
Objetivos 
 
A Biblioteca Municipal de Faro proporciona a todos os 
munícipes um espaço público aberto ao diálogo e a 
oportunidade de acesso livre à informação, cultura e 
conhecimento. Fornece as condições básicas para a 
aprendizagem ao longo da vida, para uma tomada de 
decisão independente e para o desenvolvimento cultural 
do indivíduo e dos vários grupos sociais. Os serviços da 
biblioteca pública são oferecidos facilitando um acesso 
igualitário e gratuito a todos, sem distinção de idade, 
raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição 
social. Incluem a utilização das tecnologias de 
informação, e um grande número de meios de 
informação e de entretenimento para melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos e apoio a grupos com 
necessidades específicas. 
Coopera ativamente com todos os níveis do sistema 
educativo, de forma a garantir o papel da biblioteca 
pública enquanto centro de aprendizagem permanente. 

 

Serviços 
 

• Consulta local de documentos (livros, jornais, 
revistas, áudio, vídeo, multimédia e material 
didático); 

• Empréstimo domiciliário de documentos (livros, 
revistas, áudio, vídeo, multimédia e material 
didático); 

• Acesso à Internet (60 minutos/dia); 

• Atividades de promoção da leitura e extensão 
cultural para todos os públicos; 

• Entre outros. 
 

Coleção 
 
- Obras de ficção e não ficção para adultos, jovens e 
crianças, organizadas por assuntos; 
- Obras de referência; 
- Acesso a bases de dados; 
- Banda desenhada para adultos; 
- Jornais locais, regionais e nacionais; 
- Revistas científicas e temáticas; 
 
 

 

 
 
- Documentos de acesso reservado (fundo antigo); 
- Recursos da história local (fundo local e regional); 
- Recursos nas línguas minoritárias da comunidade; 
- Recursos em outras línguas; 
- Legislação (via Internet); 
- Estatísticas (em suporte papel e via Internet); 
- Recursos eletrónicos; 
- Material audiovisual;  
- Materiais em braille; 
- Jogos; 
- Panfletos e cartazes; 
- Informação digital através da Internet. 
 

 

Sistema de organização 
 
A organização da documentação nas salas obedece a 
um plano de arrumação denominado CDU (Classificação 
Decimal Universal) que divide o conhecimento em 9 
áreas temáticas: 
0= Generalidades 
1= Filosofia, Psicologia 
2= Religião 
3= Ciências Sociais 
5= Ciências Naturais 
6= Ciências Médicas, Tecnologia 
7= Arte 
8= Linguística, Literatura 
9= Biografias, História 

 
 

Serviço de referência 
 
O Serviço de referência presta orientação e apoio 
especializado aos utilizadores na definição de estratégias 
de pesquisa, nomeadamente na recuperação da 
informação, na utilização da coleção de referência, na 
otimização da consulta do catálogo bibliográfico e das 
bases de dados disponíveis. 
 
A orientação e assistência do serviço de referência 
incluem: 
 
- ajuda na pesquisa no catálogo bibliográfico; 
- apoio na pesquisa de informações sobre um tema 
específico; 
- ajuda na elaboração de uma estratégia de pesquisa no 
posto destinado para esse efeito (setor de adultos); 
- orientação para outros recursos externos à Biblioteca; 
- pesquisa assistida, via email, a pedido dos utilizadores, 
através do endereço: dba.dc@cm-faro.pt 
 

Setores (onde se processa o serviço de referência) 

 
Setor de Adultos (monografias, revistas, jornais, obras de 
referência, estatísticas, acesso a outras bases de dados 
através da Internet); 
Setor de Audiovisuais (material audiovisual e multimédia, 
monografias das áreas do cinema e teatro, acesso a 
outras bases de dados através da Internet); 
Setor Infantojuvenil (documentos em vários suportes 
destinados à faixa-etária dos 0 aos 14 anos). 
 

