo
Branco – Na Estrada
com Histórias
Castelo Branco / Castelo Branco
05/05/2021
“Potenciar hábitos de leitura e a promoção de atividades
lúdico didáticas, de forma a colmatar possíveis situações
de isolamento que subsistam nestes territórios."



13

Biblioteca Itinerante de
Castelo de Paiva
Castelo de Paiva / Aveiro
2002
“Promover a leitura e aproximar a Biblioteca
Municipal da comunidade.”

Bibliomóvel de
Castro Daire
Castro Daire / Viseu
2003
“Evidenciar que o conhecimento etnográfico
reside em cada aldeia, em cada casa e
em cada família, fazendo parte do fluxo de
memórias que vem dos antepassados, e que
importa cuidar.”
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Bibliomóvel de
Castro Marim
Castro Marim / Faro
2012
“Estar mais próximo da população que vive
mais isolada, promovendo o combate à
solidão.”

Carrinha Itinerante da
Biblioteca Municipal
Manuel da Fonseca
Castro Verde / Beja
11/1996
“Ao toque de uma buzina rouca, as crianças
saltam com o saco dos livros na mão, num
autêntico desafio a ver quem chega primeiro.”
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Biblioteca do Ruy
Chamusca / Santarém
23/04/2016
“Disponibilizar todo o tipo de apoio ao lazer e
ao desenvolvimento pessoal, nas populações
que vivem mais afastadas, reforçando laços de
proximidade, cumplicidade e identidade.”

Biblioteca Itinerante
de Cinfães
Cinfães / Viseu
2009
“Defender e estimular o gosto pela escrita
e pela leitura, como também trabalhar os
afetos entre as crianças e os utentes das
diversas Instituições.”
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Bibliomóvel de
Coimbra
Coimbra / Coimbra
2002
“O livro ganhou asas, derrubou barreiras
e, palmilhando caminhos, passou a estar
acessível a toda a população.”

Biblioteca Itinerante
“Coruja do Saber”
Coruche / Santarém
2017
“Atividade multidisciplinar direcionada para
as escolas fora da sede do concelho e sem
biblioteca escolar, alargando-se a outros
públicos das suas freguesias.”
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Ludobiblioteca Móvel
“Ensaios & Diálogos”
Almada / Setúbal
2013
“Projeto de revitalização do espaço social e
urbano, por meio da partilha do livro, da leitura
e da brincadeira.”

Biblioteca Móvel
de Esposende
Esposende / Braga
2004
“É um dos projetos mais estimulantes de
promoção da leitura, assegurando uma
efetiva descentralização no acesso à cultura
e informação.”
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Biblioteca Itinerante
de Grândola
Grândola / Setúbal
09/2011
“Procura a igualdade de oportunidades no
acesso à informação e ao conhecimento,
combatendo o isolamento e contribuindo
para a inclusão social e cultural.”

Biblioteca Itinerante
da Guarda
Guarda / Guarda
1996
“Polo móvel da Biblioteca Municipal Eduardo
Lourenço, promove e difunde o livro e a
cultura junto de miúdos e graúdos.”
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Biblioteca Itinerante de
Guimarães
Guimarães / Braga
23/04/1997
“Presta um serviço que faculta, a um maior
número de pessoas, o acesso ao livro e à leitura.”

Clubes de Leitura para
Pais e Filhos
Ílhavo / Aveiro
2020
“Fomenta e incentiva a leitura no meio
familiar, saindo à rua ao encontro de pais e
filhos, com sessões de contos, livros e muita
cumplicidade.”
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Biblioteca na Rua
Lagoa / Açores
2019
“Promove a interação escola-comunidade
e o intercâmbio de experiências entre as
Instituições, divulgando o livro e respeitando
a diversidade cultural de cada cidadão.”

Bibliomóvel de Loulé
Loulé / Faro
10/2008
“Estimular e atestar a satisfação das
necessidades de informação, educação,
cultura e lazer dos cidadãos, sobretudo dos
munícipes das zonas rurais mais longínquas
do concelho.”
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Bibliomóvel de
Lousada
Lousada / Porto
2001
“Adquirido para servir, essencialmente, os
estabelecimentos públicos e privados de ensino
do concelho, começando a incluir no seu itinerário
IPSS's, Movimentos Seniores e os Biblioespaços.”

