
                                           

 
 

 
PARA UTILIZAR A BIBLIOTECA PRECISO INSCREVER-ME?  
 
Não é necessário inscrever-se se apenas quiser consultar os documentos existentes na Biblioteca (livros, 
jornais e revistas), frequentar a cafetaria ou assistir à programação cultural da Biblioteca. 
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE ESTAR INSCRITO COMO LEITOR DA BIBLIOTECA? 
 
Desde logo, poder levar para sua casa, para férias, para o seu fim-de-semana, os livros que gostaria de ler, as 
suas músicas preferidas, os filmes inesquecíveis da história do cinema. Poderá também ter acesso gratuito à 
Internet na Biblioteca, reservar documentos e receber regularmente informação sobre as actividades que se 
irão realizar. 

 
O QUE É NECESSÁRIO PARA ME INSCREVER NA BIBLIOTECA? 
 
Precisa apresentar: 

 um documento de identificação (Cartão do cidadão, BI, cédula pessoal, carta de condução, 
passaporte, cartão de residente…) 

 um documento comprovativo de morada (recibo da água ou documento equivalente onde conste o 
nome e a morada, com data de emissão inferior a 60 dias; ou comprovativo de residência passado 
pela Junta de Freguesia, com data de emissão inferior a 60 dias; carta de condução, cartão de 
residente) 

 declaração de responsabilidade assinada pelo Encarregado de Educação, quando se trate de menor 
de 16 anos (a declaração é fornecida pela Biblioteca) 

 
QUANTO CUSTA A INSCRIÇÃO? 
 
A inscrição na Biblioteca é gratuita. 
 
ONDE DEVO EFECTUAR A MINHA INSCRIÇÃO COMO LEITOR? 
 
Tem 2 opções: 
 
1 – Dirigir-se à Biblioteca e inscrever-se junto dos técnicos do balcão do átrio (quando se trate de maiores de 
16 anos) ou na Sala Maria Keil (para menores de 16 anos) 
 
2 – Pode optar por fazer um pré-registo como leitor. 
Neste caso a sua inscrição apenas será válida para efeitos de empréstimo quando apresentar na Biblioteca os 
seus documentos comprovativos. 
 
 
COMO SE FAZ UM PRÉ-REGISTO DE LEITOR? 
 
Basta ir à Internet, posicionar-se no catálogo da Biblioteca Municipal de Silves, a partir do seguinte endereço 
electrónico: http://biblioteca.cm-silves.pt 
 
De seguida: 

 seleccione  >Pesquisar 
 seleccione  Biblioteca Municipal de Silves – Catálogo Colectivo 
 seleccione  UTILIZADOR (na barra) 
 seleccione a opção Se ainda não é leitor da nossa biblioteca faça aqui o seu pré-registo 
 Depois, basta preencher com os seus dados pessoais, ler as normas de empréstimo e submeter 

 
Não se esqueça que a sua inscrição apenas é válida quando comprovar documentalmente os seus dados, 
junto dos técnicos da Biblioteca.  
Nesse momento, ser-lhe-á entregue o seu cartão de leitor. 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

 
 

 
 
 
 
QUE NORMAS REGEM O EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS? 
 

 
Documentos 

Quantos 
documentos 
posso levar 

emprestados? 

Qual é a 
duração do 

empréstimo? 

Posso  
renovar o 

empréstimo? 

Quantas vezes 
posso renovar o 

empréstimo? 

Quantos dias 
tem cada 

período de 
renovação? 

LIVROS 3 21 dias Sim 2 21 dias 
CD 2 7 dias Sim 1 7 dias 
DVD 2 7 dias Sim 1 7 dias 
CD-ROM 2 7 dias Sim 1 7 dias 
Material 
acompanhante* 

12 21 dias Sim 2 21 ias 

*As condições de empréstimo estão relacionadas com o documento principal 
 

Leitores Máximo de títulos emprestados Períodos de empréstimo 
Livros CD DVD CDROM Livro CD DVD CDROM 

Crianças/Adolescentes* 3 2 2 2 21 7 7 7 
Adultos 3 2 2 2 21 7 7 7 
Instituições 25 5 5 5 30 15 15 15 
Empréstimo 
interbibliotecas 

25 5 5 5 30 15 15 15 

*até aos 15 anos inclusive 
 
 
COMO POSSO SABER QUE DOCUMENTOS EXISTEM NA BIBLIOTECA? 
 
Poderá obter essa informação de diversos modos: 

 Através da consulta do catálogo da Biblioteca disponível na Internet em: 
 http://biblioteca.cm-silves.pt 

 Contactando a Biblioteca, telefonicamente ou por email: 
 Na própria Biblioteca, através de consulta no catálogo, através do apoio solicitado aos técnicos ou 

fazendo uma pesquisa pelas estantes das salas de leitura: Sala Maria keil – Inatil; Sala António lobo 
Antunes – adultos. 

 
 
QUAL O HORÁRIO DA BIBLIOTECA? 
 

HORÁRIO 
Inverno 

2ª a 6ª – 10.00h – 18.30h 
Sábado – 14.00h – 18.30h 

Encerra: domingos, feriados e sábado de Páscoa 
Verão 

 15 de Junho a 30 de Setembro 
2ª a 6ª feira – 10.00h – 16.00h 

Encerra: sábados, domingos e feriados 
 

COMO POSSO ENTRAR EM CONTACTO COM A 
BIBLIOTECA? 
 
Pode fazê-lo a partir dos seguintes contactos: 
 
Biblioteca Municipal de Silves 
Rua Latino Coelho 
8300-168 Silves 
 
Telefone: 282 440 899 
E-mail: biblioteca@cm-silves.pt 
 

 
 


