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A “Fábrica das Palavras“, assume características de grande relevo 
para usufruto cultural, educacional e informacional de todos os seus 
utilizadores, quer pela intrínseca qualidade dos equipamentos e 
serviços, quer pela sua privilegiada localização junto à margem do rio 
Tejo.
Para além de integrar uma nova Biblioteca Municipal, aqui será 
disponibilizado um vasto e variado programa de animação, dirigido às 
Escolas, de 2ª a 6ª feira, bem como ao público em geral, de 6ª feira a 
domingo. 
Piso 0 – Receção e Sala Polivalente 
Neste sector poderão ser obtidas todas as informações respeitantes 
ao funcionamento interno e ao plano de animação e formação da 
Biblioteca, bem como ao conjunto de atividades socioculturais da 
Câmara Municipal.

Aqui se processam o levantamento e devolução das obras destinadas 
a empréstimo domiciliário, findo o prazo estabelecido para o efeito.

A Sala Polivalente encontra-se apetrechada para a realização de es-
petáculos musicais, conferências, teatro e cinema.

Piso 1 – Galeria, Cafetaria, Periódicos e Ponto Jovem. 
Ler poesia ou as últimas notícias enquanto se toma um café ou se 
ingere uma refeição ligeira, tendo o Tejo e a Lezíria no horizonte mais 
próximo, serão privilégios dos utilizadores da Biblioteca.

As revistas e jornais disponíveis, incidem numa vasta panóplia de 
informação generalista e especializada, desde as notícias diárias de 
âmbito local e nacional, até às Artes, Desporto, Literatura, História, 
Informática, Moda, Ciências Sociais e Tauromaquia, entre outras.

A Galeria de Exposições patenteará regularmente uma diversificado 
leque de mostras de Arte ou de carácter documental.

No que concerne ao Ponto Jovem, aqui serão prestadas informações 
sobre os apoios e atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal na 
área da juventude.

Piso 2 – Consulta e empréstimo infantis e juvenis. 
Este piso dedicado aos mais jovens, contém, para além dos espaços 
de leitura, zonas de Bebéteca, Expressão Plástica, Ateliês e Hora do 
Conto, refletindo a prática de percorrer ludicamente os caminhos que 
nos poderão levar à leitura, através dos brinquedos e jogos didáticos, 
do desenho e da audição e dramatização de textos na Sala do Conto. 
São espaços de múltiplos usos, onde também não faltam os computa-
dores multimédia, consolas WII e a possibilidade de viajar no ciberes-
paço através da INTERNET.

A reprodução de documentos, sujeita a pagamento, é assegurada 
através de um equipamento multifunções, para fotocópias, impres-
sões e digitalizações.

Piso 3 – Consulta e empréstimo audiovisuais. 
Especialmente dedicado aos chamados suportes audiovisuais (CD, 
DVD e Blue-Ray), aqui também estarão disponíveis a maioria dos 
livres acessos a postos de consulta informática, complementados 
pela disponibilização de Ipad’s. O uso deste último equipamento está 

condicionado a uma requisição que pode ser efetuada no atendimento 
deste mesmo piso.

Piso 4 – Consulta e empréstimo gerais. 
O Piso 4 alberga uma vasta e variada coleção de livros, abordando 
temas tão diversos como:

•	 Romances, contos, novelas e poesia de toda a literatura universal;

•	 Enciclopédias e dicionários gerais ou temáticos;

•	 Filosofia, Religião, História, Geografia, Psicologia e Sociologia;

•	  Matemática, Física, Engenharia, Informática, Gestão, Arte, Zoologia, 
Biologia, etc.;

Adicionalmente existe um Fundo Local, com obras relativas ao conce-
lho e focando todos os aspetos de interesse para a população, desde 
os que concernem à sociedade e economia da região, passando pelo 
meio ambiente, até aos dados históricos e etnográficos.

A reprodução de documentos é assegurada por um equipamento mul-
tifunções idêntico ao referenciado no Piso 2.

Pisos 5 e 6 – Direção, Serviços Técnicos e Depósito Documental. 
Essencialmente dedicados aos serviços técnicos e administrativos 
da Biblioteca, onde se processam não só todas as tarefas inerentes 
ao ciclo de tratamento documental, como também o planeamento e 
organização das atividades de animação cultural e da promoção/dina-
mização da leitura e da literacia. 

No Piso 5 situa-se o Depósito de Difusão Documental e o Setor de 
Reservados, sendo este destinado aos documentos cujo valor biblio-
gráfico ou estado de conservação impede o acesso direto por parte 
dos potenciais utilizadores, estando, desta forma, limitados a consul-
ta local e previamente solicitada através de requisição específica para 
o efeito.

Por último, no Piso 6 situa-se a Sala de Formação, destinada à reali-
zação de Cursos e Ações de Formação tanto para funcionários como 
também para os professores e restantes munícipes utilizadores da 
Biblioteca, segundo um plano divulgado anualmente.

Serviços Comuns aos Pisos 0, 1, 2, 3 e 4 

•	  Internet Wireless

•	  Serviço de referência: aconselhamento e apoio na utilização dos 
serviços e equipamentos, pesquisas bibliográficas, trabalhos esco-
lares e autoformação dos utilizadores. Neste capítulo destaca-se a 
fundamental realização de ações de formação nas áreas das tecno-
logias de informação, promoção e animação da leitura e literacia da 
informação,entre outras.

•  Piso 0
Átrio e Sala Polivalente. 
A sala polivalente localiza-se no piso 0. Poderá ser utilizada para 
diversos fins, como lançamento de publicações, conferências, 
formação, ações de sensibilização, etc.

•  Piso 1 -  Galeria, Cafetaria, Zona de Consulta de Periódicos e Ponto 
Jovem;

•		Piso 2 - Secção Infantil/Juvenil;

•  Piso 3 - Secção de Adultos/Audiovisuais;

•  Piso 4 - Secção de Adultos/Consulta Geral;

•  Piso 5 -    Áreas de Trabalho Técnico-Administrativo 
 
• Piso 6 -   Depósito de Difusão Documental; 
 Áreas de trabalho técnico – Administrativo.