Biblioteca Itinerante
da Biblioteca Pública
Municipal da Madalena
Madalena / Açores
1966
“Serviço considerado de gritante utilidade para
a formação cultural do meio, tendo em conta a
insularidade e os parcos recursos disponíveis, no
âmbito da promoção do livro e da leitura.”
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Biblioteca Itinerante
da Maia
Maia / Porto
2002
“A Biblioteca Itinerante contribui para a
universalidade do acesso à informação e
desenvolvimento das valências culturais que
a escola não disponibiliza, incentivando a
inovação educacional e cultural.”

Biblioteca Itinerante de
Matosinhos
Matosinhos / Porto
2005
“Agora, são as novas gerações que continuam
a dar sentido ao trabalho desenvolvido e
alicerçado nas gerações anteriores, sempre
«a ver ainda mais longe».”
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Bibliomealhada
Mealhada / Aveiro
05/11/2007
“Um espaço exíguo com um desígnio grandioso:
promover a leitura junto dos munícipes de
diferentes faixas etárias e, ainda, possibilitar
a aprendizagem das novas tecnologias de
informação.”

Ludoteca Itinerante de
Mértola
Mértola / Beja
2008
“Este projeto demonstra que a resposta reside
em não criar e concentrar mais serviços
fixos, mas antes, em estabelecer relações
de proximidade com as pessoas.”
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Biblioteca Rural
Itinerante
Monção / Viana do Castelo
14/08/2003
“Biblioteca Rural Itinerante, «do ontem, para
hoje, por amanhã».”

Biblioteca Itinerante
de Montalegre
Montalegre / Vila Real
2004
“O poder dos livros deve ser plenamente
aproveitado. Temos de assegurar o seu
acesso para que todos possam refugiar-se
na leitura e, ao fazê-lo, serem capazes de
sonhar, aprender e refletir.”
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Na Rua com Histórias
– Uma Biblioteca para
Todos
Lisboa / Lisboa
05/2018
“Combater a solidão e a iliteracia através da
leitura, da empatia e dos laços humanos que
nascem através das histórias, chegando a quem
se sente isolado.”

Bibliomóvel de
Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis / Aveiro
16/05/2011
“Os projetos despertam sentido e emoção.
São sementes em terreno fértil para fazer
florescer o encantamento pelas palavras e
imagens.”
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Serviço Itinerante de
Leitura da Biblioteca
Municipal de Ourique
Ourique / Beja
2010
“É um trabalho sem tempo, sem pressa,
que se faz do toque, do olhar melancólico
carregado de saudade e solidão, de ternura
e olhares que conservam memórias.”

Biblio_e_cidani@
Penacova / Coimbra
10/10/2017
“Estamos a chegar a aldeias com população
bastante envelhecida, muita sem saber ler
e escrever, por isso acreditamos que temos
outra dimensão para além da promoção do
livro e da leitura.”
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Bibliomóvel de Penafiel
Penafiel / Porto
08/04/2002
“Pelo livro e a leitura, respeitando e
mimetizando-se na comunidade, recuperando
memórias de um passado com testemunhos do
presente, perpetuadas num Bibliomóvel com
lugar de futuro.”

Biblioteca Itinerante
de Pombal
Pombal / Leiria
09/09/1959
“Promover, não só, o empréstimo domiciliário,
como dinamizar atividades de animação do
livro e da leitura.”
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Biblioteca Itinerante
de Ponte de Lima
Ponte de Lima / Viana do Castelo
2005
“Contribuir para a projeção da ação educativa,
cultural e social da Biblioteca Municipal para
além do seu edifício, do seu serviço e de
públicos convencionais, mesmo em tempos
mais controversos.”

Bibliocarro
das
Bibliotecas Municipais
do Porto
Porto / Porto
01/06/2000
“Serve, especialmente, as crianças e os jovens,
podendo, nas pausas letivas, ser utilizado por
todos aqueles que frequentam os parques,
os jardins e as praias da cidade.”
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Bibliomóvel de
Porto de Mós
Porto de Mós / Leiria
2005
“Constitui uma extensão da Biblioteca Municipal
destinada à população que vive nas localidades
mais afastadas da sede do concelho.”

Bibliomóvel de
Proença-a-Nova
Proença-a-Nova / Castelo Branco
26/06/2006
“Tentamos fazer acontecer uma biblioteca
pública sobre rodas que seja feita de pessoas,
que seja útil para as pessoas e relevante na
comunidade.”
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Biblioteca Itinerante
de Redondo
Redondo / Évora
1961
“Levar o livro mais próximo de todos,
alfabetizar e defender a oralidade,
redescobrindo o prazer da escrita e da leitura.”

