REGRAS DO EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO.

INSCRIÇÃO COMO LEITOR

a ) Podem inscrever-se como leitores os habitantes,
trabalhadores e estudantes do Concelho de
Almada, bem como os habitantes do Concelho do
Seixal.
b) A obtenção do cartão de leitor é gratuita.

a) Todos os documentos (livros, vídeos, CD, DVD)
podem ser emprestados aos utilizadores com cartão
de leitor válido, EXCEPTUANDO os seguintes:
- Obras de referência (ex. dicionários, enciclopédias,
etc.)
- Obras raras.

c) O cartão de leitor é pessoal e intransmissível.
Só pode ser usado pelo próprio leitor.
A não ser no caso do leitor ser menor de 15 anos.
Neste caso, o seu cartão pode ser usado pelo
encarregado
de
educação
para
requisitar
documentos da Sala Infanto-juvenil ou de outras
salas que sejam adequadas à sua idade.

b) Os documentos podem ser emprestados aos
leitores de residência definitiva no Concelho de
Almada, nas seguintes condições.

d) A inscrição como leitor obriga à apresentação
Cartão do Cidadão ou de documento
identificação equivalente como seja, o Bilhete
Identidade, Cédula Pessoal, Título de Residência
Passaporte.
Bem como, a de um documento comprovativo
morada (recibo de água, luz, telefone, gás/).

do
de
de
ou

Livros de outros temas, para além da literatura- 5
documentos por um período de 15 dias, renováveis
por um período de 15 dias.

da

Vídeos, CD-Rom, DVD e CD Áudio – 4
documentos por um período de 7 dias, sem
renovação.

e) Para crianças com idade inferior a 14 anos é
também obrigatória a apresentação do Cartão do
Cidadão ou documento identificativo equivalente,
do encarregado de educação.
f) A emissão de uma 2ª via do cartão dará lugar ao
pagamento do custo do cartão.
g) A inscrição dos leitores cuja morada seja
temporária no Concelho de Almada só é válida por
1 ano, tendo que ser revalidada anualmente,
mediante
a
apresentação
do
documento
comprovativo da morada.
h) Qualquer alteração da morada, contacto
telefónico ou endereço de correio electrónico (e-mail)
deve ser imediatamente comunicada á rede
municipal de Bibliotecas, sob pena de anulação do
respectivo cartão e perda de todos os serviços
associados ao uso do cartão.

Livros de literatura (romance, conto, poesia, teatro)14 documentos por um período de 1 mês, com um
período de renovação de 15 dias.

c) Os leitores com residência definitiva e mais de
65 anos de idade tem as seguintes regras:
Livros de literatura (romance, conto, poesia, teatro) 14 documentos por um período de 1 mês, com um
período de renovação de 15 dias.
Livros de outros temas, para além da literatura- 5
documentos por um período de 15 dias, renováveis
por um período de 15 dias.
Vídeos, CD-Rom, DVD e CD Áudio – 6
documentos por um período de 15 dias, sem
renovação.
d) Os leitores que têm residência temporária no
Concelho de Almada e os leitores não residentes,
podem levar emprestados documentos de acordo
com as seguintes regras:

Livros (literatura e outros temas) -2 documentos
por um período de 15 dias, sem renovação.
Vídeos, CD-Rom, DVD e CD Áudio – 2
documentos por um período de 7 dias, sem
renovação.

ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS
O atraso na entrega de documentos emprestados
gera pontos (1ponto por dia de atraso, por
documento) que darão lugar ao cancelamento do
cartão. As penalizações são geridas de forma
automática pela base de dados.
Ex.: 1 documento atrasado por 7 dias=7 pontos;
2 documentos atrasados por 7 dias=14 pontos.
Os utilizadores Adulto e Infanto-Juvenil residentes
no Concelho de Almada têm uma penalização de 8
dias de cancelamento do cartão por cada 25
pontos acumulados.
Os utilizadores residentes com mais de 65 anos de
idade, têm uma penalização de 8 dias de
cancelamento do cartão por cada 28 pontos
acumulados.
Os utilizadores não residentes ou com residência
temporária têm uma penalização de 8 dias de
cancelamento do cartão por cada 6 pontos
acumulados.
Caro Leitor, se não for possível entregar os
documentos no prazo previsto para o empréstimo
e estiver interessado em prolongar esse mesmo
prazo, pode fazê-lo pelo telefone de qualquer
Biblioteca da Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas de Almada. Basta que nos faculte os
números de código de barras dos documentos que
tem em seu poder ou o nº de código de barras do
seu cartão de leitor.
É rápido e cómodo e evita o cancelamento do
cartão de leitor.
A renovação também pode ser presencial ou
através do Catálogo online
http://catalogo.m-almada.pt
No menu principal do Catálogo deve autenticar-se
com o seu Nome e o Número de Cartão (Código
de Barras U0080/) para aceder à sua "Área de
Utilizador" (atenção: online não é possível renovar
no dia em que termina a data do empréstimo).

REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DE ALMADA
BIBLIOTECA CENTRAL-Forúm Romeu Correia.
Praça da liberdade.
2800-648 Almada.
Telefone: 21 2724920 / Fax: 21 2724949
E-Mail: bibl.mun.alm@cma.m-almada.pt
Horário: 3ª feira-Sàbado
10:00-18:00 H (empréstimos e devoluções até às
17.45h)

REDE MUNICIPAL
DE
BIBLIOTECA DE ALMADA

BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO.
Centro Cívico do Feijó
Rua da Alembrança
Telefone: 21 250 82 10 / Fax 21 2508219
E-Mail: bibl.mun.alm@cma.m-almada.pt
Horário: 3ª feira-Sàbado
10:00às13:00 e das14:00às18:00 H (empréstimos e
devoluções até às 17.45h)
BIBLIOTECA MARIA LAMAS
Centro Cívico da Caparica
Rua do Moinho ao Raposo
Telefone: 21 193 40 20
E-Mail: bibl.mun.alm@cma.m-almada.pt
Horário: 3ª feira-Sàbado
10:00às13:00 e das14:00às18:00 H (empréstimos e
devoluções até às 17.45h)

PÓLO DA COVA DA PIEDADE.
Rua Pedro Matos Filipe, nº. 27-G.
2800-491 Cova da Piedade.
Telefone: 21 2742781 / Fax: 21 2743904
Horário: 2ª a 6ª-feira:
09:30às13:00 e 14h00às17h30 H

GUIA DO UTILIZADOR