Catálogo bibliográfico 
 
Pode aceder ao catálogo através da consulta dos postos 
informáticos disponíveis em cada setor e do endereço: 
www.cm-faro.pt, nomeadamente no menu biblioteca, 
através do submenu catálogo online. 
Selecione a base que pretende consultar (catálogo da 
BMF; fundo antigo ou centro de documentação do 
Museu), em seguida preencha um dos campos 
consoante a sua pesquisa se efetue por: 
-Título (Exº: Contos exemplares); 
- Autor (Ex.º: ANDRESEN, Sofia de Mello Breyner); 
- Assunto (Ex.º: Literatura infantil). 



Partindo do princípio de que se trata de uma pesquisa 
simples onde preenche apenas um campo de cada vez. 
Se pretender uma pesquisa mais complexa, onde vai 
misturar dois campos de pesquisa, como por exemplo 
dois assuntos (todos os livros de arquitetura religiosa 
relacionados com Faro) deverá efetuá-la da seguinte 
forma: 
- Assunto (Ex.º: Arquitetura religiosa) e Assunto (Ex.º: 
Faro). 
 Se se encontrar na Biblioteca pode sempre recorrer ao 
apoio de um dos técnicos de serviço nos setores acima 
referidos.  
Para obter mais informação sobre a pesquisa consulte o 
guião como pesquisar na biblioteca em: 
http://www.youblisher.com/p/751914-Como-pesquisar-na-
Biblioteca/.  

 
Fotocópias e impressões 
 
Pode, sempre que seja necessário, recorrer ao serviço 
de fotocópias e impressões de forma a garantir cópia de 
uma parte da documentação pesquisada. Existe uma 
fotocopiadora no setor de adultos em sistema de 
autoutilização que pressupõe a compra de um cartão 
recarregável, onde estão incluídas 20 fotocópias. 
Também pode imprimir a informação pesquisada na 
Internet. Consulte o preçário afixado nos balcões de 
atendimento e também no portal da CMF em: 
http://www.cm-faro.pt/menu/149/servicos.aspx#servico-
de-fotocopias-e-de-impressoes. 

 
Empréstimo interbibliotecas 
 
A BMF também procura responder aos pedidos de 
informação de utilizadores cujos documentos pretendidos 
se encontrem localizados noutras bibliotecas da região 
ou do país. Os custos deste serviço são imputados aos 
utilizadores quando se trate de empréstimos efetuados 
junto de bibliotecas fora da região. Os pedidos de 
empréstimo deverão se feitos por correio eletrónico para 
dba.dc@cm-faro.pt e não dispensam a consulta do 
regulamento em: http://www.cm-
faro.pt/menu/149/servicos.aspx#servico-de-emprestimo-
interbibliotecas. 
 

 
 

 
 
 
 
Biblioteca Municipal de Faro 
Rua Carlos Porfírio, 8000-241 Faro 
Geral: 289 870 000 
Balcão de empréstimos: 289 870 835 
Fax. 289 870 007 
Horário: 3ª a 6ª feira - 09:30h às 19:30h 
2ª e Sábado - 14:00h às 19:30h 
Domingo e Feriados – encerrada 
biblioteca.arquivo@cm-faro.pt 
www.cm-faro.pt 

 www.facebook.com/CMFaro 

www.youtube.com/municipiodefaro 
 
 
Polo da Ilha da Culatra 
Horário: 2ª e 4ª feira das 14h00 às 17h00 
Sábado, Domingo e Feriados – encerrado 
 
 
Polo da Conceição 
Todos os serviços da Biblioteca na Junta de  
Freguesia da Conceição 
Horário: de 2ª a 6ª feira 09:00h às 12:00h 
/ 14:00h às 18:00h 
Sábado, Domingo e Feriados – encerrado 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Serviço de Referência 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Câmara Municipal de Faro 

     Divisão de Cultura 

 