Biblioteca Itinerante
de S. Brás de Alportel
S. Brás de Alportel / Faro
2006
“A Biblioteca Itinerante tem tido um forte
impacto na inserção da Biblioteca Municipal
junto da comunidade, atraindo novos leitores
e dando a conhecer os seus serviços.”
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Biblioteca Itinerante
de S. Pedro do Sul
S. Pedro do Sul / Viseu
18/02/2002
“Partilhando tradições e experiências da vida
real, faz semanalmente o percurso por sete
Juntas de Freguesia, num serviço de apoio e
de proximidade ao munícipe.”

Biblioteca Móvel
do Sabugal
Sabugal / Guarda
03/11/2020
“Um serviço de proximidade junto da
população concelhia, de forma a facilitar o
acesso à informação, cultura, saber e leitura
tendo em conta a dispersão geográfica.”
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Bibliomóvel da Ilha
Graciosa
Santa Cruz da Graciosa / Açores
2010
“Promover a igualdade de oportunidades
no acesso à leitura e aos bens culturais, e
divulgar o acervo do Museu da Graciosa.”

Bibliobus – Biblioteca
Municipal de Santa Maria
da Feira
Santa Maria da Feira / Aveiro
2012
“Leva o projeto «Leituras em Linha» até junto das
empresas, facilitando o acesso a diversos serviços aos
seus colaboradores, aumentando as possibilidades
de leitura e educação.”
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Biblioteca Itinerante de
S. João da Pesqueira
S. João da Pesqueira / Viseu
2010
“Proporcionar condições que permitam a
reflexão, o debate e a crítica, tendo em vista o
exercício dos direitos democráticos e o papel
ativo na sociedade.”

BiblioAndante
Sertã / Castelo Branco
2019
“A BiblioAndante cumpre os desafios da
Agenda 2030 através de um serviço de
proximidade junto dos mais vulneráveis no
concelho da Sertã.”
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Bibliomóvel de
Vale de Cambra
Vale de Cambra / Aveiro
09/2002
“Disseminar os seus serviços, aproximando-os
o mais possível dos utilizadores, penetrando
numa vasta área geográfica e levando-os à
população mais dispersa.”

Bibliomóvel
de Valença
Valença / Viana do Castelo
2000
“Atravessar a fronteira com a Galiza para
servir escolas de Tui, como forma de divulgar
a literatura e os autores portugueses.”
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Viagem ao Interior
(dos livros, das pessoas
e do país)
Lisboa / Lisboa
05/2021
“Biblioteca Itinerante criada com um propósito muito
claro: ler e oferecer histórias e livros às crianças (e não
só) que vivem no interior do país - Aldeias do Xisto, Rota
da Terra Fria (Trás-os-Montes), Alentejo Interior e Serra
Algarvia - , ajudando a combater as assimetrias.”

Biblioteca Itinerante
de Viana do Castelo
Viana do Castelo / Viana do Castelo
1993
“A Biblioteca Itinerante continua, nos dias de
hoje, a chegar de forma gratuita e a revelar-se de grande importância e utilidade a
públicos específicos.”
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Serviço Itinerante
de Leitura
Vila do Conde / Porto
1991
“Aos leitores de todas as freguesias do
concelho é assegurado o empréstimo
domiciliário gratuito de livros e filmes.”

Bibliomóvel de
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira / Lisboa
23/04/2001
“Viatura com equipamento moderno e adequado aos desafios dos novos tempos, visitando zonas rurais ou pouco povoadas que
não possuem biblioteca.”
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Bibliomóvel da
Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco
Vila Nova de Famalicão / Braga
18/11/1989
“Oferecer a toda a população o livre acesso aos
livros, e, acima de tudo, proporcionar hábitos
de leitura.”

Ludoteca Itinerante
– “Saber Mais…
A Palavra na Ludociência”
Vilar Formoso – Almeida / Guarda
1996
“Espaço lúdico, atrativo e criativo, com equipamento
de apoio às áreas da ciência, literatura e expressões.”
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Bibliobus de Viseu
Viseu / Viseu
2004
“O Bibliobus participa em atividades
dinamizadas por agentes culturais em
parceria com o Município de Viseu, numa
perspetiva de levar a Biblioteca Municipal
fora de portas.”

Biblioteca
Sobre Rodas
Vizela / Braga
26/04/2021
“A «Biblioteca sobre Rodas» aproxima-se
da comunidade, sem que esta tenha de se
deslocar ao seu encontro.”
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Biblioteca Itinerante
Multimédia
Felgueiras / Porto
11/1997
“Permite um acesso generalizado e gratuito
da população do concelho de Felgueiras às
principais fontes de informação impressas e
online.”

40



Localidades

Nomenclatura Oficial

Abrantes

BIA - Biblioteca Itinerante de Abrantes - José Diniz

Aguiar da Beira

BIBLU – Biblioteca Itinerante do Município de Aguiar da Beira

Alcanena

BLIA – Biblioteca / Ludoteca Itinerante de Alcanena

Alijó

Biblioteca Itinerante de Alijó

Almada

BI EDA – Biblioteca Itinerante Ensaios & Diálogos Associação

Almeirim

Bibliomóvel de Almeirim

Almodôvar

Serviço Itinerante de Leitura

Alvaiázere

BIA – Biblioteca Itinerante de Alvaiázere

Anadia

UMAA – Unidade Móvel de Atendimento de Anadia

Angra do Heroísmo (Terceira)

Tasca dos Livros

Arouca

Bibliomóvel de Arouca

Aveiro

Biblioteca Municipal Itinerante / Posto de Informação Municipal

Azambuja

BICA – Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja

Batalha

Biblioteca Itinerante da Batalha

Beja

Biblioteca Andarilha

Bombarral

Biblioteca Itinerante do Bombarral

Câmara de Lobos (Madeira)

Roseta – Biblioteca Itinerante de Câmara de Lobos

Cantanhede

Biblioteca Itinerante de Cantanhede

Cascais

Biblioteca Móvel de Cascais

Castelo Branco

Bibliomóvel de Castelo Branco Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento

Castelo de Paiva

Biblioteca Itinerante de Castelo de Paiva

Castro Marim

Bibliomóvel de Castro Marim

Castro Verde

Biblioteca Itinerante de Castro Verde

Castro Daire

Bibliomóvel de Castro Daire

Chamusca

Biblioteca do Ruy

Cinfães

Biblioteca Itinerante de Cinfães

Coimbra

Bibliomóvel de Coimbra

Coruche

Biblioteca Itinerante “Coruja do Saber”

Esposende

Biblioteca Móvel de Esposende

Felgueiras

Biblioteca Itinerante Multimédia

Grândola

Biblioteca Itinerante de Grândola

Guarda

Biblioteca Itinerante da Guarda

Guimarães

Biblioteca Itinerante de Guimarães

Ílhavo

Clubes de Leitura para Pais e Filhos

Lagoa (S. Miguel)

Biblioteca na Rua

Lisboa

Na Rua com Histórias – Uma Biblioteca para Todos

Lisboa

Viagem ao Interior (dos livros, das pessoas e do país)

Loulé

Bibliomóvel de Loulé

Lousada

Bibliomóvel de Lousada
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Localidades

Nomenclatura Oficial

Madalena (Pico)

Biblioteca Itinerante da Biblioteca Pública Municipal da Madalena

Maia

BiblioBus – Biblioteca Itinerante da Maia

Matosinhos

BIM – Biblioteca Itinerante de Matosinhos

Mealhada

Bibliomealhada

Mértola

Ludoteca Itinerante

Miranda do Corvo

Biblioteca Itinerante Fundação ADFP - Miranda do Corvo

Monção

Biblioteca Rural Itinerante

Montalegre

Bibliomóvel de Montalegre

Oliveira de Azeméis

Bibliomóvel de Oliveira de Azeméis

Ourique

Serviço Itinerante de Leitura da Biblioteca Municipal de Ourique

Penacova

Biblio_e_cidadani@

Penafiel

Bibliomóvel de Penafiel

Pombal

Biblioteca Itinerante de Pombal

Ponte de Lima

Biblioteca Itinerante de Ponte de Lima

Porto

Bibliocarro das Bibliotecas Municipais do Porto

Porto de Mós

Bibliomóvel de Porto de Mós

Proença-a-Nova

Bibliomóvel de Proença-a-Nova

Redondo

Biblioteca Itinerante de Redondo

Sabugal

Biblioteca Móvel do Sabugal

Santa Cruz (Graciosa)

Bibliomóvel da Ilha Graciosa

Santa Maria da Feira

Bibliobus – Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira

São Brás de Alportel

Biblioteca Itinerante do Concelho de S. Brás de Alportel

São João da Pesqueira

Biblioteca Itinerante de S. João da Pesqueira

São Pedro do Sul

Bibliomóvel de S. Pedro do Sul

Sertã

BiblioAndante

Vale de Cambra

Bibliomóvel de Vale de Cambra

Valença

Bibliomóvel de Valença

Viana do Castelo

Biblioteca Itinerante de Viana do Castelo

Vila do Conde

Serviço Itinerante de Leitura

Vila Franca de Xira

Bibliomóvel de Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Bibliomóvel da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Vilar Formoso

Ludoteca Itinerante “Saber Mais… A Palavra na Ludociência”

Viseu

Bibliobus de Viseu

Vizela

Biblioteca Sobre Rodas



BIBLIOTECA MUNICIPAL
Abrantes
Aguiar da Beira
Alcanena
Alijó
Almada
Almeirim
Almodôvar
Alvaiázere
Anadia
Angra do Heroísmo
Arouca
Aveiro
Azambuja
Batalha
Beja
Bombarral
Câmara de Lobos
Cantanhede
Cascais
Castelo Branco
Castelo de Paiva
Castro Marim
Castro Verde
Castro Daire
Chamusca
Cinfães
Coimbra
Coruche
Esposende
Felgueiras
Grândola
Guarda
Guimarães
Ílhavo
Lagoa
Lisboa
Lisboa
Loulé
Lousada
Madalena
Maia
Matosinhos
Mealhada
Mértola
Miranda do Corvo
Monção
Montalegre
Oliveira de Azeméis
Ourique
Penacova
Penafiel
Pombal
Ponte de Lima
Porto
Porto de Mós
Proença-a-Nova
Redondo
Sabugal
Santa Cruz da Graciosa
Santa Maria da Feira
São Brás de Alportel
São João da Pesqueira
São Pedro do Sul
Sertã
Vale de Cambra
Valença
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Franca de Xira
Vila Nova de Famalicão
Vilar Formoso
Viseu
Vizela

E-MAIL
biblioteca@cm-abrantes.pt
biblioteca@cm-aguiardabeira.pt
geral@cm-alcanena.pt
biblioteca@cm-alijo.pt
ed.associacao@gmail.com
biblioteca@almeirim.pt
biblioteca@cm-almodovar.pt
biblioteca.municipal@cm-alvaiazere.pt
geral@bm-anadia.pt
bpar.angra.info@azores.gov.pt
biblioteca@cm-arouca.pt
biblioteca@cm-aveiro.pt
biblioazb@cm-azambuja.pt
biblioteca@cm-batalha.pt
bibliotecamunicipaldebeja@cm-beja.pt
biblioteca@cm-bombarral.pt
geral@cm-camaradelobos.pt
biblioteca@cm-cantanhede.pt
geral@fdl.pt
clds4gcastelobranco@amatolusitano-ad.pt
Biblioteca.municipal@cm-castelo-paiva.pt
biblioteca@cm-castromarim.pt
biblioteca.municipal@cm-castroverde.pt
biblioteca@cm-castrodaire.pt
biblioteca@cm-chamusca.pt
biblioteca.municipal@cm-cinfaes.pt
biblioteca@cm-coimbra.pt
biblioteca@cm-coruche.pt
biblioteca.municipal@cm-esposende.pt
biblioteca@cm-felgueiras.pt
biblioteca@cm-grandola.pt
geral@bmel.pt
biblioteca@cm-guimaraes.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
biblioteca@lagoa-acores.pt
naruacomhistorias@gmail.com
oliveirinha1111@gmail.com
biblioteca@cm-loule.pt
biblioteca@cm-lousada.pt
fernanda.medeiros@cm-madalena.pt
biblioteca@cm-maia.pt
bmfe@cm-matosinhos.pt
biblioteca@cm-mealhada.pt
scmertola@gmail.com
geral@adfp.pt
biblioteca@cm-moncao.pt
biblioteca@cm-montalegre.pt
biblioteca@cm-oaz.pt
geral@cm-ourique.pt
biblioteca@cm-penacova.pt
biblioteca.penafiel@cm-penafiel.pt
biblioteca@cm-pombal.pt
biblioteca@cm-pontedelima.pt
bmp@cm-porto.pt
bmpm@municipio-portodemos.pt
biblioteca@cm-proencanova.pt
geral@cm-redondo.pt
clds4g.sabugal@gmail.com
museu.graciosa.info@azores.gov.pt
biblioteca@cm-feira.pt
biblioteca@cm-sbras.pt
biblioteca@sjpesqueira.pt
biblioteca@cm-spsul.pt
biblioteca@cm-serta.pt
biblioteca@cm-valedecambra.pt
bibliotecavalenca@gmail.com
biblioteca@cm-viana-castelo.pt
biblioteca@cm-viladoconde.pt
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
geral@bibliotecacamilocastelobranco.org
associacaocentroludico@gmail.com
biblioteca@cmviseu.pt
bmvizela@cm-vizela.pt
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